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KRISLAI
Dejuoja.
Kultūrnešių drąsa.
Kodėl ne visi?
Tada ir dabar.

Rašo A. BIMBA

Britų kapitalas pradeda 
vaitoti. Lotynų Amerikos rin
ka pradeda užsiraukti. Ameri
kos kapitalas ją paveržia.

Blogai, riestai! Susirūpinusi 
ir Churchillio valdžia. Ji siun- 

k Čia Pietų Amerikon misionie- 
**rius vieną po kito.

Biznis yra biznis. Už tą biz
nį kada nors Amerika ir Ang
lija dar turės persiimti.

—o—
O visgi pasaulyje, net ir 

pas mus Amerikoje, netrūksta 
gerų ir drąsių kultūrnešių. Jie 
nebijo ir netyli. Jie tiki i tie
są ir ją palaiko.

Štai neseniai New Yorke 
buvo paminėta penkmetinė 
sukaktis pažangaus žurnalo 
“Masses & Mainstream”. Su
sini itk o virš tūkstančio moks
lininkų, rašytojų, artistų, vi
suomenininkų, profesorių ir 
mokytojų.

Visi jie mušė i vieną tašką: 
Nenuleiskime rankų, nepasi
duokime ir nebijokime kovoti 
už taiką ir prieš mikartizmą.

—o—
Labai gražiai ir teisingai 

tame sąskridyje pasakė Mi
chael Gold. “Kiekvienas čio
nai susirinkusių vertas viso 
tūkstančio tų, kurie išsižadėjo 
savo principų ir atsiklaupė 
prieš reakciją,” pasakė Gold.

švenčiausia tiesa: Vienas 
drąsus, pasiryžęs, teisingas ir 
kovingas žmogus vertas viso 
tūkstančio bailių ir silpnadva
siu.

—o—
štai kitas gražus pavyzdys, 

lietų Amerikos respublikos 
Čilės sostinėje Santiago susi
rinks Kontinentalis Kultūri
ninkų Kongresas. Kongreso 
šaukėjų eilėse skaitau ilgiausi 
sąrašą vyrų ir moterų iš visų 
lotyniškųjų respublikų, ku
rių jokios reakcinės audros 
nepalaužė.'

Tegu ragangaudžiai ir rau- 
donėdžiai staugia ir putoja. 

’Geri, sveiki ir protingi kul- 
tūrnešiai suvažiuos ir tarsis 
apie ateitį, apie naujus žmoni
joj polėkius, apie naujus ho- 
ridfcntus.

> — o—
Aš vieno dalyko nesupran

tu. Abi pusės Korėjoje paža
dėjo daugiau paleisti sužeistų 
ir ligotų karo belaisvių, negu 
buvo susitarę. Kodėl iš sykio 
nebuvo visi pristatyti apsikei
timui? Kokia nauda laikyti 
pas save kareivius, kurie fi
ziški invalidai?

Karas yra ne tik piktas, bet 
ir keistas užsiėmimas. Milita- 
ristų ir diplomatų protas vei
kia kitaip, negu paprasto pi
liečio.

Bet, žinoma, jeigu viešpa
tautų to paprasto piliečio pro
tas ir supratimas, tai nebūtų 
nė karų, ypač nebūtų buvę 
Korėjos tragedijos ir to dide
lio kraujo praliejimo.

Trumano “policinis žygis” 
kaštavo vien tik mūsų kraštui 

jkau virš 130 tūkstančių jaunų 
Jyrų. Jeigu paprastas, blai- 
W^Ms proto ir švarios sąžinęs 
kwogus būtų sėdėjęs Baltuo
siuose Rūmuose 1950 metais, 
Korėja būtų buvusi palikta 
ramybėje.

—o—
Skaitau pranešimą iš Bulga-

VAKARINE VOKIETIJA
ATIDEDA KARINES
SUTARTIS SU AMERIKA
Prezidentas Heuss atsisako jas 
pasirašyt kaip nekonstitucines

Bonn, Vokietija. — Va
karų Vokietijos premjeras 
Adenaueris ragino prezi
dentą Theodora Heussą pa
sirašyti karines sutartis su 
Jungtinėmis Valstijomis ir 
vakarinės Europos kraš
tais. Prezidentas atsisakė. 
Tai todėl, kad senatas nu
tarė palaukti, iki konstitu
cinis teismas patvirtins ar 
atmes sutartis.

Tas sutartis pagamino 
Amerika, reikalaudama ■ re- 
krutuot pusę milijono vo
kiečių kariuomenės ir 
Įjungt ją i tarptautinę va
karui armiją kaip “nugar
kaulį atspirties prieš komu
nizmą.”

Šias sutartis neseniai už- 
gyrė vakarinės Vokietijos 
seimo atstovų rūmas, bet 
senatas surado, kad jos 
peržengia to krašto konsti
tuciją. Nes konstitucijoj 
nėra leidimo atkurti armi
ja-

Tom sutartim priešinasi 
stipri Socialistų Partija ir 
vadinami laisvieji demokra
tai. Socialistai linkę į So
vietų Sąjungos pasiūlymą 
dėl vakarinės ir rytinės Vo- 
_I______ - . - - - - - -- M , ..... «ar

Irano karaliaus sėbrai 
nužudė policijos vadą

Teheran, Iran.—Valdžia 
surado, kad Irano premje
ro Mossadegho priešai, o 
karaliaus šalininkai, nužu
dė policijos vadą generolą 
M. Afšartų, Mossadegho 
giminaitį. Jie peiliais su
badė Afšartų ir pasmaugė, 
o lavoną užkasė sostinės 
Teherano apylinkėje.

Valdžia suėmė grupę se
nųjų karališkų oficierių ir 
jų sėbrus kaip žmogžu
džius.

New York. — Federalė 
grand džiūrė apkaltino’ tak
sų valdininką H e r b e rtą 
Cornellį ,kad jis paėmė $4,- 
000 kyšį iš vieno drabužių 
fabrikanto ir reikalavo dar 
$6,000; už tai žadėjo fa
brikantui taksus numušti.

rijos. Ten liaudiškoji demo
kratija stačiai stebuklus rodo.

štai daviniai tik 'iš vieno f
fronto. 1944 metais visoje 
Bulgarijoje tesirado penkios 
aukštojo mokslo įstaigos. Jose 
mokėsi beveik išimtinai poni
jos. 9,800 sūnų ir dukterų. 
Darbo šeimos vaikui jos buvo 
neprieinamos.

O dabar! Dabar Bulgarijo
je veikia 14 aukštojo mokslo 
įstaigų su 28 tūkstančiais stu
dentų. Ir beveik visi jie yra 
darbininkų ir darbo valstiečių 
vaikai!

kietijos sujungimo į vieną 
demokratinę vokiečių vals
tybę. 0 jeigu amerikiniai 
planai būtų užgirti, tai va
karinė Vokietija liktųsi už
tvirtinta kaip atskira vals
tybė, įtraukta į karinį blo
ką prieš Sovietų Sąjungą.

Socialistai darbuojasi, kad 
konstitucinis teismas sulai
kytų minimas sutartis iki 
šiemetiniu rinkimu. Tad so
cialistai galėtų ir rinkimų 
vajuje kelti piliečius prieš 
jąsias.

Sprogimas karo laive 
užmušė 11 amerikonų

Kūba. — Sprogo garinis 
katilas (boileris) karinia
me Amerikos laive Ben- 
ningtone, užmušant 11 jū
reiviu ir sužeidžiant 4 ki
tus. Nelaimė įvyko jūroje 
už 50 mylių nuo Kubos.

Bennington yra 27,000 to
nų lėktuvnešis. Jis daly
vavo Jungtinių Valstijų lai
vyno manevruose ties Por
to Riko ir Kūba.

Bombay, Indija. — Indi
jos valdžia stato fabriką, 
kur bus apdirbamas urani- 
umas ,sprogstamoji atom- 
bombų medžiaga.

Francijos komunistai 
daugiausia laimėjo 
miestų rinkimuose

Paryžius. — Miestiniuose 
Francijos rinkimuose ko
munistai Paryžiuje dabar 
gavo 27 su puse procentus 
visų balsų, taigi apie 2 pro
centais daugiau, negu 1951 
metu, rinkimuose. Panašiai 
ir kituose dideliuose mies
tuose, kur komunistų iš
rinkta daugiau kaip bet ku
rios kitos partijos.

Paryžiaus miesto tarybo
je komunistai dabar turės 
28 savo atstovus vieton bu
vusių 25. Kitos partijos tu
rės po sekamą atstovų skai
čių: Nepriklausomieji 26, 
radikalai 11, generolo de 
Gaulle šalininkai 10, soci
alistai 9, katalikai respubli- 
kiečiai 6.—De Gaulle sekė
jai prarado 41 vietą Pary
žiaus taryboje.

Korėja.—Generolas Clark 
aplankė Syngmaną Rhee, 
Pietinės Korėjos tautinin
ku valdovą.

 J

ORAS. — Truputį šilčiau 
ir dalinai apsiniaukę.

NESISEKĄ DERYBOS DĖL 
PALIAUBĄ KORĖJOJE
Panmundžom, Kohėja, bal. 

28. — Amerikos generolas 
Wm. K. Harrison priešinosi 
Korėjos liaudininkū siūly
mui — perkraustyti į neu- 
tralę šalį ^“atsisakančius” 
namo grįžti belaisvius.

Harrisonas piršo kur 
nors pačioje Korėjoje laiky
ti “nenorinčius” g rlį ž t i, o 
stovyklas, kur jie bus lai
komi, pavest Šveicarijai 
globoti.

Šiaurinės Korėjos, liaudi-

Gen. Clark žada $100,000 už 
pagrobimą MIGo, rakietinio 
Korėjos liaudininkų lėktuvo

Tokio, Japonija.—Ameri
kos generolas Mark; Clark 
žadėjo 100 tūkstančių dole
riu tokiam šiaurinės! Korė
jos liaudininkų lakūnui ar
ba kinui, kuris perskris į 
amerikonų pusę, pristaty
damas sveiką rakietinį MIG 
lėktuvą. O šekantiem liau
dininku lakūnam Clarkas 
siūlo po 50 tūkstančių do
leriu niž kiekvieno 1 MIGo 
perlėkdinimą pas ameriko
nus.

Gen. Clarkas, vyriausias 
Amerikos komandierįus To
limiesiems Rytams, nori su
žinoti MIGų slaptybės. Šie 
lėktuvai, statyti Sovietų 
Sąjungoj arba Kinijoj, pa
gal sovietinius planus, yra 
greitesni už naujuosius 
Amerikos rakietinius lėktu
vus F-86 Saberjets ijr gali 
aukščiau pakilti. Bet ame
rikiniai lėktuvai esą geriau 
ginkluoti ir stipriau šar
vuoti ; todėl, sakomą, nu
šauną 10 sykių daugiau 
MIGų. |

Amerikonų komanda šau-

Washington.— Demokra
tas kongresmanas Clement 
Zablocki kaltino Eįsenho- 
werio republikonų valdžią 
už slaptas karines sjutartis 
su Franci ja ir Anglija.

