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KRISLAI
Tiktai pradžia. 
Popiežius ir rinkimai. 
Geriau anksčiau.
Tunelis iš abiejų galų. 
Nė žingsnio atgal.

Rašo A. BIMBA

Praėjusį sekmadienį gero
kai pasidarbuota su pasveiki
nimais dienraščio Vilnies su
važiavimui. Darbavosi P. Buk- 
nys ir Petras šolomskas* Jau 
jac turi surinkę virš pusės šim- 
W' dolerių.

Geriausio jiems pasisekimo. 
Visi pagelbėkime, čia tiktai 
pradžia. Mažiausia su pora 
šimtelių reikėtų brookiynie- 
čiams pasveikinti čikagiečius. 
Laiko nebe daug. Reikia sku
bintis.

čikagiečių suvažiavimas į- 
vyks gegužės 3 d.

—o—

Popiežius ii- vėl kiša galvą 
į slastus. Mat, Italijoje ateina 
rinkimai. Jis negali ramiai 
sau sėdėti. Savo pareiškime ] 
viernuosius popiežius vėl rei
kalauja balsuoti už krikščio
nių demokratų partiją.

Katalikų bažnyčios galva 
pamiršta ‘dangiškus reikalus’ 
ir klampoja politikoje, žmo
nėms tąs nepatinka.

Italijoje daug yra katalikų 
■įKocialistų ir komunistų. Rinki- 
' m a i suteikia popiežiui progą 

dar kartą juos pagązdinti 
pragaru ir velniais.

—o—
Visi matote ir, be abejonės, 

sekate davinius iš dienraščio 
Laisvės vajaus dėl tų astuonių 
tūkstančių dolerių, žinau, kad 
jaučiatės labai smagiai tie, 
kurie savo dalį jau atidavėte.

Bet dar labai daug dienraš
čio prietelių tebėra nepasiro- 
dę su savo auka. Jų randasi 
kiekvienoje kolonijoje.

Labai gražu savo uždavinį 
atlikti greitai ir pilnai. Juo 
anksčiau, tuo geriau.

Mūsų dienraščio skaityto
jai išsimėtę po visą Amerika. 
Nėra jėgų ir galimybių prie 
kiekvieno prieiti ir paprašyti 
į fondą aukų. Tai |uk žinote 
visi. Todėl nė nelaukite asme
niško paraginimo bei papra- 
šymo. Patys savo auką pri- 
siųskite tiesiai Laisvės admi
nistracijai.

A ~°“
Tikybų Sąjungos delegaci

jos Jungtinėse Tautose galva 
Višinskis aną dieną kreipėsi į 
amerikiečius ir britus su tai
kos reikalu. Ėjimas prie tai
kos ir susitarimo esąs pana
šus į tunelio kasimą. Daug 
greičiau abi pusės susitinka, 
kai tunelis esti kasamas iš 
abiejų galų.

Labai sveika observacija. 
Nereikia būti nė tunelio kasė
ju, jog suprasti, kad iš abiejų 
pusių darbas už taiką grei
čiau prives prie taikos. ,

Sovietų taikos ofensyvas 
yra geras dalykas. Prie jo la
bai' lengvai gali prisidėti ir 
mūsų vyriausybė. Bus smar
kesnis ofensyvas ir greičiau 
atslūgs tarptautinis įtempi
mas. 

—o—
Dar vis pasigirsta piktų, 

nežmoniškų balsų. Jie norėtų, 
kaJu Korėjoje nebūtų .jokių 
pž®^ubų. Jie gieda apie “mi- 
litamię pergalę”, nors ta 
“pergalė” mums kaštuotų ke
letą šimtų tūkstančių gyvy
bių.

Dabar jau aišku, kad dery
bos dėl paliaubų bus atnau-

JAU 133,463 AMERIKOS 
KARIAI NUKENTĖJO 
KORĖJOS FRONTE
Per savaitę dar 496 jankiai 
užmušta, sužeista bei dingo7 c?

Washington. — Karinė 
valdyba balandžio 15 d. pa
skelbė, jog per savaitę nuo 
pirmesnio jos pranešimo 
dar 496 amerikonai nuken
tėjo Korėjos karo fronte, 
skaitant užmuštus, sužeis
tus ir be žinios dingusius.

Rytines Vokietijos vadovas 
reikalauja 4 Didžiųjų sueigos

Berlin. — Rytinės Demo
kratinės Vokiečių Respubli
kos premjero pavaduotojas 
Ulbricht’as šaukė Keturis 
Didžiuosius—Ameriką, An
gliją, Francija ir Sovietų 
Sąjungą—susirinkti i kon
ferenciją ir spręsti, kaip 
vakarinė ir rytinė Vokie
tija turėtų būti sujungta į 
viena demokratine vokiečių 
valstybę.

Ulbrichtas ragino ypač 
Jungtines Valstijas nesi
priešinti Keturių Didžiųjų 
konferencijai.

Jis, tarp kitko, pareiškė, 
kad turėtu būti atmestos 
sutartys, kuriomis Amerika 
įjungia vakarinę Vokietiją 
į karinį vakarų Europos

Viesuliška sniegų 
ir dulkių audra

Omaha, Nebr. — Nebras- 
kos" valstijoje šėlo keista 
audra, kur sykiu sniegai ir 
tiršti dulkiu miglynai pleš
kėjo 90 mylių per valandą. 
Už 100 pėdų jau nįeko ne
galima buvo matyt.

Tarp kitko, audra suardė 
ir cementines lėktuvų sto
ties sienas.

Snieginės audros taip pat 
siautėjo South Dakotoj, 
Minnesotoj ir lowoj.

Argentinos Socialistų 
Partija reikalauja sugrą
žint visas laikraščių leidy
klas, -kurias diktatorius - 
prezidentas Peronas užgro
bė.

Korėja, bal. 10.—šiauri
nės Korėjos liaudininkai bei 
kinai buvo užėmę Texas 
kalną, vakariniame fronte, 
bet paskui amerikonai jį 
atgriebė.

jintos greitojo ateityje. Tikrai 
sveikintinas dalykas. Nebetu
rėtų būti nė kalbos apie trau
kimąsi atgal. Drąsiais ir tvir
tais žingsniais abi pusės turi 
eiti prie pilno susitarimo.

O susitarimas galimas. Su 
pasiūlomu nenorinčiuosius 
namo grįžti karo belaisvius 
pavesti neutrališkai šaliai, 
plačiai atidaromos durys del 
susitarimo ir užbaigimo šio 
bergždžio Jconflikto, klaidin
gai pavadinto “policiniu žy
giu.”

Viso gi korėjiniame kare 
jau 133,463 amerikonai se
kamai nukentėjo:

Užmušta 23,694, sužeis
ta 99,135, be žinios dingo 
ir nelaisvėn pakliuvo 10,- 
634.

sąryšį prieš Sovietų Sąjun
ga.

Ulbrichtas sakė, kad jei
gu tie Amerikos planai bū
tų įvykdyti, tai Vokietija 
liktųsi suskaldyta į dvi 
priešingas dalis.

(Amerika reikalauja su
daryt pusę milijono' vakari
nių vokiečių armijos ir 
įjungt ją į tarptautinę ka
riuomenę prieš ’ komuniz
mą.)

London. — Daugelis an
glu ir francūzų diplomatų 
kalba apie galimumą su
ruošti Keturių Didžiųjų 
konferencija dėl Vokieti
jos suvienijimo.

P. Akulonis užmušė
7 savo šeimos narius 
ir pats nusižudė

Lawrence, Mass.—Peter J. 
Akulonis, 39 metų amžiaus, 
užmušė 7 ar 8 savo šeimos 
narius ir pats nusižudė tre
čiadieni vakare.

Akulonis, gyvenęs Me- 
thuene, Lawrence’o prie
miestyje, mirtinai kirviu 
sukapojo savo motiną Ma
rę Akulonienę, savo brolį 
Alfonsą ir du mažus Alfon
so vaikus jųjų apartmente 
Lawrence.

Paskui jis savo namuose 
Methuen’uose kirviu užmu
šė savo žmoną Magdaleną 
ir savo sūnų Michaelį, 5 
metų amžiaus.

Pagaliau, žmogžudis grū
modamas nusivarė savo 
brolį Raymondą į automo
bilį, bet pamatė jau artė
jančius policininkus. Tad 
jis automobilyje nušovė 
brolį ir pats nusišovė* Ne
žinia, kodėl jis taip pašėlo.

Taip pat dar nežinoma, kas 
atsitiko kitam žmogžudžio 
sūnui Petrui, kurį žmogžu
dis tą pačią dieną popiet 
pasiėmė iš mokyklos ir išsi
vežė automobiliu. Policija 
spėja, kad ir šis vaikas nu
žudytas.

Akulonis, garinių katilų 
darbininkas, neseniai buvo 
paleistas iš darbo.

ORAS. — Vėjas, vešu, da
linai apsiniaukę.

$8,000 FONDAS LAISVEI
Vajus prasidėjo su 1 diena balandžio, | 
baigsis su 1 diena liepos šių metų. ‘

I
Šiuo kartu įplaukė $297.35. Iš anksčiau gauta $1,- 

897.43, viso Įplaukė $2,194.78. Dar reikia sukelti $5,- 
805.22.

Vajus eina gana gražiai, tačiau darbas turi būti tęsiamas 
su pasiryžimu. Dar tik vieną ketvirtadali tesukėlėme, 
dar pats didysis darbas tebėra prieš mus. Svarbiausia, 
reikia visur ruošti’ pramogas fondo reikalui. Nes per 
pramogas yra geriausia proga pasiekti platesnius būrius 
žmonių ir gauti iš jų aukų fondui.

Prašome pasiskaityti, kas pasidarbavo fondui ir kas
po kiek aukojo:
Per L. Bekisį Rochester, 

N. Y.:
M. K. ....į....... $10.00
Antanas Balzar .. 10.00 
Y. B.......... į.......... 5.00
L. A. Bekiš?........... 5.00
J. Zinkus . .j............. 50c
J. Žemaitis s............. 50c
P. Malinauskas..........50c
G, Daukas ............... 50c
J. Klimas ..........  50c
J. Mockus ............. 25c

(Tąsa 4-tam

Bomba Perono mitinge užmušė 
6 žmones; jo fašistai degino 
ir daužė socialist!/ centrus

Buenos Aires, Argentina. 
—Kuomet Argentinos .• dik
tatorius Juan Peron kalbė
jo nuo savo prezidentinio 
palociaus balkono trečiadie
nį, tuo laiku sprogo dvi 
bombos Plaza de Mayo 
aikštėje. Nuo pirmosios 
bombos žuvo 6 žmonės — 
kai kuriuos užmušė bombos 
skeveldros, kitus mirtinai 
sutrempė bėgdami, persi
gandę klausovai. Sužeista 
daugiau kaip 150 asmenų.

Pirmoji bomba sprogo tik 
už 300 pėdų nuo Perono, 
taip kad nebuvo jam jokio 
pavojaus. Antroji silpnoka 
bomba eksplodavo Rūdoje 
kasamo požeminio geležin
kelio ir nieko nekliudė.

Perono kalbos pasiklau
syti buvo specialiai sušauk
ti fašistiniai jo rėmėjai. Ji
sai iš anksto apsistatę gin
kluotais kareiviais, jūrei
viais, lakūnais ir policijos 
detektyvais.

Pabaigus Peronui kalbėti, 
fašistų govėdos pašėlo ker
šyti įžiūrimiems jo prieši-

Vietnamo liaudininkai nubloškė 
francūzus jau 150 myliu atgal

tris “karalystes” — Vietna
mą, Laosą ir Kambodiją. 
Jų karaliukai yra Franci jos 
peniukšliai pastumdėliai.)

Hanoi, Indo - Kinija. — 
Vietnamo liaudininkai, 
blokšdami francūzus at
gal, jau antroj vietoj įsi
veržė į Laos provinciją ir 
užėmė Muongkhoua miestą. 
Liaudininkų vejama, fran
cūzų kariuomenė pabėgo 
net 150 mylių atgal nuo ru- 
bežiaus tarp Laoso ir Viet
namo.

Pirm poros dienų viet
namiečiai liaudininkai užė
mė Laoso miestą Samneua, 
nušluodami tada francūzus 
60 mylių atgal.

(Francija yra padalinus 
savo koloniją Indo-Kiniją į

F. Gricius...................25c
Antanas Bauža....... 25c
J. Labeika................ 25c
J. Vaitas .. .................. 25c
J. Stančikas.............25c
G. Mockeviče ......... 25c
J. Greibas ..............  10c

Per Stasį Vilką, Paterson,
N. J.:

Fairlawnietis .... $25.00
ALDLD 84 kp........ 15.00
pusi.)

ninkams; padegė Socialis
tų Partijos centrą — Liau
dies Namą; daužė socialis
tų leidyklas ir mėtė jų laik
raščius gatvėnišbeldė lan
gus kavinėse teatrų centre.

Peronas įtarė, būk bom
bas užtaisę “sv e t i m i e j i, 
slaptieji” jo priešai.

Ant rytojaus fašistiniai 
jo laikraščiai pasakojo, būk 
vienas bombininkas buvęs 
New Yorko gyventojas.

(New Yorko policija ne
randa tokio vardo. Spėja, 
kad Perono politikieriai ty
čia išmislijo tokį neva new- 
yorkietį.)

Tą mitingą Peronas su
šaukė, norėdamas numal
šinti vadinamus “bemarš- 
kinius,” kurie pradėjo kelti 
riaušes prieš smarkų mais
to pabrangimą, prieš val
dininkų vagystes ir prieš 
jų šmugelius juodajame 
markete.

Vien per dvi paskutines 
savaites maistas ir kiti kas
dieniniai reikmenys pabran
go net 50 procentų.

Vadinamas Laoso “prem
jeras” Fuma atsišaukė i vi
sas “laisvąsias” Jungtines 
Tautas gelbėti Laosą nuo 
Vietnamo komunistų. Pa
sakoja, kad juos remia 
“svetimos šalys.”

Kairo, Egiptas. — Ne
trukus Egiptas pradės de
rybas su Anglija, reikalau
damas visai pašalint anglų 
kariuomenę iš Suezo kana- 
Ip ruožto.

VIŠINSKIS KLAUSIA, KODĖL JUNGI. 
VALSTIJOS NEPASKIRIA LAIKO 

PALIAUBŲ DERYBOMS PRADĖTI
Amerikos atstovas sako,--turim 
laukti “teigiami/ pasiūlymy”

United Nations, N. Y. — 
Andrius Višinskis, vyriau
sias Sovietų Sąjungos dele
gatas Jungtinėse Tautose, 
užklausė, kodėl Amerika vis 
dar nepasako, kada sutiks 
panaujinti paliaubų dery- 
bas su Šiaurinės Korėjos

Medžio kompanija 
pelnė 575 procentus

Tacoma, Wash. — Weyer- 
hauser medžio kompanija 
per keletą metų gavo 575 
procentus pelno, pardavi
nėdama medžiagą valdžiai 
ir namų statytojams.

Vien 1951 metais ta kom
panija, pasipelnė 10 milijo
nų dolerių, tai yra, antra 
tiek daugiau, negu visas 
pradiniai įdėtas kompani
jos kapitalas.

Bonn, Vokietija. — Ame
rikos apsigynimo sekreto
rius Charles Wilson žiūri
nėjo, ar amerikonai turi 
gana, amunicijos vakarinėje 
Vokietijoje.

Aiškėja, kodėl jankių 
belaisviai sėdėjimu 
streikavo laive

Pusan, Korėja.—Kai ka
rinis Amerikos laivas atga
beno iš Čedžu salos 769 su
žeistus bei sergančius be
laisvius, Šiaurinės Korėjos 
liaudininkus ir kinus, ame
rikonai liepė jiems išlipti 
krantai! ir eiti į vietinę sto
vyklą; sakė, paskiaus jūs 
būsite traukiniais vežami į 
Panmundžomą, o iš ten ga
lėsite namo grįžti.

Belaisviai pare i k a 1 a v o 
leisti jų atstovams pasižiū
rėti, kokia tai bus stovy
kla Pusane, Pietinės Korė
jos tautininkų valdžios cen
tre. Amerikonai atmetė rei- 
kalavima. Todėl belaisviai 
susėdo laive ir nesijudino iš 
vietos.

