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KRISLAI
Laukia ir nesulaukia. 
Išmintinga programa. 
Prancūzo galvosena. 
Vėžiškas menševikas. 
Cambodijos karalius.

Rašo A. BIMBA

Basisk a i č ia u “Neprik 1 a uso- 
mos Lietuvos” redaktoriaus 
storas lementacijas ir gailiai 
apsiverkiau. Kas. bus, girdi, 
kas bus, kad vis dar VI J Kas 
ir ‘‘Diplomatijos šefas” nesu- 

♦fwlfjlba ir nesuderina savo 
veiksmu!

“Mes, visur esantieji lietu
viai laukiamo ir nesulaukiame 
kada gi pagaliau tas klausi
mas bus išspręstas.”

Nežinau nė aš. Aš žinau tik 
tiek, jog VLlKo ir “šefo” pa
ketui baisiai nesiseka. Jo ne
beišgelbės nė mandrapvpkio 
Kardelio laukimas. 

—o---

Anglijos ir komercinėje 
spaudoje karts nuo karto pasi
girsta blaivesniu balsu, štai 
Londono “Reynolds News” 
patiekia visiškai išmintingą 
programą dėl svieto reikalų 
pataisymo. Laikraštis beveik 
pakartoja komunistu progra
mą. Jis siūlo:

“Taika Korėjoje; išsprendi- 
4nps Vokietijos klausimo be 

/ ^ginklavimo vokiečių iš nau
jo: pripažinimas tikrosios Ki
nijos valdžios; pilnas atsteigi- 
mas prekybos tarpe Rytų ir 
Vakarų; plačios pasauliniu 
mastu diskusijos prašalinimui 
visur alkio ir nedatekliaus; 
penkių didžiųjų valstybių 
konferencija tos programos 
pra vedimui.”

—-o—
O Paryžiaus stambusis dien

raštis “T.e Monde” patiekia 
mums vidutinio francūzo gal
voseną. Vidutinis franc ūz-as 
samprotaująs šitaip;

“Pasiskelbdama nepajėg- 
' ianti taikos, būdais pasiprie
šinti priešui, kuri ji giriasi su
plieksianti atsitikime karo, 
Vakarinė visuomenė paskelb
tų savo pačios bankrūtą, ir 
bankrūtą tų visų vertybių, 
kurios pateisina jos egzista
vimą. Ji amžinai save diskva
lifikuotų...”

O ta Vakarų visuomenė yra 
kapitalizmas, kuris jau seniai 
reakcionierių lūpomis vra pa- 
sfskeinįjL nebegalis ramiai su
gyventa Su socializmu, ir vi
sais garais ruošiasi prie karo. 
Jis yra amžinai save diskva
lifikavęs.

Bet, žinoma, geruoju jis iŠ 
kelio nepasitrauks, iš gyveni
mo neišsibrauks.

—o—
Dar nebuvome girdėję to

kios “filosofijos”, kokią Chi- 
, cagos Naujienose paskelbė 

naujoji politinė Grigaičio su
gulovė, pavarde Albino Gum- 
baragioi Gumbaragis suradęs, 
kad visas mūsų pasaulis ser
ga “viena iš pavojingiausių li- 

• gy”
Ar dar reikia klausti, kas 

per viena ta pavojingiausia li
ga? “Tai komunizmas!” at
šauna mūsų Gumbaragis.

Man gi atrodo, kad Gum
baragis serga dar daug pavo- 
jinffėsne liga: jo nelaimingojo 
galBMe gaideliai gieda. 

—o—
Yra šalis, vadinama Cambo- 

dija. Ji yra dalis Tndo-Kini- 
jos. Ji turi savo karalių arba 
karaliuką, vardu • Norodom

(Tąsa antram puslapy)

REPUBLIKONAI PERŠA
PANAIKINT VALDŽIOS 
PARAMĄ GYVENNAMIAM 
Darbo unijos šaukia Kongresą 
skirt pinigų namams statyti

Washington. — Republi- 
konai Kongreso vadai pir
miau nukirto 741 milijoną, 
124 tūkstančius doleriu nuo 
pinigų, kuriuos buvęs pre
zidentas Trumanas siūle 
paskirti gyvennamiams sta
tyti.

Dabar republikonų vadai 
reikalauja visai ' uždaryti 
valdinę Įstaigą, kuri duoda
vo morgičines paskolas nau
jiems namams statyti. Jie 
ragina valdžią parduoti ir 
jos turimus, tūkstančio mi
lijonų dolerių vertus mor- 
gičius.

Demokratas kongresma- 
nas Sidney R. Yates dėl to 
sako: “Didieji bankininkai, 
pirkdami iš valdžios tuos 
morgičiųs, susikuoptų bai
sia daugybę pelno.”

Darbo Federacijos ir CIO 
i unijų vadovai atsišaukė Į

Nukrito 3 lėktuvai, 
pražudė 12 žmonių

Oakland, Cal—Western 
Airlines lėktuvas sprogo 
ore, nukrito į San Francis
co užlają ir nuskendo su 8 
žmonėmis. Du kiti išgelbė
ti iš vandens.

Lėktuvas skrido tik iš 
San Francisco per užlają į 
priemiestį Oaklandą.

Gainesville, Tex.— Du ka
riniai lėktuvai ore susikūlė 
vienas i kita ir abudu nu
krito, pražudant visus ke
turis lakūnus.

Pusan, Korėja.—Per stai
gų gaisrą amerikinės armi
jos teatre čia sudegė du pie
tiniai korėjiečiai.. Gaisras 
padarė $200,000 nuostolių.

Grand džiūre apkaltino 
New Jersey valdininkus

%

Hackensack, N. J.—Ber
gen apskrities grand džiū- 

! re apkaltino vietinius ir 
New ^Jersey valstijos valdi
ninkus kaipo patronus gem- 
blerių ir visokių kriminalis
tu . raketieriu. *• €■

Anglija baudžia už 
pardavinėjimą reikalingų 
Sovietam dalykų *

London. — Anglijos val
džia nubaudė du biznierius 
$2,541 doleriu už tai, kad jie 

’ leido išgabent du tonus švi
no į Sovietų Sąjungą. Mat, 

1 Amerika užgina pardavinė- 
I ti Sovietams reikalingas 
į medžiagas.

Praga. — čechoslbvakijos 
valdžia skiria 820 milijonų 
dolerių apsigynimo reika
lams per metus.

Kongresą — ne tik palaiky
ti valdžios paramą namams 
statyti, bet daugiau pinigų 
skirti tam reikalui. Nuro
dė, jog darosi vis sunkiau 
gauti gyvenamąją patalpą 
už prieinamą darbininkui 
rendą.

Įvesta plati socialė 
apdrauda Kinijoje

Peking. — Kinijos Liau
dies Respublika įvedė ne
darbo, ligos ir senatvės 
pensijas jau visiems žmo
nėms fabrikuose, samdan
čiuose 100 ar daugiau dar
bininkų. Dabar į vedinė ja
ma tokia socialė apdrauda 
ir mažesniu dirbtuvių dar
bininkams.

Vyrai 60 metų amžiaus 
ir moterys—50 metų gauna 
iš valdžios tokias pensijas, 
kaip pusę buvusio savo už
darbio, ir daugiau.

Pasakojimai apie Korėjos 
liaudininką “žiaurumus”

Panmundžom, Korėja. — 
Pirmieji amerikonai belais
viai, sugrąžinti iš Šiaurinės 
Korėjos, kaipo sužeisti bei 
nesveiki, sakė, kad liaudi- 
ninkai-komunistai ten žmo
niškai su jais elgėsi ir mai
tino taip gerai, kaip tik iš
galėjo.

Tokias žinias skelbė ame
rikinė spauda iki antradie
nio. Bet nuo antradienio 
“pasikeitė istorija” — ir 
jau visi amerikiniai prane
šimai pasakoja, kad Šiauri
nės Korėjos komunistai 
“badu numarinę bei nužu
dę šimtus belaisvių,” ame
rikonų ir jų talkininkų.

Washington. — Republi- 
konai ir demokratai Kon
grese reikalauja ištirti va
dinamus Šiaurinės Korėjos 
komunistų žiaurumus prieš 
belaisvius.

Plėšikai Jeruzalėj nužudė 
rabiną ir brooklynietę

Jeruzalė. — Piktadariai 
čia apiplėšė rabino Harrio 
Genauerio butą ir nušovė 
jį ir atvykusią į svečius 
brooklynietę Deborą Gena- 
ueraitę, rabino brolio duk
terį, 21 metų amžiaus.

Gyvendamas p i r m i a u 
Amerikoje, Genaueris rabi- 
navo Seattle, Washingtono 
valstijoje. Graži mergaitė 
Debora buvo baigusi Brook- 
lyno Kolegiją, kur pasižy
mėjo kaip viena gabiausių 
studenčių.

Eina pasirašyti karo belaisviais apsikeitimo sutarti:
Šiaurines Korėjos vyriausybės atstovas gen. Lee Sang

Cho ir Jungtinių Tautų atstovas admirolas John C.
Daniel.

Danijos socialistai laimėjo 
rinkimus; lodei dešiniųjų 
ministrų kabinetas pasitraukė

Kopenhagen, Danija. — 
Per balsavimus antradienį 
Danijos seiman išrinkta 61 
socialdemokratas, tai yra, 
dviem daugiau, negu kon
servatyvų ir žemės savinin
kų pa r ti j ų, su dė j u s jas k rū - 
von.

Premjeras Erik Eriksen, 
žemės savininkų vadas, to
dėl pasitraukė iš sudėtinės 
valdžios su kitais “žemie
čiais” ir k o n s e r vatyvais 
(dešiniaisiais) ministrais.

Manoma, karalius Frede
rikas paskirs nauju prem
jeru Hansą Hedtorfą, soci
aldemokratų vadą.

Eriksenas ir užsienio rei
kalų ministras, konservaty- 
vas O. B. Kraft, pasitrauk
dami pareiškė, jog naujoji 
(socialdeiųokratų vadovau

Vietnamo liaudininkai 
artėja prie Laos 
sostamiesčio

Hanoi, Indo-Kin.— Viet
namo liaudininkai tebestu- 
mia francūzus atgal Laose, 
antroje iš trijų vadinamų 
Indo-Kinijos “karalysčių.” 
Artėja prie svarbi ausios 
francūzų lėktuvų stoties 
Jarre's lygumoje.

Trimis skirtingais ruož
tais, žygiuodami pirmyn, 
liaudininkai gręsia apsupti 
ir Laos sostinę Luang Pra
bangą.

Francuzai ginasi daugiau
sia amerikiniais lėktuvais.