Zablocki yra narys Kon
greso komisijos, kuri nese
niai lankėsi Indo-Kinijoje 
ir kituose pietinės Azijos 
kraštuose. Jisai sako:

i

—Tik dvi savaitėš atgal 
aš ir kiti kongresinės ko
misijos nariai patyrėme iš 
francūzų valdininkų Viet
name, Indo - Kinijoje, kad 
mūsų valdžia • pasižadėjo 
kariniai temti francūzų 
kovą ten prieš komunistus, 
o gal siųsti ir Amerikos ka
riuomenę talkon francū- 
zams. Šis prižadas buvo 
duotas be. mūsų Kongreso 
žinios.

Taipgi patirta, kad Jung-

niekai ir jų bendrai kinai 
atmeta Šveicariją kaip to
kių belaisvių globėją. Bet* ______ 2____
iu1undi.ion.lkin:i1 perkeltI imerikos valdininkai vadina

grūmojimas tą pasiūlymą “nusidėvėjusiu”
Generolas Harrison pa-1 

reiškė: “Mes nesileisime į: 
jokius ilgus ir tuščius ar- į ta atsišaukima ir v V
gumentus.”

Tai buvo jo grūmojimas 

perkia komunistų lakūnus 
radiją kiniškai, rusiškai ir 
korėjiškai, kad lėk din tų 
MIG lėktuvus pas ameriko
nus. Mėto ir lapelius su to
kiais atsišaukimais ir nuro
dymais, kaip “saugiai” pa
sprukti. Žada ne tik $50,000 
iki $100,000 už kiekvieną 
MIGą, bet- taip pat ketina 
priimti savo globon tokius 
lakūnus kaip politinius pa
bėgėlius. Ragina sekti pa
vyzdžiu vieno lenko, kuris, 
užgrobęs MIGą, perskrido 
Danijon; o ten kariniai 
amerikonų inžinieriai ir iš
tyrė to lėktuvo sekretus. 
Bet pasirodė, jog tai seno
sios rūšies MIGas. Ameri
konai gi nori sužinoti nau
jesniųjų, Korėjoj vartoja
mų MIGų sekretus.

Generolas Clark, žadėda
mas riebų atlyginimą už 
pagrobtus MIGus, taipgi ti
kisi sukiršinti Šiaurinės 
Korėjos liaudininkų lakū
nus vienus prieš kitus. Sa
ko, vieni nužiūrės, kad kiti 
bando pabėgti; todėl ir 
“šaudys vieni kitus.” 

-------------------------------- 1----------------------------------  

Kongresmanas atidengė slaptas 
sutartis su Franci ja ir Anglija

tinių Valstijų valdžia pasi
žadėjo remti Angliją prieš 
Egiptą ginče dėl Suezo ka
nalo. Apie tai irgi nedavė 
Kongresui jokios žinios.

Aš nepriešingas tokiems 
susitarimams, bet norėčiau 
žinoti, kam republikonai 
smerkia slaptas buvusios 
demokratų valdžios sutar
tis, o tuo1 pačiu laiku patys 
daro liaujas slaptas- sutar
tis?— 1

Vietnamiečiai artėja 
prie Luang Prabangu

Hanoi, Indoi-K.in.—Viet
namo liaudininkai, dviem 
ruožtais blokšdami francū
zus atgal, užėmė pozicijas 
jau tik už 25 iki 42 mylių 
nuo Luang Prabango, Laos 
provincijos sostinės, Indo- 
Kinijoje.

MOLOTOV REMIA TAUTU KONGRESO 
ATSIŠAUKIMA, KAD 5 DIDŽIOSIOS 

ŠALYS PASIRAŠYTU TAIKOS SUTARTĮ

Maskva.—Tautų Kongre- česlavas Molotovas tuojau 
as Taikai Ginti atsiuntė iš parėmė 
'anyžiaus atsišaukimą, ra- pareiškė:

R gindamas suruošti penkių' 
_ į didžiųjų valstybių konfe-

i renciją ir pasirašyti jų tai- 
; kos sutartį. Atsišaukimas 
! sako, pasaulinės taikos iš- 
i laikymas priklauso nuo šių 
valstybių — Sovietų Sąjun
gos, Jungtinių Valstijų, An
glijos, Frakcijos ir Kinijos 
I. i a u di es R espubl i ko s.

Sovietų Sąjungos užsie
nio reikalų ministras Via-

MacArthur ragina 
bombarduot Kiniją

—Sovietų vyriausybė ve
da tokią politiką, kad sti
printų taiką ir bendradar
biavimą tarp įvairių šalių; 
todėl remia ir ši atsišauki
mą Tautų Kongrese Taikai 
Ginti.

Sovietų vyriausybė yra 
įsitikinus, jog nėra tokių 
sunkių ar neišsprendžiamų 
klausimų, kurių negalima 
būtų išspręsti taikiais bū
dais, per susitarimą tarp 

Į paliečiamų šalių.— 
: Atsišaukimą pasirašė 
i Tautų Kongreso komitetas, 
kuriame yra Joliot Curie, 
įžymiausias Francijos ato- 
min^-ąnokslininkas; Pietro 
Nenni, Italijos kairiųjų so
cialistų vadovas; Brazilijos 
generolas Buchsba; Kana
dos kunigas Endicott ir 
daug kitų įžymių žmonių iš 
keliu dešimčių saliu.

Washington. — Genero
las MacArthur atsiuntė de
mokratui senatoriui Har- 
riui Byrd’ui laišką, kuria
me sako:

Jungtinės Valstijos turi 
pasiųsti Maskvai griežtą 
perspėjimą, kad amerikonai 
iš oro bombarduos Kinijos 
miestus, jeigu komunistai | 
nepasiduos ameriki n i a m s j 
pasiūlymams dėl taikos Ko- i Washington. — Amerikos 
rėjoje.

AMERIKOS POLITIKAI 
! NEIGIA PASIŪLYMĄ 

Korėja. — Korėjos liau
dininkai sako nušovę dar 3 
Amerikos lėktuvus.

Didėja Hong Kongo 
prekyba su Kinija, 
nepaisant užgynimo

džia uždraudžia iš Hong 
Kongo gabenti Kinijon gu- 

! mą bei kitas karines me
džiagas. Nes taip Ameri
ka įsako Anglijai.

Bet, nepaisant uždraudi
mo, kovo mėnesį iš Hong 
Kongo buvo išgabenta į Ki
nijos Liaudies Respubliką 
$14,608,000 .vertės gumos ir 
kitų strateginių medžiagų 
bei dirbinių, tai yra, $528,-* 
000 daugiau kaip vasario 
mėnesį.

O anglų kolonija Hong 
Kongas kovo mėnesį pirko 
iš Kinijos maisto ir kitų 
reikmenų už $16,192,000, 
tai yra, $1,232,000 daugiau 
kaip vasaryje.

NAUJA VALDŽIOS 
LešŲ TAUPYTOJA

Washington. — Oveta C. 
Hobby’ienė, Eisenhower i o 
paskirta sekretore naujojo 
Sveikatos, Apšvietos ir Ge
rovės departmento, ketino 
$64,383,000 sumažinti ski
riamas tam departmental' 
lėšas.

valdininkai šaltai atsiliepė Į 
Tautų Kongreso atsišauki
mą. Sako, siūlymas Pen
kiems Didiesiems pasirašy
ti taikos sutartį — tai “jau 
senas, n u s i d ė v ėjęs daly
kas.” Jie ypač purtosi prieš 
Kinijos Liaudies Respubli
kos priėmimą į bent kokią 
tarptautinę konferenciją.

Šiurkšti Dulles kalba 
pykina vakarų Europą

Paryžius. — John Foster 
Dulles, Amerikos valstybės 
sekretorius, užreiškė, kad 
Amerika sustabdys tiesiogi
nes 
šiol 
tas 
nuo 

pašalpas, kuriomis iki 
gelbėjo Franci ją ir ki- 
vakarų Europos šalis 
bankroto.

Dulles, Jungtinių Valsti
jų atstovas Atlanto kraštų 
sueigoje, sakė, kad tiktai 
ginkluotis duos tiem kraš
tam tiek pinigų, kiek Ame
rika matysi kad jai pačiai 
reikia stiprinti karinį savo 
frontą užsienyje prieš So
vietų Sąjungą.

Ta Dulleso kalba pykino 
francūzus, anglus ir kitus 
vakarų europiečius, kaip 
teigia amerikiniai Scripps- 
Howard laikraščiai.

Buenos Aires, Argentina. 
—Fašistinė Perono valdžia 
areštavo Radikalų Partijos 
pirmininką Castillo ir jo 
pavaduotoją Mackay.

--1
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MOTERŲ KAMPELIS
Gavę pigesnį pragyvenimą» 

žmonės dėkoja valdžiai

NUO ŽODŽIU PRIE DARBU
PASIEKTI prietelišką susitarimą, pasiekti taikų su

gyvenimą tarp tautų pasaulyje, nėra lengva. Tačiau tai 
galima ir tai turi būti pasiekta.

Jėgos taikai palaikyti, jėgos, kovojančios už tai, kad 
pasaulis galėtų sugyventi taikiai, kasdien vis didėja. Ir | 
jos neišvengiamai didės.

Tenka pasidžiaugti, kad šiuo metu iškilo lyg ir savos 
rūšies debatai tarp Tarybų Sąjungos ir Jungtinių Valsti
jų vyriausybės, būtent prezidento Eisenhowerio, kaip tu
ri būti taikus susitarimas pasiektas.

VISA TAI IŠKILO PO TO, kai praėjusių Kalėdų iš
vakarėse J. Stalinas viešai pasakė, kad jis norėtų susi
tikti su busimuoju prezidentu Eisenhoweriu ir spręsti 
visus nesusipratimus, kliudančius pastoviai taikai pa- ' 
siekti.

Po to prezidentas Eisenhoweris, kai jis pradėjo eiti 
savo pareigas, pasisakė už toki susitikimą.

Bet Stalinas mirė,—mirė kovo 5 dieną. Tačiau ne
mirė Tarybų Sąjunga, nemirė ir tieji klausimai, kurie 
turėtų būti išspręsti; nemirė Tarybų Sąjungoje noras 
siektiš taikaus sugyvenimo su Jungtinėmis Valstijomis, 
su mūsų šalimi.

Kai po Stalino mirties Tarybų Sąjungos vyriausybė 
persiorganizavo, kai jos priešakio, atsistojo Malenkovas, 
kaip premjeras, iis pasakė: nėra tokio klausimo, kurio 
nebūtų galima taikiai išspręsti.

Mums rodosi, sis Malenkovo pasisakymas viską pa- j 
Sako. Jis pasako: tarkimes o :oi tiarsimes, tai ir visus j 
klausimus išsoresime gražiai, be ginklo.

* * '

Prezidentas Eisenhoweris 'ii* veli į tai atsiliepė. Ypa-! 
tingai jo kalba, sakyta amerikiniu Redaktorių draugijos i 
konferencijoje, Įvykusioje balandžio 1(> d., turi didžiulės j 
reikšmės.

i

I šia kalbą Tarybų Sąju’nms vyriausybė neoficialiai! 
atsakė per spaudą, per savo organus didžiuliu editorialu, | 
kurio išsamus turinys buvo paduotai vakar dienos Lais
vėje.

Taigi dabar, mums rodosi, reikėtų nuo žodžių eiti 
prie darbų. Netenka kreipti dėmesio i taikos priešus, 
tokius, kaip McCarthy, kuriems taika yra subversyvis 
dalykas, kuriems taika yra “peilis po kaklu.’’

