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Gerai, bet per mažai. 
Smarkiai pasirodė. 
Neapgalvotas žygis. 
Sauvaliavimas.
Helen Keller.
“Knight of Garter.” 

Rašo A. BIMBA

žinoma, kad labai gerai, 
jog prezidentas Eisenhowcris 
Trumano budžetą nukerta as
tuoniais ir puse biliono dole- 

i rti. Bet nukerta per mažai, 
toli gražu per mažai.

O kaip su nukapojimu tak
su ? Prezidentas nė žadėti ne
bežada. Reikią ir pamiršti 
apie tai dar per vienerius ar
ba dvejus metus.
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labai neiš- 
save žemi- 
tas tikėjimas

GEN. HARRISON SKIRIA PAKISTANĄ 
KAIP “ATSISAKANČIU NAMO 
GRĮŽTI” BELAISVIU GLOBĖJĄ
Grūmoja pertraukti derybas, jei Korėjos liaudininkai 
reikalaus perkelt tuos belaisvius į neutralę šąli

Panmundžom, Korėja, geg. 
4. — Amerikos generolas 
William Harrison, pasiūlė 
Pakistaną kaip globėją “at-

• . . v •

i sisakantiems namo grįžti 
, belaisviams,” Šiaurinės Ko- 
| rėjos liaudininkams ir ki- 
: nams.

Harrisonas sykiu užreiš- 
kė generolui Nam Il’ui, Ko
rėjos' liaudininkų atstovui:

“Laikas derybomis spar
čiai eina prie pabaigos. Ar 
jūs sutiksite priimti Pakis-

tiems belaisviams globoti? 
Jeigu, nesutinkate, tai mums 
nelieka jokių kitų klausimų 
diskusuoti su jumis.”

Amerikonai visųpirm siū
lė Šveicariją, o paskui Šve-

siškus) globėjus nenorin
tiems grįžti belaisviams..
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SUGRĮŽĘ AMERIKONAI BELAISVIAI 
PROTESTUOJA, KAD “SKALBIAMA” 
JU SMEGENYS PR0TLIG1ĮJ ĮSTAIGOJ
Kas tik sakė, kad Šiaurinės Korėjos liaudininkai .gerai 
elgėsi su juo, tai ir “valomas nuo komunizmo”

vius laikyti kur nors Korė
joje ir pats paskyrė Pakis
taną jiems prižiūrėti; Har- 
risonas piršo, kad Pakista
nas globotų juos tiktai per 
GO dienų, po kurių neno- 
rintieji grįžt belaisviai tu
rėtų būti paleisti pas Pie
tinės Korėjos tautininkus.

Pamatinis ginčas dabar 
eis dėl to, ar atsisakančius 
grįžti belaisvius laikyti pa
čioje Korėjoje ar perkraus
tyti į vieną iš keturių neu
tralių azijinių šalių.

Bet, kaip matyt iš gen. 
Harrisono griežto pareiški
mo, amerikonai grasina vėl 
'pertraukti derybas dėl pa
liaubų, jeigu šiauriniai Ko
rėjos liaudininkai nesutiks 
su jo pasiūlymu.
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Mr. ir Mrs. George H. Morrison, iš Burlington, lovča. 
Jie savo veiduose parodo didelį džiaugsmą, kai iš
girdo, kad jų sūnus Richard, 21 metu, sugrįš namo 
kartu su kitais karo belaisviais. Jų sūnus pasakė, kad 
būdamas karo nelaisvėje Šiaurinėje Korėjoje, kartu 
su kitais amerikiečiais, jis galėjo laisvai bažnyčią 
lankyti ir nebuvo verčiamas atlikti fiziškus bei kito
kius darbus. Jis nematęs jokio teroro prieš karo 

belaisvius.

“Neri oria tieji” grįžt belaisviai 
būsią naudojami kaip Pietinės 
Korėjas ir Čiango kareiviai

Labai gerai rinkimuose 
(miestavuose-vietiniuose) pa
sirodė Prancūzijos komunistų 
partija. Ji ir vėl pasilieka 
stambiausia Prancūzijoje par
tija.

O daug kas pranašavo jai 
bankrūtą. Prancūzijos darbo 
žmonės esą komunizmu nusi
vylę. Bet pasirodė kas 1 
Pranašai tapo suvilti.

Arba štai pranešimas 
British. Guiana, Britanijos 
didelės kolonijos. Ten irgi
sėtinai kairi Liaudies progre

ssive partija kolonijos parla- 
«nente. laimėjo aštuoniolika 
vietų. Reikia žinoti, jog iš vi
so šis parlamentas teturi 
dešimt keturius narius.

—o—
Dabar visi sutinka,

mūsų valdžios pasiūlymas su
mokėti šimtą tūkstančių dole
rių tokiam šiaurinės Korėjos 
lakūnui, kuris išduos savo šalį 
ir šion pusėn perskils su lėk
tuvu “Mig”, yra 
mintingas žygis, 
nantis žygis. Vis 
į dolerio galybę.

Ką gi tas reikštų, jog vie
nas kitas lakūnas ir pasigvieš
tų ant tos krūvos dolerių ? 
Ar tai jau pasibaigtų Korėjos 
karas? Ne, nesibaigtų.

Ne tuo keliu einama prie 
užbaigimo šio konflikto. Jeigu 
nebus paliaubų ir susitarimo, 
skerdynė tęsis. Nejaugi tokio 
paprasto dalyko nežino tie 
mūsų valdovai?

—o—
Dabartinis valstybės proku

rores Brownell eina tuo pačiu 
klaicXkigu ir neapgalvotu savo 
pirmtakūnų keliu. Jis irgi 
svaidosi subversyviškomis fra
zėmis ir traukia darbininkiš
kas organizacijas ir ištaigas j 
savo prakeikimo sąrašą.

Atrodo, lyg kad prokuro
ras darbo neturėtų. Kodėl jis 
neužsiimdinėja kova su rake- 
tizmu ir kriminalizmu, kuris, 
kaip baisiausias vėžys, 
Amerikos visuomenę?

—o—
Helen Keller yra tikrai

Lėtina moteriškė. Ji nemato 
ir negirdi; bet jos ryžtas, .jos 
energija, jos veiklumas turėtų 
būti pavyzdžiu daugeliui iš 
mūsų, pilnutinai sveikų žmo
nių.

Ji dabar jau yra 7
amžiaus, bet išvyksta į Pietų 
Ameriką su maršrutu. Ji ten 
Kalbės į tokius pat nelaimin
gas neregius ir nebylius: juos 
ramins, juos skatins nepasi
duoti nevilčiai ir desperacijai.

—o—
Gal šis mūsų

• saulis ir nebebūtų toks Įdo
mus ir margas, jeigu nebebūtų 
Britanijos monarchijos su savo 
kvailybėmis. Ypatingai šiomis

Liaudininkų pasiūlymas
Korėjos liaudininkai 

metė tas dvi šalis, laikyda
mi jas per daug palankio
mis Amerikai. Iš savo pu
ses, jie siūlė vieną iš ketu
rių Azijos kraštų — Indiją, 
Pakistana, Burma arba In- 
doneziją.

Inaudininkai reika 1 a v o , 
kad “atsisakantieji grįžti” 
belaisviai būtų perkraustyti 
į tokią neutralę šalį ir lai
komi ten per 6 mėnesius. 
Tuo tarpu Šiaurinės Korė
jos liaudininkai galėtų aiš
kinti jiems, kad jie gali drą
siai namo grįžti, be jokių 
bausmių.

Liaudininkai sakė; Ame
rikonai turi pirma sutikti, 
kad tokie belaisviai būtų 
perkelti į neutrali kraštą; 
tik tada liaudininkai pra
neš, kuris iš keturių aziji
nių kraštų jiems pageidau
jamas kaipo belaisvių glo
bėjas.

Amerikonų pasiūlymas
Amerikos generolas Har- 

risonas siūlė tokius belais-

at-

Anglai sako, Amerika 
netinkamai veda 
derybas dėl paliaubų

ėda

ste

ni etų

dienomis buvome pavaišinti 
dideliu juokui, kai storulis 
Winston Churchill atsiklaupė, 
ant kelių ir karalienė Elzbie
ta padarė jį Knights of Gar
ter ordino riteriumi. žmogus 
paseno ir pablūclo.

štai kaip tas kvailas ir keis- 
jtas ordinas atsirado, šeši šim
tai metų atgal viename baliu
je šokant karalienei nukrito 
pančekraištis (“garter”) iš po 
kokio tuzino sijonų. Karalius 

į pančekraištį pagrobė ir pats 
Įsati ant kojos užsimovė. Taip 
jis išgelbėjo karalienę nuo 

’“didžiausios sarmatos,” ir 
tuojau po to įsteigė Panček-

platusis pa- raiščio Riterių ordiną.
Ir dabar, prieš gyvenimo 

saulėleidį, ponas premjeras 
užsimanė to kvailo ir juokingo 
ordino riteriumi patapti.

London. — Liberalis an- i 
glų laikraštis Manchester 
Guardian sako:

I
Amerikos generolas Har- ■ 

rison, Jungtinių Tautų at
stovas derybose dėl paliau-: 
bu su Šiaurinės Korėjos: 
Liaudininkais, elgiasi kaip: 
“pikčiurna.” Taigi Harri-į 
šono vieton reikėtų paskir
ti diplomatus d e r y b o m s j 
vesti.

London Times, įtakingiau
sias anglų kapitalo laikraš
tis, reikalauja, kad ameri
konai derybose Panmun- 
džome “nustotų deklamavę, 
o pradėtų tartis.”

Observer, sekmadienio 
laikraštis, rašo, kad:

Jeigu amerikonai ir toliau 
taip elgsis Panmundžome, 
kaip iki šiol, tai “komunis
tai galės ant jų suversti 
kaltę už paliaubų atidėlioji
mą, o tatai galėtų įvaryt 
pavojingą kylį į anglų vie
nybę su amerikonais.”

Atlantic City, N. J. — 
Orlandas K. Armstrong, 
Amerikos valstybės depart-, 
mento valdininkas, prana- 

I šavo, kad Fisenhowerio val
džia neužilgo lieps paleisti 
Pietinėn (tautininkų) Ko- 
rėjon visus belaisvius, “at
sisakančius” grįžti namo, 
pas Šiaurinės Korėjos liau
dininkus arba į Kinijos 
Liaudies Respubliką.