Tuomet atėjo amerikonai 
ir grūmodami dujinėmis 
bombomis, šautuvais ir dur
tuvais, išvijo belaisvius 
krantan ir suvarė į vietinę 
stovyklą.

Amerikonu oficieriai sa
ko, visi tie belaisviai “at
kaklūs komunistai” ir nori 
grįžti namo, bet savo užsi
spyrimais tyčia daro ne
smagumus amerikonams.

Kažin kaip dasigavo lai- 
van ir vienas komunistų - 
liaudininkų korespo n d e n - 
tas. Jis matė, kaip ame
rikonai elgiasi su belais
viais. Tad amerikonai su
ėmė jį ir laiko kaip kalinį. 
Nes jeigu paleistų, tai jis 

liaudininkais bei kinais 
P a n mundžome. Višinskis 
kaltino Ameriką už “ieško
jimą naujų priekabių,” kad 
vis atidėliot paliaubines de
rybas.

Amerikos delegatas Er
nest Gross atsiliepdamas 
pasakojo, kad “turime dar 
palaukti naujų teigiamų 
pasiūlymų” iš komunistų 
pusės, “kad galėtume spręs
ti visus korė j in io karo klau
simus.”

Grįžta darban 45,000 
Fordo darbininku

Detroit. — Kai Fordo au
tomobilių kompanija pirm 
dviejų savaičių spyrė darbi
ninkus Monroe fabrike dvi
gubai smarkiau dirbti, dėl 
to sustreikavo Monvoe dar
bininkai. Tuomet kompa-r 
nija laikinai uždarė ir visus 
13 automobilių “assembly” 
fabrikus, padarydama lok
autą 45 tūkstančiams dar
bininkų.

Dabai*, pagaliau, kompa
nija vėl pašaukė juos dar
ban. Pranešama, kad dar
bininkai grįžta.

Jankiai bombarduoja 
įtartinus “amunicijos” 
vežimus belaisvių vieškelyj

Korėja.— Amerikonai sa
ko, kad vieškeliais, kuriais 
Šiaurinės Korėjos liaudinin
kai veža sužeistus bei ser
gančius amerikonus belais
vius, tai jie “taip pat ga
beną ir amuniciją.” Ameri
kos lakūnai todėl bombar
duoja nužiūrimus “amuni
cijos sunkvežimius” ant tų 
vieškeliu.

Tatai parodo ir fotogra
finis paveikslas galutinoje 
New Yorko Daily News 
ketvirtadienio laidoje, pir
majame puslapyje.

Passaic, N. J.
Mire Ben. Kerševičius
Mirė Benjamin Kerševi

čius, 59 m. amžiaus. Jis 
mirė staigiai darbe trečia
dienį, balandžio 15 d. Gyve
no po 438 How Ave., Pas
saic, N. J.

Kūnas pašarvotas Ro- 
vinski Funeral Home, 151 
Monroe St., Passaic. Lai
dotuvės įvyks šeštadienį, 
balandžio 18 d. Velionis pa
liko nuliūdime žmona Anna.

Šią žinią telefonu prane
šė trečiadienį popiet P. 
D e n n i s iš Člifton, N. J. 
Apie velionio mirtį ir gy
venimą plačiau bus praneš
ta kitose laidose.

paskleistų žinias apie jan
kių apsiėjimą su belais
viais.
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BRITANIJOS BUDŽETAS IR TAKSAI
Didžiosios Britanijos iždininkas Butler patiekė Par

lamentui vyriausybės budžetą ateinantiems metams. Jis 
siūlo, kad taksai būtų sumažinti. Daugiausia laimės 
stambusis kapitalas, aišku. Tai esą reikalinga paskatini
mui kompanijų ir korporacijų praplėsti gamybą, dau
giau ir pigiau pagaminti daiktų, kad Britanijos pramo
nės dirbiniai galėtų lenktyniuoti su Amerikos ir kitų 
kapitalistinių kraštų dirbiniais pasauliniame markete.

Šiek tiek numušami taksai ir šiaip žmonėms. Ne
reikia nė kalbėti, jog šis vyriausybės pasiūlymas bus 
Parlamento priimtas ir patiks Britanijos žmonėms.

Mums, amerikiečiams, svarbu ir įdomu tas, kad mū
sų vyriausybė dar nė nekalba apie taksų numažinimą. 
Amerika Britanijai yra po karo sukišusi bilijonus ir bili
jonus dolerių, ir dabar ta Amerikai prasiskolinusi šalis 
savo žmonėms taksus numuša, o Amerikos vyriausybė 
tebesmaugia mus tais pačiais aukštais taksais. Tas tu
rėtų kiekvieną amerikietį paskatinti vis garsiau ir pla
čiau kalbėti apie taksų numušimą.

Prezidentas Eisenhoweris sako, kad negali būti nė 
kalbos apie taksų sumažinimą, pakol mūsų šalies budže- 
tas nėra subalansuotas. Kai]) dabar dalykai stovi, tai 
valdžia turi daugiau išlaidų, o mažiau įplaukų. Bet kas 
daroma išlaidų sumažinimui? Ogi nieko. Beveik viską 
praryja ginklavimasis ir militarizmas. Bilijonai dolerių 
išleidžiama “šaltojo karo’* reikalams. Bilijonai dolerių 
sužeriama Čiango klikai Formozoie, ginklavimui Šiauri
nio Atlanto kraštų sąjungos, vedimui karo Korėjoje, 
Indo-Kinijoje.

Prezidentas nekalba anie nukirtimą išlaidų šitiems 
dalykams — svetimiems ir nereikalingiems dalykams. 
Štai iš kur reikėtų pradėti. Tuojau vyriausybė galėtų 
ant pusės nukirsti militarines išlaidas. Kiekvienas blai
vo proto amerikietis žino, iog iš niekur Amerikai ne- 
grūmoia militarinis įsiveržimas. Niekur niekas nepa- 

. žeidžia tikrųjų Amerikos interesų jokia ginkluota jėga.

Kodėl nepasisekė Raudonojo 
Kryžiaus vajus?

DAR REIKALAVIMAS GEROS VALIOS
Britanijos delegatas Jungtinėse Tautose Gladwyn 

Jebb užsispyręs reikalauja iš socialistinių kraštų savo 
gerą valią tuojau pagrįsti gerais darbais. Kitaip, girdi, 
jų kalbomis už taiką negalima pasitikėti.

Mes nepriešingi geros valios parodymui. Jos labai 
reikia.

Bet kai]) su Britanijos gera valia? Kodėl jinai jos 
neparodo? Kur ios konkretūs žygiai savo geros valios 
pagrindimui? O Britanija gal net daugiau, negu ku
ris kitas kraštas visame pasaulyje, turi auksinių progų 
savo geriems, praktiškiems darbams. Pavyzdžiui, tegul 
ji ištraukia ginkluotas jėgas iš Egipto. Tegul ii išsi
krausto iš Kenijos ir palieka tam kraštui savo reikalais 
rūpintis. Tegul jinai liaujasi kraują liejusi žmonių Ma-j 
lajuose. Tegul ii išsikrausto iš Pong Kongo, Kinijos ' 
Liaudies Respublikos teritorijos.

Kol tuose kraštuose jinai laiko ginkluotas jėgas, tol 
jos atstovai niekur neturi iokios teisės kMbeti apie kitų 
geros valios parėmimą darbais.

Niekados pirmiau nebuvo 
tokio atsitikimo. Pirma sykiu 
per daugelį, daugelį metu 
•Amerikos Raudonojo Kry
žiaus vajus nepavyko, — ii 
labai nepavyko. Visuomet bū
davo pasibrėžtas tikslas pa
niekiamas su didžiuliu kaupu, 
o šiemet pasiskirtos sumos 
93 milijonų dolerių tesurink
ta apie 70%.

Komercinė spauda, paskelb
dama vajaus rpzultatus, neiš
drįsta daryti atitinkamas išva
das. Tik pažymi, kad Raudo
nasis Kryžius nutarė vajų 
tęsti toliau. O vajus, kaip ži
noma, pasibaigė su balandžio 
1 diena.

Kodėl toks šiemet nepasise
kimas? Ar Amerikos žmonės 
pasidarė šykštesni? Vargiai. 
Priežasties reikia ieškoti kur 
kitur.

Man atrodo, kad žmonės 
susilaikė nuo aukojimo Rau
donajam Kryžiui todėl, .jog 
jie nepritaria tęsimui Korėjos 
karo. Jie žino, kad paskuti
niais pora metų daugiausia 
Raudonojo Kryžiaus Įplaukų 
nueina karo reikalams.

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

Nebuvo jokio vargo Raudo
najam Kryžiui pasiskirtas su
mas sukelti Antrojo pasauli
nio karo laikais. Todėl, kad 
Amerikos žmonės tam karui 
entuziastiškai pritarė, — pri
tarė vyriausybės politikai, kū

pi buvo politika prieš fašizmą, 
i ir rėmė kiekvieną organizaci
ją bei Įstaigą, kuri prisidėjo 
prie to karo laimėjimo. Rau
donasis Kryžius gi buvo vie
na iš tokių Įstaigų.

Kas kita dabar. Gal tiktai 
I iš šimto vienas amerikietis ’ * ... ; pritaria Korėjos karui ir 
į Amerikos armijos buvimui 
toje šalyje. Jokiu būdu nei

i vyriausybė, nei komercinė 
spauda nepajėgė žmonėse iš
šaukti visas pastangas to ka
ro laimėjimui. Nuo to atsine- 

Išimo nukenčia ir Amerikos 
Raudonasis Kryžius.

Bent jau iki šiol šio vajaus 
nepasisekimui. niekas nėra 
patiekę geresnės priežasties. 
Raudonojo Kryžiaus viršinin
kai nieko nesako. Jie veikiau
sia nujaučia nepasisekimo 
priežastis, bet neišdrįsta vie- 

' <ai jas pasakyti. Salietis.

Kas Ką Rašo ir Sako
MATO NAUJA PAVOJŲ

Geležinkeliečių organ as 
“Labor” susirūpinusiai ra
šo apie padėtį Jungtinių 
Valstybių Kongrese. Ne
praeina neužkliudęs ir pre
zidento Eisenhowerio.

Visas reikalas sukasi apie 
Taft-Hartley įstatymą. Ar
gi Eisenhoweris ir republi- 
kcinai nežadėjo tuojau tą 
įstatymą pataisyti — ir pa
taisyti taip, jog iš jo būtų 
prašalinti streiklaužiški po
tvarkiai? Tai]), prižadėjo. 
Todėl “Labor” klausia:

“Kada gi administracija 
pasistengs pravesti gyveni- 
man savo pažadus Taft - 
Hartley įstatymą pataisyti 
tai]), kad jis būtų teisingas 
tiek, darbininkams, tiek 
samdytojams?

“Iki šiol skubinimosi su 
pataisymais ženklų turime 
labai mažai. Atstovų Rū
mų Darbo Komisija, vado
vaujama kongresmano Mc
Connell, pradėjo viešą ap
klausinėjimą prieš porą 
mėnesių ir dabar tebe- 
klausinėja. Senato Dar
bo Komisija, vadovauja
ma senatoriaus Smith o, 
panašų apklausinėjimą pra
dėjo prieš trejetą savaičių.

“Normališkai, tokiais 
svarbiais reikalais, kaip šis. 
administracija būdavo pa
tiekia savo konkrečius pa
siūlymus. Tačiau iki šiol 
Baltieji Rūmai nė burnos 
neatidarė, ir visą reikalą 
paliko Kongresui. O ta 
įstaiga žygiuoja pirmyn 
tiktai vėžio greitumu.”

Tai dar tik pusė bėdos. 
“Labor” numato ir iškelia 
aikštėn visiškai naują pa
vojų Amerikos organizuo
tiems darbininkams, susi
jusį su pastangomis Taft- 
Hartley Įstatymą “pataisy
ti!” Tarp daugybės kitų pa
taisymų, reakcionieriai tu
ri patiekę “paprastą ir ma
žytį pataisymą,” kuris sa
ko, kad turi būti suprasta, 
jog šis įstatymas “niekai]) 
n e ]) a n a i k ina bile kurios 
valstijos arba teritorijos 
galios reguliuoti arba su- 
kvalifikuoti darbininkams 
teisę streikuoti bei pikie- 
tuoti.” Tasai pataisymas 
vadinamas “valstijų teisės 
apsaugojimo pataisymu.” O 
tai reiškia, sako “Labor,” 
jog bile valstybė gali išleis
ti bile kokį, reakcicnišką, 
streiklaužišką įstatymą, ir, 
pagal pataisytą Taft-Hart
ley įstatymą, jos toks įsta
tymas galioja, ir valdžiai ar 
kam nors kitam uždrausta 
į tokios valstijos reikalus 
kištis.

Šitą “valstijų teisių ap-

C. Wesley Roberts, kuris 
šiomis dienomis rezigna
vo iš Republikonų parti
jos nacionalinio komite
to pirmininko vietos. O 
rezignuoti jis buvo pri
verstas, nes Kansas vals
tijos seimelis pripažino 
sulaužiusiu Įstatymą, pa
siimant j kišenę $11,000 
už “patarnavimą” vienai 

firmai.

saugojimo pataisymą” karš
čiausiai sveikina “Wall 
Street Journal.” Jeigu jis 
pasidarytų dalimi Taft - 
Hartley įstatymo, tai Taft- 
Hartley įstatymas pasida
rytų dar piktesniu ir 
streiklaužiškesniu. “W all 
Street Journal” rašo: “Biz
nio grupės remia šitokį pa
taisymą, nes jos nori palik
ti valstijom" galią pravesti 
gyvenimai! daug aštresnius 
įstatymus dėl ap rėžimo 
unijų veiklos.”

Vadinasi, po priedanga 
Taft-Hartley įstatymo pa
taisymo, Amerikos kapita
listai yra sudarę naują suo
kalbį prieš organizuotus 
darbininkus. “Labor” per- 
sergsti darbo unijas prieš 
tą naują pavojų.

Ką daro didžiosios unijos 
to pavojaus a t m u š i m ui ? 

‘Kol kas jos tyli.

DURPES IR KRYŽIO
KIŠKI įduotai

Dabar turime naują kry
žiokų spaudos argumentą 
prieš Lietuvą. Chicagos 
menševikų geltonlapis su
žinojęs, kad “Iš Leningra
do į vieną Prancūzijos uos
tą atplaukė laivas ‘Kama’ 
su 1,921 tona durpių iš Lie
tuvos.”

Tai esą baisu ir blogai. 
Girdi: “Pavergtosios Lietu; 
vos išprievartaujamas dar
bo žmogus, pats badu mis
damas, verčiamas pigia kai
na gaminti durpes Prancū
zijai.”

Atsimename, kad smeto
ninės “nepriklausomos” 
Lietuvos laikais iš jos val
džia išveždavo užsienin 
(Anglijon, Prancūzijon ir 
kitur) geriausią sviestą, sū
rius, bekoną ir kitokį mais
tą, o Lietuvos žmonės vaikš- 
tinėdąvo alkani, ir alkio ne- 
pakęsdami, tūkstančiais pa
likdavo Lietuvą ir bėgdavo 
į Pietinės Amerikos vergo
vę. Tai buvo “gerai,” ir 
Lietuva buvo “laisva” ir 
“nepriklausoma.” O dabar 
išeksportavimas tūkstančio 
kito tonų durpių jau ją pra
žudys !

Lietuviškieji kryžiokai 
baigia 'pavirsti paprastais 
idijotais. Jie norėtų, kad 
Lietuva jų klausytų ir pra
dėtų praktikuoti tokią pre
kybą, jog ji į veš daiktus iš 
užsienio, bet į užsienį nie
ko neišsiųs. Nors trupu
čiuką ’protaujantis žmogus 
juk pasakys, kad tokia pre
kyba ir toks jokios šalies 
gyvenimas neįmanomas, ne
galimas, nėra ir negali būti. 
Prekyba yra į abu galu 
vieškelis, šalis įsiveža tai, 
ko jai reikia, be-ko ji apsi
eiti negali, o išveža (eks
portuoja) tai, ką gali, ką 
turi, be ko gali tuo laiku 
apsieiti.