Tikėkime, kad taip bus. i

Išgirdus apie naują kainų 
nupiginimą, tarybinės Lie
tuvos miestuose ir kaimuo
se pasklido džiaugs mas. 
“Vilniaus miesto žmonėse 
įvyko gausūs darbo žmonių 
džiaugsmo mitingai,” skel
bia iš ten atėję pranešimai.

Viename tokių mitingų 
“Raudonosios Ž v a i g ždės” 
kombinato darbininkė V. 
Markevičienė pareiškė:

—Vien tik paskutiniuoju 
metu mes įsigijome, radiją, 
baldų ir kitų namų apyvo
kos daiktų, naujų rūbų.

—Kada mes per radiją 
kovo 31 d. vakare išgirdo
me apie šeštąjį kainų su
mažinimą, mus apėmė nau- 
ias pasididžiavimo tarybine 
Tėvyne jausmas. Juk kiek
vienas kainų sumažinimas 
—tai rezultatas mūsų per
galių taikiosios s t a t y b o s 
fronto baruose.

—Mes dar labiau didinsi
me savo pastangas darbe, 
sieksime duoti mylimai Tė
vynei kuo daugiau ir kuo 
geresnės kokybės gaminių.

Taip kalbėjo šimtai mar- 
kevičieniu šimtuose mitin
gų visos šalies miestuose ii 
kaimuose.

Kiek numažinta kainos?

rioms prekėms kiek numa
žinamos
ma. Kainu numažinimai ap
ima tūkstančius daiktu.

kainos, neįmano-

procentai yi

m iltiniai

KUO DABAR GIRSIS?
i

PER METŲ EILE mūsų valstybės departmentas, ! 
per Voice of America, gyrėsi pasauliui, tarp kitko, sa- j 
kydamas: žiūrėkit. Gegužės Pirmąją pas mus, kaip ir ■ 
Europoje, žmonės, kurie nori, demonstruoja miestų gat- 
Vėse. Va, New Yorke- jie turi savo* gatvėse eiseną.

Bet ką gi mūsų valstybės departmentas pasakys šie
met? *

Šiemet miesto majoras ir kiti reakcininkai pasiryžo 
neduoti leidimo organizacijoms, norinčioms paminėti 
tarptautinę darbininkų šventę (gimusiąją Amerikoje), 
Gegužės Pirmąją.

Teisėjas Walters aną dieną, tenkindamas reakcinin
kų, pro-fašistinių elementų norus, atšaukė permitą (lei
dimą), kuri Gegužės Pirmosios rengėjai buvo gavę iš 
policijos.

Tiesa, šiuos žodžius rašant, Gegužės Pirmosios ren
gėjai sako, kad jie ši teisėjo sprendimą apeliavo, kad jie 
reikalauja, idant jiems būtu leista gatvėse eiseną pra
vesti, jei ne 8-tojoie Avenue, tai kitose gatvėse.

Gegužės Pirmosios rengėjai sakę: visvien bus de
monstruota, darbininkų švente bus atžymėta.

New Yorko darbo žmonės, be abejojimo, suras bū
dus, kaip paminėti savo švente. Bet ką dabar sakys vals
tybės departmento kalbėtojai-propagdndistai per Voice 
of America ?!

mio iki a'). isvaroiausK 
tas, kad numažinimai kai 
i' u žy i niausi reikali ngiau 
sioms kasdieninėms pre 
kėnis Pavyzdis:

Duona ir
produktai 10 procentų.

Kruopos, pupos ir tt. 10 
iki 15 proc.

Mėsa ir mėsos produktai
1.5 proc.

Žuvis ir jos produktai 1C 
procentų.

Riebalai, kiaušiniai ir j v 
produktai 10 proc.

Bulvės ir kitos žalios dar
žovės' ir švieži vaisiai 50U ■

Konservuoti, dž i o v i n t i 
vaisiai, riešutai 20 iki 25%.

Saldainės ir kiti kondite
rijos produktai 10 iki 30%.

Atitinkamai num a ž i n t o s 
kainos restauranuose. Ki
toms prekėms numažinimai 
kainu:

ATMESTI VISIŠKAI
ANGLIAKASIŲ unijos prezidentas John L. Lewis 

aną dieną pasakė semitiniam darbo komitetui, kad, jo 
.nuomone, Ta ft- Hartley įstatymą pataisyti tiesiog nėra 
galima ir neverta.

Lewis mano, jog nereikėtų jokio valdinio įstatymo 
darbo unijoms kontroliuoti bei reguliuoti. Jos pačios sa
vo reikalus oažįsta gerai, jos pačios, taigi, galėtų pilnai 
•apginti savo nariu ir darbininku tų pramonių, kuriose 
jie dirba, interesus.

Mums rodosi, jog šitame mainierių unijos vadovo 
pasakyme yra labai daug tiesos.

Kas jau kas, o Tafto-Hartley įstatymas būtinai tu
rėtu būti atšauktas, bet ne “taisytas.”

Degtinės, vynai 5 iki 15 
procentų.

Medvilniniai ir šilkiniai 
audiniai 15 proc.

lininiai 8 procentais.
Vilnoniai 5 proc.
Pasiūti drabužiai: megs- 

tiniai,. audekliniai, kailiniai 
5 iki 20 proc.

Avalynė 5 iki 20 procen
tų, pagal rūšį medžiagos, iš 
kurios padaryta .

Galanterijos prekės 10 iki 
20 proc.

Muilo, kosmetikos, taba
ko dirbiniai 5 iki 20 proc.

Kultūros, žaismių įran
kiai ir medžiagos 10 iki 20 
procentų.

Porceliano, stiklo dirbi
niai 10 iki 20 proc.

Žemės ūkiui, n a m a m s, 
įstaigoms elektriniai ir ki
ti mechaniški įrankiai 5 iki 
30%. Tarpe tų, aukščiau
sios nuolaidos yra puodams, 
dulkių siurbliams, lempoms, 
šaldytuvams, skalbimo ma
šinoms.

Statybinės medžiagos 10 
iki 25 proc.

Sporto, pasivažinėjimo ir 
panašūs įrankiai 5 iki 20%,.

Balandžio 1-mą įvykdyta-

sis numažinimas kainų jau 
yra šeštas po praėjusiojo 
karo. Ir tai įvykdyta būviu 
šioje karo ir fašistinių oku
pantų nuteriotoje valstybėj 
je. Šalyje, kurios miestai 
buvo sunaikinti. K u r i o s 
daržuose išvingiuotos gręs-l 
mingos prarajos, bombų iš
raustos duobės. Kur ir po 
karo daug žmonių išžudė 
nuo karo užsilikusios griu-i 
vėsiuose neišsprogdintos! 
bambos. Kainu numažini
mai vykdomi krašte, kurioj 
milijonai stipriausių ir ge-| 
riaušių piliečių buvo atida-!; 
vę gyvybę kare gindami už- I 
pultą tėvynę. Valstybėje,!; 
ant kurios nuvargintų pe-il 
čių buvo uždėtas išlaiky-Įj 
mas milijonų kare sužalo
tų suaugusių žmonių ir ka- ’ 
ro našlaičių.

Tas tiktai parodo, kokia |i 
gerovė galėtų klestėti pas|i 
mus, jeigu darbo žmonės į 
valdytų šalį. Jeigu mūsų; 
turtinga valstybė gamintų 
taikai ii' .gyvenimui. T-a.Į

puoduką ir ketevirtadalį

vardo kolek- 
Turkmcnijoje, 

konferenciją

Annamukamedova, Molotovo 
tyvo pirmininke tarybinėje 
atvykusi j ketvirtąją taikos 

Maskvoje.

puoduko cornstarch
(valgomojo krakmolo)/ 

svarą nuvalytų, supiaus^
tytų obuolių j

prieskoniui tinka cinamo
nas, taipgi mace, arba ir

ersijok miltus. Atmie- 
ruok. Vėl persijok sykiu 
su druska . Į pasklidusius 
miltus peiliu (kryžiavai) 
•įpiaustyk uždėtus riebalus 
iki jie pasiskirstys veik 
kruopų* dydžio gabalė
liais. Po biski i miltus 
į šlakstyk 5 (ar daugėliau) 
šaukštus šalto vandens, ne
spaudžiant pamaišydama 
šakute, kad tešla susijung-

Padalyk tešlą pusiau. Iš
kočiok (daugiau tempdama, 
negu spaudžiant). Išklok 
blėtą, kad kraštai būtų pla
čiau blėtos.

Pajaus filingas

Ar anūkai mums mažiau 
brangūs už sūnų?

Džiaugsmą tebetemdo 
tęsiamieji mūšiai

Korėjoje įvykdyti jau ke 
Ii apsikeitimai karo kali 
niais. Tačiau džiaugsmą dėl ||kams. 
sugrįžusiųjų kalinių tebe 
temdo toliau tęsiamas ka

tradiehio pranešimai iš
an
Ko

“Amerikoniški B-29 šian
dien panaujino atakas neto
li keliu, kuriais komunistu 
konvojai veža santarvinin
kų kalinius iš šiaurinės Ko
rėjos į Panmunjomą įkai
tams už saviškius... artile
rija griaudė netoli ir kul
kosvaidžiai tratėjo tiktai 
už kelių šimtų jardų...”

Pasipylimas riksmo apie 
šiauriečių “žiaurumus” irgi 
gero nežada. Rodo troški
mą tęsti karą. Taip pat ly
giai keistai atrodo milžta- 
ristų įsakas grąžinamiems 
iš belaisvės mūsų kariš
kiams nekalbėti spaudai ar 
šiaip su kuo. Dėl ko leista 
kalbėti tiktai p as kirti
mams? Iš kur žinota, kad 
įie tinkamesni už kitus kal-

I bėti?
Jeigu 

drausta 
mišk i ai
kol komercinės spaudos at
stovai neprispėja pirmiau
sia juos užklupti ir įgąsdin
ti. Kol įsako laiškams ne
teikti svarbos. Mat, laiš
kuose, rašytuose namo iš 
belaisvės, veik visi rašė, kad 
jie pas šiauriečius neblo
giau valgydinami ir gydo
mi už savuosius .

Akyregyje tos visos pa
pliupusios n e a p y k a n t a i 
kurstyti propagandos žmo
nės klausinėja: “Nejau
gi šis apsikeitimas grupė
mis kalinių būtų buvęs vyk
domas tiktai tam, kad su
mažinti protestus prieš tę
simą karo?” “Nejaugi bus 
bandoma karą tęsti ir plės
ti?” Taikūs šalininke

grąžinamiems 
kalbėti, tai jų 
kalba. Kalba

Laikas nestovi vietoje.Klausantis senelių pasa-
; kojinio, atrodo, kad anūkai Nei nepajusime, kai daugu- 
bene daugiau įvertinami už mos pirmieji anūkai minės 
savuosius vaikus, kada šie 
buvo maži. Tūla senelė sa
ko:

—Kai mano vaikai augo, 
atrodo, nebuvo jiems tokių

‘ pavojų, kaip dabar yra vai- 
__O gal tik aš nemą

sčiau. Atrodė taip papras
ta, natūralu, vaikams kris
ti, užsigauti. Tartum ne-

I'sunku buvo pasakyti “ne,” 
i jeigu vaikai prašė ko nors, 
ko neišgalėjau ar nenorė
jau duoti. Gi anūkams taip

18-sius. Darbuokimės, kad 
tas brangus gamtos skir
tas grožiui ir laimei amžius 
netaptų jiems su giltine pa
simatymo ar gyvam praga
riškųjų kančių amžiumi.S—le.