Armstrongas, kalbėda
mas New Jersey Fabrikan
tų Sąjungos susirinkime,

be
laisviai tuomet galės įstoti 
į Pietinės Korėjos tautinin
kų - amerikonų armiją ir 
kariauti prieš Šiaurinės 
Korėjos liaudininkus; o ki
nams, paleistiems iš nelais
vės, bus leista pasirinkti, ar 
jie keliaus į Formtozos sa
lą, į Čiang Kai-šeko kinų 
tautininkų armiją, ar pasi
liks Pietinėje Korėjoje ir 
išvien su amerikonais ko
vos prieš Šiaurinės Korėjos 
Liaudies Respubliką.

niai' korėjiečiai

Motina nužudė 4 
savo kūdikius

Anglija “neprausia 
belaisviams smegenų”

Anglai belaisviai giria 
Korėjos komunistus

London. — Visi 22 anglai 
belaisviai, s u g r ą žinti iš 
Šiaurinės (liaudininkų) Ko-, 
rėjos, sakė, jog komunistai 
labai žmoniškai juos ten už
laikė ir gerai maitino.

Šie belaisviai su. panieka 
atmetė korespondentų įkal
binėjimus, kad komunistai, 
turbūt, “žiauriai su jumis

Mahwah, N: J. — Carolė 
M a c D o nald’ienė, turčiaus 
pati, nužudė keturis savo 
vaikučius nuo 2 iki 7 metų 
amžiaus. 1 Susodino kūdi
kius i automobili, uždarė C- ±,7

garažo duris, paleido auto
mobilio motorą veikti ir pa
ti įsėdo automobilin. Taip 
vaikai ir tapo užtroškinti 
nuodingomis autom o b i 1 i o 
dujomis (carbon monox
ide). e ;

Manoma, kad ir pati mo
tina iš pradžios planavo nu
sižudyti, bet, pagaliau, ap
simąstė ir pabėgo iš dujų 
pritvinkusio garažo.

Paskutiniu laiku jos vy
ras reikalavo perskyrų (di- 
vorso), kaltindamas ją už 
“svetimvyravimą.”

Dabar tyrinėjama žmog
žudės motinos protas. Jei
gu bus pripažinta “pamišė
le,” tai liks išgelbėta nuo 
mirties bausmės elektros 
kėdėje.

London. — Anglijos karo 
ministerija pareiškė, jog 
“nepraus smegenų” tiem;? 
iš Šiaurinės Korėjos sugrą
žintiems anglams, belais
viams, kurie ten būdami 
apsikrėtė komunist i n i a i s 
supratimais.

Ministerija sakė, pačios 
gyvenimo sąlygos Anglijoje 
“apvalys juos nuo komuniz
mo.”

Kai kurie anglai belais
viai, būdami pas Šiaurinės 
Korėjos liaudininkus, pasi
rašė pareiškimus, smerk
dami Korėjos karą kaip 
“kvailą ir bergždžią.” Bet 
Anglijos valdžia ir tokius 
nesiųs į protligių įstaigas, 
“smegenų skalbyklas,” kaip 
kad Amerika daro.

(Taip praneša New Yor
ko Times, praeito sekma
dienio laidoje.)

Korėja.—Amerikonai pra
neša, kad numušė 3 rakie- 
tinius Šiaurinės Korėjos 
lėktuvus .

New Delhi, Indija. — Su
dužo rakietinis anglų lėk
tuvas, kelionėje iš Malajos 
į Londoną, užmušant 43 as
menis, tarp kurių buvo ir 3 
amerikiečiai.

ORAS. — Vėsu ir vėl bū
sią lietaus

Valley Forge, Pa. — Jau 
23 Amerikos kareiviai, su
grąžinti iš nelaisvės, tapo 
uždaryti armijos Valley 
Forge Hospitalėj, kur psi- 
chiatriškai gydoma protli- 
o' •

Karinė valdyba. įtarė, kad 
jie, būdami belaisviais pas 
Šiaurinės. Korėjos liaudi
ninkus, “apsikrėtė komu
nizmu.” Šioje ligoninėje to
dėl jiems bus “skalbiama” 
smegenys, kad apvalius nuo 
komunistiniu minčių.

10 iš tokiu vadinamu 
“dvasinių ligonių” sekma
dieni užprotestavo, kad ge
nerolai bei pulkininkai pa
skelbė juos ir jų draugus 
“raudonaisiais” arba “roža- 
vaisiais.”

Amerika urmu remia 
francūzų karą 
Indo-Kinijoje

Washington. — John Fos
ter Dulles, valstybės sekre
torius, pranešė, kad Jungti
nės Valstijos kuo greičiau
siai siunčia visokią galimą 
karino paramą francūzams 
Indo-Kinijoje. kad atmuštų 
Vietnamo ir Laos liaudinin
kus.

Dulles kalbėjo apie urmi
nę ginklų siuntimą francū
zams, neminėdamas kitų 
Amerikos p 1 a n u o j a m ų 
“žingsnių” prieš' liaudinio 
kus. Smerkė komunistus 
kaip “Laoso užpuolikus.”

TUNISIEČIAI NUŠOVĖ 
PRANCŪZU PAKALIKĄ

Tunis. — Trys jaunuo
liai, Tunisijos patrijotai, 
nušovė Chadly Kastallį, 
tarnau j antį f r a n c ū z a m s 
Tuniso miesto tarybos pir- 

, mininko pavaduotoją.
Kastalli, ■ arabiško laik- 

i raščio leidėjas, kandidata
vo ir naujiems rinkimams 

i Į miesto tarybą.
Tunisijos patrijotai vadi- 

! na šiuos rinkimus francū- 
I ziškais monais ir apšaukia 
, tėvynės išdavikais visus to- 
i kius tunisiečius, kurie daly- 
j vaus tuose rinkimuose.

Liaudininkai atakuoja 
francūzus L. Prabange

Hanoi, Indo-Kin. — Viet
namo ir Laoso liaudininkai 
atėmė iš francūzų Paksuon- 
gą, už 9 mylių nuo Luang 
Prabango, Laos provincijos 
sostinės.

Liaudininkai, dviem ruož-

“Mes jaučiamės lyg bū
tume kokie kriminalistai,” 
sako protestas, pareikštas 
vardan visu čia laikomų 
“smegeninėje skalbykloje.” 
Jie nesijaučia jokiais ko
munistais. Du ar trys pri
sipažino, jog, būdami ne
laisvėje, pasirašė prašymus 
taikai daryti, bet sako, tik 
todėl, kad buvę jiem daro
ma spaudimas pasirašyti.

Ligoninės valdyba už
draudė koresponden tams 
kalbėtis su šiais buvusiais 
belaisviais.

Sugrąžinti iš nelaisvės 
amerikonai visų pirm klau
sinėjami: — Kaip žiauriai, 
blogai komunistai elgėsi su 
jumis?

Jeigu belaisvis atsako, 
kad šiaurinės Korėjos ko
munistai žmoniškai elgėsi, 

i tai oficieriai ir sprendžiu 
kad jis “užkrėstas komu- 

: nizmu”; todėl turės būti pa
siustas i “smegenų skalby
klą.”)

Newyorkietis liudija, kad 
komunistai gana gerai 
su juo elgėsi

New York. — Pereitą 
penktadienį čia tapo par-, 
lėkdintas Joe Picerno, bu
vęs nelaisvėje pas šiauri
nės Korėjos liaudininkus.

New Yorko LaGuardia 
lėktuvų aikštėje buvo su
rengtos iškilmingos sutik
tuvės grįžusiam Picernui.

Korespondentai tuojau 
puolėsi klausinėti: — Kaip 
blogai komunistai laikė ta
ve nelaisvėje?

Picerno atsakė, kad:
Jie nesielgė blogai su ma

nim, nors daugiausia mai
tino ryžiais ir pupomis. 
Komunistų daktarai per 8 
mėnesius gydė mane ligo
ninėje, bet jiems stokavo 
mstrumentų suže i s t i e m s 
gydyti. Kartais jų kalbėto
jai ligoninėje aiškindavo 
komunizmo gerumus.

O pirma, negu mes buvo 
me susodinti į amerikini 
lėktuvą namo skristi, tai 
mūsų oficieriai užgynė 
mums apie tūlus dalykus 
kalbėtis su kitais žmonė
mis.

tais atakuodami francūzus, 
grasina suimt į reples L. 
Prabangą.

Skaičiuojama, kad fran- 
cūzai Indo-Kinijoje turi 
apie 450,000 armijos, o Viet
namo ir Laos liaudininkai 
—tiktai 160,000. Pačioje L. 
Prabango apylinkėje esą 
apie 10,000 francūzų ka
riuomenės.)7 X *7
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SUOMIŲ PROGRESYVIAM 
DIENRAŠČIUI 59 METŲ

ŠIEMET SUKANKA 50 metų, kai Amerikoje pra
dėjo eiti suomių (finų) darbo žmonių laikraštis “Tyo- 
mies-Eteepain.”

Prieš 50 metų Worcesteryj (Mass.) susidarė nedide
lė suomių darbininkų grupė ir pradėjo leisti savo laik
raštį ’’Tyomies.” Neužilgo po to laikraštis buvo per
keltas į Hancock, Micb., kur gyveno daug suomių vario, 
geležies mainierių, taipgi farmerių. Laikraštis daug pa
dėjo ten darbininkams kovoti už savo reikalų pagerini
mą. Ten, beje, laikraščio tiražas pradėjo smarkiai kilti, 
nes suomiai darbininkai jo rolę didžiai įvertino.

Samdytojai dėjo didžiausių pastangų laikraštį pa
smaugti ir tai privertė leidėjus perkelti iš Hancock į 

ir dabar tebeina. Čia suomiai 
kurioje yra spausdinamos kny- 
leidiniai.
kitas suomių progresyvių laik- 
valstiįoje, “Eteepain,” susijungė

su “Tyomies” ir dėl to šiandien vadinasi “Tyomies-Etee- 
pain.” Laikraštis eina dienraščiu.