Menševikų laikraštis klys
ta, jeigu jis mano, kad net 
ir jo skaitytojai taip su- 
vaikėję, jog ims ir patikės, 
kad iš tiesų Tarybinė Lie
tuva atsidūrė į mirtiną pa
vojų, pasiųsdama prancū
zams apie pora tūkstančių 
tonų durpių . Už tas dur
pes, be abejonės, ji gaus iš 
užsienio tokių dirbinių, ku
rių ji dar nepasidaro ir ku
rie jai labai reikalingi. Tai 
sveika, tai gerai.

Korėja. — Korėjos liau
dininkai buvo užėmę. Car- 
son kalną, v a‘ k a r i n i a me 
fro.nte. Paskui amerikonai 
kontratakavo ir atgriebė tą 
poziciją.

Abejonės yra daug žiau
resnės negu bloginusiosios 
teisybės. Jean B. Moljere

CIO prezidentas Walter Reuther (kairėje) liudija 
Senato komisijoje, kuri veda apklausinėjimą dėl pa
taisų prie Taft-Hartley įstatymo. Šalia jo sėdi advo

katas Arthur Goldberg.

Kodėl jie buvo paleisti 
be teismo?

Vienas kryžioku laikraš
tis negali suprasti, kaip ir 
kodėl Tarybų Sąjungoje tie 
gydytojai buvo paleisti be 
teismo. Girdi, čia pas mus 
būna vieši teismai ir tiktai 
iie išteisina arba nubau
džia apkaltintą žmogų.

Bot tas tik parodo, kad 
Tis redaktorius nežino ar
ba. nesupranta apkaltinimų 
ir teismų procedūros. Ir 
Amerikoje yra buvę šimtai 
ir tūkstančiai bylų, kurios 
”»ėra pasiekusios teismo. 
Tiktai šiomis dienomis mū
sų sostinėje Washingtone 
tapo panaikinta byla prieš 
žibalo pramonės kompanijų 
viršininkus, kurie buvo ap
kaltinti kriminališkai su
laužę anti-trustini . įstaty
mą. Matyt, valdžia apsi
žiūrėjo. kad neturi pakan
kamai įrodymų prieš tuos 
žibalo pramonės karalius, 
ir bylą panaikino.

Panašios procedūros pri
silaikoma ir Tarybų Sąjun
goje. Apkaltinimas dar ne
reiškia nuteisima. Jeigu 
betyrinčja.nt paaiški, k a c. 
apkaltinimas iš duotas ne 
pilnutinai pagrįstais įrody
mais bei daviniais, apkal
tintasis paleidžiamas be 
teismo, ir byla prieš jį esti 
panaikinama.

Panašiai atsitiko su mi< 
lietais gydytojais. Giliau ir 
plačiau ištyrus, pasirodė, 
kad prieš juos kaltinimai 
buvo suklastuoti, nepagrįs
ti, ir todėl jie paleisti be 
teismo. Už tai. tie provo
katoriai, kurie juos netei
singai apskundė ir apkalti
no, tapo suareštuoti ir bus 
tinkamai nubausti.

Šitoje- byloje prieš gydy
tojus tapo įrodytas dar ir 
kitas įdomus dalykas, bū
tent, kad prisipažinimo prie 
kaltės neužtenka. Paaiškė
jo, kad jų prisipažinimą’ 
buvo išgauti netiesotomis 
priemonėmis, kad, matyt, 
buvo pavartoTa prievarta, 
ką griežtai draudžia Tary
bų Sąjungos Konstitucija ir 
teismai. Ir už tai bus skau
džiai nubausti tie policijos 
departmento žmonės, kurie 
tokias priemones panaudo
jo išgavimui neva prisipa
žinimo. -

Ir ten procedūra labai pa
naši i procedūrą Ameriko
je. Tiktai kai ir teisme 
žmogus prisipažįsta prie 
kaltės ir paskui būna dar 
pridedamais par o d y m a i s 
įrodyta, kad jis yra kaltas, 
jis pripažįstamas kaltu ir 
baudžiamas.

Skirtumų yra, žinoma, ir 
šiuo klausimu. Ar jūs ka
da nors girdėjote, kad bū

visiems patartina, visiems 
reikia pridedamai vartot ir 
daugeriopų vitaminų, kad 
visiems jų būtų su kaupu, 
idant pa laikyti gerą, branįt 
džią sveikatą ir energiją/*^

Organizuotosios medici-1 
nos “autoritetai,” vadeivos 
išvadžiojo, kad vitaminų 
nereikia, kai]) jų nereikėjo 
mūsų tėvams ir seneliams. 
Girdi, Amerikoj žmones tu
ri geriausi maistą. Jų die
ta subalansuota, susvarsty- 
ta, ir viso ko ten yra pa
kankamai.

O tikrieji mokslininkai 
prirodnėjo, kad tai]) nėra. 
Vitaminų ir visai mažai pa
silieka, maistą pristatinė- 
jant, prezervuojant, ver
dant, atšaldant ir vėl atbil
dant. Net ir visai švieži 
maisto dalykai mažai teturi 
vitaminų, nes dirvožemis 
perdaug, išsekęs, lietų iš
plautas, potvynių ir vėjų iš
nešiotas. Tokioj žemėj au
ginami vaisiai, daržovės, 
žolės mažai turi mineralų, 
vitaminų. Gyvuliai, mintą 
tokia žole bei šienu, men£ 
kesnę turi mėsą, pienąv 
kiaušinius.

O čia dar karas, suma
žintos maisto porcijos, 
aukštos kainos, ir daugelio 
žmonių vis dar neišmany
mas mitybos dalykų ir įvai
riu maisto dėsniu. Asme
niniai apetito bei skonio 
y ]) a t u m a i i r jautrumai, 
alergijos irgi turi savo ža
los.

Eilinių gydytojų patarti 
1 ir pamokyti, žmonės vis la- 
. biau ome vartot vitaminų 
| piliules bei kapsules. Tad 
į mediciniški vadeivos palei- 
j do ir plačiai pas kleidė 
i“ukaza”: Vidutinė ameri
kinė šių dienu dieta nerei
kalinga jokių vitaminų pri- 
dėčkų. Įturtintos duonos 
vartojimas padengia dau^l 
gumą jos trūkumų, pataiso 
visą muziką...

Koks netikęs argumentas. 
Pirma išima, išmala, iško
šia iš gamtinių grūdų visą 
natūralinį m a i s t ingumą. 
Prašalina sėlenas, daigus, 
žievelę, kame sutalpinti visi 
mineralai, vitaminai, pro
teinai. Pasilieka tik grūdo 
vidus, — skrobylas, krak
molas. Sumala jį, sudoro- 
ja, chemiškai nubaltina, pa
daro visai nebegyvą baltą, 
kai]) vopna-kalkės bei krei
da, miltų masę.

Po kelių metų tokios ne
gyvos duonos, imta “atpil- 
dyt,” įturtint baltus miltus 
žiupsneliu tūlų mineralų 
bei vitaminų. Ir džiaukitės, 
nusiraminkite, gerieji Ame
rikos žmones. Kam tų pai- 
beliu vitaminu? Maumokit 
tik tą baltutę, minkštutę 
įturtinta duonelę, ir būsit 
sveikutėliai, kaip agurkui...

Mitybinių trūkumų ir mi
tybinių ligų Amerikoj, gir
di, seniai jau nebėra. Kur 
gi jūs dabar užeisite tokią 
nelagrą, arba skorbutą, ar
ba beriberi?

Gerai, gal tok iii rėksmin
gai ryškiu avitaminozės li
gų ir retai z,ia pasimaišo. 
Užtat žemesnio laipsnio mi
glotų mitybinių liguistumų 
visur tebėra pilna, tūkstan
čiais ir milionais. Tautinė 
mitybos taryba (“Food and 
Nutrition Board of the Na
tional research Council”) 
tatai ryškiai prirodė ir gar
siai ’paskelbė. Mažiausia 75 
procentai Amerikos žmo
nių tebeturi mitybinių trū
ku imi negales.

tų buvę mūsų šalyje nu
bausti tie policijos žmonės, 
kurie prievarta išgauna iš 

i žmonių prisipažinimus? 
i Paw, juk buvo paskelbta, 
< kad Scottsboro jaunuoliai 
būk prisipažinę prie išgedi-; 

i nimo dviejų baltų merginų.' 
i Taip pat buvo paskelbta, 
kad Trentono šeši negrai 
būk prisipažinę prie apipie- 

I Šimo ir užmušimo balto 
Į krautuvininko . Teisme ir 
i vieni ir kiti pasakė, kad tie 
prisipažinimai buvo spėka 

I iš jų išgauti, kad jie yra 
; netikri, falšyvi, kad jie to- 
i kio nusikaltimo nepapildė.

Bet ar valdžia suėmė ii’ 
nubaudė tuos niekšus, ku
rie spėka, teroru privertė 

i Scottsboro jaunuolius arba 
Trentono šešius prisipažin
ti prie papildymo krimina- 
lystės, kurios jie nepapil
dė? Ne, nenubaudė.

Ten gi, kai]) m a t o m e , 
niekšai tapo suareštuoti ir 
bus skaudžiai nubausti .

Salietis

Darbininkų 
Sveikata

J. J. Kaškiaučius, M. D.
SAVANAUDIŠKUMAS
Stebėtinas tų žmonių sa

vanaudiškumas. Tam tikros 
klasės bei luomo žmonių 
savanaudiškumas!

Kuomet vitaminų svarbą 
pradėjo suprast ir viduti
nis pilietis, kuomet vitami
nai užkariavo sau įžymią 
vietą vaistinėse ii’ net šiai]) 
krautuvėse, kuomet (1940 
m.) vitaminai pasidarė 
moksliškai ženklingi ir gy
domai vertingi, tai tuo pa
čiu laikotarpiu tūli organi
zuotosios medicinos vadei
vos pasmarkino savo ant 
puolius. Piktai niekino au
gančią vitaminų vartonę ir 
tvirtėjančią vitaminų pra
mone, šimtu milionu dole- 
vių metinės apyvartos.

Girdi, tai visai be reika
lo, tai negarbinga, negra
žu. Kam mėtyt vitaminams 
pinigus! Tai apgavystė...

Tūkstančiai mokslinių ra
portų, referatų, daugybė 
knygų aiškiai, kaip ant del
no, prirodinėjo, jog vitami
nai yra nepavaduojamos meta
bolizmo žiežirbos — visų 
cheminių kūno medžiagų 
apykaitos ižiebėjai ir palai-’ 
kytojai. Plačiai plito priro- 
dinėjimai, jog ir gerai ba
lansuota dieta rodo vitami
nų stoką. Jeigu šitaip, tai

London. — Per požeminių 
traukinių susidūrimą Lon
done pereitą trečiadienį^ 9 
žmonės buvo tuoj užmušti, 
o vienas iš sužeistų paskui
mirė.

2 pusi.—Laisve (Liberty)-Penktad., Baland.-April 17, 1953
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AVIŲ SMEGENYS KAIP GYDUOLĖ NUO 
KRAUJAGYSLIŲ SUKIETĖJIMO

IŠ ISTORIJOS
Daugelis gydytojų nužiū

ri, kad cholesterol kietina 
arterines kraujagysles ir 
didina kraujo spaudimą 
taip, kad kraujas gali pra
trūkti net į galvos smege
nis.

Cholesterolis yra riebali
nė medžiaga, esama tokiuo
se valgiuose, kaip kiauši
niai, pienas ir gyvuliniai 
riebalai. KePenū (arbajak- 
nų) cheminė veikla taip pat 
gali gamint cholesterolį.

Cholesterolis kimba prie 
arterijų vidujinių sienelių 

V Ar susikaupdamas varžo 
kraujo apytaką. Gydytojai 
todėl jau nuo seniai ieško 
būdų, kaip sumažint chole
sterolio kieki kūne, v

Chicagos Universiteto 
medicinos profesoriai Ro
bertas Gordon, S. C. Kraft 
ir kiti pastaruoju laiku su

rado, kad jeigu vištoms 
duodama lesti gyvulių sme
genų, tatai mažina choles
terolio kiekį vištų kraujy
je.

Toms vištoms buvo į le
salą įmaišoma avių smege
nų, sudžiovintų i)1 į milte
lius susmulkintų.

Kai kurios vištos buvo 
tyčia maitinamos lesalais, 
turinčiais daug cholestero
lio. Bet primaišius gana 
smegenų, tai cholesterolis 
beveik nedaugėje jų krau
jyje. O pas kitas vištas, ne
gaunančias avinių smege
nų, dikčiai pakilo choleste
rolio kiekis.

Gerai palesinus vištas 
avinių smegenų milteliais, 
tatai apstabdo cholesterolio 
daugėjimą per penketą sa
vaičių. Sumažėja choleste
rolio kaupimasis ant krau
jagyslių vidujinių sienelių.

Manoma, jog smegenų 
chemikalai, kaip kad freno- 
sinas bei kiti, perdirba cho
lesterolį į skirtingą medžia
gą, kurią viduriai tuomet 
pašalina su išmatomis.

Gyvulių smegenys jau bu
vo bandomi kaip gyduolė ir 
žmonėms, turintiems sukie
tėjusias kraujagysles. Vie
ni gydytojai sakė, smege
nys mažina cholesterolio 
kieki arterinėse žmonių 
kraujagyslėse. Kiti tvirti
no, jog trūksta tikrų tam 
įrodymų.

Bet, manoma, dar per 
mažai buvo duota tiems li
goniams avinių smegenų. 
Naujuosiuose bandymuose 
bus duodama daug dau
giau. Galų gale, bus patir
ta, ar gyvulių smegenys ga
li tarnauti kaip gyduolė 
žmonėms nuo arterijų su
kietėjimo. N. M.

KAZIO BEVARDŽIO MARGUMYNAI
Balandžio mėnuo yra 

gausus įžymių amerikiečių 
prisiminimu.

Balandžio 12-tą, 1945 m., 
mirė prezidentas Franklin 
D. Rooseveltas.

Balandžio 23-tą, 1743 m., 
gimė Thomas Jeffersonas.

Y Balandžio 15-tą, 1865 m., 
mirė Abraham Lincoln.

Balandžio 17-tą, 1790 m., 
mirė įžymus demokratijos 
pionierius Benjamin Frank
lin.

Balandžio 23-čią, 1791 m., 
gimė James Buchanan.

Balandžio 27-tą, 1822 m., 
gimė Ulysses S. Grant.

Balandžio 30-tą, 1789 m., 
inauguruotas pirmutinis 
Jungtinių Valstijų prezi
dentas George Washington.

Sovietų Sąjungos vyriau
sias atstovas Jungtinėm 
Tautom Andrius Višinskis 
gyvena 71-mus metus am
žiaus. Jis gimė Odesoje 10 
d. vasario 1883 m.

New Jersey vieno mies
telio vidurinės mokyklos 
(high school) profesorius 
buvo pakviestas į Levų 
(LiŲns) klubo susirinkimą 
už Iralbėtoją. Jis kalbėjo 
apie .šioje šalyje vykdomą 
įstatymą dėl ištikimybės 
priesaikos (loyalty oath). 
Profesorius pareiškė:

“Dėl šios priesaikos, at
sakant klausimą, — ar esi, 
ar kada nors buvai komu
nistas (are you, or have 
you ever been a Commun
ist), — jau 54 mokytojai iš 
kolegijų ir universitetų pa
varyti, nuo darbo. Naudo- 

, jimas prievartos, verčiant 
spaviedotis iš savo sąžinės 
Įsitikinimų ir pačiam save 
inkriminuoti, tai bjauresnės 
reakcijos, tempiančios šalį į 

■ fašizmą, jau nė būti negali.
Jr tuo pačiu sykiu tie, ku
rie gamina fašizmo pančius 
šios šalies piliečiams, pasa
koja, kad tai daroma dėl 
W^augojimo demo k r ati-

Katalikų kunigas Leon 
Sullivan, būdamas Kinijoj 
misijonierium, bemisijonie- 
riaudamas papuolė tūlam

laikui kalėjiman. Dabar, 
sugrįžęs Amerikon ir susi
pažinęs su senatoriaus Mc
Carthy fašistiniais šturma- 
vimais, parašė į “Common
weal” (katalikų žurnalą) 
laišką, pareikšdamas:

“Aš mieliau grįžčiau į Ki
nijos komunistų kalėjimą, 
negu būčiau senatoriaus 
McCarthy^ pavergtu ver
gu arba jo apsaugotu, nuo į 
komunistu.” v

j Pabaigoje Amerikos Civi
lio karo buvo padaryta įsta
tymas, draudžiantis gyvų 
žmonių fotografijas spaus
dinti ant paštaženklių.