šaukštų vandens, sudėk 
rhubarb, užpilk cukrų ir 
pamažu kaitink iki rhu
barb veik minkštai išvirs. 
Diskelyje vandens ar ko
kios vaisių sunkos išmaišyk 
krakmolą ir atsargiai įmai
šyk į rhubarb . Sumaišyk 
su obuoliais (jei obuoliai 
kieti ar perdaug sultingi, 
kartais taip pat reikia bis- 
kį apvirti pirm dėjimo į

uz- 
na- 
tol,

Kita senele susijaudinu
siai išmetinėjo jauniems sa
lvo vaikams, kad' jie blogai 
'prižiūri savuosius vaikus, 
kuomet atsilankiusi pama
tė ant kūdikio kūnelio mė
lynę dėl užsigavimo kur 
nors.

Yra tokių, kurios užmirš
ta visą gyvenimą, visą pa- 

; šaulį, bile tiktai su tais ma
loniais mažyčiais žaisti.

Yra tokių, kurios sako, 
jog, greta malonumo žaisti, 
jos turi dar didesnę užduo
tį daryti tą, kas užtikrintų 
tiems myli m i e m s mažy
čiams saugų ir laimingą 
gyvenimą. Jos . ragina ir 
savo vaikus tuo susidomėti. 
Vieton erzinti dukteris ir 
marčias lyg ir nusavinimu 
jų vaikų kas dieną, jos da
lį laiko pašvenčia organiza
cijoms, spaudai, susirinki
mams, kuriuose kas nors 
daroma už taiką ir saugu
mą . O pasidžiaugimą anū
kais palieka toms dienoms, 
kada jų duktė ar marti ei
na tas pačias pareigas. 
Toms ir darbas einasi ir su
gyvenimas gražus . Ir anū
kai senelės laukia pasiilgu
siai, kaip naujovės.

Daleistina, kad’ vienos ir 
kitos anūkus myli . Tačiau 
vienų meilė yra savimyliška, 
vaikiška, o kitų apgalvota 
ir pašvęsta tų mylimųjų ge
rovei . Ką reiškia norin- 
čiosios tiktai pažaisti kūdi- 

:u tūkstantis jam bučkių, 
jeigu tas nubučiuotasis ber

ibi ūkas už kelerių metų bus 
užmuštas ar sužeistas ka
re? Ar jeigu ta
liksis karo našle ar 

į amžių mergauti, 
nesulaukti meilės i 
šeimos? Ar ne naudingesnė 
ta meilė, kurioje gal ma
žiau bučkių, bet kuri daro 
'ką nors apsaugoti tą raalo- 
I nu mažytį ateitoje?

perdaug nesukeistų, n.epra- 
skystų filingas).

Sudėk filingą į lukštą.
| Apdulkink prie s k o n i a i s.

mies-
i-

Milijonas nauju 
darby moterims

Kalbėdama -Peking
te kienietč teisėja Shik I 
ang, dabartinis teisėtumo 
ministras, sakė, jog bėgiu 
vienerių praėjusių metu 
liaudiškoje Kinijoje atsira
do milijonas naujų darbų 
moterims . Daugėja darbai 
kaimuose, daugėja miestuo
se . Moterys noriai ima 
darbus.

Liang sako, kad apie 6C 
procentų kaimiečių mote
rų dirba laukuose, o kai 
kur jau iki 90 procentų sto
jo i darbą. Miestuose taip 
pat vis daugiau moterų už
ima savo vietą fabrikuose,, 
taipgi susisiekime, trans- 
portacijoje ir net statybi
niuose darbuose.

pavilgyk vandeniu. Užklok 
viršutiniu lukštu. Užlanks- 
tyk kraštelius suspaustus 
sykiu. Prarėžk viršutinį 
lukštą keliose vietose garui 
išeiti, neiškeis pūslėmis. Tu
rėk įkaitintą iki 450 laips
nių pečių. Kepk apie 40 iki 
50 minučių ar iki lukštas 
aprus. V. N. K.

i

Today’s Pattern

zija O’Brien angliakasyklo- 
je užmušė 5 mainierius. Už 
tai kaltinama juodojo pa
rako vartojimas a n g 1 i a i 
sprogdinti.

mergaitė 
visa 

laukti ir 
ir savo

Paryžius. — Amerikos 
valstybės sekretorius Dul
les žadėjo dar smarkiau 
remtį francūzų karą prieš 
Vietnamo liaudininkus, In- 
do-Kinijoje.

ŠEIMININKĖMS
Rhubarb su obuoliais 

pajus ar saladas
Dabar gaunamieji (iki vi- j 

durvasario) rhubarb stie
bai, ružavieji, yra švelnūs, 
minkšti, veik be šiaudo. Tai 
augintieji po stiklu. Jų sti
prus, gaivinantis skonis ne
paprastai paskanina obuoli
nį pajų ar viralą, kuriam 
vartojami pigesnieji, silp
no skonio obuoliai. '

Vienam didžiajam pajui 
(9 colių) imk:

2 puodukus paprastų mil-

du trečdalius p u o dūko 
šaltų riebalų

šaukštelį druskos
$ puodukus nuvalytų, su

pjaustytų rhubarb stie
bų

9225 
l4l/2-24g

Pattern 9225 (for shorter fuller 
figure): Sizes H’s. 18%, 
20>2. 22’,į, 24>2. Size 16>/2 takes 
4l,2 yards 35-inch; yard ępn« 
trast.

Send Thirty-five cents In eQins 
for this pattern—add 5 cents for 
each pattern if you wish Ist-class 
mailing. Send to 170 Newspaper 
Pattern Dept., 232 West 18th St.. 
New York 11, N. Y. Print plainly 
NAME, ADDRESS with ZONE, 
SIZE and STYLE NUMBER.

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

2 pusi.—Laisve (Liberty)-Trečiad., Baland.-April 29, 1953



Miami, Fla
Balandžio 15 d. Miami prie

miestyje, vadinamam Miami 
Springs, į vakarus antroje pu
rėje Miami upės, buvo pra
kastas pamatas sta
tymui trijų aukštų viešbučio 
su 80 kambarių, kartu su Ca
bana Club patalpomis ir di
deliu prūdu. Tas viskas lėšuos 
$1,000,000. Ceremonijose da
lyvavo Ben Cooper, banko 
prez., kongresmanas Wm. 
Lantaff, John Rogerson ir ki
ti aukšti miesto pareigūnai.
Viešbučio sekcija šauniausio
je vietoje, antroje pusėje 
Battle Creek Sanatorijos, trys 
skersgatviai nuo golfo lauko, 
ir du skersgatviai nuo biznio 
centro, vienas skersgatvis nuo 
mano namo prie Curtiss Park
way, Miami Springs. Statyba 
bus baigta lapkričio mėn. šių 
metų, šiaip namų statyba, ir 
lėktuvams naujos patalpos 
(angarai) statymas eina visais 
garais, naujamiestis auga 
kaip grybai iš po lietaus.

—o—
Chuliganizmas

Barber i ų unija pakėlė 
has už plaukų kirpimą
$1.25; tokiu būdu didžiuma

CLEVELAND© ŽINIOS

Du

Harry Owens, 
125th St. kerpa 
85c. Ir štai kas 
nepažįstami vyrai

barberšapių ir prisilaiko tų 
unijos patvarkymų. Bet ne
kurtos šapos dar vis apkerpa 
žmones už $1 o vienas man- 
d ra pypk is, 
573 N. E. 
plaukus už 
atsitiko.
užėję į. jo šapą ir pasakė, kad 
jis pakeltų kainą iki $1.25, 
kaip kad ir visi kiti toj api- 
linkėj. Tačiau jis nepaklausė 
tokio įspėjimo ir varė šį biznį, 
kirpdamas žmones už 85c. 
Praslinkus savaitei, balandžio 
10 d. ryte įėjo nepažįstamas 
vyras ir kietų įrankiu sudavė 
skaudžiai per galvą barberiui 
H. Owens. Policija pakol kas 
dar nesusekė to mušeikos.

Mano nuomone, toks darbas 
yra peiktinas ir chuliganiškas. 
Apart to, toks vyrukas gali 
gauti papakūtavoti apie me
tus laiko. Tokiems neklauža- 
dams sudrausti mes turime 
įstatymus, tai yra, galima už- 
pikietuoti šapos viešai ir vy
riškai. V. J. Stankus.

kai-

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

Nelson kalbės Clevelande 
gegužės 3 dieną

Steve Nelson yra Pittsburgo 
plieno darbininkas, vakarinės 
Pennsylvanijos darbininkų va
das ir kovotojas už išlaikymą 
Teisių Biliaus, kuris yra širdi
mi visų civilių teisių ir laisvių 
mūsų krašte, Amerikoje.

Pittsburge stambieji plieno 
ir aliejaus trustai negalėjo 
pakęsti tokio atsidavusio dar
bininkų vado, kokiu yra Steve 
Nelson, ir už tai pasikėsino 
prašalinti jį nuo darbininkų 
vadovybės, p a n a u dedami, 
kaip sakoma, ambicijų ieškan
tį politikierių teisėją M. Mus- 
manno ir jo agentus. Liūdy- 
mui prieš Steve Nelson buvo 
sukviestos visos padugnės. 
Plieno trusto apmokamas ad
vokatas buvo valstijos proku
roru—Steve Nelson’o 
tojum, ir tokiu bird u, 

i iant 
prieš
(sedition law) 
buvo nuteistas 
kalėjimo. Tai 
žiauri bausmė.

i savo ir kitų žmonių laisvę nė-

kajtin- 
pasirem- 
' išleistu 

Įstatymu
Pennsylvanijoj 
maištininkus

Steve Nelson
ant 20 metų |me 
nepaprastai 

O kovoti už

ra maištas, bet prigimtas pri
valumas kiekvieno, kas tik 
gyvas.

Steve Nelson išbuvo užda
rytas Allegheny, Pa., apskri
ties kalėjime per 8 mėnesius, 
nepaleidžiant jo po kaucija, 
ir kad palaužti jo valią, jis 
daug dienų buvo uždarytas 
rūsyje tik ant duonos ir van
dens. Bet pagaliau, kada 
tūkstančiai žmonių iš visos sal
lies pradėjo siųsti protestus 
už tokį žiaurų elgimąsi ir šim
tai žmonių iš Pennsylvanijoš 
ir aplinkinių valstijų su važia
vo reikalauti, kad Nelsonap 
būtų paleistas po kaucija, tik 
tada Nelsonas tapo išlaisvin
tas.

Sekantį sekmadienį gegu
žės 3 d. Steve Nelson bus garr 
bes svečiu Clevelande. Jis kal
bės 7 :30 vai. 
gari an Home 
Buckeye Rd.
pakvietimais,
ma gauti pas tuos, kurie dar4 
buojasi tarptautiniame veiki—

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED-MALE
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aid,

BODY & FENDER MAN. 1st 
class. Experienced on all makes of 
General Motor cars. Steady work; 
good working conditions. Apply in 
person.

Frank Robinson
AUTO BODY WORKS 
1711 Gillingham Street.

(82-88)

Philadelphia, Pa.
■■ ---------------------- - . ................................ . Ji...........

HELP WANTED—MALE

vakare, Hun( 
s vėtai n., 11123 
Įžanga bus stį 
kurie bus gali-

Cedar Rapids, Iowa.
In loving memory of my 

dear wife and our mother 
Mary M. Blazaitis who passed 
away one year ago, April 
1952.