, New York.—United Press, 
amerikinė žinių agentūra, 
turi 3,736 užsimokančius jos 
žinių ėmėjus — laikraščius 
ir radijo-televizijos stotis.

ORAS.-—Giedra ir truputį 
šilčiau.

jama) valdžia taip stipriai 
rems karinį Atlanto sąryšį, 
kaip ir ligšiolinė žemiečių- 
konservatoriu valdžia. \

Komunistų balsai 
padaugėjo

Į naują seimą vėl išrink
ta 7 komunistai, kaip kad 
buvo ir senajame seime. 
Bet dabar komunistai gavo 
5 procentais daugiau bal
sų, negu 1950 metų rinki
muose.

Socialdemokratų išrinkta 
dviem daugiau, negu buvo 
senajame seime.

Kitos, mažosios partijos 
gavo 24 atstovus.

Danijos seimas susideda 
viso iš 151 nario.

Taigi ir socialdemokratai 
neturės seimo daugumos.

Kur dingo armijos 
rudinės, kurias valdžia 
pirko už $45,000,000?

Washington. — Pagal ar
mijos ^ndų užsakymus bu
vo pasiūta kariuomenei 1,- 
262,000 rudiniu už 45 mil i- 
jonus dolerių . Rudinės bu
vo tokios sunkios, gremėz
diškos, kad paskui duota 
jas pertaisyti, sumokant 
už tai daugiau kaip 2 mi
lijonus dolerių.

Bet ir po pertaisymų jos 
netiko nei frontui nei pa
prastam vilkėj imui.

—Kur dauguma tų rudi
nių dabar yra, niekas neži
no, — sakė kongresmanas 
Walter Riehlman, kongre
sinių tyrinėjimų pirminin
kas. • ' z

Liudijimai parodė, kad 
armijos vadai nedavė bent 
keliems kareiviafns išban
dyti tokias rudines pirma, 
negu užsakė pasiūti jų už 
45 milijonus dolerių.

MeGARRANO ĮSAKYMAS 
MOJASI PRIEŠ N. YORKO 
DAILY WORKER!
Gen. prokuroras sako, po teismų 
komunistai “turės registruotis”

New York. — Valdinė 
McCarrano įstatymo komi
sija planuoja kadą nors už
daryti komunistų dienraštį 
Daily Worker), kaip kad jis 
rašo trečiadienio laidoje.

Ta komisija paskelbė ši
tokius kaltinimus prieš Dai

Naciai veikia vakary 
Vokietijos pramonėje.

London. — Anglų Daily 
Express korespo n d e n t a s 
praneša iš vakarų Vokieti
jos, jog vokiečių fabrikan
tų susivienijimas ten pasi
samdė hitlerinį pulkininką 
H. J. Giskes’ą, nacių šnipų 
vada Antrajame pasaulinia
me kare. Giskes apsiėmė 
organizuot slaptąją fašisti
nę policija ’fabrikuose.

(Žymėtina, jog ir Hitle
ris su vakarinių fabrikan
tų parama tapo Vokietijos 
diktatorium.)

Amerika atsisako smerkt 
Čiango Įsiveržimą Bnrmon

United Nations, N. Y. — 
Amerikos delegatas Lodge 
atmetė Burmos prašymą, 
kad Jungtinės Tautos pa
smerktų Čiang Kai-šeko ki
nus tautininkus kaip kari
nius užpuolikus.

Tad Meksika pasiūlė švel
nesnę rezoliuciją, kuri ap
gailestauja, kad “svetima 
kariuomenė” vis dar laikosi 
Burmoje. Rezoliucija linki 
Jungtinėms Tautoms dar
buotis, kad tie 12,000 čian- 
gininkų įsiveržėlių būtų ra
miai iš ten iškraustyti.

Amerikos atstovas ketino 
ir toliau stengtis, kad juos 
gražiuoju išprašyti iš Bur
mos.

Rangoon, Burma. — Bur
mos armija sudavė didelį 
smūgį Čiango kinams, ku
rie atakavo burmiečiusprie 
Kavkareik ir Kyondo, pie
tinėje Burmoje .

Taksy makliorius gavęs 
$25,000 iš elektros komp.

Washington. — New Yor- 
ko Consolidated Electric 
kompanija 1949 metais da
vė $25,000 maklioriui Hen
riui Grunewaldui, kad jis 
paveiktų taksų valdininką 
Ch. Oliphantą greičiau su
grąžinti kompanijai $677,- 
300 vadinamų “permokėtų 
taksų.”

Taip Grunewaldas darba
vosi įvairiems taksų suk
čiams, ’ “pasimatydamas” su 
atitinkamu valdininku, sa
kė liudytojai tyrinėjančiam 
Kongreso komitetui.

ly Workeri, kad:
Jis skleidžia komunistinę 

propagandą; spausdina tie 
siog gaunamas politines ži
nias iš užsienio, deda sovie
tiniu žinių vertimus ir lai
ko savo k .o r e s p o n d e ntą 
Maskvoje.

Daily Workeris todėl šau
kiasi finansinės ir dvasinės 
paramos kovai už/spaudos 
laisvę prieš McCarrano 
įstatymą.

Duoda 2 menesius laiko 
komunistams apeliuoti

Washington. — Generalis 
Jungtinių Valstijų proku
roras Herbertas Brownell 
pakartojo McCarrano komi-, 
sijos įsakymą, kad Komu
nistų Partija suregistruotų 
pas jį visus savo viršinin
kus ir narius.

Brownell skiria Komunis
tų Partijai du mėnesius lai
ko dėl apeliacijos į federa- 
lius teismus prieš McCarra
no įstatymą.

Bet Komunistų Partija 
negalėtu būti priversta už- 
si registruoti, iki šalies 
Aukščiausias Teismas galu
tinai nuspręstų, kad jinai 
turi pasiduoti tam įsaky
mui.

Generalio prokuroro pa
liepimas sako, kad jeigu 
partijos centras nesuregis
truotų visų narių, tai kiek
vienas narys turėtų asme
niškai užsiregistruoti, pa
duodant visus savo slapt- 
vardžius ir adresus per 10 
paskutinių metų ir įvardi
nant kiekvieną komunistų 
grupę, kuriai jis priklausė. 
' Už įsakymo neklausymą 
gręsia 5 metai kalėjimo ar 
$10,000 piniginės baudos ar
ba viena ir kita bausmė sy
kiu.

Dingo Irano policijos 
galva, premjero drg.

Teheran, Iran. — Dingo 
generolas Mahmud Afšar- 
tus, Irano policijos vadas, 
premjero Mossadegho rė
mėjas prieš karalių Pahle- 
v).

Manoma, kad gen. Afšar- 
tų pagrobė iraniški fašistai 
ar fanatiški karaliaus šali
ninkai.

Mossadegho valdžia pa
skyrė 6,000 dolerių dovanų 
už Afšartaus suradimą,.

Kai jis iš savo automobi
lio išėjo pas Mossadeghą 
pasikalbėti, tai jau ir ne
grįžo.

Korėja. — Korėjos liau
dininkai praneša, kad jų 
šauliai numušė dar 5 Ame
rikos lėktuvus.
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GERAI AR BLOGAI?
DABAR, PRASIDĖJUS apsikeitimui sužeistais ir 

sergančiais karo belaisviais Korėjoje, amerikiniai spau
dos korespondentai pradėjo teirautis pas grįžtančius 
mūsų krašto belaisvius, kaip jiems sekėsi nelaisvėje gy
venti: gerai ar blogai?

Aaiškus dalykas, klausimas yra įdomus, tačiau ne
galima tikėtis, kad į jį būtų duodamas vienodas atsaky
mas. Vieni amerikiečiai sako, kad jie nelaisvėje buvo 
traktuojami gerai, kiti—blogai.

Geras ir blogas yra reliatyvūs (sąlyginiai) žodžiai, 
reliatyvios sąvokos. Kimiausiai privalome suprasti, jog 
nelaisvė pasilieka nelaisve, nežiūrint, kur būsi: tu esi 
karo belaisvis, paimtas prievarta iš priešo jėgų, todėl ne
galima tikėtis, kad tau ten būtų taip gerai, kaip laisvėje.

Antras dalykas: asmuo ’nelygus asmeniui: vienam 
asmeniui, tose pačiose sąlygose esant, gali būti "gerai,” 
o kitam—“blogai.”

Trečias dalykas: visa dauguma priklauso, kaip pat
sai individualas, kaip patsai karo belaisvis elgiasi.

Tik šiuos dalykus turint galvoje, galime geriau su
vokti ir įvairių grįžusiųjų karo belaisvių atsakymus į 
tai, ar jiems buvo gerai ar blogai nelaisvėje?

Visi grįžtantieji kol kas pripažįsta, kad jie buvo 
maitinami žmoniškai, kad jie buvo traktuojami, kaip j 
sužeistieji, taip pat žmoniškai."

Liekasi dar vienas dalykas, dėl kurio sielojasi mū
sų komercinė snauda, būtent: ar belaisviams’ buvo ki
šama “komunistinė propaganda”? Šis klausimas taipgi 
turi dvi puses, bet trumpai sakant: negalima tikėtis, kad 
karo belaisviui esant socialistinio krašto nelaisvėje, ne
būtų kišama socialistinė propaganda, t. y., socialistiniai- 
komunistiniai laikraščiai, literatūra, ir tt.

Atsiminkime ir tai, kad amerikiečių nelaisvėje esan
tieji šiaurės korėjiečiai ir kinai, buvo traktuojami žiau
riai.

Kas neatsimena Koje saloje įvykių? ,

RANKDARBIŲ^PARODA--
KAIP SKAITYTOJAI jau žino, balandžio 25 ir 26 Į 

dd. Liberty Auditorijoje, Richmond Hill, N. Y., įvyks 
Rankdarbių paroda, kurią ruošia Laisvė.

Tai bus savos rūšies pramoga, kokios ligi šiol mūsų 
laikraštis nėra turėjęs. Gerieii mūsų draugai ir priete- 
liai jau sudėjo nemaža įvairių daiktų šiai pramogai. 
Kurie tuos daiktus isigys, kiekvienas centas, gautas už 
juos, eis Laisvės palaikymo iždą,n.

Trumpai: paroda žada būti idomi. Kurie dar niekuo 
neprisidėjete prie ios paįvairinimo, prašomi prisidėti.

Vieno iš savo skaitytoju labai prašome: atsilanky- i 
kite į šią pramogą kuo skaitlingiausiai.