“Tyomies-Eteepain” leidėjai prie šio garbingo jubi
liejaus rengiasi Ulbai uoliai Jubiliejinis dienraščio nu
meris išeis šių metu liepos 20 dieną. Jis bus didelis, 
iliustruotas. Jau dabar įvairios darbininku organizaci
jos ir pavieniai siunčia dienraščiui sveikinimus.

50 metų yra gerokas lakotarpis. Išgyventi 50 metų 
progresyviam, neangliškam laikraščiui Jungtinėse Vals
tijose, yra nepaprastas laikotarpis, didžiulės reikšmės 
jubiliejus.

Mes tik galime pasveikinti suomius darbo žmones, 
kad jie valiojo leisti savo laikraštį per 50 metų.

Tegu jis gyvuoja dar ilgiausius metus!

Superior, Wis., kur jis 
isteigė gerą spaustuvę, 
gos, žurnalai ir kitokie 

Prieš keletą metų

TAS $100,000
GENEROLO CLARKO, vadovaujančio armijas Ko

rėjoje, pasiūlymas $100,000 kinų, šiaurės korėjiečių bei 
rusų lakūnams, sukėlė nemaža protestų, ypatingai An
glijoje.

Kaip žinia, gen. Clark pasakė (per radiją ir lape
lius) priešo lakūnams: tam, kuris, pirmutinis nusileis 
su lėktuvu mūsų pusėn, bus išmokėta $100,000 ir užti
krinta laisvė. Kitiems gi, kurie tai padarys, bus išmokė
ta po $50,000 už lėktuvą.

Tai pirmas toks atsitikimas, pi r irias toks siūlymas 
visų karų istorijoje. Jis nėra garbingas. Jis atsiduoda 
kaž kuo nepageidaujamu.

Dėl to Anglijos spauda ir parlamento nariai šį gen. 
Clarko sumanymą aštriai kritikuoja . Dalykas iškilo net 
parlamente. Tūli tiesiog reikalavo, kad Churchillas už
protestuotų. Bet jis atsisakė tai daryti, nors pats pri
pažino, kad dabartiniu laiku, kai einama prie karo pa
liaubų, toks siūlymas yra “ne vietoje.”

Gen. Clark, siūlydamas tokia propoziciją, teisinasi, 
. sakydamas, kad amerikiečiai norį “pagauti” nors vieną 

priešo lėktuvą ir sužinoti jo paslaptis....

Įvairios Žinios
Bulgarijos ir Rumunijos 
kultūrinis 
bendradarbiavimas

1953 me
nu matytas

SOFIJA, kovo 24 d.—Va
kar Sofijoje., komitete drau
gystei ir kultūriniams ry
šiams su užsieniu, mišrios 
Bulgarijos - Rumunijos ko
misijos darbo išdavoje buvo 
pasirašytas Bulgarijos 
Liaudies Respublikos ir Ru
munijos Liaudies Respubli- 

a kos kultūrinio bendradar-
• biavimo planas 

tams. Plane
. dviejų broliškųjų respubli

kų mokslinių darbuotojų, 
■ artistų, rašytojų, dailinin

kų, žurnalistų lankymasis 
vienų pas kitus, siekiant sa- 
vitarpiškai susipažinti ir 
pasikeisti patyrimu, o taip 
pat numatyta organizuoti 
ansamblių gastroles, paro
das, plačiai keistis informa- 
eija, publikacijomis, litera
tūros ir meno kūriniais. 
Numatoma taip pat išplės
ti ryšius radijo, spaudos ir

Atviras sveturgimiij tėvų 
vaikų laiškas

Žemiau spausdiname 
laišką, kurį gavome iš sve- 
turgimių tėvų vaikų orga
nizacijos, Sons and Daugh
ters of the Foreign Born. 
Spausdiname jį anglų kal
boje, pasitikėdami, kad ne 
vienas mūsų skaitytojas jį 
iškirps ir parodys čia au
gusiam jaunimui, kurio tė
vai yra gimę ne Amerikoje. 
Jau laikas, kad jaunimas 
apsigalvotų ir susirūpintų 
savo ir savo tėvu likimu. 
Laiškas seka:
An Open Letter to All 
Youth Whose Parents 
Are Foreign Born

We, the Sons and Daugh
ters of the Foreign Born, 
young Americans organ
ized in defense of our pa
rents, call upon you to pro
tect your parents and your-

We call upon you to join 
with us in activities for the 
repeal of the Walter -Mc
Carran Law;

guarantee the dreamed-of 
future for themselves and 
their children, they fought 
for decent conditions for 
workers and organized *
trade unions, struggled 
against Jim Crow and 
against anti-Semitism. Our 
parents rallied in defense 
of the Bill of Rights and 
the Constitution. They 
have spoken for Peace.

IV is for these “crimes” 
that our parents face dena
turalizations and deporta
tion today.

But our parents are not 
the only intended victims 
of the Walter-McCarran 
Law.-

. Recently the Attorney 
General quite openly de
clared ’that within a few 
months more than 10,000 
persons would have to de
fend themselves against the 
attempt to take away their 
precious citizenship, and 
more than 12,000 would be 
arrested in deportation pro
ceedings.

Urge, them to 
their Congress-

contribution to

Carraii Law.
Write a friend and young 

relatives, 
write to 
man.

Make a
the Sons and Daughters of 
the Foreign Born in order 
that we can reach more 
people with our story.

Write a letter to the Soms 
and Daughters of the 
Foreign Born asking us to 
send you more information 
and how you can start a 
group in your community.

Send all communications 
and contributions to:

Sons and Daughters 
of the Foreign Born,

23 West 26th Street, 
New York 10, N. Y.

IŠ UNIJŲ VEIKLOS
Pasirašė sutartį

Yonkers, N. Y. — Textile 
Workers unijos lokalas 122 
pasirašė sutartį su Alexander 
Smith. Ine. firma, kuri išdirba 
kilimus (karpetus). Dabartinė 
su-tArtis pratęsiama iki 
mčty\birželio 14 d.
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Dvi

DARBININKU SVEIKATA
J. J. Kaškiaučius, M. D.

NARIŲ REUMATIZMUI 
GYDYTI.

Narių reumatizmas—na
rių gedimo liga. Ilga, nuo
bodi,’įkyri ir atspari liga. 
Visaip ji išsišakoja, įvai
riai pasireiškia ir esti ke
leto rūšių. Bet dalykų es
mėje tai yra tam tikro iš
sigimimo liga. Narių audi
nių medžiaga po truputį 
trupa, dyla, skyla, lyg kad 
tas menkai sumaišytas ce
mentas, ar asfaltas, ar ply-

veilija

not 
are 
.not

that while at the moment 
there are 30 persons who 
face denaturalization, and 
more than 285 persons who 
already face deportation, 
the ultimate target of the 
Walter- McCarran Law is 
the 3,000,000 non-citizens 
and the 11,000,000 natural
ized citizens, and their 
families.

The provisions of the 
Walter-McCarran Law sig
nal danger for all Americ
an youth, .but for the sons 
and daughters of foreign 
born parents there is an 
iimmediate threat.

Our parents and their 
contributions must not be 
exiled! For with them will

Dvi unijos susitarė 
pasidalinti darbininkais

Washington, D. C. — 
pačios didžiausios Amerikos
Darbo Federacijos unijos — 
International Brotherhood of 
Teamsters ir International As
sociation of Machinists — 
pasirašė sutartį. Per ilgus me
tus jos tarpe savęs kovojo už 
gazolino stočių mechanikus ir 
patarnautojus. K i c k v i e na 
stengėsi tuos darbininkus sau 
pasiimti ir rezultate daugu
ma tų darbininkų buvo neor
ganizuoti, 
milijonas 
sudarytas 
nių narių,
visus nesusipratimus ir ginčus 
tarpe minėtų unijų.

O tai daugiau kaip 
darbininku. Tapo 

komitetas is aštuo- 
kuris ateityje spręs

Kultūros rūmai Tiranoje
TIRANA, Albanija, bal. 

14 d.—Ali Kelmendi vardo 
kultūros rūmai 
yra stambiausia 
įstaiga Albanijoje, 
se praleidžia savo 
kį tūkstančiai darbo žmo
nių, dirba teatro, muzikos, 
literatūros, technikos ir ki
ti kabinetai bei rateliai.

Rūmų biblioteka turi 
daugiau kaip 11,000 tomų 
knygų, neskaitant žurnalų 
ir kitų periodinių leidinių. 
Rūmų darbuotojų kolekty
vas organizuoja koncertus, 
teatrinius pasirodymus dar
bininkams, Liaudies armi- 
j o s dalims, valstiečiams. 
Pereitų metų nacionalinėje 
teatrinės ir meninės savi
veiklos apžiūroje rūmų te
atro kolektyvas gavo pir
mąją premiją.

Žymią vietą kultūros rū
mų veikloje užima prieša
kinių tarybinių darbo me
todų propagavimas.

Tiranoje 
kultūros 
Rūmuo- 

laisvalai-

to stop the 
destruction of homes and 
family.

These things we ask of 
you for good reason.

Today, we, more than 70C 
young Americans through
out the country, live in a 
state of anguish and un
certainty. Our educations 
are disrupted, our person
al plans stifled. An ever
present fear dwells in our 
hearts — the fear that a 
knock on our door may be 
the signal for the breaking 
up of our homes and fam
ilies. That a knock on our 
door may mean the arrest, 
jailing, and eventual exile 

[ of our parents through de
portations.

This situation exists 
because our parents 
criminals; they have
been accused of theft, graft | go America’s strength, her 
or corruption . They stand 
accused only of loving their 
adopted land too much .

Our parents, as yours, 
came to this country as 
youth filled with hope, the 
will to work hard, and a 
great dream — the dream 
of a fruitful, peaceful fu
ture!

During the years their 
hands and minds helped 
mold our country’s great
ness. They, alongside your 
parents, helped bridge the 
continent with shining 
rails. They helped lay the 
bricks of giant skyscrapers. 
Our parents and other pa
rents tended the rich earth,

1 and they gave freely of 
their cultural heritage to 
the music, art and litera
ture of their new land.