IN MEMORY!
A wonderful! mother, 

w;ife and
One who was better

God never made.
A wonderful worker

so loyal and true, 
One in a million

that Mother was you.
Just in judgement,

always right,
Honest and liberal

ever a bright, 
Loved by your friends

and all you knew, 
Wonderful mother,

that dę,ar was you.
Loving husband, 'Charles J. 

And daughters
Rose and Anne.

PATAISIN STOJAS
Pilnai mokantys darbą, turintys 

mechaniškų patraukimų. Nuolatinis 
darbas, 40 valandų, 5 dienų savai
tė. Pradžiai $1.35 j valandą. Lengvi 
pakilimai. Kreipkitės:

TIMES APPLIANCE CO.
I Worth St., N.Y.C., WO. 4-8664

(82-83)

Baltimore, Md.

HELPER’S. Experienced on heavy 
sheet metal fabrication. Steady 
work; good working conditions. Ap
ply in person. See Mr. Paul Aspen.

FRANK B. CLAYTON’S SONS,
* 1225 N. Uth Street.

(82-84)
OPERATORS. Experienced. Tape , 

sewers. Sleeve setters; arm-hole rai
sers; edge stitchers and shapers on 
quality trench coats. Steady work. 
Apply in person.

C. & C. CLOTHING CO., 
124 Carpenter Street.

1234 Carpenter Street.
(80-83)

LEATHER WORKER. All around 
experienced man. Or beginner. Stea
dy work; good working conditions. 
Apply in person. See Mr. Sheet. 
GEORGE B. BAINS & SON, INC.

1028 Chestnut Street.
Apply in person. See Mr. Sheetz.

(80-83)
HELP WANTED MALE
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(Tąsa)
Ėjo jis akių plotu, savo šviesiaplaukę 

galvą atstatęs vasaros vėjui. Bet nors ir 
labai išsiblaškęs ir kupinas savo kvailys
čių, jis sugebėjo savo lūšio akimis pažin
ti ten, kitu šaligatviu einančią tetą Silvi. 
Jis paskubėjo šokti į šoninę gatvę. Jis 
nenorėjo jos susitikti. Ne dėl to, kad jis 
būtų bijojęs jos pagriebiamas nelegalio
je mokykloje: greičiau ji iš to būtų nu
siteikusi pasijuokti. Bet kai jis turėda
vo kokią nors paslaptį, susitikęs ją (tai 
ne taip, kaip su motina!) jis niekad ne

būdavo ramus. Instinktas jam sakė, kad 
teta Srlvi šio pobūdžio paslaptis yra pa
tyrusi skaityti...

Ji jo nematė.. Jis lengvai atsikvėpė. 
Jis galėjo skonėtis savo meile visą ryt
metį. Klajoklio eisena, kuriai meilė ne
trukdė stabtelėti prieš vitrinas pasižiū
rėti kaklaraiščių, lazdų, iliustruotų žur
nalų, vedė jį, jam pačiam nežinant, tie
siai prie tikslo, kaip tuos Paryžiaus ba
landžius, kurie kas rytą lekia virš kirby- 
nės dulkėtų namų, ieškodami didelių so
dų ir senų vėsių medžių. Vaikas taip pat 
jų ieškojo. Jam reikėjo jų pavėsio ir 
burkavimo.

Nuo Sent-Ženevjev kalno jis nusilei
do tiesiai ir atsidūrė prie pabaigos 
tirštai apgyventų senovinių gatvių, švie
siuose ramaus Botanikos sodo plotuose, 
pirmiau negu ^pastebėjo, kad čia jis ir 
norėjo eiti.

Šią valandą žmonių nedaug. Kur-ne- 
kur keletas vaikščiojančių. Paryžius, 
dūzgiantis tolumoje lyg širšė. Melsvas 
vn|j)esys puikaus vasaros rytmečio. Vai- 

 

ka^pasiieškojo suolo, slypinčio medžių 
gr 
damas savo lobį. Jo ilgos, karštligiškos 
jaunuolio rankos, prispaustos prie krū
tinės, atrodė norinčios apsaugoti širdį 
nuo nediskretiškų žvilgsnių. Ką jis ten 
slėpė tokį brangų, jog vos drįso apie tai 
galvoti? — Noemi žodį, iš kurio jis su
kūrė ištisą pasaulį, o ji ištarė apie tai 
visai negalvodama... Tą paskutinę dieną, 
kai jis buvo ją matęs, vos kreipdama dė
mesį į vaikėzą, ji atsitiktinai jam šypte
lėjo, tuo tarpu, kai pati buvo paglemžta 
didžių įvykių (atkariautas Filipas, Ane- 
tos pažeminimas, galutinė pergalė!.. 
“Bet niekad negalima žinoti! nieko nė
ra galutinio. Tenkinkimės šia diena!..”) 
Ji atsiduso iš nuovargio, išsinervinimo 
ir iš malonumo. Markas ją paklausė, ko
dėl ji dūsauja. Išsiblaiviusi dėl to nai
vaus ir baimingo vaiko žvilgsnio, ji pa
sakė, norėdama jį sudominti:

— Tai paslaptis...
vėl gražiausiai atsiduso. Jis paklausė: 
į —Kokia paslaptis?
lastinga mintis perbėgo jos smege
nimis. Noemi atšovė:

—- To negaliu pasakyti. Tu pats turi 
atspėti!

Virpėdamas iš susijaudinimo, jis sa
ko:

papėdėje; jis užmerkė akis, turė-

— Aš nežinau. Pasakykite man!
Ji plakė blakstienomis viršum ilgesin

gų akių:
— Ne, ne, ne...
Bausdamas, vapėdamas, jis bijojo su

žinoti. Norėdama prailginti žaidimą, 
padarė paslaptingą išraišką ir tarė:

— Nori žinoti?.,
Iš susijaudinimo jis vos nesuriko:
— Ne! * - .
— Na gerai... Ne, ne šiandien!., 

tau kita karta pasakysiu.
— Kada?
— Greit.
— Kada greit?
— Greit... Sekančią savaitę, kai ateisi

.P

Savaitė praėjo. Vadinasi, šį vakarą 
Markas galvojo turįs ją pamatyti, 
gyveno tik tos akimirkos lūkesiu. Jis 
buvo puikiai ją pergyvenęs iš anksto, 
dvidešimt kartų! Jis niekad neišdrįso 
prieiti iki istorijos pabaigos. Tai per
daug baugu... Bet pasilikti pakeliui bu
vo taip saldu! Ant sodo suolelio jis ilge
siu palūžo. Varpas suskambino vidudie
nį. Už medžių užuolaidos vienos saulė
tos alėjos smėlys čežėjo po mažos, dai
nuojančios mergytės žingsniais. Toliau, 
paukštidėje, svetimų kraštų paukščiai 
čiepsėjo keista ir jaudinančia kalba. La
ba:. toli Senoje lėtai ūkavo vilkiko sirena... 
Jo nematydami, be triukšmo ilgai ėjo 
priešais jį apsikabinę du besimylintieji, 
— didelė juodbruva mergina ir jaunas 
išblyškęs darbininkas, bučiuodamiesi 
burnomis ir rydami vienas antrą akimis. 
Vaikas, sulaikydamas alsavimą, sekė 
juos žvilgsniu iki alėjos posūkio, ir kai 
jie išnyko, pravirko iš laimės. Iš laimės, 
kuri jau buvo praėjusi. Iš ląimės, kuri 
ateis. Iš laimės, kuri buvo juose, visame, 
kas jį supo, tame liepos mėnesio vidu
dienyje ir jo karštoje širdyje, kuri visa 
tai apglėbė.

Jis grįžo nušviestas tos akimirkos eks
tazės. Ji be galo toli pralenkė ją sukėlu- 
sios moters paveikslą: Noemi šešėlis tir
po aukso maudyklėje; ir, kad galima bū
tų jį pamatyti, reikėjo to norėti. Markas 
norėjo, bet jis iš jo išsprūdo: jis sukčia
vo, dėdamasis jį pažįstąs veide to laimės, 
net skausmingai stiprios, visame tame, 
kas jį pripildė, — begalinėse viltyse, 
tuose didvyriškuos nutarimuose, toje jė
goje ir gerume, kurie jį nešė lyg spar
nai, tuo tarpu kai jis per keturias pako
pas lipo laiptais. Bet vos tik jis pamatė 
griežtą motinos žvilgsnį (jis pasivėlavo 
trimis ketvirtadaliais valandos pie
tums), aureolė užgeso; ir jis vėl grįžo į 
niūrų tylos debesį...

Aneta nesistengė su juo kalbėti. Ji 
turėjo savų vargų naštą, kuria negalėjo 
dalintis. Jos sūnus, sėdėdamas prie sta
lo priešais ją, jai atrodė savimyla ir to
limas. Jis valgė godžiai. Jis turėjo ge
rą apetitą ir skubėjo kuo greičiausiai 
baigti ir vėl paskęsti savo kliedėjimuose. 
Aneta galvojo:

(Bus daugiau)

Kiekvienas, kuris brangina 
ei vi les teises ir laisvę, kuris 
nori, kad būtų tuojau baigta^ 
Korėjos karas, kuris nori, kad 
būtų galas minčių kontrolei ir 
kurie nori išlaikyti pasaulinę 
taiką—tie ateis į mitingą ir, 
pasveikins tą drąsų kovotoją) 
—Steve Nelson.

—o—
Draugui Kuruliui 
padaryta operacija

Darbštus Corletto apylin
kes veikėjas ir LLD 15-tos 
apskr. komiteto f in. sekreto
rius Povilas Kurulis paskuti
nėmis dienomis pasidavė ope
racijai. Povilas rimtai susirgo1 
jau apie du mėnesiai atgal ir 
per tą laiką išgulėjo Polycli
nic ligoninė j e. Pa- ) 
starosiomis dienomis jo vidu
riai nebepriėmė jokio maisto. 
Dabar, po operacijos, šiuos 
žodžius rašant, dar nebuvo! 
galima Povilo atlankyti, bet 
telefonu sužinota, kad jau po 
biskį priima lengvesnio pieniš
ko maisto.

Aš, ir visi jo draugai ir gi-j 
minės, nuoširdžiai linkime 
Povilui greitai ir visiškai pas-: 
veikti, kad galėtų vėl karfu su 
mumis darbuotis.

Yonkers, N. Y.
Mirė Antanas Puzenas

Balandžio 18-tą mirė Anta
nas Puzen, gyvenęs 121 Lud
low St. Pašarvotas buvo Slo- 
minske Funeral Home, Cliffsi
de Park, N. J. Palaidotas ba
landžio 21-mą, St. Joseph ka
pinėse, Hackensack, N. J.

Velionis paėjo iš Skiemo
nių. Amerikon atvykęs 1907 
metais. Per pastaruosius apie 
35 metus gyveno Yonkerse. 
Buvo nariu Lietuvių Piliečių 
Lygos. Dirbo kepyklose ir pri
klausė to amato darbininkų 
unijoje. Mirė nuo širdies smū
gio, Yonkers General ligoni
nėje.

Puzen gyveno pavienis. Tad 
jo laidotuvėmis rūpinosi 
brolienė Mrs. Mary Puzen 
jo broldukterys: Mrs. 
thy Karpavich, Mrs. 
Zimmer ir Mrs. Helen 
visos gyvenančios New 
rytinėje srityje. Joms 
užuojautą.