Paveikslai ant paštažen
klių spausdinama pasižy
mėjusių mirusių žmonių.

•

Pagal vėliausius apskait- 
liavimus Jungtinių Valstijų 
valdžia išmoka per metus 
algomis 18 bilijonų, 700 mi
lijonų dolerių. Kariuome
nei algomis išmokama 9 bi
lijonai, 100 milijonų. Val
džios pareigūnams ir civi
liniams valdžioje tarnauto

jams—9 bilijonai, 600 mili
jonų dolerių.

Apskaitli u o j a m a, kad 
nuo pradžios karo Korėjoj 
iki sausio mėn. šiemet pra
gyvenimo reikmenys pa
brango iki 12 ir pusės proc.

Neseniai Franz Pick iš
leido knygą, už vardytą 
“Black Market Yearbook” 
(Juodosios Rinkos Metraš
tis). Knygoje rašoma, kad 
“black market” pasaulyje 
abelnai per pastaruosius 
metus labai žymiai padidė
jo.

•

Pagal valdžios cenzo pa
skiausius apskaitliav i m u s 
paaiški, kad per pastaruo
sius 10 metų žymus gyven
tojų padaugėjimas glūdi ne 
imigracijoj iš užsienio, bet 
gausiuose amerikiečių gi
mimuose.

William A. Ryan, iš New 
Yorko, yra šiuo laiku pri
pažintas pasauliniu čampi- 
onu čekerių (checkers) lo
šime. K. Bevardis

KAIP “CARAITĖ” 
PAKLIUVO Į 
KATRINOS KILPAS

Antroji Dalis
TURKIJA PARBLOKŠTA

Rusijos karinis laivynas 
Viduržemio Jūroj, vadovys
tėje admirolų Greigo, Spiri- 
dovo ir Orlovo, sunaikino 
Turkijos ir Tunisijos karo 
laivynus. Rusų karinis lai
vynas 1770 m., birželio 24 d. 
užklupo turkų laivyną Chis- 
sos pertojoje. Turkai nuken
tėjo, ir likę jų laivai pabė
go į Česmos užlają, netoli 
Smirnos. Dviem dienom vė
liau Rusijos karo laivynas 
užklupo ten turkų laivyną 
ir sudegino.

Po to Rusijos karinis lai
vynas nuplaukė j Livorno 
prieplauką, Toska Bijoję, 
dabartinės Italijos dalyje, 
kur jis, “neturėdamas dar
bo,” manevravo-

Tuo kartu. Rusijos armi
jai pavyko, vadovystėje 
maršalo Rumiancevo, gen. 
Suvorovo, Kutuzovo ir ki
tų, įveikti Turkijos sausže- 
mio armiją.

Po šių nepasisekimų Tur
kija pasidavė, ir Kučuk- 
Kainadži miestelyje buvo 
pasirašyta taika 1774 metų 
liepos 10 dieną. Rusija at
griebė dalį teritorijas nuo 
Turkijos ir. gavo puspenkto 
milijono rublių kontribuci
jos.

Turk i j o s p r ai a i m ė j imas, 
bręstanti Amerikoj revo
liucija prieš Angliją ir re
voliucija Francijoj — su
maišė visus vadinamos “ca
raitės” ir jos sėbrų planus.

Rašo D. M. šolomskas
Tiesa, jos išlaidžiame gy

venime ir pirma jai stokavo 
pinigų. Vokietys jos suža
dėtinis Lingburgas siuntė 
jai pinigų, leido jo vardu 
pardavinėti ordenus, bet kai 
tik Rusijos priešai pamatė, 
kad negalės su “caraitės” 
pagalba nuversti Katrinos 
valdžią, tai jie ir pradėjo 
nuo jos šalintis.

Didžiausias jai buvo smū
gis, kad grafas Karolis Ra- 
dzivilas nustojo teikęs jai 
pinigų, o netrukus, ne ne- 
paklausinėjęs apie jos atei
ties planus, jis su saviškiais 
grįžo į Lenkiją, kad susitai
kyti su Poniatowskiu. Iš
vyko ir eilė kitų lenkų. Pa
siliko su “caraite” tik aklai
įsimylėjęs ją Domanskis, 
taipgi Černomskis ir jez 
tas Choneckis. “Carai 
pradėjo spausti skolos, o

ga džiova.
Ieško pagalbos pas švedus 

ir Romos popiežių
“Caraite” suprato, kad iš

supliektos lurKijos ji jau 
negaus pagalbos nukariavi
mui Katrinos jėgų. Tad ji

tų kreipėsi Į Švedijos kara
lių Gustavą, prašydama jo 
talkos, žadėdama gražinti z <_ z v

riuos atkariavo Petras Di
dysis. Bet Švedija, gavusi 
smūgį nuo Petro Didžiojo, 
jau neatsigavo ir

1 naujos bėdos.
venge

Būk pasidavė

visur, vienu
kartu “caraite” pralo 
sa Roma vėl kalbėjo

kažin kaip pas ją vėl atsi
rado. Jos tarnu ir artimų

menų. Prasidėjo baliai, puo

ji' u omus poj 
nigų gauna,

.\n-

Sako, jos nurodys, kas keis
tai arba “nežmoniškai” 
skamba.

laivus. Ant admirolo laivo 
“Trioch lerarchov” Orlo
vas, Greigas ir “caraite” 
padare peržvalgą oficierių 
ir jūreivių eilių.

Po to sekė karinių lai
vų manevrai, prasidėjo ka
muolių šaudymas. “Carai
te,” a.tsii'ėmusj i laivo kraš-

i aai
1 Vu,

-A( id nokite ginklus, po- 
! — Tai buvo įsakymas

kui stovėjo ginkluoti rusų 
jūreiviai. Lenkai Domans
kis ir Černomskis dar sieke

tuojau jie buvo nuginkluo
ti, suimti ir nugabenti į lai
vo vidų. Orlovo, Greigo ir 
kitų ant denio nebuvo. “Ca-

; i

buk pasi . raitei” pranešė, kad būk ir
karo laivy- 1 Orlovas areštuotas. Tikru-

as, kuris nemy- 
trįžo sausžemio 
ją. Greigas su 
laivynu tuojau 
įsi ja. Laivo vi-

Jos naujas neva n 
jas — tai cariene

Kati'inos

Jau minėjome, kad “va

jos žmonių,

esančiam !

ioje caraite nenu
eis manė, kad Orio- 
štoisvins arba jos

tą pada-.

rnoutho, Anglijos prieplau
kos, ji jau nupuolė dvasio

vi

cariene gavo žinią ir nuo 
Panine.-

C.ariene Katrina 11 buvo 
gudri diplomatė. Ji, vieton

ro laivai atplaukė 1774 me-» 
tų gegužės 11 d. Po eilės 

i ceremonijų ir po didele ap
sauga “caraitę 

j .statyta į Petro Povilo

i “samozvanką

Ar žinot
Atgaivint nusilpusį krau

ją — tai geriausias būdas 
išvengti širdinių bei kitų li
gų, kaip sakė Cornell Uni
versiteto medicinos profe
sorius D. P. Barr, kalbėda
mas suvažiavime kovai 
prieš širdies ligas pereitą 
savaitę, Atlantic City, N. J.

Kraujas gaivinamas tin
kamu maistu ir poilsiu. 
Svarbu gera mėsa, kiauši
niai, pienas bei žuvis, bet 
būtinai reikia ir šviežių 
daržovių bei vaisių. Be to, 
gydytojas gali patarti tam 
tikrus vitaminus.

Bloga mityba labiau sen
dina žmogų, negu metų 
skaičius, sakė dr. Barr.

Per dideli rūpesčiai, su
sikrimtimai taip pat viską 
gadina.

e, kad --
Sykiu atkasta šlipuoto ak
mens įrankiai. Tatai rodo, 
kad tie žmonės gyveno va
dinamoj naujojoj akmens 
gadynėj.

Portland, Oregon. — Al. 
W. Hancock, 70 metų am
žiaus, buvęs paštininkas, 
atsitiktinai surado vienoje 
uoloje mastodono galvos 
kaulus ir iltis.

Tas mastodonas, panašus 
į dramblį, bet kudįotas žvė
ris, gyveno Oregono valsti
jos žemėje pirm 10 milijo
nų metų, kaip kad patikri
no mokslininkai Amerikos 
Gamtinės Istorijos Muzie
jaus New Yorke.

Philadelphijos Children’s 
Ligoninėje buvo padaryta 
operacija, išimant vienai 10 
metų amžiaus mergaitei be
veik pusę smegenų.

Ta smegenų dalis buvo 
sugedus; dėl to. suparaly
žiuota viena ranka, viena 
koja ir viena veido pusė. 
Mergaitė pirm operacijos 
buvo labai susierzinus, 
mėšlungių traukoma, išsi
blaškius ir laikoma silpna
prote.

Bet, pašalinus nesveiką 
smegenų gabalą, mergaitė 
stebėtinai pasitaisė. Už vie
nų metų po operacijos mer
gaitė jau naudoja buvusias' 
suparalyžiuotas ranką ir 
koją; pranyko mėšlungiški 
traukymai; pagerėjo ir pro
tas, taip kad jinai jau lan
ko mokyklą ir vidutiniai 
mokosi.

Apie tai liudija dr. Her
bertas Whorman, minimos 
ligoninės vice-prezidentas.

Amerikos ir Anglijos 
mokslininkai paskutiniu 
laiku atkasė arti Jericho 
miesto, Palestinoje septy
nias kaukoles žmonių, gy
venusių pirm 7,000 metų.

Amerikietis rašytojas Van 
Wyck Brooks sako patyręs, 
jog moterys greičiausiai pa
stebi, jeigu žmogus man- 
draudamas, nenatūraliai ra
šo ar kalba.

Brooks todėl pataria per
skaityti moteriai ar mote
rims taikomą spaudai raš
tą ar parašytą k prakalbą.

New Yorko Valstijos 
Universitetas stato Brook- 
lyne didžiausią Jungtinėse 
Valstijose * gydymų centrą, 
kuris bus užbaigtas 1955 m.

I acto caraite sumanė 
laimėti su Romos popie
žiaus pagalba. Ji atsikrei
pė į Anglijos atstovą Ha
miltoną, kad tas jai parū- į 
pintų pasportą ir pažintis 
su popiežiaus kardinolais. 
Hamiltonas aprūpino ją reikalo esant, 
pasportu, ir ji su savo ar
timais išvyko iš Raguzos Į 
Neapolį, Italijoj. “Carai
te” suplanavo pažadėti Ro
mos popiežiui pati apsi
krikštyti ir visus Rusijos 
gyventojus atvesti prie, ka
talikų tikybos, jeigu jis su
organizuos jai karo jėgas, 
nuvertimui Rusijoje Katri
nos valdžios.

Bet čia vėl kliūtis, nes 
Romos popiežius Klemen
tas XIV mirė rugsėjo me
nesį 1774 metais. Kardino
lų susirinkimas jau tęsėsi 
keli mėnesiai, o naujas po
piežius vis dar nebuvo iš
rinktas. Naują popiežių 
Pijų Vl-tą išrinko tik 1775 
m. Bet “caraite” ir jos 
sėbrai nenusiminė; ieškojo 
ryšių su įtakingais kardi
nolais', ypatingai su kardi
nolu Albani, kuris buvo 
numatomas, kad bus seka
mas popiežius.

Albani paskyrė savo se
kretorių Rokota.ni susisiek
ti su “caraite.” Tarpinin-

jaus Orlovo pasiūlymą 
J “caraite” i kili

duoti Raguzos
Katrina gavo

net boinbar- 
m i ėst a. Mat,

buvo Pagu-
zoje.

Orlovas pasiuntė 2 agen
tus susisiekimui su “carai
te.” Tame reikale jam pa
dėjo už pinigus i’* Anglijos 
konsulas Diek. Įvyko pasi
matymas Orlovo su taria
ma “caraite.” Sakoma, kad 
jiedu net “įsimylėję.” Orlo
vas atydžiai kla tįsėsi jos 
pačios istorijos, kas ji yra.

Pagaliau 
e r.” ..

sijos karo laivynas. Lai 
vynas jai būk pasiduoda 
Tame energingai darbavos 
Anglijos konsulas Join 
Diek, nes tai buvo minia-

smūgis, o Anglijai laimėji
mas. Pas Anglijos konsulą 
įvyko net “caraitės” išleis
tuvės, kur dalyvavo Orlo
vas. rusų paskilbęs admiro-

lojo jos apklausinė* 
Bet kadangi džiova 
v o įsigalėjusi, tai 

jauną moteri 
.1

m ai.

Carienė Ka- 
■ ne tiek ne- 

laimingos moteries asmeny
be, kiek tais, kas jos užnu
garyje stovėjo. Klausinėjo 
ir lenkus. Bet apie “carai
tės” asmenvbe buvo viena « K

tvirtino, kad pati niekados 
caraite tesivadino, kad taip • 
ja vadino tik jos sandrau-
gan

Kada artinosi jos pasku
tinės dienos, tai vadinama 
“caraite” pasikvietė rusų 
kunigą. Jam sakė, kad ne
žino, kokios tikvbos ji yra,
gai stačiatikių. Jauna ir 
sveika būdama, ji religijos 
nepaisė — “linksmai, sma
giai gyveno ir daug grieši-

-Gruodžio 4 dieną ji ra
miai mirė, lyg užmigdama. 
Ten pat tvirtovės kieme bu
vo iškasta duobė ir ji pa
laidota. Mirė nusinešdama 
slaptybę, kas ji tikrumoje 
buvo. () gal ji net pati ne
žinojo. Ji tapo eilės vals
tybių intrigų auka. Rusų 
istorikas A. Platonovas at
žymėjo ją kaipo “Kuni-

Austin, Texas. — Vienas 
čionaitinis pilietis, 106 me
tų amžiaus, gavo 4 milijonų 
dolerių palikimą. Kai tik 
laikraščiai paskelbė tą ži
nią, tuojau 15 moterų bei 
merginų pasisiūlė jam į 
“stoną moterystės.”

J. C. K.

kini, prasidėjo tarpe Roko- 
tani ir “caraitės” dažnus 
pasitarimai. Bet ir šiuos 
planus suardė atvykęs ki
tas jėzuitas Liadini, kuris

karininkai. Jūroje matėsi 
eilėmis galingas Rusijos ka
ro laivynas, 
dėjo naujai 
karo laivu 
rengti.

Lenkas Domanskis sten
gėsi “caraite” atkalbėti,

karionei” net 
manevrus su-

oks yra žmogaus cha* 
.oris, geriausiai mato- 
iš to, kaip jis elgiasi su 
iliais.—Amicl.

Skolintojai pradėjo apgu
limą “caraitės” palociaus; 
kartą net sulaikė jos karie
tą gatvėje; pasklido jai ne
prielankių žinių ir spaudo
je. Iškilo vis daugiau j vir
šų jos “meiliški” reikalai.

laivu, bet ji neklausė.' Ne
dideliais laiveliais “carai
te,” Orlovas, Greigas ir ei

Kasdieniniai F r an c i jos 
traukiniai dabar laikomi 
o ri'iėi ‘11 1< i •) i a IV) cmiltnfi

Decatur, 111. — Miestinis 
teisėjas gavo atvirutę su 
pasveikinimais nuo kalinio, 
kurį jis pats pasiuntė ka* 
lėjiman.