. And out of the desire to

greatness, and the hope for 
brighter tomorrows .

Join with our organiza
tion, the Sons and Daugh
ters of the Foreign Born, 
and let us together determ
ine that we shall not be or
phaned through the deport
ation of our parents. Let 
us determine that our 
homes and future are not 
shattered at the whim and 
fancy of one man, the At
torney General, nor his 
whole department errone
ously called “Justice.”

We ask you to circulate 
among your friends in
formation and petitions 
calling for the repeal of the 
Walter - McCarran .Law.

Write your Congressman 
today. Urge him to intro
duce and support legislation 
to repeal the Walter- Mc-

Išvengta streiko

Cleveland, Ohio. — Per tū
lą laiką Nickel Plate geležin
kelio darbininkai ruošėsi prie 
streiko. Bet dabar pranešta, 
kad Brotherhood of Railroad 
Trainmen pasirašė sutartį su 
minėta kompanija ir tuo 
du streikas neįvyks.

bū-

Pažadėjo turėti tris 
milijonus narių

Chicago, 111. — Internatio
nal Brotherhood of Teamsters 
konvencijoje paaiškėjo, kad 
šiandien ši unija turi 1,350,- 
000 narių. Tai bene skaitlin
giausia unija visoje Amerikos 
Darbo Federacijoje. Bet pre
zidentas Beck pasakė, kad 
dar randasi keletas milijonų 
neorganizuotų darbininkų. Jis 
pažadėjo paleisti darban visą 
unijos aparatą organizavimui 
neorganizuotų darbininkų. 
Beck mano, kad per dešimt 
ateinančių metų jo vadovau
jama unija savo eilėse jau tu
rės tris milijonus narių.

Nedaug'dar kas pasiek
ta tai ligai gydyti, paleng
vinti arba neduoti jai atsi 
rasti, įspėti ją, saugotis jos. 
Vistiek tapo susekta, kad, 
kaip ir džiova, tas nelabasis 
reumatizmas yra neturto ir 
skurdo ir vargo liga, neti
kusios mitybos rezultatas.

Kad išvengti reumatizmo, 
reikia gero, maistingo val
gio, daugiau gyvulinių pro
teinų, daugiau vaisių, dar
žovių ,daugiau visokių vita
minų ir mineralų. Net ir įsi
senėjusiam reum a t i z m u i 
gydyti .reikia gero, pilno, 
balansuoto maisto, priedui 
reikia daugeriopų vitami
nų preparatų. Tai netaip 
greit genda sąnariai,, netaip 
labai susitraukia, vysta ir 
silpsta raumenys, jų saus
gyslės. Yra nemažai tokių 
atsitikimų, kur gerai pritai
koma dieta, su vitaminų 
gausa, pradėjo atgauti li
gonius, pradėjo atgaivinti 
narių audinius, didinti jų 
judėjimą.

Yra tani tyčia maudy
nės, purvo maudynės, mine
ralinės karštos maudynės, 
taipgi sistemingi braukinė- 
jimai, miklinimai ir valin
gi judėjimai, vaikštinėji
mai, plaukiojimai, greta ki
tokių fizinio gydymo prie
monių (saulės šviesa, ultra
violetiniai spinduliai, dia- 
termija, mechaniniai judin- 
tuvai) ir net operacijų: vi
sa tai padeda reumatikams 
atsigaivelėti, atsigriebti ir 
pergalėti narių gedimą.

Yra tam tyčia ’sanatori
jos, kur gydytojai, techni
kai, slaugės, masažuotojai,

maisto gamintojai 
sutartinai . Vartojami ke
penų įšvirkštimai, didžiules 
daugmeningų vitaminų do
zės, kartais ir aukso drus
kų įšvirkštimai, saulės mau
dynės, lempos, diatermija, 
fizinio gydymo priemonės. 
Kas dieną gydytojai įlei
džia su adata prostigmino. 
kuris atleidžia raumenų 
spazmus ir teikia jiems 
energijos ir tvirtumo. Pro- 
stigminas (neostigm i n a s ) 
labai naudingas raumenų 
ir nervų tonui gaivinti. 
Duodamas su adata, pas
kiau ir tabletėmis, i burna, z V L

Dar keli įdomūs dalykai. 
Reumatike moteris, kai pa
stoja nėščia ir vaikščioja 
“tokia,” pasidaro per tą 
laikotarpį" geresnė, nariai 
miklesni ir judresni. Paskui 
ir vėl atgal atkrinta, po 
gimdymo. Mat, nėščios mo
teries kraujas turi estroge
ninių (moteriškų lytinįpu^ 
karščiagamių) ho r m o n ų, 
turi daugiau ir cholestero
lio.

Kai reumatikas suserga 
geltligė (“jaundice”), jo 
kraujo skysčiai irgi dau
giau turi tos riebalinės me
džiagos — cholesterolio. 0 
cholesterolis turi ką ben
dra su lytiniais hormonais. 
Tai vis steroidų (riebalinių 
medžiagų) padarai. Atro
do, kad tokių medžiagų • 
esama stoka reumatikų or
ganizme. Suteikiant jiems 
daugiau tokios rūšies me
džiagų, nariai eina geryn. 
Net ir kiaušinių ir jų try
nių dieta ir šiaip gyvuliniai 
valgiai turi tų steroidų, 
cholesterolio ir panašių rie
balinių dėsnių. Todėl tolėju 
dieta irgi gerai reumal
kams.

Kaip tik šita linkme jau 
tapo pagaminti ir reuma
tiniai vaistai, turį giminin
gų steroidams bei choleste
roliui medžiagų. “Ertron” 
duodavo ir tebeduoda pa
lengvėjimą reumatika m s. 
Netaip,, seniai tapo paga
mintas “Compound E,” ku
ris tebėra dar tyrinėjimų 
stadijoj ir, matyt, daro ge
rai ligotiems nariams.

Katalikų tiktai saujele

Brussels, Belgija. — Slap
toji Belgijos policija suėmė 
.4 įtąriamnis “karinius šni
pus.”

Tai vyrai ir moterys, nacionalistai Ken’jos kolonijoje, kuriuos britų armija suaręs* 
tavo ir varo j kalėjimą. Didesniam tų žmonių pažeminimui britai uždėjo ant rankų 

retežius ir sunumeravo.

2,786,033; šiaurės
Islandijos

21,200; Gibraltare
Kipro saloje 3,493;

75,000; Goso
palyginus 

kitų tikybų žmonėmis to- 
imperijoj<e. Iš keleto šim- 
mi lijo nu gyventojų, katali- 
viso labo tesiranda tik

Pranciškonų Darbininkas 
suteikia duomenų apie kata
likus didžiojoje Britanijos 
imperijoje. Duomenys labai 
įdomūs. Jie parodo, kaip ma
žai tėra katalikų 
su 
je 
tų 
kų
26,672,332.

Darbininko i n f o r m a ei j o s
yra sekamos:

Šiandien Anglijoje ir Vali- 
‘ joje (be Škotijos) yra 188 

vyskupijų. Jose 1952 m. buvo 
pasaulinių kunigų 4,296 (4,-

237) 
1951 
2,455 
2,895
(911). Moterų vienuolynų yra 
1,101. Katalikų priskaitoma j 
2.878.00. Atsivertimų 1951 m. i 
buvo 11.360, 1950 m.-l 1.010. i 

1952

Airijoje
Airijoje 471,329; 
salose 
21,200;
Maltos saloje
saloje 28,000.

Viso — 7,2
Visame Britų Commonweal- 

the katalikų skaičius toks:
Europoje 7.212,230; įkzijo- 

je 5,602,190; Afrikoje ^5,064,- 
273; Amerikoje ir Kanadoje 

16,755,945; Australijoje ir N.

(skliautuose skaičiai 
m.) vienuolių kunigui 

(2,447). Bažnyčių—
(2,876), koplyčių 918

katalikai turėjo ! 
pradžios mokyklų 1,303 su 

mokiniais.. Scconda- [

m.

398,529
ry Modern Schools — 108 su I 
30,138 mok., Secondary Gra
mmar Schools:— 73 su 28,211 
mok., Dricet Grant Schools— 
51 sui 25,487 mok 
dencc
603 mok 
41 su 4,061 mok.

Viso katalikų Britų valdo
mose Europoje teritorijose 
buvo:

Anglijoje ir Valijoje — 2,- 
857,200; Škotijoje 748,463;

Indcnpen-
Schools — 546 su 77,-

Special School —

Viso — 26,672,552.

GEN. PROKURORAS 
i SURADO DAR 62 “SUB- 
VERSYVES” GRUPES

Washington. — Generalis 
[Jungtinių Valstijų proku
roras Herbertas Brownell 
ketvirtadienį paskelbė dar 
62 amerikonų bei ateivių 
organizacijas kaip “subver-

Bus reikalaujama, 
jos susiregistruotų pagal 
McCarrano įstatymą, 
apeliacijos federaliams geis
mams sulaikys registravi
mąsi net iki keleto metų.

O jau buvęs Trumano ge- 
neralis prokuroras pernai 
paskelbė 192 organizacijas 
“ su b ve rsy ve mis. ’ ’

kad

Bet

2 pual.—Laisve (Liberty)--Antradien., Gegužės-May 5, 1953
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Balandžio 25 d. vietinė 
spauda buvo perpildyta foto
grafijomis ir aprašymais iš 
Hialeah apylinkės apie Įvyku
si apiplėšimą. Keturi jaunuo
liai banditai nutėmijo algų 
išmo.kėtoją nešant iš Hialeah 
Miami Springs banko $5,200. 
Tai buvo algos dėl White 
Belt Dairy darbininkų. Api
plėšimą pastebėjo apskr. vieš- 
kel. patruliuojantis policma- 
nas Mike Daugherty. Tuojau 
Įvyko susišaudymas ir polio 
manas buvo banditų peršau
tas per rankos riešą ir kojos 
šlaunį.

Per radijo signalus akimir
ksnyje išstojo apie du šimtai 
policmanų ir seklių gaudyti 
banditus. Kaip bematant bu
vo susektas vienas banditas 
bute klazete pasislėpęs, tai 
Fred Cash, 20 metų. Po kelių 
valandų buvo suimtas ir John 
Fulford, 25 motų. Kiti du 
stropiai ieškomi.