Tėvas ir sūnus kaltinami 
už dviejy žmonių nužudymą

Elizabeth, N. J?—Eugene 
Monahan, 44 metų amžiaus, 
ir jc sūnus Michael, 15 me
tų, bus teisiami kaip žmog
žudžiai. i Jiedu pereitą me
nesį užpuolė čia plėšti ga
liūną ir vienas nušovė du 
žmones, bartenderį ir kos- 
tumerį.

Iš pradžios vaikas sakėsi 
nušovęs abudu. Dabar jis 
atšaukė savo “išpažintį.” 
Policija supranta, kad vai
kas, prisiimdamas • kaltę, 
mėgino tiktai tėvą išgelbėti.

Tėvas, jau pirmiau sėdė
jęs kalėjime, prisipažino, 
kad jis pats nušovė ir bar
tenderį ir kostumerį.

Nepaisant katras šovė, 
abudu užpuolimo dalyviai, 
pagal New Jersey įstaty
mus, lygiai kaltinami .

Sūnus, tačiau, pasakojo, 
kaip tėvas mokydavo ji 
vogti bei plėšti ir mušdavo, 
jeigu sūnus atsisakydavo. 
Taij) sūnus ir padarė dau
giau kaip 200 plėšimų.

Bus draftuota 12,359 nauji 
daktarai ir dentistai

Washington. — Gynybos 
d e p a r t m e n tas sakė,* per 
dvejus sekančius metus rei
kės draftuot karinėn tar
nybon 7,707 naujus medici

nes daktarus ir 4,552 den- 
tistus.

Valdžia ragina Kongresą 
•panaujint gydytojų drafta- 
vjmo įstatymą, kuris kitaip 
išsibaigtų liepos 1 d. šiemet.

KRISLAI/
(Tąsa nuo 1 puslapio)

Schanouk.
Karalius Schanouk prabilo 

j 'Amerikos žmones. Pasakė ir 
pusėtinai daug tiesos. ‘Cambo- 
dijos žmonės nenori mirti už 
francūzus ir padėti jiems ten 
pasilikti", pasakė karalius;

Jis, žinoma, išsigandęs ko- ■ 
muhistų ir bijo komunizmo— į 
bijo nemažiau už visus kitus 
senojo pasaulio valdovus.

“Jeigu francūzai nesuteiks 
C a m b o d i j a i nepriklausomybės 
; šešis mėnesius", šaukia kara
lius Schanouk, Gambodijos 
žmonės sukils prieš juos ir 
“prisidės prie komunistų va
dovaujamo Vietminh sąjū
džio".

—o—
Betgi mūsų valstybės sekre^ 

torius ponas Dulles beveik to
mis pačiomis dienomis mus 
užtikrino, kad Cambodijos ir 
visos Indo-Kipijos žmonės su 
mielu noru mirštą ir mirsią 
už tuos francūzus, tiktai mes 
turime francūzamč tuojau 
duoti daugiau ir geresnių 
ginklų.

Mums atrodo, kad Cambo
dijos karaliaus pusėje daug 
daugiau proto ii’ tiesos, negu ! 
mūsų valstybės sekretoriaus. 1

Kas Ką Rašo ir Sako ŽINIOS IŠ
PANELĖ 
NUSIPRANAšAVO

Kunigų Draugo kores
pondentė Salomėja Narke- 
liūtė norėjo būti pranaše, 
tvirtindama, jog iš Sovietų 
taikos ofensyvo nieko neiš
eisią. Balandžio 17 d. ji 
rašė:

“Taikos balandžiai suka 
ir suka aplink Jungtines 
Tautas, bet neatrodo, kad 
jie čia nutūps, nors jau an
tra savaitė diskutuojamas 
sovietų ‘įkvėptas’ Lenkijos 
planas.

“Sutikdami įtraukti šį 
Lenkijos planą į sesijos dar
botvarkę, diplomatai manė, 
kad galgi kas nors bus nau
jo. Bet dabar dauguma pa
reiškė nusivylimą, kad tie 
lūkesčiai nepasitvirtino.”

Visa bėdą tame, kad šita 
pauelė pasiskubino su savo 
džiaugsmu ir pranašyste. 
Jungtinių Tautu asęmblėjo
je visgi pasirodė kas nors 
naujo taikos reikalu, Dis
kusijos nebuvo veltui. Po il
gų diskusijų ir pasitarimų, 
Lenkija savo planą ištrau
kė ir visos šalys balsavo už 
Brazilijos rezoliuciją. Toje 
gi rezoliucijoje išreiškia
mas troškimas, kad Korėjo
je karas būtų užbaigtas 
greičiausiu laiku.

Tas jau vienas faktas, 
kad rezoliucija buvo priim
ta vienbalsiai, pasako labai 
daug taikos klausimu.

PASVEIKINO 
PER ANKSTI

Chicagos Draugas rašė:
“Prezidentas Eisenhowe- 

ris visai skeptiškai žiūri į 
Kremliaus naujai pradėtąją 
‘taikos’ ofenzyvą. Jis jokiu 
būdu nesutiko pradėti ka
ro paliaubų derybas Korė
joje, kol nebus užbaigtas 
sergančiųjų ir sužeistųjų! 
belaisvių pasikeitimo dar-1 
bas. Taikos derybos bus 
pradėtos tik tuomet, kuo
met visų belaisvių pasikei
timo klausimas jau bus iš
spręstas.”

O kas gi išėjo? Išėjo 
priešingai. Draugas Eisen- 
howerį pasveikino per ank
sti . Dar neužbaigtas nė su
žeistų belaisvių apsikeiti
mas, o jau prezidentas su
tiko atnaujinti derybas dėl 
paliaubų. Klerikalai tapo 
suvilti. Eisenhoweris benf 
jau šį sykį jų troškimo ne
patenkino.

POPIEŽIAUS, VYSKUPO 
IR MANDRAPYPKIO 
APETITAI

Ka.nadiškė mandrapypkio 
J. Kardelio “Nepriklauso
ma Lietuya” pirmajame 
puslapyje įsidėjo dideli 
vyskupo. Brizgio ražončiuo- 
tą paveikslą su ketverto 
špaltų aprašymu. Tasai su
tanuotas' kryžiokas laba’ 
garbinamas. Ir jį garbina 
ne koks nors pablųdes “Ne- 
p r i k 1 a usomos Lietuvos” 
bendradarbis bei korespon
dentas, bet pats Kardelis.

Vyskupo aukštinimas ir 
garbinimas mums mažai te- 
apeina. Mums įdomi toje 
ilgoje korespondencijoje yra 
tik ta vieta, kur Kardelis 
sako;.

“Iš pamokslų, pranešimų 
ir pasikalbėjimų aiškėja, 
kad Popiežius Vyskupą te
belaiko Lietuvos' ir lietu- 
visų vyskupu, įpareigotu 
lankyti lietuvius jų gyveni
mo vietose ir niekur nesu- 
sirišti, kad'momentui atė
jus jis galėtų grįžti į Lie
tuvą tęsti ten. savo parei
gų. Ir ši jo kelionė bei lan
kymas lietuvių kolonijų yra 
vykdomas Popiežiaus valia, 
J. E. patikslina, kad ir vi

si tremtiniai kunigai yra 
laikomi Lietuvos kunigais 
ir jų apsigyvenimas bei kū
no jimasis yra Vatikano ži
nioje ir jo tvarkomas.”

Matote, apie ką tebesap
nuoja popiežius, vyskupas 
ir “Nepriklausomos Lietu
vos” mandrapypkis: jie te
besapnuoja apie klerikalų 
režimo sugrąžinimą Lietu
von. Bet, žinoma, jiems 
prisieis skaudžiai nusivilti. 
Vyskupo Brizgio sutanuo
tas vaiskas nebegaus pro
gos Lietuvos žmonėms kai
lį lupti. Tegul jis sapalio- 
ja, tegul ponas Kardelis jį 
kelia į šventuosius, tegul 
ir pats popiežius laiko pa
ruošęs visus yisus bėglius 
kunigus ir vyskupus užplu- 
dimui ant Lietuvos, viskas 
bus veltui. Lietuvą pasi
rinko naujus .kelius į naują 
gyvenimą. Vyskupų ir ku
nigų giesmė jau atgiedota. 
Ji pasibaigė tada, kada 1940 
metais beveik vienu balsu 
Lietuvos žmonės pasakė: 
užteko išnaudojimo ir ken
tėjimų, nuo dabar mūsų at
eitis ir išganymas yra so
cializme.

KOMERCINĖS
SPAUDOS SĄSKRIDIS

New Yorke prasideda 
American Newspaper Pub
lishers Association konven
cija. Suvažiavo dvylika 
šimtų laikraščių leidėjų. Vi
si jie kapitalistai, arba ka
pitalistų agentai . Per visą 
savaitę jie svarstys komer
cinės spaudos reikalus.

Reporteriai sako, kad 
laikraščių leidėjai nusiteikę 
optimistiškai. Jie mano, kad 
biznio reikalai stovi tvirto
se pozicijose.

Bet daugiausia visi rūpi
nasi taikos perspektyvomis. 
“The Oakland Tribune” lei
dėjas J. R. Knowland pri
verstas p r i p a ž i n t i, kad 
“abelnai žmonėse troškimas 
taikos yra labai didelis.” Jis 
išreiškiąs beveik visų leidė
jų nuomonę, šaky damas, 
kad prezidento Eisenhowe- 
rio prakalba buvusi visur 
“šiltai pasitikta.” Jis taipgi 
esąs tos nuomonės, kad su 
“Rusijos taikos ofensyvu” 
reikia elgtis atsargiai .

“The St. Louis Globe - 
Democrat” leidėjas Wilson 
W. Condict tvirtina, kad 
St. Louis,o žmonės “šimtu 
procentų pritaria preziden
to Eisenhowerio prakalbai 
įr planui” del taikos. Bet 
ir jis esąs skeptiškas dėl 
“Rusijos taikos ofensyvo.”

“The Minneapolis Star 
and Tribune” bosas John 
Cowles sako: “MexS tiki
mės, kad rusai yra nuošir
dūs, bet mes neturime iliu
zijų ir lauksime, ką tie ru
sai padarys.”

Panašią, giesme . traukia 
visi komercinės spaudos lei
dėjai . Viena burnos puse 
jie kalba apie troškimą tai
kos, bet kita puse sėja ne
pasitikėjimą tais, kurie dar
buojasi dėl taikos įvykdy
mo. .

Įvairūs išsireiškimai
A.—Kas tai yra diplo

matija?
B. — Diplomatija tai ga

bumas mandagiai ir iškil
niai meluoti. šalapujtris

Puošnūs parėdalaį gra
žuolei mažai ką gelbsti, ne- 
gražuolei gi dar daug pa
kenkia, Zimmerman

Gėriau turėt gerą viltį 
negu gauti blogą dovaną.