3 pusl.-Laisve (Liberty) -Penktad., Baland.-April 17, 1953
S $



SUSNINKŲ JURGIS

l luoštelis įsptidži ų 
apie Floridą

Mums dar nei nesirengiant 
kur nors važiuoti, tūlas Lais
vės skaitytojas jair paraše: 
“Girdėjau, Susninkii Jurgis 
Vieši Floridoje. Lauksime pa
rašymo įspūdžiu.” O draugai 
miajniečiai taip pat sakė: 
“Rašyk, Jurgi, rašyk, mes lau
ksime. Tik nepeik mūsų mies
tų ir gražios valstijos." Tai 
turiu draugų norą patenkinti, 
nors pagal šio laiko daugelio 
lietuvių vizitus į tą šiltąją 
Floridą ir įspūdžiu daug pa
sirodo Laisvėje.

Florida yra įdomus gražus 
pussalis, kaip savo žemele, 
taip vandenėliu, po kuriuo gal 
dar slypi keletas ar daugiau 
Floridų. Oras kvepia puikiau
siu aromatu, kaipo sveikatos 
šaltinis. Pasižymėjusi daugy
be ežerų, pelkų, raistų, greta 
kurių jau yra gražiu miestų, 
miestelių ir parkų. Pasipuošu
si milžinais orančių sodais ir 
galybe kitų gražių ir negražių 

' medžių, medelių, krūmokšnių ; 
visokių gelių, gėlelių.

Važiuojant per orančių so
dus tuojau pajunti kitą at
mosferą. Nereikia nei išlipti 
iš mašinos. Dilgina tau- nosį 
kvepiantis malonus oras. Nei 
jjejunti, kaip tau krūtinė ple
čiasi; lengvai, lengvutė! iai 
atslūgsta ir dar plačiau išsi
plečia. Tartum atsidūrei ko
kiame užburtame pasaulyje*, 
toli nuo žemės. Todėl, kuriems 
tik teko Floridą matyti ir ga
li plunksną valdyti, tai atsi
randa ir noras šį tą patašyti.

Tik bėda su nekurtais mū
sų draugais, kad jiems teko 
pervažiuoti tiktai Miami arba 
St. Petersburg ir atgal namo. 
Nes pas retą kurį mūsų tau- 
.tietį randasi gana ‘ kapitalo 
ištisai visą Floridą išvažinėti. 
Bet jie mojasi aprašyti visą 
Floridą jos nematę. Man atro
do,’ kad toki įspūdžių rašyto-’ 
jai padaro daugiau blėdies, 
negu gero, kaip laikraščiui, į 
kurį rašo, taip ir jo skaityto
jams.

—()—

Sausio 4-tą gerai
savo naują 1952 metų buliu
ką Dodge ilgai kelionei. O 
sausio 5-tą anksti rytą su žmo
nele, posūniu Rikarduku ’ ir 
dar dvi leidos iš Bostono (tai 
maniškės Elenytės teta Mrs. 
Sabulienė sir savo draugo Viš- 
niauskiene) susilipdavome sa
vo mantą ir patraukėme New 
Yorko link. Dar pakeliui už
sukome į New Britain, nes 
buvo svarbių reikalų atlikti.

Iš ten išvažiavome apie 10 
valandą. Važiuodami susitarė
me būtinai užsukti į lietuvių 
centrą Richmond Hill, kad pa
valgyti pietus ir pasimatyti su 
.draugais ir draugėmis laisvic- 
čiais. Bet pakol tą j.u centrą 
pasiekėme, jau buvo gerokai 
po pirmos. O pakol su visais 
pasimatėme, žodeliu kitu ap
simainėme, draugas Buknys 
atėjęs sako: “Tuoj pradėsime 
spausdinti Laisvę, ateikite pa
matyti.” ,

••• Ištikro, labai gražu žiūrėti, 
kaip vieni ratai ir volai sukasi 
.greitai, kiti povaliuku ir tar
tum siūlą popierių traukia. 
Apkeliavęs aplinkui, popietis 
pasuka į kraštą. Pačiame 
krašte, Lyg būtų žmogus, ma
šina metalinėmis “rankomis” 

-išmeta jau gražiai sulanksty- 
tą Laisvę. Ją priiminėja pats j 
Buknys ir deda į pundelius.

Viską apžiūrėjus, Liberty j 
Auditorijos restaurane valgė- ' 
me pietus, kuriuos skoningai Į
paruošė pats Auditorijos ve
dėjas Brazauskas. Buvo labai 
gardžiai sutaisyti ir už priei
namą kainą.

Kol viską pamatėme, dar 
su nekuriais draugais pasi
kalbėjome, apsižiūrime, kad 
jau suvis vakaras ir toliau 
Važiuoti negalima. Tad, atsi
sveikinę laisviečius, patrau
kėme pas Elenutės pažįstamą 
draugę Mrs. Wilson ir ten ap- 
sinakvojom. Ant rytojaus, dar

' prieš penkias, išgėrę po puo
delį kavos, kurią paruošė ge
roji šeimininkė, leidomės to
liau. Bet kol persigrūmem 
per tą milžiną didmiestį, jau 
pradėjo švisti.

—o---
Pirmą dieną važiavom be 

sustojimo, išskiriant gasolino 
stotis. Pervažiavom N. J. 
valstiją, kampą Penu., Mary- 
landą ir net Virginijoje apsi
nakvojome. Nuvažiavom su 
virš sešis šimtus mylių. Posū
nis Rikardukas yra įgudęs 
vairuotojas, tai nereikėjo nei 

. pamainyti. Man buvo daugiau 
Į laiko dairytis, tėmyti įdomy
bes pašaliuose vieškelio. Kito
mis dienomis jau tiek nenuva
žiavome, nes bijojome pavė
luoti. Nes, j’ei pasivėlinsi, jau 
po šešių, tai vargiai kur gali 
gauti miegruimius.

Iš Maryland paėmėme ke
lią No. 301, kuris nuvedė net 
į Floridą. Ir tik įvažiavus į 
Ela. tas kelias pasibaigė, pa
ėmėm Rd. 27.

Sekamas dvi naktis nakvo
jome N. (Karolinoje. Ant ryto
jaus pervažiavome N. ir S. 
Carolinas ir apsinakvojome 
jau Georgijuje. Per šias visas 

Į valstijas pervažiuojant nepa- 
tėmijau nieko naujo, kad bū
tų apie ką rašyti. Jau dauge
lio draugų buvo aprašyta, 
kai]) vargingai Pietų žmone- 

Įliai, daugiausia juodieji, gy
vena tose sukrypusio.se bakū
žėlėse. Matosi net be langų, 
lentgaliais užkalinėtu, tačiau 
žmonės turi jose gyventi.

Tik tiek turiu pasakyti, 
kad man tokiais pat keliais 

Įteko važinėti laike pirmojo 
(pasaulinio karo 19 IS m. Jo- 
įkio progreso čia nepadaryta 
'per tuos arti tais desėtkus me
tų. Tos pačios tebestovi su- 

■ krypusios bakūžės, tie patys 
'nuskurdę, suvargę kaimeliai, 
[farm u kės. Ir tie patys, tik dar 
Idaugiau atrodą suvargę, suny
kę žmonės, negu tuomet, kai 
aš Dėdei Šamui tarnavau.

—o---
Tikras įdomybes pamatėme 

Ten, pa
važiavus apie pusvalandį per 
dykas pievas ir krūmokšnius 
keliu No. 27, prasideda oran
čių sodai, sodai ir sodai. Aš 
buvau manęs, kad sodai, kaip 
sod.ai, yra didelių ii* mažų, 

j Bet... Išvydom tikras marias. 
'Veik visą dieną važiavom ir 
; daugiau nieko nebuvo matyti, 
kaip tik tie milžinai orančių., 

jlemonų ir grapefruitų sodai. 
O tarpe jų ežerai, ežerėliai,

• prūdai, dar kur nekur kana-
• lai. Prūdai atrodo dirbtiniai. 
■Gal tik tam, kad drėkintų so
dų žemę. Ežerų taip, pat ke
letą matėme milžinų-didelių. 
Tai jų vandenys ir drėkina 
tuos didžiuosius orančių lau
kus. Kuir nekur matosi kalne
liai, nedideli, panašūs į Lie
tuvos. Vietomis po orančių

’medžiais matėme ugnis kūre- 
1 nant. Mat, būta šaltų naktų, 
;tai kompanijos bijo, kad ne
sušaltų vaisiai.

Vienur medžiai dideli, kiti 
Imažesni. Dar kitus tik sodina. 
Gražiai, tiesomis linijomis. 
Man primena Connecticut ta
bako laukus, kurių vagos, 
kaip Striūnos, nusidriekia to
li. Sustojome pakelėje ir pa
sirinkom nuo žemės po porą 
grapefruitų. () kad gardūs, 

paruošiau ' l*k įvažiavus į Ela.

saldūs! Tokių namieje nema
nyk gauti. Apart sodų, kito 
ko svarbaus iš pradžių ant 
kelio noi pašaliuose nematė
me. Tik kur nekur užmuštą 

j šuniuką ar katuką. Net pauk-
I stelių nematėme gražesnių.
Matėme keletą juodvarnių, 
lyg Lietuvos varnos. Matėm 
suskurdusių mažyčių miške
lių, kurie labai skūpūs šako
mis ir lapais.

Orančių laukus pravažiavus, 
prasidėjo toki pat plotai pie
vų. Jose kur nekur krūmokš
nis ir didelės bandos galvijų.

Į Galvijai atrodo visai dyki, di- 
1 džiaragiai. Vaikštinėja jie sau

laisvi. Atrodo, kad niekas jų 
ten neprižiūri tuose plotuose 
—nematyti jokių prižiūrėtojų. 
Jie ten ganosi žiemą ir vasa
rą. Gal mėsinių kompanijų 
nuosavybė ? ■

Jau sutemus, vėlai vakarą, 
pasiekėme Miami. Kalbamės, 
kur gausime nakvynėlę. Pas 
ką pirmiausia turime važiuo
ti ? Mano ten gyvena geri pa
žįstami ir draugai Marijona 
ir Stasys Meisonai. O mano 
Elenutės geras pažįstamas ir 
draugas Vincas ir M. Bovinai. 
Sustojome gasolino stotyje ir 
skambiname. Bet d. Bovinas 
atsakė, kad neturi tuščių kam
barių. Skambina į d. Meiso- 
nus. šie atsakė: “O-o, Žilins
kas iš Conn. Na, tai atvažiuo
kite, mes jus priglausime.” 
Bet nuvykus pas juos pasiro
dė, kad ir pas juos nesiranda 
nei- vieno tuščio kambario. O 
tai]) jau mes visi nuvargę, 
po ilgos kelionės! Norėtųsi 
kuo greičiau mestis lovon ir 
miegoti, miegoti. Daugiau' nie
kas nemiela.

“Na, tai ką, draugai, gal 
reikės grįžti i Conn, ar į 
Mass?”

“Ne, ne,” atsako Meisonie- 
nė. “Nereikės jums grįžti, mes 
surasime kambarius, nebūda
vo k i te.”

Pasikalbėjus keletą minučių, 
pasidalinus naujienomis, pa
tys mato, kad mes pavargę, 
Nuvedė pas draugus 'Tamo
šiūnus. Ir kas pasirodė? Ogi 
pats Tamošiūnas su mano 
Elenute ir j'os teta Sabulieno 
iš vieno kaimo— .lakūnų kai
mo. Bet, kad tie turistai nuo
lat plaukia, vizituoja po visą 
Ela., tad tenykščiams lietuviam 
retai kada duoda spakainybę. 
Tai ir pas dd. Tamošiūnus vie- 

jnus svetelius jau radome, ki
tų laukiasi. Vieni iš Detroi

to, kiti, Tamošiūno sesutė, at
vyksta orlaiviu iš Chicagos.

Draugai Tamošiūnai abudu 
’labai malonūs žmonės. Ir la
bai gražiai įsikūrę. Jau seni 
Miami gyventojai, turi net 
tris namus. Kur patys gyvena 
rezidencija netaip jau didelė, 
bet labai gražiai atrodo, tvir
tai padaryta. Ten veik visos 

itaip budavota. Stogai tartum 
bažnyčios—paipii arba ’storo 
šlaito, kad atsilaikytų kai u- 
raganai užklumpa.

Draugo Tamošiūno, taip pat 
labai gražus sodelis orančių, 
greipsų ir kitokių vaisių. Štai 
didelis medis, visas apsipylęs 
baltais kvepiančiais žiedais, 
atmosfera puikiausia. Ten vėl 
visokį žydinti krūmokšniai, 
gėlės, nuo kurių taip sklinda 
kvepiantis aromatas. Toks 
mielas, gaivinantis aromatas, 
kad, rodos, vaikštinėji užbur
tame pasaulyje.

Po susipažinimo, pasikalbė
jimo, dd. Tamošiūnai sako: 
“Gerai, , kad sulaukėme tokių 

i brangių svetelių, su kuriais 
nesimatėme net 40 metų. 
Nors vieną naktelę dvejetą 
jūsų priglausime, nes dėl 5- 

į.kiu neturime kambariu.” Ten 
(pasiliko mūsų teta sū drauge. 
O mums trims reikėjo ieško
tis kitur.

Bet ant rytojaus, vos spė
jęs mums papusryčiauti ir pa
sikalbėti, pribuvo draugė Ma
rijona Meisonienė ir pranešė: 
“Jau turiu .jums du gerus 
kambarius, kuriuose gyvensi
te, kaip ponai.” • Ir tuojau 
buvoręe nurodytoje vietoje. 
Dėkui jums, draugute, už. tai! 
Dar iš vakaro buvome ieško
ję apartmento dėl penkių. Ir 
suradome 5 kambarius, bet 
savininkas pareikalavo $500 
už du mėnesius. Tai pasirodė 
perbrangu.

Mums kambarius išnuoma
vo draugai Charlis Chapius, 
kurie taip pat turi gražią re- 
zidencijukę iš 10 kambarių. 
Buvę hartfordiškiai.. Draugai 
Chapiai abu yra amerikonai, 
bet labai draugiški žmonės.

Pabuvojus garsiajame Mia
mi keletą savaičių, pasimau
džius byčiuose, pasikaitinus 
prieš karštus saulės spindu
lius suspirginom visi šalčius, 
ką buvome atsivežę iš Naujo
sios Anglijos.

(Bus daugiau)

Vaizdas Panmunjome, Korėjoje, kur dabar eina pasi-. 
tarimai dėl apsikeitimo sužeistų karo belaisvių. Pa
sitarimai eina sklandžiai ir laukiama greito susita

rimo.

$8,000 Fondas Laisvei
(Tąsa nuo

J. & S. Bimbai ... 10.00 
Cliftonietis ........... 10.00
Mrš. Čiuberkis .... 5.00 
Vienas iš Dzūkų .. 2.00

•

Per Antaną Globičių.
Newark, N. J.:

Newarkietis ’....... $20.00
W. Morkus ........... 15.00
Antanas Globičius 15.00
J. Gerulis ............... 2.00

Per M. Svinkūnienę, 
Waterbury, Conn.:

Jonas Butkus,
Bethlehem, Conn. $6.00

Povilas Alenskas .. 2.00
•

Per J. Grybą, Richmond 
Hili, N. Y.:

Julia Družienė,

1-mo psl.)
gerai! Daug gražiau anks
čiau užbaigti darbą, negu 
pasivėlinti. Laukiame su
bruzdimo visur.

Laisves Administracija

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
V. Mickevičiui-Kapsukui 
atminti

KAIŠIADORYS. — Rajono 
darbo žmonės plačiai mini 18- 

Isias metines nuo tos dienos, 
j kai mirė įžymus Lietuvos Ko- 
jmunistų partijos organizato
rius V. Mickevičius-Kapsukas.

“Stalino keliu” kolūkyje į- 
I vyko vakaras, skirtas V. Mic
kevičiui - Kapsukui atminti. 
Pranešimą apie liepsningojo 
kovotojo už Tarybų valdžią

Norwood, Mass. $1.0.00 
V. Žilaitis,

Norwood, Mass. 10.00
Agnes Kukaitienė,

Montello, Mass. 2.00

Pci P. Bubnį, Richmond
Hill, N. Y..