ATTENTION HIGHSCHOOL 
GRADUATES .

The Maryland State Roads Com
mission offers interesting outdoor 
work on survey parties as Junior 
Engineering Aide, Grade II. Perma
nent positions with opportunity for 
advancement to higher classifica
tions and corresponding salary 
scales. Liberal vacation. Sick leave 
and retirement benefits. All travel 
expenses, including meals and lodg
ing when away from Baltimore 
Headquarters. Start ing salary $2816 
per year, effective July 1, 1953, with 
assured yearly increments.

Stale Merit System examinations 
will be held May 2, 1953, at various 
testing centers throughout the state. 
For further information wire or te
lephone immediately:

W. Phelps Thomas, 
Personnel Manager,

State Roads Commission, 
222 E. Baltimore St.

Baltimore 2, Md. LExington 4370, 
Extension 80. Plaza 6122.

(82-83)

GRADER OPERATOR. Steady 
work. Must be able to operate an 
Austin-Western Model 99-H Power 
Grader. Call or write: ANDREW 
HAWTHORNE, 2900 E. Orthodox 
Street, Philadelphia 37. DE. 6-3880.

(80-83)

Rep

Scranton, Pa
Mirė

Balandžio 19-tą mirė senu-' 
tė Čeikauskienė. Palaidotai 
22-ra.

Velionės šeimai ir giminėms 
reiškiame užuojautą.

Apie Čeikauskienės mirtį! 
trumpai pranešė Bronė Zmit- 
raitė, šeimos draugė, su, sese-j 
rimi skubėdama ruoštis į 
menis. pageidautina, kad 
rašytų daugiau.

ser-
pa-

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

jo 
ir 

Doro-

Steup, 
Jersey 
reiškiu

K. K.

ŽINIOS IS LIETUVOSJ
Spartusis tekinimas

Vilniuje pereitais metais 
lankėsi Maskvos Ordžoniki- 
dzės vardo staklių gamyklos 
tekintojas Jurijus Dikovas, 
“Komunaro” žemės ūkio ma
šinų fabriko tekintojas Savel- 
jevas ir eilė kitų susipažino su 
įžymiojo 
sparčiojo 
ėmėsi jį 
Dabar šį

šalies novatoriaus 
tekinimo metodu ir 

pritaikyti gamyboje, 
metodą jau įsisavino

visi cecho tekintojai.
Pritaikydami sparči uosius 

tekinimo metodus, įrankių ce
cho darbininkai diena iš die
nos pasiekia vis didesnius lai
mėj imus.- Jau trečias mėnuo 
cechas pirmauja. Bet geriausi 
rezultatai pasiekti šiuo metu, 
vykdant socialistinius įsipa
reigojimus Gegužės Pirmosios 
garbei. Vykdydamas užsaky
mus Kauno “Metalo” fabri
kui, o taip pat aprūpindamas 
detalėmis kitus savo įmonės 
cechus, įrankių cechas kas-

dien užduotis įvykdo iki 115 
procentų.

Ceche neseniai pradėtos ga
minti atsarginės traktorių da
lys. Antroje Šių metų pusėje 
mūsų respublikoje bus pradė
tas tikslusis plieno lydymas.
Kvalifikuotu mechanizatorių 
paruošimas

žemės ūkio mechanizacijos 
technikumas ruošia respubli
kos socialistiniam kaimui į- 
vairius specialistus. Techniku*- 
mas turi autotraktorinius ka
binetus, mechanines dirbtuves 
elektros mašinų laboratorijas. 
Šiuo metu moksleiviai praktiš
kai susipažįsta su sudėtingo
mis žemės ūkio mašinomis. 
Trečio ir ketvirto kurso lanky
tojai jau išnarstė ir sumonta
vo savaeigį kombainą “S-4”, 
įvairaus tipo kitas mašinas. 
Vasarą daugelis technikumo 
moksleivių atliks gamybinę 
praktiką respublikos kol
ūkiuose ir MTS.

įvairūs išsireiškimai
Veik visi žmones miršta 

nuo savo vartojamųjų gy
duolių, o ne nuo sergamųjų 
ligų. Jean B. Moliere

Poezija tai žmogaus maiš
tas prieš buvimą tuo, kuo 
jis yra.

James Branch Cabell

CABINET MAKERS. Able to build 
fine wooden cabinets from blue 
prints; working to close tolerances. 
Good pay; steady work; paid holi
days and insurance. Apply or phone. 
HARRY A. PROCK CABINET CO., 

Rices Mill Rd., Glensidc.
Turner 1200.

(80-86)
LABORERS. For chemical manu

facturing plant in North East Sec
tion. Married Men preferred. Must 
work any shift.

Phone JE. 3-1700.
ASK FOR MR. CARPINELLI.

(81-87)
GLASS MECHANICS. Experienced. 
All around man for glass shop. 
Auto glass, mirrors, furniture tops, 
etc. Permanent position, wonderful 
opportunity for right man. Apply 
or phone: Mr. L. Pace, BRYN 
MAWR GLASS CO., 700 Haverford 
Rd., Bryn Mawr, Pa. Phone 5-2971.

(81-87)

HELP WANTED FEMALE

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)

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.
(78-84)

OPERATORS. Experienced. Front 
Makers, Collar Setters, Zipper Set
ters. On Ladies Cotton Dresses. Al
so needed Lewis Blind Stitch Oper
ators. Apply in person.
I. STEINBERG, Tulip and Dauphin 
Streets.
ators. Apply in person. 4th Floor.

(80-85)
FILE CLERK. Relief Telephone 

Operator. Pleasant working condi
tions. 5 day week. Apply by letter 
only. Mr. E. J. Howe. HILL CHASE 
CO., Trenton Ave., & Ontario St., 
Philadelphia, Pa.
____________ _____________ (81-87)

Agents Wanted
WOMEN. Are you interested in 

a Business of your own? Hours to 
suit your convenience. We will train 
you for this pleasant, lucrative 
work; must be over 21. Selling 
Avon Products. Phone DE. 6-5574 
for appointment.

(81-84)

REAL ESTATE*

CONGQESSMAN DRIPP

mažihsitc mokykloms bu- 
taip žiopli, kaip jūs?’

“Jeigu jūs. ir toliau taip 
džetą, mes užaugsime

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

Gegužės 3 d., Draugijų svetainėje, 
L.D.S. 21-ma kuopa rengia prelekci- 
ją sveikatos klausimu, kurią pateiks 
Dr. M. D. Palevičius, tuojau po kuo
pos susirinkimo, apie 1 vdl. popiet.

Bus parūpinta užkandžių j r kavos, 
tad nesigaminkite pietų namie.

įžangos prelckcijai nebus. Kvie
čiame visus atsilankyti ir sužinoti 
daug svarbių dalykų apie sveikatą.

Kuopos valdyba.
(83-84)

Business Property for Sale
Attention Business Men. Taproom. 

Burlington County. Outskirts _ of 
town. 75 foot bar. Bar gross over 
$900 week. Large living quarters. 
Asking $40,000. Half cash. Many 
other Taproom listings. DORRIS H. 
PETTIT. Haddonfield 9-7100. Day 
or Evening.

(81-83)

MONTELLO, MASS.
Paskaita sveikatos klausimu: — 

“Žmonių Ligos ir Sveikata”. Tokia 
tema Dr. J. F. Borisas parašė pa
skaitą, kurią išleido L.D.S. centras. 
Šeštadieni, gegužes 2 d., 7:30 vai. 
vakare tą paskaitą skaitys, su pa
aiškinimais pats autorius Dr. J. F. 
Borisas iš So. Bostono. Bus Liet. 
Taut. Namo apatinėje salėje. Ren
gia L.D.S. 67 kuopa. Jojimas nemo
kamai. Valdyba.

MONTELLO, MASS.
L.L.D. 6-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks pirmadieni, gegu
žės 4 d., pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai yra prašomi dalyvauti 
susirinkime, nes yra svarbių dalykų 
aptarimui. Vienas iš jų tai Laisvės 
koncertas, kuris įvyks gegužės 16 d., 
o antras — Laisvės piknikas, kuris 
įvks liepos 4 ir 5 dienose, Montello 
Lietuvių Tautiško Namo Parke.

Geo. Shimaitis, fin. rašt.
(83-84)

Business Service
FURNITURE REFINISHING AND 

REPAIRS. Estimates cheerfully 
given, no obligation.

FURNITURE CLINIC
6049 Walnut Street. GR. 4-6089

(80-86)

; MATTHEW A.!
; BUYUS :
J (BUYAUSKAS) J
I LAIDOTUVIŲ <
J DIREKTORIUS !
! ■ «

; 426 Lafayette St. I
* Newark, 5, N. J. ’ «
> MArket 2-5172 J
» 4

............ « .
3 pusl.-Laisve ( Liberty)-Trcciad., Baland.-April 29, 1953



Cho-

Tarp aidiečip * *
Šiomis dienomis Aido 

ro nariai visi užsiėmę darbu.
Vieni iš jų mokosi dainų, kiti 
vaidinimu užsiėmę, ir dar ki
ti tautiniais šokiais. O gal 
paklausite kodėl taip? O,•tai 
todėl, kad aidiečiai nori savo 

- parengimą, kuris Įvyks 3 d.
gegužės, Liberty Auditorijoje, 
padaryti vienu iš puikiausių 
šio sezono parengimų.

J. GRYBAS
Vaidins Grafo rolej’e

Man teko būti vieną vaka
rą, kuomet Petras Grabaus
kas ir Elena Brazauskienė 
mokėsi dainas iš operetės 
“Adomas ir Ieva”. Jugs moko 
visiems gerai žinoma muzikė 
B. Šalinaitė-Sukackienė. 
Miko Petrausko operetė 
ra i sužavės visus, nes ji 
ir gero humoro, ir puikių 
lodingų dainų. Apart to, 
šokių šiame veikale, ką atliks 
Aido/šokikės. Pats Choras 
duos gerą koncertą antroj 
daly j programos.

Visą tai galėsite išgirsti ir 
matyti 3 d. gegužės, Liberty 
Auditorijoje.

tik
tu ri 
me- 
bus

M

Mirė Pr. Šidlauskas
Pranas Šidlauskas, Alice 

Tamm - Šidlauskaitės brolis, 
mirė balandžio 17 d., Chica
go, Ill. Dar buvo nesenas, tik 
59 m. amžiaus. Gimęs Lietu
voje, Mažeikių apskr., Laižu
vos parap., Zopelių kaime, 
Kauno rėdyboje. Amerikoje 
išgyveno apie 23 metus.

Brooklyne gyveno apie 8 
metus, priklausė prie LDS 50 
kp., So. Brooklyn, iš kur, apie 
15 metų, persikėlė Chicagon. 
Brooklyne gyvendamas jisai 
dalyvavo su progresyviais lie
tuviais, bet persikėlus Chica
gon pas savo 
yra religinių 
jisai paliko su 
žinoma, jisai 
veikimui vįstiek simpatizavo.

Gavus žinią apie brolio mir
tį Alice buvo nuvykusi Chica
gon ir rūpinosi laidotuvėmis. 
Palaidotas Lietuvių Tautinė
se Kapinėse, antradienį, ba
landžio 21 d. Palaidotas be 
bažnytinių apeigų.