Porlorikieeių patarle
Surankiojo žemaitis.

Ankstyvos daržovės

KLAIPĖDA. — Dideles pa
jamas šiais metais numato 
gauti iš daržininkystes Klai
pėdos rajono “Pergalės” kol
ūkis. Vien daržovinėmis kul
tūromis šiais metais numaty
ta užsodinti 16 ha. Kolūkio 
daržininkystės brigada, vado
vaujama Gerulskio, intensy
viai ruošiasi daržovių sėjai. 
Kolūkis įsirengė šiltnamius. 
Jau pasėtos ankstyvosios dar
žovės: salotos, burokėliai, 
agurkai, ridikėliai ir kt.

Ankstyvąsias daržoves kol
ūkis numato pradėti . tiekti 
Klaipėdos miestui kovo mėne
sio pradžioje.

Svarstomi politechninio 
apmokymo klausimai

KURŠĖNAI. — Rajono mo
kytojai susirinko apsvarstyti 
politechninio apmokymo klau
simus. Pranešimą apie perėji
mą prie politechninio apmo
kymo padarė srities pedago
ginio kabineto direktorius 
Tiškus.

Diskusijose pasisakęs Kur
šėnų vidurinės mokyklos dės
tytojas Gikaras papasakojo 
apie tai, kaip pereinama prie 
politechninio apmokymo mo
kykloje. Kuršėnų vidurinės 
mokyklos fizikos kabinetas 
papildytas naujais prietaisais, 
įrengta mechaninė dirbtuvė. 
Mokytojui Paulauskui vado
vaujant, mokiniai atlieka įvai
rius darbus, šiais mokslo me
tais mokiniai padarė eilę eks
kursijų. Jie aplankė Pavenčių 
cukraus fabriką; sviesto-sūrio 
įmonę.

Konferencijos darbuose 
dalyvavo Panevėžio cukraus 
fabriko vyr. inžinierius Gudzi- 
navičius, melioracijos sky
riaus vyr. inžinierius Montvi
la ir kiti.

Pirmoji žemės ūkio 
meistrų laida kolūkyje

BIRŽAI. — Kolūkiečiai ir 
■ jų .vaikai plačiai naudojasi 
teise į mokslą. Daugelis “Nau- 
sėdžių" žemės ūkio artelės 
kolūkiečių vaikų lanko viduri
nes ir aukštąsias mokyklas. 
O tuo pat metu jų broliai, se
serys, tėvai jau trečius metus 
mokosi trimečiuose agrozoo- 
technikos kursuose.

Neseniai baigė darbą trime
čiai zootechnikos kursai, ku
riems vadovavo zootechnikas 
Birutė Natkaitė. Grupe kol
ūkiečių, jų tarpe karvių mel
žėja Aldona Gasiūnaitė, Ge
novaitė Namikienė, kiaulių 
šėrėją Antanina Drevinskaitė, 
stambiųjų galvijų fermos ve
dėja Malvina Bugienė išėjo 
trejų metų specialųjį apmoky
mą ir- įsigijo žemės ūkio meis
trų vardus. Tai—pirmoji kur
sų laida kolūkyje.

Mokslines ekskursijos

MAŽEIKIAI. — Rajono že
mes ūkio skyrius suorganiza
vo rajono kolūkių gyvulinin
kystės fermų darbuotojų eks
kursiją į pirmaujantį rajone 
“Aušros" kolūkį, tikslu susi
pažinti su tinkamu pašarų pa
ruošimu ir naujais gyvulių 
priežiūros bei šėrimo meto
dais.

Ekskursijoje dalyvavęs Lie
tuvos TSR Mokslų akademi
jos Gyvulininkystęs ir veteri
narijos instituto mokslinis 
darbuotojas Jackūnas apiben
drino kolūkinės gamybos pir
mūnų patyrimą.

Antra masiška ekskursija 
buvo suruošta į Renavos tary
binį ūkį. čia atsilankė penkių 
rajonų kolūkių trimečių zoo
technikos kursų klausytojai. 
Jie susipažino su tarybiniame 
ūkyje naudojamais pašarų 
paruošimo, gyvulių šėrimo bei 
priežiūros metodais. R. Bakys.

Nauja elektrinė pastatyta 
Šiaulių rajono Bubių tarybi
niame ūkyje. Elektrifikuotos 
gyvulininkystės fermų patal
pos, sandėliai, klubas-skaityk- 
la, eilė gyvenamųjų namų. 
Elektros energija taip pat bus

LIETUVOS
panaudojama varyti žemės 
ūkio mašinoms. P. Metrikas.

—o—
Gamybinę praktiką srities 

kolūkiuose atlieka Klaipėdos 
žemės ūkio technikumo agro
nomijos IV kurso moksleiviai. 
Mokslo pirmūnas V. Joman

IŠ UNIJŲ VEIKIMO
Skalbyklų darbininkai laimėjo

Chicago, Ill. Darbo Federa
cijos Laundry Drivers Local 
712 iškovojo iš savininkų žy
mius laimėjimus. Bus įsteigtas 
sveikatos ir gerovės fondas, į 
kurį savininkai sutiko mokėt po 
$2 savaitėje nuo kiekvieno sa
vo darbininko. Taipgi darbi
ninkams bus duodamos gry
nais pinigais dovanos. Pav., 
ištarnavęs penkeris metus, 
darbininkas gaus $50, o ištar
navęs 10 metų, gaus $100.

—o—
Susitarė vėl susirinkti 
dėl vienybės

Washingtonas. šiomis die
nomis Amerikos Darbo Fede
racijos ir CIO komisijos laikė 
bendrą susirinkimą pasikalbė
jimui dėl unijų vienybės. Iš
rinkta komisija iš šešių narių 
(po tris iš abiejų pusių), kuri 
turi išdirbti ir patiekti planą 
dėl unijų vienybės. Kitas ben
dras susirinkimas bus laiko
mas birželio mėnesį.

—o—
Sveikatos ir gerovės 
konferencija

Chicago, Ill.- Chicagos mie
sto Darbo Federacija šaukia 
plačią sveikatos ir gerovės 
konferenciją. Kviečiamos vi
sos darbo unijos pasiųsti de
legatus. Konferencija įvyks 
gegužės 28-29 dienomis Con
rad Hilton hotelyje. Panaši 
konferencija įvyko 1951 me
tais. Joje dalyvavo 200 unijų 
vadų ir veikėjų.

—o—
Kelias į taiką ,

Chicago, Ill. Norvegietis 
jaunas unijistas Peter Berg, 
kuris šiame mieste lanko kur
sus, pasakė: “Geriausias ke
lias į taiką yra vienos šalies 
žmonių pažinimas kitos šalies 
žmonių." Jo supratimu, nesu
sipratimai tarpe žmonių ir 
kraštų dažniausia iškyla to
dėl, kad vieni žmonės nepa
žįsta arba nenori pažinti kitų 
žmonių.

—o— 
Karštai sveikino 
Guatemalos unijistus

Ateina įdomių žinių iš Lo
tynų Amerikos Unijų Kongre
so, prieš kurį laiką įvykusio 
Čilės respublikoje. Sakoma, 
kad įspūdingiausia sesija, bu
vo, kai pasirodė Guatemalos 
unijų atstovai. Jie buvo karš
tai pasveikinti visų delegatų. 
Mat, jie atstovauja šalį, ku
rioje valdžia yra demokratiš
kų žmonių rankose ir nešoka 
pagal imperialistu muziką. 

Apsikrastęs paauksuotomis dekoracijomis Ispanijos 
fašistas, diktatorius Franco pasitinka J. V. ambasay 
dorių James C. Dunn. Pasirodyti, kad ir jam mieles

nė praeitis, negu ateitis, Dunn atvažiavo prie palo- 
ciaus Madride paauksuotoje 16-jo amžiaus karieto

je, lydimas maurų su nuogais kardais.

2 pusl.-Lahye (Liberty) -Ketvirtad., Baland.-April 23, 1953

tas dirba Priekulės rajono 
“Stalino keliu” kolūkyje.

A. Kamašauskas
—O—

Tipinių arklidžių statjįįą 
ėiomis dienomis užbataė 
“Raudonosios vėliavos" kol
ūkio (Druskininkų raj.) sta
tybininkai. Naujose arklidėse 
patalpinta 50 kolūkio arklių.

B. Vygėl is

i Unijistų kongr. buvo iškeltas 
žemės reformos klausimas. Iš 
visų šalių atstovai nurodinėjo 
vietos padėtį ir reikalingumą 
žemės reformos.

Pav., Venezueloje dirbamos 
i žemės tėra 2,500,000 akrų, 
i Tuo tarpu šalyje dirbimui ge- 
! ros žemės randasi net 225,- 
!000,000 akrų. Iš 600,000 val
stiečių, žemės turi tiktai apie 
100,000. Tai yra, penki šešta
daliai valstiečių yra bežemiai.

■ Arba Paragvajuje dirbamos 
j žemės tėra apie 750,000 akrų, 
l tuo tarpu galėtų būti virš 

100,000,000 akrų, žemės pri
klauso dvarams ir korporaci
joms, o valstiečiai yra U«hi- 
džiauninkai. *

Unijų kongresas pasisakė 
už reikalavimą žemės refor
mos visose Lotynų Amerikos 
šalyse. 

—o—
Laimėjo algų pakėlimą

*
Chicago, 111. — Electrical 

Workers Local 134 laimėjo
I savo nariams algų pakėlimą 
15c., per valandą. Bet pakėli-

I mas įeis galion tiktai su bir- 
l želiu 1 d. Pakėlimas apima 
7,000 darbininkų, kurie įvai
rius elektrinius darbus atlieka 
prie namų statymo. Vidutinė 
alga į valandą bus $3.1 <8.

—o—
Geras žygis linkui vienybės

Danville, 111. — Vietos Dar
bo Federacijos, CIO ir mai- 
nierių unijos lokalai susitarę 
sušaukti gegužės 23 d. kon&į- 
renciją. Konferencijos tiks)K5X 
apsvarstyti reikalą darbo uni
jų vienybės ant vietos. Tarp- 
savinė darbo unijų kova pade
da tiktai samdytojams.

—o—
Protestuoja

Chicago, 111. — IIlinojaus 
seimelyje įneštas bilius už į- 
vedimą “sales tax" ant spau
dos darbų. Biliaus numeris 
406. Darbo unijos protestuo
ja prieš šitą bilių. Jo praveda
mas, sako unijos, pakenktų 
spaudos bizniui ir daugelį fir
mų* priverstų perkelti biznį į 
kitas valstijas.