Jaunuoliai banditai sura
kinti geležiniais branzalietais.

UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 Paraše ROMAUS! ROLLAND —127—

(Tąsa)
—Imu tave. Per mane tu įsikūnysi.
Tas kūrybingas sielos galingas apka

binimas yra brutalus ir vaisingas kaip 
santykiavimas...

Aneta ant stalo rado, ką buvo para
šiusi. Ji visa tai suplėšė . Tie besaikiai 
žodžiai jai buvo pasidarę nepakeliami 
kaip ir jausmai, kuriuos jie išreiškė. Ji 
nenorėjo d r u m s t i gerovės, kurioje 
skendėjo. Jai susidarė palengvė
jimo įspūdis, lyg atleidus raištį, ką 
tik pert rūku s grandinei... Kaip 
žaibas jai iškilo vizija tos grandi
nės vergiją, kuriomis siela nusikrato iš 
lėto, viena po kitos per visą eilę egzisten
cijų, savų ar svetimų (Tai vis vien);.. 
Ir ji pati save paklausė:

—Kam, kam tas amžinas prisirišimas, 
tas amžinas veržimasis? Į kokį išsiva
davimą mane stumia kruvina geismo ei
sena? ..

Tai truko tik akimirką. Kam neri
mauti dėl to, kas ateis? Tai praeis taip 
pat kaip ir tai, kas buvo atėję. Mes ge
rai žinome, kad vis tiek kas beateitų, 
mes prasiskverbsime pro jį. Kaip sako 
liaudies patarle, tas senas, didvyriškas 
maldos ir kovingumo žodis: “Tegu dievas 
mums uždeda ant pečiu tik tokią naštą, 
kurią galėtume panešti!.. ”

Savąją ji panešė, tą vienos dienos naš
tą. Dienai—diena’.. Ji jautėsi paleng- 
vėjusi kūnu ir siela...

To strive, to seek, no to find and not 
to yield...

“Gerai. Gerai...’ Aš nepraradau die
nos. .. Tęsinys rytoj!..”

Ji kėlėsi. Ji buvo nuoga. Ir viršum 
stogų rytmetinė saulė, didžioji rugpiū- 
čio saulė,'maudė jos kūną ir kambarį... 
Ji buvo laiminga... Taip, vis vien!

Visa ją supanti aplinka buvo ta pati 
kaip ir vakar: žemė ir dangus, praeitis 
i?»ateitis. Bet visa, kas vakar ją slėgė— 
šiandien spinduliuoja.

Markas sugrįžo labai vėlai, naktį. Da
bar, kai jis pasilinksmino be motinos, 
jis jautė sąžinės graužimą, ją palikęs 
vieną ir vertęs budėti. Jis žinojo, kad 
Anėta neguldavo, kol jis nesugrįždavo; 
ir jis tikėjosi sutikimo, šalto kaip ledas. 
Nors jis buvo kaltas—kaip tik todėl— 
lipdamas laiptais jis pasitempė ir pasi
ruošė kovingai laikytis. Su įžūlia šyp
sena lūpose, gilumoje savimi netikras, 
jis pasiėmė iš po šiaudirlio kilimėlio rak
tą ir atidarė duris. Niekas nejudėjo. 
Kabindamas savo paltą prieškambary
je, jis laukė. Tyla. Ant pirštų galų jis 
įslinko į savo kambarį ir be triukšmo 
rengėsi gulti. Jam pasidarė lengviau 
ant širdies. Palikim rytdienai rimtuo
sius reikalus! Bet jis dar nebuvo vi
siškai nusirengęs, kai jį persmelkė bai- 

tf/mė. Toks nejudrumas buvo neįprastas...
Jis, kaip ir motina, turėjo gyvą vaiz

duotę, greit nerimstančią... Kas nuti
ko?.. Jis buvo tūkstantį mylių nutolęs, 
kad galėtų įtarti mirtiną audrą siaubus 
šią naktį gretimame kambary. Bet jo 
motina jam buvo neišaiškinama, kelianti 
nerimą; jis niekad nežinojo, ką ji gal
voja... Pabūgęs, vienmarškinis ir ba

Miami, Fla.
Iš fotografijų mes juos paži
nome, nes jie šalia mūsų bar-
beršapės ateidavo į pulrūmĮ 
lazdomis ritulį badyti ir iš 

i nikelių palošti, o ir į barber- 
Išapę plaukų nusikirpti. Na, ir 
kas galėjo tikėti, kad tokie 
atrodą nieko sau vyrukai ga
lėtu kruvinus banditų darbus.

I ‘dirbti. Dabar už savo gnekus 
‘turės atpakūtavoti.

Mūsų miestas ketina dar 
viena lietuviška šeima pratur- 

i tėti. Pastaruoju laiku čia lan
kėsi iš New Yorko miesto 
barberys Povilas Masilonis. Jis 
planuoja ten išsiparduoti ir 

j pas mus atvažiuoti pastoviam 
apsigyvenimui. Jis turi jau ir 
Floridos barb oriškus leidimus. 
Mano čia Įsigyti barberšapę 
ir gyvenimui namą. Florida 
esanti sveikesnis užkampis. 

•New Yorkas pasidaręs nepa-
■ kenčiamas, ypač sveikatos at
žvilgiu. Su -Įuomi kartu pas 
mus lankėsi ir tūla lietuvė iš

■ New Yorko, bet aš pamiršau

BALTIMORE, MD.
Pavasarinis išvažiavimas

Moterų Klubas rengia išva
žiavimą Motinos Dienai at
žymėti. Išvažiavimas Įvyks 
sekmadienį, gegužės 10 d., 
pas M. Kučinską,Hammonds 
Ferry Road, Linthicum, Md. 
Pradžia nuo pusdienio, Įžan
gos nebus. Kaip kitados, taip 
ir šiemet, rengėjos stengsis 
aptarnauti svečius pagal ge
riausią savo išgalę. Bus duo
dama skanūs ir šilti pietūs, su 
prieskoniais ir taipgi bus išsi
gerti, pagal kiekvieno skonį.

jos pavardės pasiklausti. Jai 
irgi labai patinka Floridos 
saulėta gamta. Ji negalinti at
sigėrėti.

Pastaruoju laiku per mėne
sį laiko neturėjome lietaus. 
Bet rašant šiuos žodžius per 
tris valandas gausiai iškrito 
lietaus, ir apvytę ir dulkėti 
žalumynai puikiai atsigavo.

V. J. Stankus.

sas, jis nuėjo ir prikišo ausį prie Anetos 
durų. Jis nurimo. Ji buvo kambaryje. Ji 
miegojo, stipriai ir šiurkščiai alsuoda
ma. Jis pravėrė duris, bijodamas, kad 
ji nebūtų susirgusi, ir prisiartino prie 
lovos. Gatvės šviesoje jis pamatė ją, 
išsitiesusią aukštielninką, bejėgę, su 
plaukais, užkritusiais ant skruostų, — 
tas pats tragiškas veidas, kadaise nak
timis intrigavęs jos draugę Silvi; alsavi
mas sunkus, smarkus, prislėgtas, kėlė 
krūtinę ir vėl krito sugniužęs. Marką 
apėmė baimė ir gailesys dėl to, ką jis 
buvo atspėjęs apie šio kūno nuovargį ir 
skausmus. Pasilenkęs ant pagalvės, jis 
tyliu ir drebančiu balsu sušnibždėjo:

—Mamyte...
Tarsi miego tolyje suvokusi šaukimą, 

ji pasistengė išsiveržti ir sudejavo. Iš
sigandęs vaikas paėjo. Ji vėl nebeju
dėjo. MaTkas nuėjo atsigulti. Jo am
žiaus nerūpestingumas, dienos nuovar
gis nuslopino jo nerimą. Jis išmiegojo 
iki ryto nepabusdamas.

Keliantis jam vėl sugrįžo vakarykščiai 
vaizdai ir baimės. Jis stebėjosi dar ne
matęs motinos: paprastai (jis dėl to pyk
davo) ji rytą įeidavo į jo kambarį pa
sakyti jam labas rytas ir pabučiuoti jį 
lovoje. Šį rytą ji neįėjo. Bet gretima
me kambaryje jis girdėjo ją vaikštinė
jančią. Jis atidarė duris. Atsiklaupusi 
ant parketo, ji šluostė baldus ir neatsi
suko. Markas jai pasakė “laba diena”; 
ji pakėlė į jį šypsančias akis ir tarė:

—Laba diena, mano mažuti,—ir tęsė 
savo darbą, nesirūpindama juo. , Jis ti
kėjosi, kad ji ims klausinėti apie vaka
rą; jis nekęsdavo tų klausimų; bet kai 
ji nieko neklausinėjo, jis įsižeidė. Ji da
bar nuėjo į savo kambarį, tvarkė, pa
baigė rengtis: tai buvo jos pamokų lai
kas; ji rengėsi išeiti. Jis matė ją veid
rodyje į save žiūrinčią, jos pamėlyniju- 
sius paakius, bruožus dar pavargusius, 
bet akyse buvo šviesa!.. ir besijuokianti 
burna. Jis dėl to apstulbo. Jis manė 
pamatysiąs nuliūdusį veidą; ir net jis 
buvo pasiruošęs savo širdyje jos. gailė
ti: tas suardė jo planus. To žmogiūkš
čio logiką tai erzino...

Bet Aneta turėjo savąją. “Širdis turi 
savo pagrindus...” Kaip aukštesnis pro
tas, kurį dvasia pažįsta. Apie tai, ką ki
ti galėtų pagalvoti, Aneta nebesirūpino. 
Dabar ji žinojo, jog nereikia norėti, kad 
tave kiti suprastų. Jei ji tave myli, tai 
tik užmerktomis akimis. Nedažnai jie 
jass užmerkia!.. “Tebūnie jie, kokie tik 
nori! Kokie jie bebūtų, aš juos myliu. 
Aš negaliu apsieiti be meilės. O jei jie 
manęs visiškai nemyli, aš . savo širdyje 

.turiu užtektinai meilės ir sau, ir jiems...”
Veidrodyje ji šypsojosi daug toliau už 

savo akių, liepsnai, kurios tik lašeliai bu
vo jos akys,—amžinajai Meilei. Ji nuleido 
rankas, kurios ją šukavo, atsigręžė j sa
vo . sūnų, pamatė susirūpinusį mažojo 
veidą, prįsiminė vakarą, paėmė ji už pa
smakrės ir, skirdama skiemenis, ji links
mai jam pasakė:

—Jūs šokote, man labai smagu! Ge
rai, dabar padainuokite.