Apart sesers Alice, 
daugeliui brooklyniečių žino
ma kaipo progresyvio veikimo 
rėmėja, taipgi ir 
Laisvės skaitytoja, 
ir daugiau artimų 
draugų Chicagoje.

gimines, kurie 
pažiūrų, tai Jr 
jais, nors, kiek 

progresyviam

kuri

dienraščio 
dar liko 

giminių ir
Rep.

Rosenbergams gelbėti 
mitingas atidėtas

Dėl lietingo oro, Rosenber- 
gams gelbėti masinis mitingas 
iš balandžio 26-tos nukeltas į 
sekmadienį, gegužės 3-čią. 
įvyks tame pačiame Randall’s 
Island Stadiume, 2 vai. Tikie- 
tai geri tie patys, kurie buvo 
pirkti 26-tai.

Mink vėl paskilbo
Šį kartą ne Washingtone, 

Ilgojoje Saloje. Mrs. Ohmš, 
dainininkė, apsiskundė, kad 
dr. Charles E. Backer nutrau
kęs nuo jos pečių mink kailiu
kų apsiaustą? Dr. sako jog 
apsiaustas esąs jo. Kol teis
mas išspręs nuosavybes klau
simą, kailiukai ilsisi policijos 
globoje.

NewWto^^ėžzfe2lnl(M
Iš kriaučių skyriaus 
susirinkimo

Balandžio 22 d. Įvyko lie
tuvių kriaučių 51 -to skyriaus 

[susirinkimas 11-27 Arion 1*1., 
unijos svetainėje. Atlapų stri- 
gavotojų lokalus 
laišką su bilietais la 
kursi jai. Lokalus k; I 
tini savo tradicini B 
mą laivu. Ir lietuvių 
kas metai prisideda.
šiemet nupirko 25 bilietus po

prisiuntė

metai

vra ištik-
Į kriaučius 

zas Tamkus, 
tas nelaimės. Jis ilgai buvo li- 

jgoninėje. Jam nupiovė vieną 
koją. Tad jis prašė kriaučių 
jam pagelbėti įsigyti medinę 
koją. Kriaučiai vienbalsiai 
priėmė jo atsišaukimą ir Įga
lino lokalo tarybą pagelbėti 
jam Įsigyti koją.

Komisija, kuri yra išrinkta 
rūpintis surengti lietuvių loka
lo bank i etą vietoj’e pikniko, 
p ran esė, kad ban k i otų i ga I i m a 
gauti unijos svetainę. Daugu
ma balsų nutarė, kad komisi
ja su lokalo taryba turi paim
ti abi unijos svetaines, 11-27 
Arion Pl., Brooklyn, N. Y. 
Baigiantis vasaros laikotar
piui kriaučiai turės savo ban- 
kietą, su muzika.

Mūsų atstovai, kurie lanko 
aukštesnes unijos Įstaigas pra
nešė, kad kriaučiai išmaršuos 
iš dirbtuvių vakacijoms liepos 
(July) 3 d. Gaus dvi savaites 
su alga. Paprastai kas metai 
kriaučiai atsiimdavo antros 

(savaitės užmokesti kai sugrįž
davo Į dirbtuves po Vakačijų.

Yra ir kitas pakeitimas. Tas 
.turi būti kriaučiams gerai ži- 
i nomas, kadangi Joint Boardo 
padarytame 
darbdaviais 
Jis yra toks: 
k vienas turi 
dirbtuvę. Padirbęs, 
sakyti "bosu i, 
sti dirbtuvę, 
btuvių čermonai turės būti 
sargyboje. Naujam darbinin
kui atėjus į dirbtuvę, čermo- 
nas turės pareikalauti delega
to 
lis 
tą 
je 
pareiškia, jog to nuostato bus 
laikomasi griežtai, kad darb
daviai neprisikabintų prie 
unijos.

Delegatas Ubarevičius savo 
raporte iš dirbtuvių stovio 
pranešė, kad kriaučių dirbtu
vės šlubuoja, \kol kas darbo 
nesimato. Viena, kita dirbtuvė 
artimoje ateityje pradės pil
nai dirbti.

Delegatas smarkiai ragino 
kriaučius pirm vakačijų pasi- 
mokėti duokles. Kitaip bus 
sunku gauti už 2 savaites vą- 
kacijų. Viršaus poros mėne
sių nemokėjusiems duoklių 
vakacijos bus sustabdytos.

J. S.

kontrakte su 
jis yra įrašytas. 
Po atostogų kie- 
sugrįžti Į savo 

gali atsi-
jeigu nori pakei- 

.. ę. Delegatas ir dir- 
čermona.i

Naujam

leidimo—“paso.” Neturin- 
paso, turės eiti pas delcga- 
gauti' leidimą dirbti naujo- 
dirbtuvėje. Joint Boardas

Vilniai parama
Sekantį sekmadienį Įvyksta 

chicagiškio dienraščio Vilnies 
bendrovės suvažiavimas. Bro- 
oklyniečiai rūpinasi suvažia
vimo pasveikinimu ir parama 
Vilniai. Per mane šiom die
nom Vilniai paramos Įteikė 
šie asmenys:

A. Žavisi us, ...............
Ig. Sutkus, ...............
P. Kapickas.................
M. ir O. Dobiniai, . . .
P. Grabauskas.............
Geo. Nalivaika, .........
D. Gabalięnė, .............
V. Venckūnas, .........
T. Kapočius, ...............
J. Grubis, ..................... . 1.
Buvęs Brooklynietis, ... 1.

5.
2.
2.

ti 
ti

* Viso $31. 
Norėtume Brooklyne sukel- 
$200. Iki šiol turime tik, ar- 
šimto ir pusės. Kurie dar 

neaukavote, būkite taip geri 
priduoti savo dovaną iki ket-

Susirinksime palinkėti 
Žilinskams laimės

Praėjusį sekmadienį sužino
jus, jog Vincui ir Onai Žilins
kams išleistuvės rengiamos 
Liberty Auditorijos patalpose, 
Richmond Hill, žmones kalbė

josi 

nusprendė perk* 
Jersey Į čia. Sus 
kėsime laimingos 
greit sugrįžti. Ž 
klauso mums, ne 
jai.

iš Nev
> pal in-

Žilinskai, tiesa, nesitenkino' 
nuėjimu i retkarčiais Įvyks
tančią vietinę pramogėlę. Jie 
atlankė visus svarbiuosius Di
džiojo New Yorko ir apylin
kės lietuviu saskridžiuL Ii* at- *■ *■ 
vykdavo ne vieni, bet vežini 
ir kitais draugais. Jie visur 
buvo namiškiai. Visur galėjo
me atsidėti g'auti įų talkos.

Taigi, gegužės 2-ros vakaro 
7 vai. susieikime sykiu su 
jais pavakarieniauti irpasima-

Anądien buvo pranešta, 
kad devynių dolerių išlai
dai už trąšas padengti jau 
sudovanota $5.50.

Pastaromis dienomis prie 
to po vieną dolerį pridėjo: 
B. šaknaite - Sukackiene, 
S. Cedronienč ir F. Krun-

Bet
Taigi trąšų išlaidą butų 

jau beveik padengta.

bilukų sekini patalkiu t

ir už 90 centų nupirkta gra 
žioji Regai lelija.

Dėkui visiems!
Gėlininkas

Nemokamas X-ray

House, 297 
Nevins St., 

dalyje.

Brooklyniečiams ši trečia
dienį yra proga gauti nemoka
mą krūtinės X-spindulių nuo
trauką : Colony 
Dean St., netoli 
centralinėje miesto 
Pradžia 3:30 po pietų. Vykdo 
kovos prieš džiovą draugija.

Kiti, kitose vietose, paveiks
lams traukti vizitai bus gogu-' 
žės 27. birželio 10, liepos 10, 
liepos 17, rugp. 7-tą.

Brooklyne trys 16-18 metų 
vaikinukai sužeisti ir vienas 
areštuotas pasėkoje savitarpi
nio karo. “Vaina” Įvykusi dėl 
to, kad vieni norėję Įsibriauti 
į jaunuolių pobūvį, kur jie 
nebuvo kviesti, o kiti jų neį
leido.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP

į

ANTANAS LEIMONAS
Savininkas •

306 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Gcrąi Patyręs Barberis

jvirtadienio, balandžio 30 d. 
■ Nes ketvirtadienį . jau turėsi-
• me pasiųsti Vilniai dovanas I
• ųiuo brooklyniečių.

P. Buknys.

y RADIO CITY MUSIC HALL
Showplace of the Nation Rockefeller Center

ALAN LADD • JEAN ARTHUR • VAN HEFLIN 
in GEORGE STEVENS’ Production of 

“SHANE”
co-starring BRANDON DE WILDE and JACK PALANCE 

color by TECHNICOLOR • A Paramount Picture

ON STAGE: "SALUDOS AMIGOS” — Gala new revue produced by 
Russell Markert, Rockettes, Corps de Ballet, Choral Ensemble and 
Symphony Orchestra directed by Raymond Paige.

Darbininkai pasmarkino kovą 
už teisę maršuoti parade

Bendrojo Darbininkų ir 
Liaudies Gegužinės Komitete 
sušaukta Gegužės 1-os Parade 
reikalais konferencija praėi 
jusi šeštadieni pareiškė, kacj 

: kova j turi būti vykdoma kelej 
riais 
darbininkų 

'maršu oti 

frontais už Amerikoj 
tradicinę teisę 

savo gegužinėje.
- Unijų ir kitų darbininkų ir 

j liaudies organizacijų atstovai 
vienas po kito pareiškinėjo, 

Jog per 67 metus turėtą ir 
i vartotą savo teisę maršuotii 
į gatvėmis savo ' šventės dieną 
j jie neapleis.

užvedą- 
; teisėjo

Konferencija įgalinb komi- 
Ktetą ir atsišaukė i darbo vi- 
(suomenę įvykdyti sekamus 
Į žygius:

Užgyre komiteto 
damą apeliaciją pi
Walters nuosprendi, kuris at
šaukė policijos buvusi duotą 
pirmąjį leidimą.

Tuojau įteikti policijai ap- 
likacij’ą, kad leistu maršuot 
kita gatve, ne 8th Avė.

Padvigubinti prisirengimą 
rnaršavimui. Paskleisti pusfę 
milijono lapelių, šaukiančių 
darbininkus apginti savo teišę 
į gatves. Tas galima padaryti 
dvejopais žygiais: reikalai^ 
jant leidimo maršuoti ir daly- 

reiškė delegatai.
Konferencija patarė teleg

ramas, laiškus, delegacijas 
telefonus, adresuoti ^majorui 
Impellitteri ir policijos komi- 
sijonieriui Monaghan. Ir bu
vo sugestijų taip pat kreiptis 
ir i kitus valdžios pareigūnes 
ir istatymdavystei atstovus ir 
bendrai j vadovaujančius vi
suomenininkus.

! Už ką darbininkai nori
maršuoti gegužine] e

metų gegužinei
Bendrosios Darbininkų ir 

Liaudies Gegužinės šūkis sa-

“Už apgynimą Ameriko 
G ogu ž ės P i r m ą, 19 5 3 m etų.

“Gynimas Amerikos reiški 
apgynimą Amerikos Konstitu
cijos ir mūsų Teisių Biliaus. ■

“Šią gegužinę mes maršuo- 
sime už laisvę.

“’Mes turime mintyje lais
vę visiems žmonėms. Mos turi
me mintyje laisvę 
kams kurti savo unijas 
voti už savo teises be 
Hartley įstato.