—o—
Už saugumą ant geležinkelių

Washington, D. C. — Visos 
didžiosios geležinkeliečių uni
jos reikalauja, kad Kongre
sas priimtų įstatymui, priver
čiančius geležinkelių kompa
nijas labiau susirūpinti sau
gumu. Kongrese t yra įnešta 
keletas bilių tuo reikalu,. Uni- 

i jos mano, kad pat/idJnimas 
apsaugos ant geležiifc/ėiių bu

stinai reikalingas.

s? WW**1
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San Francisco, Cal.

(Tąsa)
Ir ji norėjo sakyti: “Ne!” Jos kraujas 
šaukė: “Taip!” Ji jautė po savo pirštais 
irstančius sausus grumstelius ir, įkišusi 
veidą į aitrų saulėto krūmo kvapą, ji 
stengėsi sulaikyti kraujo ūžimą ausyse, 
kad galėtų klausytis žingsnių kitapus 
tvoros. Ji išgirdo automobilį išvažiuo
jant. Ji pribėgo prie sodo kampo į kelią 
ir sušuko:

— Filipai!..
Automobilis posūkyje dingo...
Rytojaus dieną Aneta grįžo į Paryžių. 

Ar ji žinojo, ko nori, ką veiks? — Silvi 
pažvelgė į ją su pasigailėjimu ir tarė:

— Ne geriau...
ir ji nieko jos neklausinėjo. Aneta, dė
kinga, palūžusi kūnu, pasiliko nekalbė
dama pasėdėti sesers kambario kampe, 
ieškodama nusiraminimo šioje šiltoje 
draugystėje. Silvi vaikščiojo šen ir ten, 
palikdama ją pačią surasti atsparos taš
ką savo tyloje. Pagaliau Aneta pakilo 
eiti namo. Kai ji jau buvo beišeinanti, 
Silvi paėmė ją abiem rankom už smilki
nių, dar į ją pažiūrėjo ilgai, palingavo 
galvą ir tarė:

— Jei kitaip negali, pasiduok, nebe
kovok! Tai praeis. Viskas praeina. Gė
ris, blogis ir mes... Dėl tokio menkaver
čio dalyko!..

Bet Anetai tas dalykas turėjo didelę 
vertę. Čia nebuvo vien tik jos ir Filipo 
klausimas. Tai lietė ją su ja pačia. Su
grįžti prie Filipo, prisipažinti jo nuga
lėta jai būtų buvęs žiaurus malonumas. 
Bet ją gąsdino tas gilesnis, intymesnis 
pralaimėjimas, neturįs kito liudininko 
kaip tik ją pačią. Savo mirtinąjį priešą 
ji nešiojo pati savyje. Jau daug metų 
ji niekad nebuvo jo pamiršusi, nors jai 
patiko dėl savimeilės, o gal ir dėl atsar
gumo, apie tai negalvoti. Ši geismo ir 
aistros praraja, kurią ankstyvesnioji gy
vybė (tėvas?) buvo iškasusi... Visa, kas 
sudarė jos jėgą ir pasididžiavimą gy
venti, jos valia, jos sveika siela, tas lais
vas ir grynas jos vilgantis plaučius alsa
vimas, — visa ten buvo siurbiama. M or s 
animae... Bet Aneta, kurios protas, gal 
būt, netikėjo siela, Aneta nenorėjo, kad 
jos siela mirtų.

Vėl atgabenta į Paryžių pas Filipą, 
lyg belaisvis asiriečių bareljefuose su

virve ant kaklo, ji Paryžiuje Filipo ne
matė: ji bėgo nuo jo.

Filipas, taip pat Anetos apsėstas, kaip 
ir Aneta jo, jai nesant, buvo atėjęs pa
daužyti jos duris. Jis pasipiktino tokiu 
staigiu išvykimu. Jis nesutiko, kad ji 
iš jo ištrūktų. Jis norėjo jos adreso. Jis 
turėjo Silvi adresą ir nuėjo pas ją. Nuo 
pat pirmo žvilgsnio karas buvo paskelb- ’ 
tas. Silvi suprato. Apsiginklavusi ap
maudingu nepasitikėjimu, ji apsprendė 
Filipą savo, o ne Anetos akimis: vyras 
pavojingas kaip priešas, dar pavojinges
nis kaip mylimasis, vyras, kuris sunai
kina tą, kurį jis myli. Ji pažino tokią 
veislę ir su ja nesidėdavo. Į Filipo įsa
kančius klausimus, , kur yra Aneta, ji 
šaltai atsakė nieko nežinanti, pasirūpin
dama, kad jis matytų, jog ne taip jau 
nieko nežino. Filipas pasistengė paslėpti 
savo susierzinimą. Jis pabandė vilionę. 
Silvi buvo medinė. Jis išėjo įsiutęs.

Jis visai nesiplėšė apgraibomis jos ieš
koti, ir niekad jam nebuvo kilusi mintis 
į automobilį rinkti Žui-an-Žoza kelių 
dulkes. Anetos jis neieškojo. Jis nesuti
ko pašvęsti savo dienas tuščiam gainio- 
jimuisi. Jis buvo tikras, kad Aneta su
grįš. Bot kad jis jos neturėjo, kad ji iš
drįso drumsti jo ramybę, ir dar tokiu 
momentu, jis už tai jai neatleido. Ir jo 
apmaudas ,ne mažiau kaip pašėlęs reika
las išsiblaškyti, stūmė jį prie žmonos. 
Priartėjimas laikinas ir gerokai pažemi
nantis pavaduotojai! Nes tai buvo todėl, 
kad jis neturėjo geriau; ir jis laukė ant
rosios.

Bet Noemi mokėjo nesididžiuoti, kai 
to reikalavo jos nauda. Ji negaišo.' Pa
tirtas bandymas jai atskleidė jos praei
ties klaidas. Ji suprato, kad vyrui su
laikyti neužtenka jį paimti meile, reikia 
pataikauti jo savimeilei ir jo proto ma
nijoms. Filipas nustebo dėl jos rodomo 
susidomėjimo dabartine jo kova ir kad 
ji pasistengė tuo klausimu • apsišviesti. 
Jis įtarė viso to pagrindus. Bet ar No
emi dėmesys buvo tikras, ar ne, jam vis 
tiek tai buvo smagu. Jis su malonumu 
pastebėjo Noemi protingumą. Ji jo ne
beslėpė. Tai šiuo kaliu Aneta jį buvo 
paveržusi. Ji naudojosi tais ginklais ir 
juos patobulino. Ji nepasišovė, kaip Ane
ta, spręsti ginčo pagrindus.

(Bus daugiau)

Apie miesto parką

Man atrodo, kad labai ma
žai yra tokių puikių miesto 
sodų-parkų, kaip čia San 
Francisco Golden Gate par
kas. Tenka pasikalbėti su se
nesniais žmonėmis, kurie čia 
gyvena. Jie pasakoja, kad ta 
vieta, kur dabar randasi ste
bėtinai žavėjantis milžiniškas 
Golden Gate parkas, buvo 
niekam netikus vieta, ir tik 
vejas smiltynus nešiodavo, ir 
net realęstatininkai negalėda
vo žemes dėl namų statybos 
parduoti. Vėlesniu’ laiku, apie 
20 metų atgal, miestas tą vie
tą paskyrė dėl viešo parko.

Parko tvarkytojum buvo 
paskyrtas John McLalen. Tai 

I WORCESTER, MASS. Įj

jKONCERTAS
Rengia Mass. Valstijos Menininkų 2-ra Apskritis p

| Sekmadienį, Balandžio 26 April |

LAISVĖS CHORO KONCERTAS

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

KLWBO SVETAINĖJE, 22^S^a
Programoje dalyvaus žymūs menininkai iš toliau:— LEON YONIKAS, baritonas iš 

Yorko; RICHARD BARRIS, akordionistas iš Dedham, Mass., ir FRANK 
( BALEVIČIUS, pianistas.

Ljlainų, muzikalių instrumentų ir sceniškų šokių programą duos’žymūs talentai iš 
New Yorko. Lietuvių liaudies šokiai ir dainos, dalyvaus ir LAISVĖS CHORAS.
_ i ■ . ■ Įžanga $1.09. Vaikams nemokamai •■•••==

' Tai bus nepaprastai gražus koncertas, nepraleiskite jo nepamatę ir išgirdę. Pra
šome nesivėiuoti. . Laisvės Choras.

Suzanna Kazokytė

l ' LIETUVIŲ SALĖJE ; | 
$ 2'.) ENDICOTT STREET 'j
g Pradžią lygiai'2 vai. dieną

Programoje dalyvauja: svečiai dainininkai iš New | 
•fe Yorko, Bostono ir Montello. Taipgi Vietinis AIDO | 
« CHORAS, vadovybėj Jono Dirvelio. . |
k - ’ ' fe

Montello, Mass., Liuosybes Choras
Rengia Puikų Pavasarijni

KONCERTĄ ir SŪKIUS

POTSIUS, ROŽĖ STRIPJNIS ir JUODEIKAS

Šešlad., Balandžio-April 25
Liet. Tautiško Namo Žemutinėje Salėje

Kampas Vine ir N. Main Sts. Montello, Mass.
Pradžią 7:30 vai. vak. Įžanga $1.00

ALDONA WALLEN, sopranas, Montellietė, dainuos solus.
LATVIŲ CHORAS, vadovybėj E. Sugario.
LIUOSYBĖS CHORAS,' vadovybėj Alb. Potsius.
Accordion duetas, CARL-ir C LIPE WALENT, 

iš Stoughton, Mass.
Smuiko Solo (Violin), F. MEIL (Meiliūnai.
Trio: WILLIAM JUODEI KIS, ROŽĖ STRIKI N IS ir 

ALBERT POTSIUS.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės atsilankyti pama
tyti ir išgirsti šį gražų koncertą.’ Visi būsite patenkinti. 
Taipgi galėsite smagiai pasišokti.

Rengimo Komisija.

buvo paprastas žmogus, bet 
turėjo gerą botanišką suprati
mą, ir buvo darbštus žmogus. 
Vėliau užėjo bedarbės laikai. 
Tas pagelbėjo gauti darbinin
kų nuo miesto -pašalpos, ir 
nuo tada parkas buvo šimtu 
nuošimčių pagerintas ir pra
vesta naujų pastatų dėl moks
linių Įstaigų ir tt.

Čia randasi keletas muzie
jų, planetariumas, dailės mu
ziejus, ir desėtkai Įvairių kito
kių įstaigų, kur galima ne tik 
valandas, bet ir dienas pra
leisti. Kas myli žolynus ir ki
tokius augmenis, ten randasi 
iš Įvairių šalių atvežti mede
liai, gėlės ir viskas, ko botani
kos mokslas ir apimtis gali 

suteikti lankytojui.
čia sekmadieniais nuo 2 vai. 

po pietų duodama puiki mu
zikos programa, kurią atlieka 
jūreivių benas. Tadgi šiame 
puošniame sode ir dargi prie 
puikios muizikos .labai smagu 
praleisti laikas.