Brooklyn, N. Y.: $25.00 "THE CHOCOLATE SOLDIER"
J. ir S. Cedronai, 

Brooklyn, N. Y.
J. Aleksynas,

Brooklyn, N. Y.
K. Sungaila, 

Brooklyn, N. Y.
K-V-S,

Brooklyn, N. Y.
Great Neck’o

10.00

10.00

5.00

5.00

L. Skaitytojas ... 3.00 
J. Aleksaitis,

Essex, Conn.'....... 2.00

Nuo pavienių:
J. Steponaitis,

Brooklyn, N. Y. $10.00
F. Kazokiene,

Jamaica, N. Y. .. 10.00
Nuo Kapso,

Easton, Pa......... 10.00
E. Gavėnas,

Pittsfield, Mass. 7.00*
Domicėlė Elinskiene, 

mirusio vyro atmin
čiai, Scranton, Pa. 5.00

Andy Wise,
Cleveland, Ohio .. 2.00

Natalija Lanigan, St.
Petersburg, Fla. 2.00

J. P. Kamarauskas,
Girardville, Pa. .. 2.00

Chas. Daukšas,
Tampa, Fla.......... 2.00

Pranas Naginė,
Keene, Nk H....... 2.00

P. Mitchell,
Scranton, Pa. ... 1.00

U. Bieliauskienė, Rich
mond Hill, N. Y. 1.00

Širdingai dėkojame pasi
darbavusiems ir aukoju
siems. Kai kuriose koloni
jose ir šiemet vėlinama fon
do sukėlimo reikalas. Ne-

Lietuvoje gyvenimą ir revo
liucinę veiklą padarė klubo- 
skaityklos vedėja A. Ancipai- 
tė.

V. Mickevičiaus-Kapsuko 
'mirties 18-sias metines taip 
pat paminėjo “Tiesos”, S. Nė
ries vardo, Dzeržinskio vardo, 
“Pirmūno” ir kitų žemės ūkio 
artelių nariai.

Rajono viešoji biblioteka 
suorganizavo parodą, skirtą 
V. Mickevičiaus-Kapsuko gy
venimui ir revoliucinei veik
lai.

Didėja prekių gamyba

VILNIUS. — Lietuvos vers
linės kooperacijos įmonės ga
mina vis daugiau prekių gy
ventojams. šiemet artelės turi 
duoti 10 procentų daugiau 
plataus vartojimo produkci
jos, negu pernai. Didėja tri
kotažo dirbinių, baldų, meta
linių lovų gamyba.

Ypatingas dėmesys skirtas 
statybinių medžiagų gamybai 
didinti. Riešės plytinė, pri
klausanti verslinės kooperaci
jos sistemai, gavo naujus įren
gimus, įgalinusius mechani
zuoti rankinius procesus,

Numatyta įsteigti eilę nau
jų verslinės kooperacijos įmo
nių. Vilniuje bus pradėtas 
statyti artelės “Lignum” bal
dų fabrikas, kuris gamins bal
dų už kelis milijonus rublių. 
Numatoma pradėti statyti res
publikos rajonuose penkias 
naujas plytines. Pradėtas sta
tyti naujas gamybinis kerpąs 
Kauno “Spartuolio” artelėje. 
Perdavus jį eksploatuoti, čia 
vienu trečdaliu* padidės šilki
nių ir vilnonių audinių gamy
ba.

įsipareigojimai įvykdyti
TROŠKŪNAI. — Tarybinio 

ūkio gyvulių augintojai ir že
mės ūkio darbininkai rinkimų 
dienos garbei prisiimtus įsi
pareigojimus pakelti gyvulių 
produktyvumą ir tinkamai pa
siruošti pavasario sėjai—gar
bingai įvykdė.

NEWARK, NEW JERSEY RICHMOND HILL, N. Y.

CUKRINIS KAREIVIS
DVIEJŲ AKTŲ OPERETĖ

šeštadienį

Gegužės (May) 23
UKRAINŲ SALĖJE

57 Beacon St. Newark, N. J.

Pradžia 8 vai. vak.

Sekmadienį

Gegužės (May) 24 
LIBERTY AUDITORIJOJ 

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 

Pradžia 3:30 vai. popiet

LEOIN YONIKAS
Karžygis Aleksas

Stato Scenoje

Sietyno Choras 
po vadovyste ir režisiūra 

MILDRED STENSLER
v w v

VAIDINTOJAI

Ona Stelmokaitč-Eicke - Nadina 
Edward Skučas - - - - Bumerlis 
Leon Yonik - ----- - Aleksas 
Katre Žukauskienė - - - Aurele 
Madeline Knorr ------ Masa 
Tadas Kaskiaučius------ Popovas
Walter Bajoras - - - Masakrovas 

Suflięrius — P. Ramoška
O. ŠTEEMOKATTft-ElOKE

Nadinos rolėj

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

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

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

4 pusl.-Laisvė (Liberty)* Penktad., Baland.-April 17, 19§3

Pilnai pasiruošė pavasario 
sėjai tarybinio ūkio Raguvė
lės skyrius. Atremontuoti abu 
traktoriai, daugiau kaip 30 
akėčių, dvi sėjamosios* maši
nos. Supilta 30 centnerių kvįaį, 
čių “Gražučių”, 150 centn£ 
rių avižų “Girūnių” ir kvl 
Sėklos gerai išvalytos.

Pašarinių ir kultūrinių žo
lių auginimui išplėsti supilta 
37 centneriai įvairių kultūri
nių žolių sėklos. Apsirūpinta 
natūralinėmis ir mineralinė
mis trąšomis. E. Stonyte.

Įvairūs išsireiškimai
Kas tau nepatinka kita

me, pasistenk ištaisyt tatai 
savyje. Sprat.

Tūlų mūsų valstybininkų 
protai, lyg tai būtų žmo
gaus. akies vydelis, vis labiau 
savėp traukiasi ir menkė
ja, kuo ryškesnė šviesa į 
juos atkreipiama.

Thomas Moore

Ne be reikalo sakoma: 
kas neturi geros atminties, 
lai nesiima melagio amato.

Michael de Montaig^

Kiekvienam geram rašy
tojui reikalingi trys daly
kai: tikrai vertingas tiks
las, stiprus pasiryžimas ir 
mažas apetitas.

Konfucijus

Mano nuomonė yra, kad 
mums geriau būtų visiškai 
neturėt įstatymų negu tu
rėt jų tiek daug, kiek mes 
dabar turime.

M. de Montaigne

Parodyk man, kokias jis 
myli knygas ir aš pažinsiu 
žmogų geriau negu visi gy
vieji jo draugai galėtų man 
jį pavaizduoti.

Silas Weir Mitchell
Sutaisė Kas Kitas^

sukrypusio.se


UŽBURTOJI STELA
Paraše ROMAIN ROLLAND —11710-24-52 ■
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BINGHAMTON, N. Y
Minus ONAI MIKOLAJuNIENEI

Reiškiame giliausią užuojautą jos vyrui Povy- 
lui, dukroms Anna Baka, žentui Joseph, anūkei 
Barbara Ann Baka; dukrąi Lillian Mikolajūnai- 
tei; sūnui Alfonsui ir marčiai. Taipgi visiems 
giminėms ir artimiems pažįstamiems.

J.

A. ir J. K. Navalinskai 
J.ir K. Vaičekauskai 
L. ir U. šinloliūnai 
P. ir A. Mačiukai

ir A. žemaičiai
Ig. ir H. Vjcžiai 
Jg. ir M. Luzina i 
Valerija Kaminskienė 
Paulina Jasilionienė 
Mrs. Tomiško
B. ir V. Zmitraitės 
J. ir M. Kazlauskai 
Ona Willius
John ir Nellie Stroliai 
Jov. ir Ann Kireiliai 
V. ir A. Kazėnai 
A. ir L. Maipioniai 
L. Čezonienė 
P. ir K. Juozapaičiai 
Veronika Kapičiauskienė 
Josephine K a sky 
A. ir N. Yudikaičiai 
L. Klikūniene 
Wm. Boss

MONTREAL CANADA
. nių prieš tokius policijos žy
gius.

(Tąsa)
Noemi akyse blykstelėjo pyktis, ir jos 

pirštai susigniaužė. Paskui ji tarė šyel- » 
niu ir gailiu balsu:

— Mylėkite jį! Tegu ir jis jus myli! 
Bet nepagrobkite man jo! Laikykime jį 
abi!

Aneta mostelėjo pasibiaurėclania.
Noemi įsiutimas pašoko:
— Ar jūs manote, kad man tai negra- 

su? Jūs manimi biauritės! Aš jūsų ne
kenčiu! Bet aš nenoriu jo netekti...

Aneta pasitraukė nuo Noemi ir tarė:
— Aš jumis nesibiauriu. Jūs kenčia

te, ir aš kenčiu. Bet meilėje dalintis tai 
niekšybe! Tai meilės niekšingumas. Aš 
sutinku būti auka. Aš sutinku būti bu-

• dėlių. Bet nenoriu būti niekše. Norėda
ma išgelbėti tą, kurį mylių, neperleidžiu 
jo pusės. Aš atiduodu viską. Aš noriu 
visko. Arba aš nieko nenoriu.

Sukąsdama dantis, Noemi šaukė šir
dies gilumoje:

— Nieko!
(Net ir siūlydama dalybas, ji tikėjosi 

atgauti visą.)
’ Bet vienu šuoliu, pašokusi nuo kėdės, 
ji pribėgo prie stovinčios Anetos ir, su
smukdama ant kelių, ji apkabino jos ko
jas:

— Atleiskite!.. Argi aš žinau, ar 
žinau, ko'prašau? Argi aš žinau, ko 
noriu?.. Bet aš esu nelaiminga, aš
galiu to pakelti... Ką gi man daryti? 
Pasakykite! Padėkite man!

, — Jums padėti! Aš? — tarė Aneta.
— Jūs. Į ką gi aš turiu kreiptis pa

galbos?.. Aš esu viena. Viena su tuo 
žmogum, kuris net ir mylėdamas tavim 
nesidomi, jam negali atverti širdies... O 

; prieš jį turėjau motiną, kuri buvo užim
ta tik savimi, savo malonumais... Nė 
vieno, kuris man patartų... Aš neturiu 
draugės... Kai jus pamačiau, maniau, 

‘jkad jūs būsite draugė. O jūs buvote blo- 
\giausia visų mano priešininkių... Kodėl 
•jūs mane skriaudžiate?

' Aneta sumišusi:
— Vargšas vaikeli, tai ne mano kaltėj 

’Aš to nenorėjau.z.
K; Noemi griebėsi už to pasigailėjimo žo

džio:
», — Jūsų vaikelis... jūs tai pasakėte. 

Tąip! Bukite man motina, vyresnioji se- 
. šuo! Neskriąuskite manęs! Patarkite 

man! Pasakykite, ką turėčiau daryti!
• Aš nenoriu jo netekti... Pasakykite, pa

sakykite.... Aš viską padarysiu, ką jūs 
pasakysite... ■ ; .

Ji tik pusiau temelavo. Ji buvo taip 
įpratusi apsimesti ką nors jaučianti, jog 
ji jausdavo tai, kuo ji apsimesdavo. Ir 
jos meilė, jos širdgėla, Anetos reikalin
gumas, viltis ją sujaudinti, šiaip ar 
taip, buvo tikri. Net iki to jai reiškia
mo pasitikėjimo: tai buvo jos paskutinė 
korta lošime. Ji lošė ją su nevilties aist
ra. Ir taip pasikliaudama, ji neišleido 
iš akių sąmyšio, kurio Anetos veidas ne
gavo nuslėpti. Aneta silpo. Noemi at- 
sid 

; geį 
;Vdintas -kai kurių nuolankumų tonas jai 
iįnušvietė priešininkės klastą. Ji leido jai 
f Į kalbėti. Ji skaitė jos gelmėse. Ji gal

vojo: , “Ką daryti? Aukotis? Koks kvai
li himas! Nenoriu. Aš tos moters nemyliu. 
Į 51 meluoja, ji manęs neapkenčia. Bet ji 
*’kankinasi...n Ir ji glostė atsiklaupusios 

priešininkės galvą, kuri vis aimanavo ir 
ją tykojo, kuri sekė jos svyruojančią va
lią lyg medžioklės grobį, su aštraus 
džiaugsmo Ir baimės virpesiu, dūstanti 
—krauju pasruvusi—ir kuri, pasitaikius 
momentui, priglausdama prie savo bur
nos tas rankas, kurias ji rūielai būtų su- 

. kandžiojusi, nepavargdama kartojo:
— Palikite jį man!
Aneta, sutraukdama antakius, norėjo, 

ją atstumti. Ji matė tose akyse klastą ir 
skausmą, melą ir meilę, beprotišką lū
kesį... Ji nusišypsojo nuvargusi, apimta 
gailesio, pasišlykštėjusi ja—jomis abiem 

viskuo — ir nusigręždama, silpnumo 
iwjmi-rkoje prasitarė:

— Pasilikite jį sau!
Vos tik ji pasakė, kaip jau norėjo at

šaukti. Bet Noemi, pašokusi ant kojų, 
* bučiavo Anetą, pašėlusiai įtikinėdama 

savo draugiškumu... (Ji niekados nebuvo

imas ją nuginklavo. Ji nebepajė- 
tsakyti. Tačiau ji neklydo. Pasal-

taip jos neapkentusi! Pagaliau ji ją lai
kė... Ar ji ją laikė?..) An-eta jau sakė:

—Ne, ne!..
Noemi dėjosi negirdinti. Ji vadino ją 

savo brangiausiąja, savo geriausia drau
ge, ji prisiekinėjo jai amžiną meilę ir 
dėkingumą. Ji juokėsi ir verkė. Bet ji 
negaišo laiko tuščiam jausmingumui. Ji 
norėjo sužinoti, ką Aneta darys Filipui 
atitolinti! Aneta priešinosi ■

— Aš nieko nepasakiau!
—Jūs pasakėte, jūs pasakote, jūs man 

tai pažadėjote!..
— Išsprūdęs žodis...
— žodis? Jūsų žodis!
— Jūs išplėšėte jį man netikėtai...
—Ne, jūs turite tik jį vieną, jūs ne

galite jo atsiimti. Jūs pasakėte: “Pasi
laikykite jį sau!” Jūs tai pasakėte, Ane
ta. Pasakykite, kad jūs tai pasakėte! 
Jūs negalite to neigti...

— Palikite mane! Palikite mane! —■ 
tarė pervargusi Aneta. — Nekankinkite 
manęs! Aš negaliu, aš negaliu...

Palūžusi ji atsisėdo, ir Noemi, prie 
jos stovėdama, nesiliovė ją alsinusi. Ro
lės pasikėitė. Aneta nesutiko atsižadėti: 
jos meilė buvo įleidusi šaknis. Noemi 
tuo beveik nesirūpino: Aneta puikiau
siai galėjo meilę pasilikti, tik kad nepa
siliktų Filipo! Ji norėjo, kad Aneta 
trauktų santykius. Tuoj pat, nieko 
laukusi. Išsiskyrimui priemonių ji
Įėjo įteigti, ji turėjo jų pilną galvą. Ji 
spyrė ją, jai meilikavo, maldavo, prie
vartavo, glamonėjo, ji svaigino ją savo 
žodžių antplūdžiu, ji šaukėsi jos kilnios 
širdies, ji prašė, prisaikdinėjo, reikala
vo, ji diktavo atsakymus...

Aneta pastyrusi ir suledėjusi nebesa
kė nė žodžio. Ji net nesistengė sulaikyti 
tą potvynį. Jos lūpos buvo sučiauptos, 
akys paniurusios... Pagaliau dėl to ne
judrumo ir Noemi nutilo. Ji paėmė jos 
rankas, — šaltas, drėgnas. Ji tarė:

— Atsakykite, atsakykite!
Aneta, į ją nežiūrėdama, sužnibždėjo: 
— Palikite mane!..

(taip tyliai, jog Noemi tai labiau per
skaitė jos lūpose, negu išgirdo). Ji 
klausė:

— Jūs norite, kad aš išeičiau?
Aneta ženklu patvirtino.
— Išeinu. Bet jūs pažadėjote?
Aneta pavargusi kartojo:
— Palikite mane, palikite mane... 

x Man reikia būti vienai...
Noemi vikriai susitvarkė prieš veid

rodį savo šukuoseną ir, pasukdama į du
ris, pasakė:

—Sudie... Jūs pažadėjote...
Aneta mostelėjo paskutinį kartą 

sipriešindamk:
— Ne! Aš nieko nepažadėjau...
Noemi jautė vėl ją apvaldantį pyktį... 