“Mes turime mintyje 
nuo baimės. Mes turime min
tyje laisvę amerikonams kal
bėti, rašyti ir susirinkti; lais*

darbiniu- 
ir ko- 
Taft-

laisv?

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. I-Iewcs St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6233

Atsišaukė i visus būrius su
sirinkti paskirtose 
laiku su savo vėliavomis, 
kiais. Prašė 
maršuoti, ar 
nėjime taip,

vietose ir 
šū- 

būti pasiruošus 
dalyvauti panai- 
kaip bus galima.

savo raportuose 
priminė tą fak-

Komitetas 
konferencijai 
tą, kaip Voice of America ra
dio programose mūsų šalies 
politikieriai pernai gyrėsi vi
sam svietui, jog mūsų šalies 
darbininkai turi teisę maršuo
ti Gegužės Pirmąją. Kad ta 
teisė yra pamatiniu, svarbiau
siu punktu demokratijoje.

Louis Weinstock, komiteto 
sekretorius, pažymėjo tą fak
tą, kad popiežius Pins, pripa
žindamas amerikonų Įkurtą 
šventę Gegužės Pirmąją, šie
met leido krikščionims valgy
ti mėsą ši penktadieni dėl to, 
kad tai yra šventė—darbinin
kų šventė. Tai išgirdę, darbi
ninkai trauko pečiais iš nuo
stabos, kas per krikščionis 
yra majoras Impellitteri, kuris 
nori nuo darbininkų tą šven
tę atimti. Kuris bando išeiti 
prieš popiežiaus valią. Ir kiti 
visi kalbėjusieji smerkė ban
dymą atimti nuo darbininkų 
teisę vartoti gatves tą vieną 
dieną per metus, kuomet viso
kiausios grupelės ir net prieš- 
d a rb i n i n k i šk os i os I e i d ž i a m os
vartoti ir vartoja gatves mar- 
šavimui kada tiktai tržsimano. 
Darbininkų atstovai reiškė 
minti, kad leidimas atimti šią 
teisę reikštų darbininkų stū
mimą Į beteisę ir tuos laikus, 
kada darbininkai dirbo ir gy 
\eno vergiškose sąlygose.

Rep.

ku-

pasirinktus kandida-

sustabdymą 
Panaikinimą 
kempių.

politinių 
koncent- 

Sustabdymą 
ištikimybės 

inkvizi- 
visiems

Aktą!
Įstatą!

tvę būti nariu tos partijos, 
Iriai asmuo pasitiki, ir balsuoti 
už savo 
tu s.

“Už 
areštų. 
racijos 
ragangaudystės, 
priesaikų, kongresinių 
ei jų, kurios grasina 
amerikonams.

“Atšaukite Smith 
Atšaukite McCarran
Atšaukite Taft-Hartley Aktą!
“Smith Aktas teikia valdžiai 

teisę įkalinti politinius darbi
ninkų klasės vadus. Taft- 
Hartley įstatas suteikia val
džiai galią sudaužyti darbo 
unijas. McCarran Įstatas duo
da valdžiai teisę išdeportuoti 
šimtus tūkstančių sveturgimių 
darbininkų.

“Tie trys Įstatymai yra 
koncentracijos kempių Įsta
tymai, policinės valstybės Į- 
statymai. Jie veisia baimę ir 
terorą po visą Ameriką. Jie 
mums davė naują ir pabaisiš
ką rasę informerių, Šniukštų. 
Jie kursto kaimyną prieš kai
myną Jie vartojami pasukti 
mūsų laisva sali sekti nacių 
Vokietijos pavyzdžiu.

“Tas turi būti sustabdyta!”
“Negali būti laisvės Ameri

kos darbininkams, jeigu tie 
trys ; Įstatymai nebus atšaukti. 
Gegužės Pirmą mes minime 
apgynimui Amerikos, apgyni
mui demokratijos, piž atsau*- 
kimą tų trijų Įstatymų.

“Tokia yra reikšmė Gegu
žės Pirmosios šiais metais.”

Iš sugedusio šaldytuvo išei
nantis gasas pavojingai su
sargdino 7 asmenis New Yor
ke. Iš karto nesuprato, kame 
priežastis. Mat, naturalis ga
sas mažiau suuodžiamas už 
dirbtinį.

NEW YORK
Help Wanted Female

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

COUNTER GIRL
Patyrusi

40 vai. savaitė
$30 ir “arbatpinigių” 

Skambinkite SL. 6-4918.
(83-85)

KILPŲ SIUVĖJOS
Patyrusios ant full fashioned wool 

sweaters a?' P looping. Nuolatinis 
darbas, gera mokestis. Kreipkitės:

FRED ZIER
13 Blecker St., Brooklyn.

(arti Bushwick Ave.)
- • (82-84)

REAL ESTATE
Business Opportunity 

PARSIDUODA LUNCHEONETTES
Moderniškas, 5 K dienų, randa $60 

į mėnesį, ilgas lysas. $700 savaitine 
jeiga. Kaina $8,000.

Taipgi
Moderninis kampinis LUNCHEON

ETTE, 6 dienų. Renda $250. — 10 
metų lysas. Kaina $15,000 (jnešant 
per pusę).

JACK SECUNDA, Ine.
233 W. 42nd St., N.Y.C., BR. 9-9247

(82-84)

PROSPECT PARK WEST — 
BROOKLYN

Puikus balto limestone 1 šeimos 
namas, ideališkas didelei šeimai ar 
profesijai. 14 kambarių, 5 maudynes, 
daugelis ekstra įrengimų. Viskas 
pilnai moderniška. Gera reidenciji- 
nė sekcija, arti visų komunikacijų. 
Tikrai 
kainą, 
tarimo

geras pirkinys už prieinamą 
Šaukite savininką -dėl susi- 
pamatymui ir įvertinimui:

NE. 8-4783
(79-83)

LYNBROOK, L. I.
Fieldstone, plytų ir stucco slate 

stogas, English Tudor, 7 kambariai 
namas, (keturi miegamieji); didelis 
living rūmas, fireplace, erdvus val
gymui kambarys.. II2 spalvuotų tile 
maudynės, lašų maudynė, ištaisytas 
skiepas, aliejum apšildomas, pribu- 
davotas garadžius, gražiai padabin
tas kampas, 70x100. Arti mokyklų, 
krautuvių ir transportacijos. Pui
kiausia vertė, įkainuotas tik $20,000. 
Šaukite savininką:

LYNBROOK 9-6920
(80-84)

LAKE RONKONKOMA
Gražus kostumeriŠkai statytas ap

skritiems metams, 5 kambarį na
mas. (Permastone frontas) 2 kam
barių, platus attic, alumininės du
rys ir ekstra įrengimų. Gražiai ap
dalintas kiemas, 93x100 plotas že
mės. Arti prie komunikacijų ir prie 
beach. Randasi ant. Pleasure Ave. t 
ir High Si. Išimtinai vertingas. Kai
na tik $11,000. Šaukite savininką 
pamatymui ir tikram įvertinimui.

ST. 2-2818.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tcl. EVergrecn 7-6868

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

Linksma kelione
Harold Ebner, 57 m., taip 

apsidžiaugęs pranešimu, kad 
jisai taps tėvu, jog pasiėmęs 
keletą gurkšnelių, pasisam
dęs taksiką jį nuvežti iš 
Brooklyn© net Į Middletown. 
B'et pakeliui vis sustodinėjęs 
daugiau stiprybės paimti. Ke
lionė pasibaigė tuo, kad Įva
žiavo $95 iškaščių, kuriems 
busimasis tėvelis neturėjo pi
nigų. Kelionė pasibaigė ne 
Middletown, bet Brooklyne, 
pas teisėją. 
E / --- ---- --------

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

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

Except Thurs. & Holidays

............ ........................... i

Užlaiko puikų

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N 

Telephone EVergreen 4-8174

4 pusl.-Laisvft (Liberty)-Trečiad., Baland.-April 29, 1953

NuoJ.

REIKALINGOS 
FORELADY ir OPERATORĖS^ 
Patyrusios. Dirbti prie moteriškų 

suknelių naujoje dirbtuvėje, 
finis darbas, gera mokestis.

Kreipkitės:
A. & M. DRESS CO

642 Southern Blvd., Bronx,
(1 fl. j užpakalį)

V.

79-83)
KEPYKLAI PARDAVĖJOS

Patyrusios. Nuolatinis darbas. Ge
ra mokestis. Puikios darbo sąlygos. 
Kreipkitės:

QUAIJTY BAKERY 
132-08 Rockaway Blvd., 
South Ozone Park, L. I.
TEL. JAMAICA 9-3146

(81-85)
KEPYKLAI PARDAVĖJOS

Patyrusios. 5 dienos. Sekmadie
niais nedirbama. Nuolatinis darbas. 
Gera mokestis. Puikios darbo sąly
gos. Kreipkitės:

BECKMANN
720 Classon Ave., Brooklyn, N. Y.
Tel. MA. 2-4922 (8 A.M. iki 2 P.M.)

(81-84)
ARREIKALINGOS MERGINOS 

MOTERYS
Patyrimas nereikalingas, prie 

gvo džiulerių darbo. Nuolatinis 
bas. Geros darbo sąlygos. Kreipki-

ten- 
dar-

QUEENS CHAIN & FINDINGS 
CO.

122-13 —15th Ave.
College Point, L. I. Tel. FL. 8-0715 |

__________(81-84y
EMBROIDERERS BY MACHIN^
Darbas prie raidžių, įrašymui vd^ 

dų ant kailinių pamušalų. Nuolatinis 
darbas, gera alga, puikiausios darbo 
sąlygos. Pilnos darbo pašalpos.

Kreipkitės:
JOSEPH PRIO

305 — 71h Avė., (tarp 27 ir 28 Sts.)

Skambinkite AL. 5-5788.
(81-83)

REIKALINGOS COUNTER GIRLS

Dirbti Ice Cream parlor. Nuola
tinis darbas, gera alga. Puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

745 Nostrand Ave., Brooklyn
(82-84)

SLAUGĖS, N.Y.R.N.

Nuo 8 A. M.—4 P. M., nuo 12 vi
durnakčio iki 8 A. M.

Kreipkitės:
Brooklyn Doctors

4421 — 15th Ave.,

O R ir floor.

Hospital
Brooklyn —

(82-84)

REIKALINGA FLOOR GIRL
Nuolatinis darbas, 5 dienų sava'' 

tė, valandos 9—5. Gera mokestis./*“
Kreipkitės:

(81-85) UNITED COAT & APRON CO.
80 Lexington Ave., Brooklyn

Tel. NEvins 8-4208
(82-84)

HELP WANTED MALE
TOOL & DIEMAKERS 

PILNAI patyri;
Nuolat. Taikos meto Pramonė. -50 

Valandų savaitė. Medikalė Apdrau- 
da, Chirurgijos Apdrauda. Apmoka
mos Vakacijos, šventės ir Ligoje 
Pašalpa.

WALDES-KOHINOOR, INC.
47-61 Pearson PI., L. I. C.

Flushing IRT iki Hunters Point 
Station

(78-84)

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 8200 į mėne
sį. Puikiausia proga norinčiai jsi- 
dirbti porai. Rašykite: Box A-21, 
Room 830, 11 W. 42nd St., N.Y.C.

( (79-85)

ir 
ne

New Yorke girtas vairuoto
jas smogė į grupę žmoni 
sužeidė 5 asmenis. Ard 
tas. ’(

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