Labai mažai yra tokių vie
šų parkų, kur taip švariai ir 
tvarkingai prižiūrėtų žolę, 
kad net malonu pažiūrėti, čia 
sekmadieniais suvažiuoja tūk
stančiai žtaoRjų pasigėrėti ii 
pasilsėti, rarpjAi ir kultūringai 
laiką praleisti. Alvinas

Oakland, Cal.
Balandžio 10 d. turėjome 

LLD kp. susirinkimą pas Bal
čiūnus. Svarstydami kp. reika
lus, nutarėme iš iždo paskir
ti $10 LLD knygų fondui. At
silankė Miss Frances Tandy iš 
Congress of the People ir daug 
dalykų paaiškino, kas yra da
roma dėl taikos. Ir tam tiks
lui paaukojome $5.

Po susirinkimo drg. Bal
čiūnai pavaišino visus. Tai 
.jiems ačiū.

Turėjome daug ligonių. Bu
vo susirgę K. Mugianienė, F. 
ii- I). Mačiuliai, St. ir E. Shle- 
geriai, J. ir K. Yankauskai, 
kurie jau pasveiko. K. B. Ka- 
rosienė turėjo sunkią operaci
ją. Linksma, kad pasveiko, 
nors dar vis randasi daktaro 
priežiūroje. Mums labai link
sma, kad dabar vėl visi suei
name į susirinkimus ir paren
gimus.

Balandžio 12 d. turėjome 
žaislų parę pas A. Pakrosnį. 
Turėjome ir svečių ir viešnių 
iš San Francisco. Dalyvavo 
Alvinai, Sutkai ir Straugienė. 
Visi labai gražiai laiką pralei
dome. Turėjome pietus. Pelno 
liko keletas dolerių. Sunaudo
sime geriems tikslams.

Girdėjome, kad rengiasi 
važiuoti aplankyti New Yor
ke savo sūnus draugai Bal
čiūnai ir Mazūraičiai. Išva-

♦

žiuosią apie gegužės 1 d. Va
žiuos savo mašina. Praleis po
rą savaičių. Mes jiems vėlina
me laimingos kelionės.

G. ir E. Lapenai.

Scottville, Mich.
Balandžio 11 d., pas W. 

Stakėnus draugės pagamino 
skanią vakarienę, kur visi 
praleidome draugiškoje nuo
taikoje vakarą. Turėjome ir 
svečią, tai buvo J. Kraus, ku
ris buvo areštuotas per imi
gracijos agentus ir išvežtas Į 
Detroitą perklausinėjimui dėl 
deportavimo. Ir jam įsakyta 
laike šešių mėnesių išvažiuoti 
iš Jungtinių Valstijų. Bet kui> 
žmogus važiuosi, kada jau 
senas ir visą sveikatą esi čio
nai padėjęs. Pagal fašistinį 
McCarran aktą, jei n e išvažų o- 
si, gręsia kalėjimas ir tūkstan
tis dolerių bausmės.

Draugas Kraus nenusimena. 
Jis sako, blogiau mirties nc- 

|bus, o tūkstančių neturiu, tai 
ir bausmės nemokėsiu.

Kuomi Kraus prasikalto? 
Jis nieko neapvogė, nei prieš 
nieką* nepadarė užpuolimą. 
Jo vyriausis prasikaltimas, 
tai kam jis netylėjo ir pasi
kalbėjimuose kritikavo val
džios neteisingus veikimus.

Michigano Komitetas Gyni
mui Sveturgimių paėmė Kraus 
ginti. Mes progresyviai lietu
viai asmeniniai ir per savo or
ganizacijas turėtume paremti 
viršminėtą komitetą kiek ga
lėdami.
Nelaimė Stakėnam

Nelaimė L. Stakėnam : jų 
sūnus Juozas sunkiai susirgo 
ir tapo išvežtas į Grand Ra
pids, Mich., gydymui. Gaila 
jauno vaikino ir jo tėvų, nes 
dabar pats darbimetis—pava
sarinė sėja. Taipgi turi daug 
gyvulių, o Stakėnai jau seni 
ir sunku jiems apsidirbti ūky
je. Linkiu, kad tik greičiau 
sūnus pasveiktų, o kitaip tė
vai dideliai su vargs.

Philadelphia,Ra,
HELP WANTED—MALE

- - - - - — ■-

TOOL DESIGNERS? TOOL, DIE, 
JIG, & FIXTURE DESIGN. Exper
ienced men only. Full time. 52 hrs. 
per week minimum. Steady work; 
good working conditions. Phone 
W&Lt Gibbs. LO. 4-1846. Manage
ment & Engineering Services, Jpc.

‘_________________________ (74-80)

ORNAMENTAL IRON WORK
ERS. Bench Hands, Finishers. Men

I capable of making a job from start 
to finish. Steady work; good work
ing conditions. Apply in person.
F. &E. AUBEL, 2503 Germantown 
Avenue.

(76-82)

FLOOR SANDERS. Experienced 
or willing to learn trade. Steady 
work; good working conditions. Ap
ply in person. BOYD & CO., 6300 
Chester Ave.

(76-80)

BAKER
2nd Hand. Day Work. Steady 

work. Good working conditions.
Good pay for right man. 

Apply in person.
WAGNER’S BAKERY 

7008 Elmwood Ave.
____________________________ (77-79)

ENGINEERS. MAN. Experienced 
in design of inspection gauges for 
metal components, who desires 
change of environment and opportu
nity. Phone MR. HUELSENBECK. 
GL. 5-3800. Extension 46. Between 
9 A. M. and 4 P. M. Monday thru’ 
Friday.

(77-79)
SIMPLEX CUTTER OPERATOR 

BELT MAKERS 
MILL MEN

DUCK CUTTER OPERATORS
High piecework rates. Will train 

qualified applicants for the above 
day and night shift openings. Apply 
personnel Office 8 A. M. to 12 
Noon.
HAMILTON RUBBER MFG. CORP. 

Meade Street 
Trenton, N. J.

(77-79)
HELP WANTED FEMALE~
OPERATORS. Must be exper

ienced. Collar setters on blouses. 
Steady work; good working condi
tions. Apply all week.

119 N. 12th STREET. 5th Floor
(77-79)

SETTLED WOMAN. Cooking and 
housework. For 2 adults in Radnor. 
Best references and experience re
quired. Steady position for right 
person. Please call evenings bet
ween 5:30 and 6:30 P. M.

BRYN MAWR 5-0210.
(77-83)

HOUSEWORK & COOKING. 2 
adults. No laundry. $30 week and 
fare. Phone Melrose 5-21214

._______________________ (77-79)
WOMAN. Light housekeeping. 

Help with cooking. 5 days. 10 ‘til 
after dinner. Thursday and Sunday 
off. Must be fond of children. Wil
ling to go to seashore for summer. 
Phone GR. 7-0936 for interview.

(77-79)

STENOGRAPHER
Experienced. Good opportunity for 

young woman with initiative. Stea
dy position. Pleasant working con
ditions. Apply or phone.

WEATIIERGUARD CORP.
501 King Street. — TE. 9-2704 

Ask for Mr. Ellis
(77-81)

OFFICE HELP
Young lady, one who is familiar 

with Accounts Payable, Payroll, 
Typing and General Office work. 5 
days per week. 7L hours daily. Sa
lary $41.50 per week. Phone —

MR. YOUNG.
LO. 3-8880.

(74-80)

MEAT CUTTERS. Experienced or 
apprentice. Steady work; good work
ing conditions for the right man. 
Apply or phone MEDIA TERMINAL 
MARKET, 18 W. State Street, '

Media, Pa. MEDIA 6-2240.
i (78-84)

Palaidojus P. Grigaitienę

čia palaidojom Petronėlę 
Grigaitienę, kuri mirė balan
džio 5 d. Grigaitienė buvo mo
tina S. Klastauskicnės. Yra 
gimusi Lietuvoje, mirė sulau
kusi 82 metus amžiaus.

Velionė buvo tikinti ir gy
veno prie dukters iš mažos 
pašąlpos. Bet visgi susitaupė 
ir užsimokėjo kunigui už mi
šias. Kunigas išgyrė, kad bu
vo pavyzdinga katalikė.

Liko dvi dukterys: Marcelė 
Kląstauskienė, Domicėlė Mon- 
kienė, kuri nebuvo laidotuvė
se, ir sūnus Pranas.

Gražus būrys dalyvavo ve
lionės laidotuvėse.

Ilsėkis, Petronėle, ramiai 
šios šalies žemelėje, o jums, 
sūnau ir dukros, reiškiu šir
dingą užuojautą netekus savo 
senos motinėlės. F. žuk»».

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

3 pust-rlfaisv© (Liberty)--KetvĮptacĮ., Baland.-AppĮ 23, |(953

M



Iš Motery Klubo 
susirinkimo

Balandžio 16 suėjome skai
tlingas būrys į Kultūros Cent
rą, šį syki Į rudąją svetainę. 
Susėdome aplink dideli ąžuo
linį stalą. Tokį stalą ne labai 
'kur matysi, nes labai puikiai 
išdrožinėtas, n e p a p ra st o m i s 
kojomis, o ilgio-—užima sker
sai svetainę.

Mūsų pirmininkė, nesenai 
sugrįžusi iš kelionės, daug ką 
pranešė apie įvairius Įvykius 
ir apie Laisvės Rankdarbių 
Parodai ir moterų darbuotei 

'dovanas: jau gautas ir dar 
žadėtas nuo draugių ir drau
gų, kur ji viešėjo.

Po to svarstėme daug svar
biu dalykų, kurie reikalauja 
darbo ir energijos.

Nutarėme dirbti kiek gali
ma rankdarbių parodoj’e, kad 
pasiekus tikslą. Mes taip ir 
padarysimo, nes mūsų kintie
tės moka gražaus darbo pa
daryti. Duokime sau kad ir j 
šį susirinkimą draugės atnešė 
gražiausių dovanų. Jos bus 
skelbiamos atskirai.