(Bus daugiau) 4

Prašome visų skaitlingai at
silankyti, ir kad pietūs per 
daug neatvėstų, tai nesi vėlin
kite su pribuvimu, nes apart 
valgių ir gėrimų, dar norėsi
me ir pasikalbėti.

Dienraščio Laisvės piknikas, 
kuris atsibus 7 d. birželio, 
Slovac National Home Park, 
6526 Holabird Avė., rengia
mas visais garais, įžangos ti- 
kietai yra jau seniai platina
mi. Teko sužinoti, kad bus 
gera meninė programa, todėl 
tikimės turėti daug svečių iš 
plačios apylinkės. Prie progos 
primenu LLD 25 kp. nariams, 
kad mėnesinis k p. susirinki
mas Įvyks 11 d. gegužės, pap
rastu laiku ir Įprastoje vieto
je. Kadangi prieš Laisvės pik
niką kito susirinkimo jau ne
bus, o prieš pikniką visuomet 
reikalų būna labai daug tai 
yra pageidautina, kad šiame 
susirinkime juo daugiau narių 
dalyvautų. Sakysime, kad taip 
koki trys tesėtkai narių pūkšt 
ir susirenka, tai dar vis būtų 
tik biskis daugiau, kai pusė 
narių. Bet ir iš tiek galėtume 
išrinkti visus darbininkus, 
kiek piknikui reikia. O tokiam 
“šposui” iškirsti kliūčių mažai 
yra. Dabar jau ir orai palan
kūs ir vakarai ilgesni, viskas, 
ko tik reikia, tai “užsispyri
mo.”

Kvieslys.

New Haven, Conn.
LLD kp. rengia pietus nau

dai mūsų spaudos, šitie pie
tūs bus skirtingi nuo buvusių 
pietų praeityje. Gausime ski
landžių ir kalakutienos, taipgi 
bus gėrimų. O tikieto kaina 
tiktai $2. Prie to, bus proga 
i)- pasišokti. Vieta randasi 
prie 243 N. Front St. Pietūs 
Įvyks birželio 7 d.

Remkime mūsų spaudą, da
lyvaudami šiame parengime..

★ ★ ★ •
Mūsų Didžiojo Vytauto Lie

tuvaičių Draugija turės 50 
metų sukaktį. Įvyks liepos mė
nesį. Kaip girdėjau., tai prie 
to rengiasi iš kalno. Geriau
sio pasisekimo.

★ ★ ★
Lietuvių Apšvietus Draugi

ja turėjo surengusi pietus. 
Matyt, turėjo geras pasekmes.

LLD kp. laukia gegužės 17 
dienos. Tą dieną, mat, Brid- 
geporto lošėjai suvaidins įdo
mų veikalą “Dėdė Atvažia
vo.” Parengimas įvyks L. B. 
Svetainėje, 243 N. Front St. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Bilie
tas tiktai 50c. Bus proga ir 
pasišokti. J

Nepraleiskite progos šį 
vaidinimą pamatyti.

Vardu LDS 16 kp. tariame 
labai ačiū Amilijai Miller ir

Mrs. John Porter, iš Bordentown, N. J., žiūri Į savo 
vyro paveikslą. Ji labai nudžiugo, kai išgirdo, kad 
jos vyras randasi tarpe amerikiečių karo belaisvių, 

kurie jau paleisti ir tuojau sugrįš namo.

Great Neck, N. Y.
Įsitčmykite ir atsiminkite

Buvo jau pranešta, kad čia 
kelios bendrai organizacijos 
ruošia scienoje perstatymą 
veikalo “Prakeikimas.” Tai 
intymi drama, iš kiek senes
nio Lietuvos gyvenimo. Labai 
verta pamatyti.

Tą veikalą suvaidinti pas 
mumis atvažiuoja artistų tru
pė iš Ilgosios salos miestelių, 
vadovybėje J. Stankaitienės 
iš Lake Ronkonkoma. Kad 
programą paįvairinti, apart 
šio vaidinimo, bus iš Brookly- 
no Aido Choro merginų šokė
jų grupė, taipgi brooklyniečiai 
Juškienė ir J. Grybas atliks 
partiją monologų. Bus ir dau
giau artistų, kad vakarą nu
teikus įdomiau ir linksmiau.

Dainuos Aido Choro vyrų 
grupė iš Richmond Hill, N. Y., 
vadovybėje Aldonos Berno
taitės.

I Po programos bus šokiai. 
Taipgi bus valgių ir gėrimų.

šis parengimas įvyks sek
madienį, gegužės 10 d., Kas- 
močių svetainėje, 91 Steam
boat ltd. Prasidės 5 vai. po 
pietų.

Rengėjai užprašo visus atsi
lankyti. F. Kl-t°n.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Kolūkio statybos

KĖDAINIAI. —■ Eilė visuo
meninių pastatų šiais metais 
bus statoma “Šėtos” kolūkyje. 
Numatoma pastatyti karvidę, 
paukštidę, padargų sandėlį, 
siloso bokštą ir tt.

Būsimų jų statybų aikštelėse 
jau verda darbas. Kolūkio 
statybininkai veža į vietą, o 
taip pat paruošia statybines 
medžiagas. Jau suvežta visa 
miško medžiaga, 30 tūkstan
čių plytų, cementas. Dvylika 
statybinės brigados narių dir
ba kolūkio lentpiūvėje.

S. Stanišauskas. \

Mokslinė sesija Pabaltijo 
tautų istorijos klausimais

Vilniuje prasidėjo antroji 
jungtinė mokslinė sesija, skir
ta Pabaltijo tautų istorijos 
klausimams. Sesiją ruošia 
TSRS Mokslų akademijos Is
torijos ir Filosofijos skyrius 
kartu su atitinkamais Lietuvos 
TSR, .Latvijos TSR, Estijos 
TSR Mokslų akademijų insti
tutais. Bus svarstomi Pabalti
jo tautų ekonominio ir kultū
rinio vystymosi, po Spalio re
voliucijos klausimai, medžia
ga apie revoliucinį-demokra- 
tinį judėjimą Lietuvoje, Latvi-

Evai Rudman už surengimą 
pietų laike LDS 5 apskr. kon
ferencijos. Taip pat ačiū Jo
seph Miller uiž gražų patar
navimą svečiams, kurių buvo 
nemažai. J. S. K.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

YOUNG WOMEN. To learn trade 
in Dental laboratory. Light Clean 
work; fast advancement. Good pay 
while learning. Apply NOBILIUM 
PRODUCTS, INC., 914 Walnut St. 
WA. 2-0553.

(87-89)

joje, Estijoje, apie Amerikos 
—Anglijos imperialistų niek
šingą veiklą Pabaltijo respub
likose ir kiti.
Sesijoje dalyvauja Maskvos, 

Leningrado, Vilniaus, Rygos, 
Talino, Tartu ir kitų miestų 
mokslininkai.
Liaudies menininkų 
konferencij a

VILNIUS, III. 25 d. — Vil
niaus Dailės muziejuje Įvyko 
liaudies menininkų konferen-- 
cija. Dalyvių tarpe— kolūkie
čiai O. Karčiauskienė,-A. Pod- 
lipskas, darbininkai V. Deme- 
nius, K. KiŠonas, namų šei
mininkės A. Milašienė, E. Ba- 
bravičienė, mokytoja A. Siru- 
tytė ir kiti respublikinėje 
liaudies kūrybos parodoje iš
statytų darbų autoriai. Konfe
renciją atidarė kultūros-švie
timo įstaigų komiteto prie 
LTSR Minisįrų Tarybos pir
mininkas V. Girdžius. Dailės 
muziejaus direktoriaus pava
duotojas P. Gudynas padare 
pranešimą — “Pirmoji res
publikinė liaudies kūrybos pa
roda ir jos reikšmė.” Apie 
tapybą ir grafiką liaudies kū
ryboje kalbėjo dailininkas J. 
Mackonis.

Diskusijų metu buvo pažy
mėti ne tik dideli laimėjimai 
liaudies menininkų kūryboje, 
bet ir eilė trūkumų ypač or
ganizaciniame darbe teikiant 
paramą liaudies menininkam. 
Kalbėjusieji iškėlė, kad vieti
nės rajoninės .organizacijos, 
kurioms pavesta rūpintis liau
dies kūryba, nesirūpina šia- 
darbo sritimi. Nėra taip pat 
beveik jokios literatūros liau
dies meili įlinkiams, ypač pasi
gendama literatūros apie me
džio drožybą, skulptūrą, ta
pybą, siuvinėjimą ir tt. . f
Kolūkio žvejai

DAUGAI. — ‘Lenino keliu’ 
kolūkio žvejų brigada, vado
vaujama brigadininko J. Sa
kalausko, pereitais metais su
gavo 14 tonų žuvies. Vien tik 
iš žuvininkystės kolūkis gavo 
33 tūkstančius rublių pajamų.

žvejybos metu ypač pasižy
mėjo B. Česnulevičius, V. Ši
lalė, J. Babaliauskas ir kiti.

Dabai- brigada žvejoja tre
čiojo šių metų ketvirčio sąs
kaita.
Gegužiniai įsipareigojimai 
vykdomi

KAUNAS, IV. 4 d. — Sek
damas patriotine “Pergalės” 
fabriko turbinų gamintojų i- 
niciatyva, Kauno trikotažo 
fabriko “Laimė” kolektyvas 
išvystė socialistinį lenktyniavi
mą Gegužės Pirmosios garbei. 
Įmonės darbininkai ir inžinie- 
riniai-techniniai darbuotojai 
įsipareigojo ne tik įvykdyti 
gamybos planą aukštais ro
dikliais, bet kartu Įgyvendin
ti visą eilę priemonių, kurios 
ateityje leis dar labiau page
rinti fabriko darbą. Prisiim
tieji gegužiniai Įsipareigoji
mai garbingai vykdomi. Įmo
nės kolektyvas sėkmingai į- 
vykdė šių metų pirmųjų trijų 
mėnesių gamybinį planą. Dar
bo našumas pakeltas palygin
ti su prisiimtais įsipareigoji

mais 2,4 procento. Pilnai įvyk
dyti gaminių kokybei pakelti 
įsipareigojimai ir kt.
Daugiaaukščių namų statyba

Šį penkmetį Vilniuje bus 
pastatyta eilė 70—100 butų 
namų.