Po tiek pastangų!
Bet instinktas jai sakė, kad nereikia 

per daug skubėti, nepertempti stygos... 
Vis viena smūgis buvo suduotas!

Ji pasitraukė.
Ji pažino priešininkės silpnybę. Ji su

tryps ją.

pa-

pa-

Dar kurį laiką Aneta nepajudėjo iš 
tos vietos, kur ją Noemi paliko. Ta ilga 
scena ją buvo nukamavusi. Ji būtų ge
riau pasipriešinusi, jei ji nebūtų buvusi 
užpulta, kai jau buvo pagraužta ir aist
ros, ir nuolatinių pastanagų, nepaliau
jamo įkarščio, dalyvavimo Filipo kovo
se, jo audringoje sieloje ir jei nebūtų iš
sekusi kūnu ir mintimis, nublokšdama 
sąžinės graužimus, kentėdama glūdin
čias joje kančias. Šis sugniužimas ir pa
darė Noemi stiprią. Ši rado jau paruoš
tą dirvą ir priešininkėje — sąjunginin-

Pati Noemi mažai turėjo . reikšmės 
Anetos rūpesčiams. Kaip moters ji be
veik jos nemėgo. Kaip varžovės ji visiš
kai jos nemėgo. Ji laikė ją neteisinga, 
klastinga, negera. Ir .pavydulingai ne
teisi, ji dabar neigė jos žavumą, kuriuo 
iš pradžių gėrėjosi; jai atrodė visa joje 
suklastota, visa, išskyrus skausmą. Ir 
ar ji buvo Noemi, ar būtų buvusi kuri 
nors kita, mažai svarbu! Ji yra ken
čiantis kūnas, kurį aš kankinu... Ir keis
tas gailesys graužė Anetos širdį...

(Bus daugiau)

Kaltina policiją, kad padeda 
streiką laužyti

čia trijų mezginių dirbtu
vių darbininkai išėjo į streiką, 
reikalaujama pakelti algas ir 
bendrai pagerinti darbo sąly
gas. Darbininkus atstovauja 
ii’ streiką veda katalikų sindi
katų National Clothing Wor
kers Unija (CCCL). Lokalo 
atstovas Angelo Forte, balan
džio 9 d., Montrealo Sindika
to Tarybos posėdyje paskel
bė, kad “miesto policija nuo. Jandų darbo savaitę, paliekant 
pat pradžios streiko pasirinko ,tą pačią algą, ir dar 10c į va-

—o— 
darbininkai 
algų pakėlimo

gatvekarių darbi- 
motoristų bei

reikalauja

Montreal 
ninkai, 3,500 
konduktorių, ir 1,500 taisymo
bei užlaikymo darbininkų, ku
riuos atstovauja Canadian 
Brotherhood of Railways Em
ployes Unija (CCL), reika
lauja sutrumpinti iki 40 va-

priešdarbininkišką nusistaty
mą ir niekad nenustojo rody
ti darbininkams neprielanku
mą.” Jis sakė, policijos aukš
tesnieji pareigūnai “asmeniš
kai kišasi”, kad suardyti strei- 
kąj' kalbindami darbininkus 
eiti į dirbtuves, nežiūrint, kad 
jos streikierių pikietuojamos. 
Policija' nustatė, kad pikieto 
linijoj negali būti daugiau, 
kaip 5 žmonės. Forte sako, 
“įstatymai neturi patvarkymo 
tokiam aprubežiavimui.”

Sindikato taryba nutarė 
kreiptis tuo reikalu į miesto 
viršininkus. Unijos advokatai 
planuoja imtis legalių priemo-

landą pakelti algos. Dabar 
jie dirba 48 vai. į savaitę, o 
kai kurie užlaikymo darbinin
kai, ir 50 valandų.

Dalykas pavesta spręsti 
tarp i n i n k a u j anč ia i k o m is i j a i. 
Derybos prasidėjo pereitą 
pirmadienį.

—o—
Darbininkai pareiškė savo 
nuomonę miesto valdybai

Montrealo Darbininkų Ta
ryba, kurią sudaro vietines 
unijos, afilijavusios į Cana
dian Congress of Labor CIO, 
balandžio 9 d. nutarė pateikti 
trumpą savo nuomonę miesto 
valdybai municipaliniais rei-

SVARBU

žymiausi lietuvių talentai iš New Yorkb vyksta i 
Bostono apylinkę koncertuoti J

Leonas Yonikas, baritonas, ir
Suzana Kazokytė, sopranas
Frank Balevičius, komp.-pianistas

Jau susitarė koncertuoti šiuose miestuose:

Montello, Mass., šeštadienį

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

Pradžia 7:30 vai. vak. įžanga $1.00
Rengia L.L.D. 6-to Kruopa

Worcester, Mass., Sekmadienį

Gegužės-May 17-tą
LIETUVIŲ SALĖJE 
29 ENDICOTT STREET

Pradžia 3-čią vai. popiet
Rengia L.L.D. U-to Kuopa

Aukščiau minėti talentai yra aukšto išsilavinimo 
nininkai. Kiekvienas, kuriem negerto! i nuvykti, 
juos išgirsti. ■ • I '

Įžanga $1.00

/ 
me- 

pasistengkite

kalais. Nutarta tai padaryti 
kiekvienais metais.

Taryba taipgi užgyrė rezo
liuciją, prašant miesto valdy
bą pravesti įstatymą, kuriuo 
būtų leista pastatyti naktimis 
automobilius gatvėse gyvena
muose distriktuose, laike pa
vasario ir per vasarą, 
gatvėse nėra sniego.

—o— 
Patikrinimui sveikatos X-Ray 
užtrunka tik viena minutė

Montreal Anti-Tuberculosis 
League Ine., kuri kiekvieną 
savaitę įvairiose miesto daly
se—daugiausiai mokyklų pa
statuose—daro krūtinės patik
rinimą sib X-rays visiems, kas 
tik nori nemokamai (laiką ir 
vietą praneša per vietinę 
spaudą), stipriai ragina kiek
vieną žmogų pasitikrinti svei
katą, nes laiku' su X-ray pasi
tikrinimas gali surasti ir pagy
dyti ne tik džiovos ligą, bet 
ir kitas besivystančias krūti
nėje ligas. Sako, viso labo 
užima tik vieną minutę ir to
dėl kiekvienam prieinama 
toks pasitikrinimas.

Lygost klinika, kurioje irgi 
kas nori gali nemokamai pasi
tikrinti sveikatą, randasi ant 
3446 City Įkali Avė., atdara 
kiekvieną savaitę kasdien nuo 
9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro, 
išskiriant šeštadienius, kuo
met užsidaro vidurdienyj.

—o—
Tikisi ankstyvų žygių 
pravedimui expressway

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

kada

siūlę

iki Jacques 
pravedimas, 

a-

art i-

Proponentai, seniai 
pravesti ė x p ress w a y— vi rš u m
iškelta susisiekimui kelia — *. v
nekantriai laukia, kada mies
tas išleis įsakymą paruoši
mui pradinio inžinierių plano, 
pravedimui tokio kelio, kuris 
bus 3to mylių ilgio, nuo At
water Avenue 
Cartier tilto. Jo
apskaičiuojama, kainuotų 

j pie $150,000 ir laiko užimtų 
piuo 15 iki 18 mėnesių.

Lieka tik miestui galutiną 
sprendimą padaryti šio kelio 
pravedimui. Kada tas bus at
likta, dar nėra žinios. 

—o— 
Pagerbti Tumasoniai

Velykų sekmadienį, jų
mų bičiulių iniciatyva, gražiai 
buvo pagerbti Alekas ir Julė 
Tumasoniai, juodviejų dvide
šimts metų vedybinio gyveni
mo sukaktuvių proga. Apart 
vietinių svečių, jų pagerbt u- 
vėse dalyvavo Julės brolio sū
nus ir duktė iš Ontario.

Jubiliejantams buvo suteik
ta daug gražių sveikinimų bei 
linkėjimų ir priedui—vertingų 
dovanų. J.—

—O—

Svečiavosi čia ir ten

progaVelykinių švenčių 
buvo atvažiavę pasisvečiuoti 
Montrealo: Juozas ir Jane 
Bend i k (K. Adomaitienės du
ktė), taipgi Antanas Simana
vičius—iš JAV. Jonas Morkis 
su žmona (Smitaite), Alcns- 
kienės sūnus su savo dukrele 
ir Benius Strimas (M. Tama
šauskienės sūnus)iš Toronto.

O Vanda Mikonytė buvo iš
važiavus į JAV pasisvečiuoti 
ten pas savo tetą. J.—

PRANEŠIMAS
MONTELL,O, MASS.

Liuosybės Choras rengia pavasa
rinį koncertą ir šokius. įvyks ba- 
landžio-April 25 d., bus Liet. Taut. 
Namo žemutinėje salėje, kampas 
Vine ir N. Main Sts. Prasidės 7-tą 
vai. vakare.

Programą pildys: Liuosybės Cho
ras, vad. Alb. Potsiaus, Latvių Cho
ras iš Roxbury, Mass., vad. E. Su
gar. Acordion duetas brolių Carl 
ir Cliff Walent iš Stoughton, Mass. 
Soprano solo Aldona Wallen; smui
ko solo E. Meil (Meiliūnas); Trio, 
Rožė Stripinis, William Juodeikis ir 
Albert Potsius.

Įžanga tik $1.00. Kviečiame visus 
atsilaikyti išgirsti ir pamatyti taip 
gražų koncertą. Visi turėsite gerus 
laikus.

Rengimo Komitetas.
(74-75)

BOSTONO APYLINKE
Naujosios Anglijos Moterų Sąry

šio Konferencija įvyks sekmadienį, 
gegužės-May 10 d., pradžia 10 vai. 
ryto, bus Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo Salėje, 318 W. Broadway, S. 
Boston, Mass.

Aš prašau visas Naujosios Angli
jos moteris imti dalyvumą šioje kon
ferencijoje. Ypač iš Lawrence, Low-

BULLARD VERTICAL TURRET
LATHE OPERATORS &

/
MEN FOR GENERAL MACHINE 

SHOP WORK.
Steady work; Good working condi

tions. Apply in person.
MeLAUGHLIN MACHINE WORKS 
Route 202 At Chester Valley R. R. 

Bridgeport, Pa. 
(Mention advertisement)

______________________ (71-74)

AUTO MECHANICS. Experienced, 
steady work. Good working condi
tions, good pay. Apply in person. 
PEACOCK WELDING CO., 406 N. 
6th Street.

(71-77)

MECHANICS
Experienced first class Chevrolet 

man. Best pay and working condi
tions. Apply in person.

BUDD MOTOR CO.
740 N. Broad Street, 

Woodbury, N. J.
(71-74)

WELDER
To work on dredge operating in 

Delaware River. Night work; alter
nate weeks. Good food and 
quarters furnished. See Mr.
8 A. M.

LIBERTY YARD
Deleware River & Orthodox

living
James,

Street.
-(72-74)

COMPOSITOR & LOCK-UP MAN. 
Experienced required, but not ne
cessary. Steady work," good working 
conditions for right man. Apply or 
phone: A. H. KROEKEL & BRO., 
249 N. 4th St. MA. 7-6854.

(73-79)
TOOL DESIGNERS. TOOL, DIE, 

JIG, & FIXTURE DESIGN. Exper
ienced men only. Full time. 52 hrs. 
per week minimum. Steady work; 
good working conditions. Phone 
Walt Gibbs. LO. 4-1846. Manage
ment & Engineering Services, Inc.

(74-80)
AUTO MECHANICS. Must be 

steady, experienced and have own 
tools. Steady work; good working 
conditions. Apply in person. 
MARIANNI’S GARAGE. Tulip and 
Ontario Streets.

(74-76)
MEAT CUTTERS

Experienced, familiar with Italian 
language and Italian style of cut
ting. Steady work; good working 
conditions. Apply in person.

SALVO BROS.
(Self Service Market) 

4998 Master Street
(74-76)

HELP WANTED FEMALE
OFFICE HELP

Young lady, one who Is familiar 
with Accounts Payable, Payroll, 
Typing and General Office work. 5 
days per week. 7% hours daily. Sa
lary $41.50 per week. Phone —

MR. YOUNG.
LO. 3-8880.

' (74-80)

cllio ir Hudsono, nes iš tų kolonijų 
niekuomet nepasirodo delegačių į 
konferencijas. Ši konferencija bus 
labai svarbi. Yra daug reikalų ap- 

' tarimui ir tuom pat kartu mes ap- 
I vaikščiosime moterų dieną, pagerbi- 
| mui motinų. Mes Bostono moterys 
i rūpinamės surengti banketą pager
bimui motinų. Todėl dar kartą pra- 

, sau visas moteris įsitėmyti dieną ir 
laiką ir dalyvauti konferencijoje ir 
bankete. *

Su draugiškumu,
Julia Rai na rd,
Moterų Sąryšio org.

(75-78)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, balandžio-April 26-tą 

įvyks L. M. S. 2-ros apskrities pa
vasarinis koncertas, bus Lietuvių ’ 
Svetainėje, 29 Endicott St., prasidės 
2-rą vai. popiet. Programoje daly
vaus svečiai dainininkai iš NewYor- 
ko, Bostono, Montello ir vietinis Ai
do Choras su savo grupe, vadovybė
je, naujo mokytojo Jono Dirvelio. 
Kviečiame visus dailės mylėtojus at
silankyti į šį gražų koncertą.

Rengėjai.
(75-76)

DETROIT, MICH.
L.L.D. 188 kuopa rengia puikią 

vakariene spaudos paramai, įvyks 
šeštadienį, balandžio-April 18 d., 
8 vai. vakare, pas mūs visų mylimą 
draugę P. Vidrinskienę, 7148 Arcola ’ 
St. Kviečiame visus atsilankyti ir 
gerai pavakarieniauti ir tuo pat 
kartu paremti spaudą.

Tikieto kaina $1.25.
Rengėjai.

(74-76)

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

5 pusl.-Laisve (Liberty)—Penktad., Baland.-April 17, 1953



Vilnies dalininkų
s u v a ži a v i m a s
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NEW YORK NEW YORK
Help Wanted Female

vių darbininku dienraščio Vil
nies suvažiavimą. Jis Įvyks 
sekmadieni, gružes 3 d., 
Chicagoje. Pasveikinkime da
lininkus tąja proga ir parem
kime Vilui finansiniai. Brook- 
lyniečiai tuomi jau rūpinasi. 
Man prisiminus geriems žmo
nėms apie Vilnies suvažiavi
mą, atsiliepimas buvo tok is:

K. Milenkevičius $5. 
Geo. Warisonas • 5.
A. P. Brooklyn ietis 5.
P. ir A. Bukniai 5.

_ J. Steponaitis 2.
Leon Gavrilovičius 2.
S. Griškus 2.
V. ir A. Čepuliai 2.
F. Varaška 2.
F. Bankus I.
M. Klimas 1.
T. lasa i us 1.
A. Globičius 1.
P. Poškaitis 1.
M, i)- E. Liepai 1.
A. Bepirštis I.
K. Sungaila J.
F. Vaitkus 1.
K-V-S I.
J. Kalvaitis 1.
J. Vinikaitis 1.
J. J. Ynamaitis I.
J. Cedronas 1.
K. Levanas 1.
V. Kariūnas I.
F. K rungi is 1.
J. Balaika 1.
J. Juška I.
Geo. Klimas 1.
J. Kairys L
P. Alekna L
J. Zakarauskas 1.
P. Višniauskas I.
J. Bašinskas i.

Iš Richmond Hill 
i bolininky veiklos

LDS Bowling League Rich
mond Hill tymai gana spar
čiai veikia. Vyrai tikrai pa
šius vieną tymą i LDS Natio
nal! Turnamenta i Detroit, 
nes finansiniai gerai stovi.

, LDS sietinės kuopos gana ge
rai paremia veiklą dėl kelio
nės i Detroitą.

Yra galimybė, kad ir mer
ginu tymas dalyvaus naciona- 
liame turnamente,

Kurio bolininkai dalyvaus 
turnamente dar nėra žinios.

i nes šiais metais turi progą 
dalyvauti turnamente tie boii- 

jiiinkai, kurie per sezoną pasi- 
i rodė savo veikla bolininku i.v- 
igo j e.