Nutarėme pasveikinti dien
raštį Vilnį suvažiavimo proga 
ir pradėjo dovanos plaukti. 
Čia pat susirinkime Įteikė:

K. Petrikienė, $16.
Anna Philipsie i š Stam-

ford, 5.
S. Sasna, 5.
M. Kulikienė. 1.
V. šibeikienė, L
Z. Kazokytė, . L
J. Sadauskienė, 1.
O. Titanienė, 1.
K. Karpavičienė, 1.
Klubas iš iždo, 10.
Taipgi dar pasitarėme dėl

Motinos Dienos ir kita is svar-
biais reikalais. Mūsų rengia-
masis Motinos Dienai minėti
įspūdingas dainų ir muzikos 
koncertas įvyks gegužės 9-tos 
vakarą. Liberty Auditorijoje. 
Jam visą programą sudaro 
solistė Suzana Kazokytė su 
savo bendradarbėmis muziko
je ir dainoje. Įžanga tiktai $1.

Po susirinkimo skubiai nuė
jome į Kultūros Centro res- 
tauraną. Ten stalas buvo pa
puoštas gėlėmis, atvirutėmis 
ir vaišėmis, kaip dėl vestuvių. 
O trys mūsų celebrantės 
draugės patarnauja. Buvo ii? 
draugų grupė atėję. Sykiu su
giedojome “Happy Birthday’’ 
toms trims ir 1 draugui, sykiu 
pasivaišinome. Viena mūsų 
gabi draugė paskaitė apie 
svarbą Gegužės Pirmosios mi
nėjimo. Klausytojams buvo į- 
domu, net ir graudu.

Klubietė.

Cenzo Biuro daviniai sako, 
kad vasario mėnesį prekyba 
Didžiojo New Yorko mieste 
ir srityje buvo 7 procentais 
žemesnė už buvusia sausio 
mėnesį. Tačiau išparduota 4 
procentais daugiau, negu per
nai metų vasario mėnesį.

RANKDARBIŲ PARODA
Rengia Dienraštis Laisvė 

t

Paroda įvyks Šeštadienį ir Sekmadienį
Balandžio 25 d. muzika nuo 7:30 vai. vak.

šeštadienį Aido Choro šokėjų Grupė 
duos programą.

Balandžio 26 d. paroda prasidės 2 vai. p.p.
Sekmadienį Aido Choras duos programą.

MUZIKA NUO 6-tos VAL. VAKARO

Abiem vakarais įžanga tik 50c asmeniui

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

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

--------------—.... ........................... ..................■ ..............
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Sueikime pas 
aidiečius

Aido Choras rengia tik du 
parengimus Į metus, kurioms 
prisiruošti reikalingą daug 
laiko ir pasišventimo. Kiek- 
Vieną penktadieni aidiečiai 
suėję ryžtingai mokinasi, kad 
geiiau pasirodžius savo kon
certuose. O tie, kurie paskirti 
išstoti solo svarbesniuose iš
stojimuose — turi dar dau
giau mokytis, kad tinkamiau 
savo užduotis atlikus. Ir taip 
sir kiekvieno aidiečio pagelba 
vienokiose ar kitokiose parei
gose— Įvykdomi Aido Choro 
koncertai.

Kuomet įvyksta musu choro 
koncertai ir susirenka pilnu
tėlė svetainė svečių, tuomet 
aidiečiai džiaugiasi, kad žmo
nės juos Įvertina savo atsilan
kymu ir tuo pačiu jiems pri
duoda daugiau ūpo tęsti to
liau šį kultūrini meno darbą!

r;

MILDRED STENSLER
Aido Choro mokytoja

šį pavasarį Aido Choras 
rengia' Miko Petrausko gimi
mo sukakties paminėjimą, ku
ris įvyks 3-čią.gegužės, Liber
ty Auditorium. Prašome pri
siminti datą bei vietą ir atsi
lankyti. Aidiečiai širdingai į- 
veptins kiekvieno atsilankymą 
ir pritarimą. H. F.

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

!MATTHEW A.:
• BUYUS ;
J (BUYAUSKAS) J
I LAIDOTUVIŲ 1
J DIREKTORIUS J

; 426 Lafayette St. ;
; Newark, 5, N. J. J 
; MArket 2-5172 J 
» 4

Laisves Rankdarbių Paroda 
jau šią savaitę. 25-26 dd.

. Dienraščio Laisvės rengia
moji dailės kūrinių paroda į- 
vyks jau gale šios savaites, 
šeštadieni ir sekmadieni, ba
landžio 25 ir 26 dienomis, Li
berty Auditorijoje. Salė ran
dasi prie Atlantic Avė. ir 
110th St., Richmond Hill. 
Įžanga tik 50c.

žemiau matote paskelbimą 
gautų dovanų, šis jau ketintas 
toks. O žinoma, kad laike pa
rodos daug atnešama tiesiog 
salėm Po pramogos visuomet 
būna ilgesni sąrašai dalyvių. 
Taigi, bus daug ko pamatyti. 
Tr daug ką galima Įsigyti.

Abiemis dienomis girdėsi- 
me-matysime gražią meno 
programą.

Abiemis vakarais įvyks šo
kiai. šeštadieni šokiai bus nuo. 
7 :Š0, sekmadienį nuo 6 vai.
Rankdarbių Parodai dovanos

Si syki dovanų gavome se
kamai :
Daiktais

Mrs. A. Philipsie, Stam
ford, Conn., 1 porą auskarų; 
šilkinę skepetaitę ir dvi poras 
nylons kojinių.

K. J. Yenkelun, Waterbu
ry, Conn., 4 gražius numegs- 
tus dalykėlius.

Senukė iŠ Harrison, N. J., 
gražią staltiesę ir prijuostę.

J. ir M. Žilinskai, Newark, 
N' J., du gražiai rankomis 
pasiutus kilimėlius.

M. Kulikienė, So. Brook
lyn, N. Y., didelę dėžę pilną ■ 
visokių gražių gabalėlių me
džiagos.

1

“Grupė Melodija” 
vyks į Worcester!

ŠĮ savaitgalį mūsų newyor- 
kiečių moterų nesenai gimusi 
grupė išvyks Į Worcester!, kur 
dainuos LMS 2-ros Apskrities 
koncerto. Tikimės, kad mūsų 
dainininkės pasirodys taip 
pat gerai ten, kaip ir pas 
mus iki šiol pasirodė.

Kalbant apie šią naują gru
pę dainininkių, reikia pasaky
ti, kad jos pasiryžusios palai
kyti grupę ir lavinasi ščyrai. 
Jau dabai* jų repertuaras su
sideda iš 1 8 dainų. Jų mokyto
ja, muzikė Bronė Šalinaitė- 
Sukackienė, patenkinta jų pa
stangomis ir mano, kad joms 
yra graži ateitis palinksminti 
mūsų publiką.

Danininkės grupei daVė 
vardą Melodija. Grupė Me
lodija susidedu* iš šių daini
ninkių—Elena Brazauskienė, 
Silvija Pužauskaitė, Suzana 
Kazokytė ir Eva Mizarienė.

‘ Rep.

i Džiaugsmas šeimose 
grąžinimu belaisvių

Dviejų newyorkiečių šeimos 
gavo žinią, kad jų šeimos na
riai buvo tarpe pirmųjų su
grįžusių iš karo belaisves Ko
rėjoje. žinia žaibo greitumu 
pasiekė visą apylinkę, subėgo 
giminės, kaimynai. Subėgo 
pasveikinti tuos, kurių vaikai 
gyvi atsirado po dingimo 
fronte.

Kokia laimė būtų, kad bent 
dabar sustabdytų mūšius! 
Kad nei viena gyvybė nebe
būtų pražudyta. Taikos reika
lavimas tu/uėtų būti pasmar
kintas. Gegužės Pirmos mar- 
šavime reikalavimas taikos 
bus vyriausiu programoje.

Naktinių klubų aktorė apsi- 
skundė policijai, kad ji. už
miršusi, palikusi taksike $1,- 
200 vertės gražmenų važiuo
dama iš darbo.

GARSINKITĖS LAISVeJ

Petronei ė-Antanas Degutis, 
Phila., Pa., gražų paveikslėlį, 
jos pačios iš darželio gėlių su
dėtas; taipgi parą druskinelių.
Pinigais

V. Kliubietė, Phila., Pa., $5.
Petronęlė-Antanas Degutis, 

Phila., Pa., $5.
P. Šlajus, Chester, Pa., $2.

—o—
Antradieni gautas gražus 

laiškelis, prašome pasiskaityti.
“Gerbiamieji!
šiame laiške rasite money

order sumojo $18. Pinigai ski
riami Rankdarbių Parodai. 
Surinkta per A. Pudimienę ir 
M. Valatkienę. Aukojo:

Rose Shimkus, $5.
J. Mockaitis, 2.
M. Valatkienė, 2.
A. Jocis, 1.
A. Švėgžda, 1.
Laisvės Draugas, ’ L 
A. Budimas, L
Visi iš Bridgeport, Conn.
A. Mureikiene, 2.

iš Milford, Conn.
Mrs. A. Bruwcr, 2.
M. Arison, 1.
Abu iš Stratford, Ct.
Draugiškai, M. Valatkiene.

Tai tiek šį sykį. Kaip matė
te iš anksčiau paskelbtų do
vanų, paroda bus 'gražiai pa
puošta.

Tariame didelį ačiū visiems 
kurie prisidėjo su dovanomis 
daiktais ir pinigais. Nepervė- 
lu prisidėti tiems, kurio dar 
nieko neprisiunte. Laukiame 
su dovanomis.

Laisvės Administracija.

Rosenbergy byloje 
yra vėl kas naujo

Tas naujas bus išaiškintas 
šio sekmadienio (balandžio 
26-tos) popietį Įvyksiančiame 
milžiniškame masiniame mi
tinge Randall’s Stadiume. Mi
tingas prasidės 2 vai. žymūs 
kalbėtojai ir 500 asmenų' 
spektaklis, vaizduojantis Ro- 
senbergų gynimą. -»

Mitingo tikslas: prašyti Ro
se n b e r g a m s pasigailėjimo,
kad jie nebūtų numarinti.

Rosenbergų gynėjų neatlai
dūs tyrinėjimai jau, atrado ii’ 
parode svietui, kaip neteisin
gi buvo prieš juos parodymai, 
kuriais einant jie tapo nuleis? 
>ti.• Parodo,- kad jie turi gauti 
naują teismą. Naujas-teismas 
dabar žinomų faktų šviesoje 
negalėtų juos nuteisti mirtin. 
Kada nors naujas teismas bus

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos svarbus susi
rinkimas įvyks balandžio 23- 
čios vakarą, Lietuvių Ameri
kos Piliečiu Klube, 280 Union 
Avė. Pradžia 7:30. Visi' na
riai prašomi atvykti, turime 
daug reikalų aptarti.

Organizatorė.