Šiomis dienomis naujo 70 
butų penkiaaukščio namo sta
tyba pradėta Neries pakran
tėje, K. Požėlos gatvėje. Prie 
ekskavatoriaus, kasančio duo
bę namo pamatams, išsirikia
vo savikrovių automašinų ko
lona. Kas 1.5 minutės žemė
mis pakrauta mašina aplei
džia statybos aikštelę. Į deši
nę nuo namo įrengiamas dide
lis gražus skveras.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

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)
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)
AUTO BODY AND FENDER MAN

To work on Commercial Truck re
pairs. Good working conditions. 
Sick benefits; Blue Cross and Blue 
Shield. Call

MR. RALPH PORSIA 
KI. 5-6550.

(84-90)
AUTO MECHANICS. 1st class. 

Must be exp. on all phases. Our men 
can average $100 wk. and more. Yr. 
round. Steady empl. Good working 
conditions for right man. Phone— 
DE. 3-2293 for interview.

(84-90)
WOOD WORKERS. Experienced 

for kitchen Cabinet Plant. Steady 
work; good working conditions. Ap
ply or phone. EXHIBIT CO., 739 
So. 12th Street. PE. 5-7117 for in
terview.

(85-87)

AUTO BODY FENDER MAN
Experienced. Must be able to make 

estimates. Good opportunity, part
nership. For the right man. No. in
vestments. Call WA. 2-3056 for in
terview.

(86-88)
AUTO MECHANICS. Must be ex

perienced. Flat Rateo Shop. Guo- 
rantecd $2.00 per hour. Steady work; 
good working conditions. Apply in 
person or phone: MR. FRANK. GL. 
5-4000. BELCHER-PACKARD, 5023 
N. Broad Street.

(87-89)

BODY PAINTER. Experienced on 
Auto Truck. Bodies. Steady work; 
good working conditions. Apply or 
phone BLACKMAN BODY CO. 216 
Christian St. HO. 2-6646.

(87-89)

AUTO MECHANICS. Experienced. 
Must be first class. Qualified for 
State Inspection. Free cover-alls; 
free insurance. Vacation with pay; 
steady work; good working condi
tions. Apply in person. TRI-STATE 
WILLYS, 1978 W. Hunting Park.

* i (87-93)
HELP WANTED FEMALE

OPERATORS
Experienced on Men’s Trousers. 

Steady work. Good working condi
tions. Apply in person. Sec Charles 
Miserendlno. Basement.

MADISON SPORTSWEAR 
26th Reed Streets 

__________________________ (86-92)
Theatrical Couple desires Woman 

or Girl to assist with 2 children. 
Live in. Good home to right person. 
D. P.’s accepted. Write Box H 712, 
Jefferson Bldg., Philadelphia 7, Pa.

(86-88)
SECRETARY-STENOGRAPHER

Accurate Typist. Some Experience. 
35 hr. week. Center City. Pleasant 
surroundings and congenial co-work
ers. Firm of CPA’S. Apply or phone 
Mr. Campbell. WILLIAM E. HOWE 
& CO.,< Lincoln Liberty, Broad and 
Chestnut.

RI. 6-4220.
(85-91)

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)
’ CHILD’S NURSE. Experience and 

references required. 2 children, ages 
4 and 1. Sleep in, $40 week. Steady 
position to right woman. Phone — 
Midway 2-8870 for interview.

(84-90)

STENOGRAPHER SECRETARY. 
Small Philadelphia Central City. 
Brokerage office. Insurance exper
ience valuable, but not essential. 5 
day week. Good starting salary. Un
limited opportunity for advance
ment. 1301 Widener Building. —

Locust 4-0338.
(87-89)

SECRETARY. Experienced. 5 day 
week. 9 till 5:30. Modern office. 
Good working conditions. Free hos
pitalization and life insurance. Ap
ply or phone: Mr. L. W. Braun. 
MAJESTIC, Ferry and Atlantic 
Avcs., Woodlawn 4-2010.

___________________ (87-93)
MALE and FEMALE

BAKER: Married Man Preferred. 
Must be first class. WIFE: for Ge
neral cleaning for well know Child
ren's Summer Camp. Excellent Sa
lary; couple must be well qualified. 
Call KI. 6-1734, 3 to 5 for interview.

(85-87)

TYPIST *
Genuine opportunity in branch 

office of large insurance company. 
Pleasant surroundings, modei’n of
fice,' central location. 5 day, 37% 
hour week. Experienced preferred.

Woodlawn 3-3638.
(86-88)
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Motinos laimėjo 
bylą ir lempą

Praėjusią savaitę grupė 
moterų, turinčių mažus vai
kus, buvo užblokavusios gat
vę — Avenue D tarp 2nd 
ir 14th Street. Jos reikalavo 
ten trafiko lempos. Ten buvo 
įvykę nelaimių.

Motinoms demonstruojant, 
slaptosios policijos agentas 
prisistatęs reporteriu. Prašęs 
pozuoti paveikslams ir išsi- 
klausinėjęs moterų vardus ir 
adresus. Motinos gavo pašau
kimus į teismą už “kenkimą 
tvarkai.“

Pašauktosios į teismą 8 mo
tinos praėjusį antradienį atė
jo. Bet atėjo ne vienos. Su 
jomis atėjo visas didelis bū
rys kaiminkų ir perpildė teis- 
rn abu tį. Atėjo ir jų assembly- 
manas republikonas, ir de
mokratas tos srities 
ir advokatas. Teisėjas Mur
phy motinas išteisino. O trafi
ko valdininkas W-iley priža
dėjo lempą.

AFL viršininką 
kaltina suktybėje

Karys sakė nematęs 
žiaurumų belaisvėje

New York an parvyko namo 
pirmasis sugrįžęs iš šiauriečių 
belaisvės kariškis Juan Oso
rio-Melendez, kare sužeistas 
ir išbuvęs belaisvėje nuo 1952 
metų rugpiučio 1-mos. Namo 
jis paleistas tiktai svečiuosna 
30 dienų. Paskiau turės eiti Į 
St. Albans ligoninę vetera
nams.

Sugužėję Į jo sesers na
mus, kur šeima, draugai ir gi
minės susibėgo ji susitikti, re
porterei tuojau 
klausinėti apie 
“žiaurumus“ su 
karo belaisviais.

pradėjo ji 
šiauriečių 

amerikonais 
Melendez at-

lyderis, įsakė, jog jis jokių žiaurumų 
nematė. Kad maistą turėjo nei 
blogą, nei gerą. Kad gydymas 
taip pat buvo toks, koki tie 
žmonės tuo tarpu ir tose sąly
gose išgalėjo duoti. Kad nie
kas jam nebruko komunizmo.

Distrikto prokuroras Hogan 
Skelbia turįs informacijų, kad 
United Automobile Workers 
keliolikos lokalų 
John Dioguardi
taksų už 1950-51 m.

turinti žinių, 
vienu ir tuo

Ryanas teisino savo 
kriminalistus

NEW YORK
Help Wanted Female
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direktorius 
nemokėjęs

Prokuratūra 
kad D i oguardi 
pat kartu gavinėjęs mokertį 
iš bosų už apsaugą nuo uniji
nių sąlygų. Jis tiems savo su
darytiems lokalams gavęs 
karterius iš AFL, o visą kon
trolę pasilikęs sau. Iš to jis 
gavęs sau virš 20 tūkstančių 
metiniu pajamų, bet už jas 
nemokėjęs taksų.

Viešbutyje buvo 
sustabdę darbą
* t ' ; t . I ■ •

* * Puošnaus Mayflower Hotel 
darbininkai praėjusią savaitę 
buvo sustabdę darbą per dvi 
valandas. Svečiai turėjo daug 
ko palaukti. Jie nutraukė 
darbą protestui prieš viešbu
čio vedėjų pasisamdymą elek- 
tristų ne per uniją. ♦
•• Darbininkai sugrįžo darban 
tarpininkui Mulrooney užtik
rinus, kad firma bus pašaukta 
•pasiaiškinti dėl paneigimo 
kontrakto. Firma buvo paža
dėjusi samdyti per uniją.

New Yorko laivakrovių 
“karalius“ Ryan, amžinasis 
prezidentas, liudijo tarpvalsti- 
jinei kriminalybėms komisijai. 
Jis buvo pašauktas pasiaiškin
ti, ar jis prašalino iš pajūrio 
kriminalistus savo valdomos 
ILA unijos viršininkus ir bo
selius pajūryje. To buvo rei
kalavusi AFL konvencija. Tas 
buvo pasiūlyta ir valstijinės 
kriminalybėms tyrinėti komi
sijos.

Ryan atsakė, jog krimina
listai labai naudingi apsaugo
ti pajūrį nuo komunistų. Pla
čiau iš to pasikalbėjimo maty
sime sekamose laidose.

- T-as.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868

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

Motinos Dienai koncertas
jau šį šeštadienį, 9-tą

Suzanna Kazokytė
Moterų Klubo rengiamas 

Motinos Dienai minėti nepap
rastas koncertas įvyks jau šio 
šeštadienio vakarą, gegužės 
9-tą, Liberty Auditorijoje, 
Atlantic Avė. ir 1 10 St., Ilich-

■šiam minėjimui 
sutaisė dainininkė 
zauna Kazokytė. 
dainuos keliolika 
dainų. Tai
miausios dainos, 
daugelis ir mums jau 
ją dainuojant ir 
dainų. Bus ir tokių,

programą 
solistė Su- 

Ji ii- pati 
parinktinių

jos pačios
Tarp jų bus

myli-

girdėtų 
pamylėtų

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

nai neturėjo progos mums pa
dainuoti kitose pramogose.