BOLININKU STOVIS

Puikių dailės kūrinių 
matysime parodoje

Ne liktai matysime, bet kai 
ką ir Įsigyti galėsime.

Tarpe tų dabar aukštai 
branginamų, bet ne bile kur 
ir ne kiek norint galimų 
gauti bus pačių lietuvių daili
ninkų tapyti paveikslai. Jau 

lyra prižadėję suteikti (o tūlus 
I ir padovanoti parodai) savo 
I kūrinių visa eilė artistų. Jų 
į p i I n ą są rašą m atysi te v ė i es- 
niuo.se pranešimuose, o gal 
tik atėję parodom

Kas neatmena tų brangiųjų 
dailininko Lumbio karikatūrų 
dienraščiuose Laisvėje ir Vil
nyje? .

Visi žinojo Lumbį kaip ka- 
j rikatūristą, visi brangino jo 
j kūrybą. Tačiau ne visi žino- 
|jo, kad jis taip jau sėkmingai

piešia gamtos vaizdus gražio
mis, naturalėmis spalvomis. 
Dar mažiau kas tuos jo kūri
nius matė, išskyrus rocheste- 
riečius, kur velionis dailinin
kas gyveno.

Lumbio du paveikslai bus 
parodoje. Paveikslus parodai 
dovanojo jo našlė Viktorija 
Bullienė. O juos’ atvožė va
žiuodami pro Richmond Hill 
pas savo giminę Į svečius Jo
nas Ivonaitis ir L. Bekešicnė. 
Tikimasi, kad tie paveikslai 
bus parduoti parodos iškaš- 
čiams padengti. Taigi, kam 
nors bus proga juos Įsigyti.

Apie kitką parodoje dau
giau matysime sekamose lai
dose. Rep.

Distriktas 65-tas 
rengiasi streikui o

Distributive, Processing and 
Offi'ce Workers Distriktas 65- 
tas nustatė gegužes 15-tą pra
dėti streiką prieš tas firmas, 
kurios lig to laiko nebus pasi
rašiusios su unija naujo kont
rakto.

CORSETIERRE SURGICAL 
Patyrusios prilaikymui ir (k sign.

5 dienų savaitė. Nuo 8 A. M. iki '■> 
P. M. Nuolatinis darbas. Gera mo
kestis. Kreipkitės:

C. RAM INGER 
HOSPITAL for SPECIAL 

SURGERY 
.321 E. 42nd St., N.Y.C. 
Telefonas MU. 4-3160

(74-76)

Viso $55.
P. Šolomskas surinkęs 
pridavė:

LLT) 185 k p.
P. šolomskas
D. M. šolomskas
A. Bimba
M. Grigas x
J. Balčiūnas
J. Aleksaitis
P. Venta
Nat. Nagulevičiūtė
Z. Gailiūnas

C. J.

points average
1 5 I1 Al Dobinis 77

2 Chas. Jankaitis 61 1 1 8
3 Kd. W. 59 i; 111

1 M. Grigas 57 " 142
5 (’has. Balčiūnas 06 f 5 126
6 Ku. Sadauskas 48 1 15
7 Al. Nevins 47 1 4 1
8 Bill Malin 17 i .j 127
9 Bill S. 44 1 26
io Joe Nevins 39 1 35
11 Al K. 39 • 97
12 Vito G. 38 I 32
13 Angie 38 I 29
14 Paul Ba in is 1 2 I 27
15 Jack W. 34 136
16 George K. f f I 35
17 John S. I2l
18 Bon P. — 149

Stovis
won

Tymo
lost

Hot Shots 18 36
Ten Bins 15 39
Gauchos 45 39
Lemons 30 54

Merginos kviečia

Viso $24.

Ir prašo atsiminti, .jog toji 
į LDS bolininkiu gaminama 
(tikrai lietuviška) skilandžio

į ir kugelio vakarienė Įvyks ba- 
llandžio 18-tos vakarą, Libor-

Daktaro Gustaičio prelekcija 
šį sekmadienį, 19-tą bal.

Dr. PETER GUSTAITIS

Daktaras Petras Gustaitis

yra pasižadėjęs teikti protek
ciją apie sveikatą. Jis kalbės 
temoje: “Reumatizmas ir nau
jieji vaistai.” Kalbės angliš
kai. Tikimasi, jog taip pat at
sakinės ir klausimus. Tad vi
siems verta ruoštis tam Įdo
miam ir sveikatai naudingam 
popiečiui. Įėjimas nemoka
mas. "Prasidės 3 vai.

Protekcija Įvyks jau šį. sek
madienį, 19-tą, . Liberty Audi
torijoje, Atlantic Avė. ir 110 
St., Richmond Hill. j!

Po prelekcijos, rengėjai 
(LLD kuopa) turės trumpą 
pranešimą savo organizacijos 
reikalais. Tarpe • tų gal bus 
pranešimas ir apie naująją 
knygą, kurią nariai gaus šiais 
metais. Nek.

Yra keletas brookIvniečių, 
kurie darbuojasi del finansi
nes paramos Vilnies suvažia
vimo proga. Išrodo, kad apie 
porą šimtuku Brooklvnas su
kels tam gražiam reikalui.
Aišku, kiekvieną norintį pa

remti Vilui asmeniškai nega
lėsime sutikti ir priminti tą 
reikalą. Todėl prašome Įteikti 
savo dovaną per Laisvės Įstai
ga. Tik nesivėlinkite; nes pi
nigus turime pasiųsti prieš 
gegužės 3-čią diena.

P. Buknys.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

t.v Auditorijos restaurane. 
Pradžia 7 :30.

Ryano leitenantas 
dingęs iš New Yorko

Areštavus laivakrovių “ka
ralių” Joseph P. Ryan, prasi
šalinęs iš savo pozicijų, o gal 
ir iš miesto, artimiausias Rya
no talkininkas Alex Di Brizzi. 
Jis, kaip ir Ryanas, buvo į- 
tartas išeikvojimo unijos fon
do saviems reikalams.

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

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.

Laimėjo atidėjimą 
evikcijy projekte
Williamsburg Houses gyven

toja Mrs. Peters buvo užve
dus! bylą prieš politines išpa
žintis ir evikcijas projekte. Ją 
tame remia visa projekto 
r e n d a u n i n k ų orga n i z a c i j a.
šiomis dienomis teisėjas Mar- 
tuscello jos bylą svarstė ir 
nusprendė pratęsti drausmę 
prieš evikciją.

Mrs. Peters gynėjas Paul 
Ross argumentuodamas už ją 
ir už kitus rendauninkus sakė, 
kad mūsų šalies Konstitucijos 
Pirmasis Amendmentas ga
rantuoja teisę būti nariu drau
gijose ar asmeniškai draugau
ti su kuo tiktai kas nori. Tą 
teisę garantuoja ir rend ali
ninkams.

Su advokatu Ross rendau- . 
ninkus ginti taipgi stojo civi
linių teisių žymus advokatas 
Royal W. France ir advoka
tas Tom Jones, negras.

Pradėjo veikti paštinis he- 
licopteris tarp LaGuardia 

iField ir Westchester ir Conn. 
! miestų. Išveš ir parveš ori
nius siuntinius du kartus per 
dieną. Pirmasis “round trip” 
užtruko pustrečios valandos.

Taikos organizacijos 
turės tary b ą

New Yorko Peace Institute 
sušauktame astuonių taikos 
organizacijų atstovų susirinki
me balandžio 9-tą nutarė i- 
kurti bendrą tiarybą, kuri 
koordinuotų visų veiklą. Greta 
susidėjusių i tarybą lyg ir 
centrinių 8 organizacijų, yra 
dar 36 apylinkių ir atskirų 
darbo unijų komitetai.

Naujasis New York Peace 
Council glaudžiai veiks su 
New Yorke jau seniau įsikū
rusia American Peace Crusaj 
de, kurios centras randasĮ 
125 W. 72 St.

Tarpe įsijungusių tarybon 
yra minėtasai institutas.' New 
York Labor Conference for 
Peace ir American Women 
for Peace.

Unija turėjo kontraktus su 
1,500 firmų, samdančių 21,- 
0()() darbininkų. Dabar tik 
apie 400 firmų tebuvo atsi
naujinusios kontraktus.

500 aktorių aktas 
už Rosenbergus

Masiniame mitingo Rosen- 
bergams gelbėti, įvyksiančia
me balandžio 26-tą, bus suvai
dintas special is spektaklis. Jo 
pastatyme dalyvaus apie 500 
aktorių mėgėjų • ir nemaža 
grupe profesijonalių Broad
way ir I lolly woodo aktorių.

Mitingas bus atvirame ore 
—Randall’s Island Stadiume, 
2 vai. Jeigu tą dieną lytų, mi
tingas Įvyktų sekamą sekma
dieni, gegužės 3-čią.

Macy darbininkai 
laimėjo streiką

Penkių didžiulių , Macy’s 
d e p a rt m e n ti n i ų k r a u t u v i ų
darbininkai praėjusį antradie
nį buvo paskelbę streiką tiks
lu paraginti firmą su darbi
ninkais derėtis ir patenkinti 
reikalavimus. Vyriausiais jų 
reikalavimais yra:

35 valandų darbo savaite.
Pakelti algas.
Po $100 menesiui pensijos 

plano.
Kompanija buvo pasiūliusi 

tiktai $1.50 priedo algos sa
vaitei be numažinimo darbo 
valandų. Ir dar reikalavo, kad 
darbininkai nusileistų samdos 
ir atstatinėjimo iš darbo klau
simu, tai yra, atsisakytų nuo 
unijinių sąlygų, kurias jau 
pirmiau buvo išsikovoję.

Unijai pareiškus, kad strei
kuos, komp. grasino krautu
ves atidaryti be unijistų.

Nežiūrint grasinimo, darbi
ninkai buvo sustreikavę. Jie 
taip solidariai, gerai pasjro- 
dė, kad tiktai už kelių valan
dų tą pačią dieną naujas 
kontraktas tapo pasirašytas 
ir jų reikalavimai, daugumo
je, patenkinti.

REIKALAVIMAI
ABELNAM DARBUI

DARBININKAI
Turi suprasti ir kalbėli biskj an

gliškai ii’ užsiregistravę pirmom pi
lietybės popierom.

šešios Dienos. Pradžiai $1.12% i 
valandų. Po .30 dienų $1.19. j valan
dų.

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

(68-77)

Jim Thorpe, 64 metų, 
mirė nuo širdies smūgio. 
Tai buvo Amerikos gar
senybe sporto pasaulyje. 
Jaunas būdamas jis labai 
atsižymėjo d a u g e lyje 
sporto sričių. Jis buvo 

indėnas.

SKELBK1TĖS LAISVĖJE

PEIST LANE 
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street
♦Cor. Ilevves St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, z kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, jvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6233

HELP WANTED—FEMALE

M EKGI NO S—M OTERIA K RS )

Patyrusios L
$1.00 Į VALANDĄ "

PRADŽIAI

Daug Viršlaikių
PLASTIKU DIRBTUVE
Linksmos Darbo Sųlygos 

Šventės - - Pašalpos
PLASTIC

MOLDED ARTS CO.
12-04 441 h Ave., L. I. City
Ind. Sub. Ely Ave. Station
_____________________ (71-75)

OPERATORES—OPERATORES
Patyrusios prie single ir double 

needle mašinų, dirbti prie brassiers 
ir garter belts. Nuolatinis darbas, 
gera mokestis, puikios darbo sąlygos. 
Krei fikitės:

IIENNI BRASSIER CO.
.34-2,3 31st St., L. I. City

7 el. RA. 6-9341
(72-78)

REIKALINGOS OPERATORĖS

Patyrusios ant Singer mašinos, 
dirbti prie bliuskuėių. Nuolatinis 
darbas, gera mokestis, puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

R. LANTOS
147 E. I25th St., N. Y. C.

(72-78)
KNYGŲ APDARVMUI MERGINOS 

GERA MOKESTIS
Carbon collators ir slicers, dienomis 
ar naktimis.

TURI BUT PATYRUSIOS •.
36’4 Valandų Savaitė—Nėra dalimis 
laiko. Nuolatinis darbas! Darbininkų 
Pašalpos!

Federal Business Produktai
90 Gold St., N.Y.C. (3rd Floor) 

Visos subways iki Brooklyn Bridge.
(72-76)

OPERATORES
Pa i yrusios-Singer-Merrow

Nuolatinis Darbas. Gera Alga.
VOGUE

40-20 22nd Si., Long Island City 
Arti Queens Plaza Stoties.

(73-77)

OPERATORĖS
Patyrusios ant Party Dresses.

GERA MOKESTIS
Nuolatinis darbas, unijinė dirbtuvė, 
puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

DOROTHEA
.3.33 W. .391 h St. (.3 aukštis), N.Y.C.

(7.3-77)

OPERATORĖS
Patyrusios ant zippered Sports 

jackets. Nuolatinis darbas, gera mo
kestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės: *
SIEGAL SPORTSWEAR Z

718 Atlantic Ave., Brooklyn, N.Y.
(3 aukščio) Tel. ST. 3-2657

(73-79)
OPERATORĖS

Patyrusios ant Singer mašinos. 
Darbas prie suknelių — $7.75 line. 
Nuolatinis darbas, unijinė dirbtuvė. 
Gera mokestis. Puikios darbo sąly
gos. Kreipkitės:

B. & G. FROCKS
2715 Webster Ave., Bronx, N. Y. 

(Apylinkėj 196th Street)
(74-76)

OPERATORĖS
Patyrusios ant Singer mašinos, 

dirbti prie suknelių. Nuolatinis dar
bas, gera mokestis. Darbo šiftai tarp 
6 A.M. ir 10 P.M.. Kreipkitės:

RAMONA DRESSES
1968 Prospect Ave., Bronx, N. Y. 

(Arti Tremont Ave.) Tel. TR. 2-8992
(74-78)

MUZIKA NUO fi-tos VAI.. 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.

1_______________________________________ _ ....... ------

Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos

Sperry darbininkai 
gaus algų priedą

Gegužės mėnesį pradės by
lą dėl suvestų blogų ryny 
Laureltone. Tai ženklas, kad 
jau ruošiamasi rinkimams. 
Pernai pirm rinkimų, atmena
me, buvo daug lermo dėl to 
paties dalyko, bet po rinkimų 
nutilo.
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GLENN’S RESTAURANT & BAR i

Speny Gyroscope Co. dar
bininkų derybos su firma at
rodė užkliuvusios. Dėl to 
dieniniai darbininkai Lake 
Success šapose balandžio 14- 
tą nuo pietų nutraukė darbą. 
B'ūriais išmaršavo į unijos su
šauktą mįtingą New Yorke, 
St. Nicholas Arenoje.

Tūkstančiams susirinkus į 
mitingą, derybų užbaiga pa
greitėjo. Mitingui pranešta, 
jog firma sutinka pasirašyti 
kontraktą ir prides po apie 
18 centų per ( valandą kaip 
atpildą pabrangusio pragyve
nimo.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS , 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrecn 7-6868

VALANDOS: ]
9—12 ryte; 1—8 vakarei 
Penktadieniais uždarj.*įa’

E--------------- —-------------------------------------------------------------------------- 9
Virginia 9-6125PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.

MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 
TYRIMUI

By Appointment 87-20 85th Street
Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L.I., N.Y.

(3----------- —---------------------------------------------------------------------------------- E

lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHM ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas 1
Puikūs Dalgiai

ČIA RENKASI LIETUVIAI,

E 219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

UKRAINIEČIAI IR KITI

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

NĖRA MINIMUM MOKESTIES IR NĖRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, Šeštadieniais ir Sekmadieniais Floor Show, 

Dainos ir fioklal. Šauni Orkestrą.

Aido Choras
Choro pamokos įvyks šio 

penktadienio vakarą, 8 va!., 
Liberty Auditorijoje Music 
Room. Visiems seniems ir nau
jiems choristams svarbu daly
vauti, nes pradedame pasi
ruošti naujoms programoms.

Choro Prezid.

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio. 6 pusi.—Laisve (Liberty)—Penktad., Baland.-April 17, 1953

niuo.se