John V. Riffe, naujasis 
CIO vice-prezidentas. Jis 
paskirtas užimti vietą ne
seniai pasimirusio Allan 

S. Haywood.

Pasmerkė Walter ir 
McCarran Aktą

Visos Queens apskrities or
ganizacijų konferencija nuta
rė reikalauti, kad aršus prieš 
svoturgimius atsuktas Walter- 
McCarran įstatymas būtų per
taisytas.

Konferencijoje dalyvavo a- 
pie 300 delegatų ii- stebėtojų. 
Atstovavo visokiausias orga
nizacijas. Tarpe kalbėtojų 
buvo ir kai kurie dvasiškiai, 
profesionalai. Kalbėjo rabinas 
Louis Gross, laikraščio Je
wish Examiner redaktorius ir 
leidėjas; buvęs valstijos sena
torius Robert Blaikie, sukilu
sių prieš Tam. demokratų ly
deris, katalikų veikėjas; Shad 
Polier iš Amerikos žydų Kon
greso ; Amerigo D'Agostino, 
advokatų organizacijos veikė
jas; Dr. Alphonso Hening- 
burg, negrų darbuotojas.

Visus sujaudino kalba jau
nuolio Bernard Saltzmano, 
kurio tėvas yra persekiojamas 
deportavimu. Bernardas yra 
praėjusiojo karo veteranas, 
kurio dvynukas brolis padėjo 
gyvybę kare prieš fašizmą. Jis 

įpasakojo, jog jo tėvas yra 
persekiojamas už tai, kad jis, 
kaip maliorius, kovodamas 

i prieš gengsterizmą ' unijoje 
kadaise didžiosios depresijos 
laikais buvo įstojęs komunistų 
partijon ir joje išbuvęs kelis 
mėnesius. Saltzmanas parodė, 
kaip* žiauriai tas įstatymas 
ski-iaudžia amerikinę šeimą.

Netikėtas aktas
Celso Lorenzo,, 33 m., ste

bėdamas cirką Madison Squa
re Gardene užsimanė parody
ti, ką jis gali. Tš balkono jis 
paniekė akrobatikos tikslams 
prijungtą vielą 50 pėdų aukš
tume. Pasikarstė ir nukrito. 
Tačiau atsikėlė ir pats nuėjo 
Į ambulansą. Nuvežtas į ligo
ninę. Sakoma, kad buvęs įsi- 
kaušęs.

Daugiau auką Vilnies 
suvažiav! m u i

Dienraščio Vilnies suvažia
vimui dar įteikė pasveikini
mus šie Richmond Hill. ii’ 
Brooklyno gyventojai:

J. Grybas, • $5.
P. A. (per Dagį), 5.
A. Dagis, i 5.
Jonas Brooklynietis 5.
S. Večkys, w 1.
Viso šiuo atveju $21.
Suvažiavimas įvyks gegu

žės 3-čią, Chicagoje.
P. Šolomsk as.

Bankietas
Gegužės 16 d. įvyks Lietu

vių Amerikos Piliečių Klube 
šaunus bandėtas pagerbimui 
Aleksandro Delkaus sukakty
je 20 metų jo darbuotės klu
be. Klubiečiams ir ne klubie- 
čiams yra gana gerai pažįsta
mas ir žinomas Derikus, dir
bantis už baro klube. Klubo 
direktoriai yra to sumanytojai 
ir klubo pašalpinio skyriaus 
komitetas užgyrė tą sumany
mą. Kaipo pažangus žmogus 
ir klubo darbuotojas per dau
gelį metų jis užsipelno pager
bimo.

Gerbiamieji, įsigykite bilie
tus iš anksto. Jaučiama, kad 
tą dieną bus daug svečių klu
bo patalpoje. Nelaukite pas
kutinių dienų, įsigykite bilie
tus dabar, tai jums vieta bus 
užtikrinta. Bilietų klauskite 
pas klubo gaspadorių J. Za
karauską. .ir jo bartenderius 
Antaną Kvedarauską ir Joną 
Jacksoną. Bilieto kaina pa
gal šiuos laikus yra labai ma
ža, tik $3.25.

Gegužės 16-ji pripuola še
štadienis, galėsime puikiai 
pabaliavoti iki vėlesnio laiko. 
Prasidės 7:30 vakaro. J. S.

NEW YORK
Help Wanted Female

REIKALINGOS
FORELADY ir OPERATORES
Patyrusios. Dirbti prie moteriškių 

suknelių naujoje dirbtuvėje. Nuola
tinis darbas, gera mokestis.

Kreipkitės:
A. & M. DRESS CO.

642 Southern Blvd., Bronx', N. Y.
(1 fl. j užpakali)

' 79-83)

PROSYTOJOS—PATYRUSIOS

PRIE SCALLOPING
(Bonnaz Embroidery Scalloping)

Nuolatinis darbas, gera mokestis, 
kreipkitės:

JOE & HARRY. GOFT, INC.
251 W. 40th St., N. Y. C. (Rm. 211)

(79-81)

HELP WANTED MALE
VYRĄS VIRTUVEI 

ir
ANTRASIS VIRĖJAS

Turi suprasti Angliškai.
’ Gaminti Deserts ir pagelbėti Čefui. ' 

Dienos Šviesa Virtuvėje. Pastovus 
apskritų motų darbas. Alga, Kam
barys, Valgis, Bonai.
Tel.RYE 7-3800. MISS ANDERSON

TOOL & DIEMAKERS 
PILNAI PATYRĘ

Į Nuolat. Taikos meto Pramonė. 50 
Valandų savaitė. Medikalč Apdrau- 
da, Chirurgijos Apdrauda. Apmoka
mos Vakacijos, šventės ir Ligoje 
Pašalpa.

WALDES-KOHINOOR, INC. 
47-61 Pearson PL, L. 1. C.

Flushing IRT iki Hunters Point 
Station

(78-84)

REAL ESTATE

ELMONT, L. I.
Kostumerskai statytas su 4 mie

gamaisiais kambariais' namas. Cen
ter hall 2 rm finished skiepas su iš
einamąja. Attached garadžius, 2 tile 
maudynės, aliejum šildomas vanduo, 
1,000 galionų lankas, variniai vam- 
džiai (piping), 3 coat pleisteris, sod 
lawn, drabnūs tvoros ir kiti priedai. 
Geras didelei šeimai ar profesiona
lam. Tiktai $125 į mėnesį apmoka 
visus namo kaštus. Arti visų komu
nikacijų. Kaina $22,000. (Įmokei, 
kiek virš mortgečio). šaukite savi
ninką pamatymui ir įvertinimui.

FLORAL PARK 4-4526
(78-81)

PROSPECT PARK WEST — 
BROOKLYN

Puikus balto limestone 1 šeimos 
namas, ideališkas didelei šeimai ar 
profesijai. 14 kambarių, 5 maudynės, 
daugelis ekstra įrengimų. Viskas 
pilnai moderniška. Gera reidenciji- 
nė sekcija, arti visų komunikacijų. 
Tikrai geras pirkinys už prieinamą 
kainą. Šaukite savininką dėl susi . 
tarimo pamatymui ir įvertinimui:

NE. 8-4 783
(79-83)

Manhattanvillėje
Įsikūrė komitetas

Pasivadinęs^ The Committee 
to Save Our Homes, komitetas 
sušaukė visos apylinkes gy
ventojus į masinį mitingą. Nu
sitarė vykdyti masinę laiškų, 
telegramų ir rezoliucijų siun
timo gubernatoriui Dewey 
kampaniją. Laiškuose reika
lauja šaukti specialę Valsti
jos Seimelio sesiją tikslu at
šaukti, sustabdyti vendų kėli
mą. '

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
Į ANTANAS LEIMONAS

I
 Savininkas į

306 UNION AVENUE i
Brooklyn, N. Y. į

Gerai Patyręs Barberis į

z
H-------------- -------------------------------------------------------------—t!

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

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

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N. ¥.
į---------- ;-----------------------------------------------------------------------  —-----------B

4 pusi.-Laisve (Liberty)-Ketvirtad., Baland.-April 23, 1953

. NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

OPERATORES ,
Patyrusios ant zippered SportiA. 

jackets. Nuolatinis darbas, gera mof 
kęst is, puikios darbo sąlygos. ■ 

Kreipkitės: i
SIEGAL SPORTSWEAR 

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

(73-79)

OPERATORES
Patyrusios ant single noodle siu

vamųjų mašinų. Darbas prie re
versible canvas Cushions prie išlau
kinių rakandų. Nuolatinis darbas, 
gera alga, daug pašalpų. Kreipkitės.

GALLO
401 Park Ave., Brooklyn.

Tel. UTw. 5-3700
(77-80)

PARSIDUODA KEPYKLA
Tiktai 3 mėnesių senumo. Pilnai 

įrengta su modernine--sulig dienos 
—mašinerija ir rakandais. Gali neš
ti puikiausias įplaukas. Gera bruz
danti sekcija. Pamatykit 597 Marcy 
Ave., Williamsburg, Brooklyn.

BAKERY MACHINERY CO.
2932 W. 12th St., Brooklyn.

Tel. CO. 6-7600
(77-81)

MONOGRAM OPERATORE
Ant 107 W 102 mašinos. Reika

lingas patyrimas. Darbas prie mono
gram pamušalų kailiniams-fur coats. 
Puikiausia proga tinkamai moteriš
kei. Nuolatinis darbas, gera mokes
tis. Matykite Mr. Einhorn.

SU-ZAN MONOGRAMS
111 W. 29 St., N.Y.C. Tel. LO. 5-9294

(77-81A
NAILHEAD & RHINESTONE T 

SETTERS
Darbas prie sweaters. Nuolatinis 

Darbas. Gera mokestis. Puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

VENUS MFG. CO.
141 W. 26th St., N.Y.C. ’(3 lubos) 

TELEFONAS: CH. 3-8965
(78-80)

OPERATORES
Elastic. Darbas prie kelnaičių iš 

rayon ir nylon. Nuolatinis darbas, 
gera mokestis, puikios darbo sąly
gos. Kreipkitės:

CHARMING UNDEE
578 Broadway (arti Prince St.) 

N. Y. C.
(78-80)

MALE and FEMALE

REIKALINGA PORA
Moteriškė namų ruošos darbui (3 

suaugę), vyras turi auto vairuoti— 
būti kaipo chauffer — taisinėtojas 
prie namų. Duodama puiki gyveni
mui vieta ir mokestis $200 į mėne
sį. Puikiausia proga norinčiai įsi- 
dirbti porai.' Rašykite: Box A-21, 
Room 830, 11 W. 42nd St., N.Y.C.

(79-85)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Mewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6233

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: >
9—12 ryte; 1—8 vakare A 
Penktadieniais uždaryt^^