Kur reikia tenkintis padai- 
navimu dviejų ar trijų dainų, 
dainininkas neturi progos at
skleisti visą savo turtą ir ta
lentą. Dėl to joks menininkas 
—bus jis dainininkas, muzi
kas ai’ piešėjas — nebus pa
tenkintas savo darbu ir nebus 
pilnai visuomenės pažintas 
tol, kol jis neturėjo progos 
pademonstruoti didesnę dalį 
savo repertuaro ai’ kūrinių.

Suzanna Kazokytė savo 
dainavimą kaipo solistė pirmu 
kartu lietuviams pademonst
ravo patarnaudama Moterų 
Klubui jau prieš eilę metų. 
Per tuos metus ji nuostabiai 
augo dainoje. Augdama, taip 
pat paaugėjusi, ji niekad ne
atsisakė patarnauti lietuvių 
o r ga n i z a c i j o m s. Patarnauti
omis sąlygomis, kokias orga

nizacijos išgali. Dėl to Mote
rų Klubas nusprendė $ią Moti
nos Dieną gauti jos talką su
teikti visuomenei gražią meno 
programą. Ir tuo patimi pa
gerbti dainininkę pavedimu 
jai sudaryti visą programą.

Kazokytė turės žymių tal
kininkų programoje, bet apie 
(ai kita karta. Klubietė.

Lehman as įspėjo kovoti 
prieš MčCarthyzmą

Kalbėdamas demokratų par
tijos bankiete senatorius Her
bert Lehman įspėjo demokra
tus, kad “šliaužiantis mcar- 
thyizmas“ žudo Amerikos 
laisvę. Ir kad demokratai tu
ri prieš tai kovoti, nes, sakė 

bus didžiu klausimu 
1954 rinkimuose, 
majoro ir valdininkų

Įvyks šių metų lap-

tojii, žurnalų ir laikraščių 
daktorių,. profesorių, moksli
ninkų ir mokytojų administra
torių tardyti .juos apie jų po
litinę praeiti ir asmens papro
čius net nuo jų jaunystes ir 
b r, zi »

re-

Nominavo negrą Į 
viršininkus

New Yorko Apskrities Me- 
dikališka Draugija nominavo 
negrą Dr. Peter 
rray kandidatu 
Jeigu visuotinas 
kimas šį mėnesį
bus pirmasis negras tose pa
reigose.

Marshall Mu- 
į prezidentą, 

narių susirin- 
jį priims, jis

Physicians Forum, progre
syvesniųjų daktarų grupė, se
nai keldavo reikalavimą įsi
leisti valdybon negrą. Tos 
agitacijos pasėkoje nominuo
tas Murray. Nors Murray yra 
konservatyvus, tačiau progre
syviai prieš jį savo kandidatų 
Bestato.

Miestas reikalauja 
leisti gemblerystę
- Miesto Taryba 18 balsų 
prieš 3 nutarė paraginti gu
bernatorių Dewey leisti lega
liai vykdyti gemblerystę ark- 
Jių lenktynėmis ir mieste, ne 
vien tiktai prie lenktynių.

Įstatymiškai gemblerystė 
yra leista. Užtektų tiktai pa
žymėti tą, kad ji leidžiama 
ir kitur, ne prie lenktynių. 
Reikalauja tam, kad miestas 
JŠ- to gautų pajamų. Dabar 
tos lenktynės ir “betai“, le
galiai ir nelegaliai, vis viena 
vykdomi, tik pelną susiglem
žia kiti, ne miestas.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th
Cor. Hewes

Brooklyn, N. Y.

Street
st.

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. 7-6283

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Suvininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

:MATTHEW A.:
: BUYUS ;

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark, 5, N. J. 

MArket 2-5172

1953 ir 
Miesto 

rin kimai 
kričio 3-čią. O valstijos guber
natoriaus ir kitų aukštų val
dininkų rinkimai Įvyks 1954 
metų lapkričio men. šis demo
kratų bankietas, su 1,000 sve
čių, buvo rengtas sukelti fon
dą demokratų rinkimu kam
panijai.

Lehmanas sakė: 
po žingsnio mes 
atgal paskiausiais 
metais. Dabar jau ; 
Įtartimi kiekvienas, 
ria McCarthy, Jenner, Velde 
ir kiti to plauko asmenys. In- 
vestigatoriai, kuriuos geriau 
reikėtų vadinti inkvizitoriais, 
dabar vyrauja.

“Tardymas politinės praei
ties, piliečių moralės ir bend
ravimo dabar tapo kasdieni
niu ir priimtu reiškiniu. Laip
sniškai mes prisipratinome 
veiksmams, kuriais seniau mes 
būtu/me pasišlykštėję, 
juos sukilę.

“Mes jau toleruojame 
kiojimą novelistų, tezių

“žingsnis 
traukėmės 
ketvertais 

apsupamas

pries

s a li
ra šy-

REIKALINGOS OPERA TORES
Patyrusios ant Singer mašinos, 

dirbti prie doll dresses. Geras nuo
latinis darbas. Alga $35 iki $45 ii’ 
aukščiau. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės: ,
A. & S. DOLLS CLOTHES

1352 — 59th St., Brooklyn.
Tel. GEdney 8-5097.

(87-91)

REIKALINGA COUNTERGIRL
Su šiek-tiek patyrimo prie fonta

no prirengimo. Nuolatinis darbas, 
sekmadieniais nedirbama. Valandos: 
4 P.M. iki 12 P.M. — $40 j savaite. 
Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

KENT LUNCHEONETTE 
189 E. 167th St, Bronx 

Tel. JE. 6-9155

REIKALINGA HAIRDRESSER į
Gera pilnai išsilavinusi padabini- 

mo Operatorė. Nuolatinis darbasK 
5 dienos, 40 valandų. Gera mokestis.^ 
Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

ALEX BEAUTY SALON
105 E. 198 St., Bronx 

Tol. FO. 4-8226
(86-92)

(87-89)

REIK A LI N GOS O PER ATORftS

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios ant $5.75 iki 

nelių. Nuolatinis darbas, 
kestis. Linksma aplinka, 
dirbtuve). Kreipkitės:

EPSTEIN GARMENT CO.
142 W. 26th St., (10th floor) N.Y.C.

'(87-89)

$8.75 suk-
gera mo-

(unijine

REIKALINGA VIRĖJA
Žydė moteriškė Ko.šernų valgių ga

minimui, mažuose, patogiuose na
muose. Nuolatinis darbas, gera mo
kestis. Telefonuokite 10 A.
6 P. M.-

M. iki

Box

DA. 9-6667 
ar rašykite

M I, II W. 42nd St.
Rm. 830

(87-88)

REIKALINGOS OPERATORES

Patyrusios prie Singer mašinos. 
Darbas prie suknelių. Nuolatinis dar
bas, gera mokestis (unijinė dirbtu
vė). Kreipkitės:

748 East. 233rd St., Bronx, N.Y.
(87-91)

OPERATORES
Ant U. S. blindstitch mašinos ir 

Pinker ant moteriški) suknelių. Turi 
būti patyrusios. Nuolatinis darbas, 
gera mokestis. Kreipkitės:

JEN-ANN DRESSES
1515 — 70th St. Brooklyn.

Tel. BE. 6-3845
(87-89)

Patyrusios — darbas prie papras
tų suknelių. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
121 E. 120th St., N.Y.C.

(87-89)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios ant Singer mašinos. 

Dirbti prie pilnai užbaigiamo rūbų- 
suknelių. Nuolatinis darbas. Gera 
mokestis. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
ROSETTE DRESS

201 E. 126 St. (viršutinės lubos), 
Bronx, N. Y.

(85-89)

$270 į 
gom, 40
Nursing
Valandos 9
Box M I-A,

SLAUGE — R. N.
mėnesį — Naktinėm parei- 
valandų su pertraukom.
Home—Šaukite

5 P.M. ar
11 W. 42
Rm. 880

('O. 5-9858. 
rašykite: 
SI., N.Y.C.

(87-93)
SALESGIRLS LADIES SPEC.

Turi mokėti siūti ant corsets. Nuo
latinis darbas, gera mokestis, 
klausios darbo sąlygos.

Šaukite:
MO. 9-6676

Pui-

(87-89)

CHAMBERMAIDS
Naktinis darbas. Vien tik su vieš

bučio patyrimu. Puikiausios darbo 
sąlygos. Unijinė, skalė ir pašalpos.

Kreipkitės: Personnel Dept.
HOTEL BILTMORE

50 E. 44th St., N.Y.C.
(87-91)

REAL ESTATE

OPERATORES
Darbas prie paprastų suknelių - • 

$5.75 ir $6.75. Nuolatinis visų aps
kritų metų darbas. Gera mokestis. 
Kreipkitės:

STERLING DRESS
462 — 7th Ave., N. Y. C.

CH. 4-5374.

OPERATORES

(85-87)

Patyrusios ant Singer morrow ma
šinų, 40 valandų, 5 dienos. Links
mos darbo sąlygos. Kreipkitės:

Whitehouse Products 
Joralemon St., 4th floor, 
(Boro Hall), Brooklyn.

86-90)

1

FINGERWAVER
Patyrusi, pilna operatorė. Reikr.Jl 1 

linga gera plaukų dažytoja, dirbtu 
gale savaičių. Puikiausi klientai. Ge
ra alga. Kreipkitės:

Manhattan Beach Beauty Salon
112 West End Ave., Brooklyn 

Tel. NI. 6-9251
(86-92)

McCarthyizmą smerkė ir 
kongresmanas Powell, taipgi 
buvęs orlaivyno ministras Fili- 
letter.

Lehmanas sakėsi esąs .prie
šingas komunistams. Jis .nieko 
nepasakė prieš tai, kad. FBI 
ir teismai juos persekioja tik
tai už idėjas, nieku neprasi
kaltus. Jis kalbėjo taip, .tarsi 
būtų nesupratęs, kad komu
nistų persekiojimas yra .pre
tekstu— pradžia ir pateisinimu 
—persekiojimo kitų. Juk. jei
gu galima komunistą areštuo
ti, teisti, bausti tiktai už idė
jas, tiktai vadovaujantis sam
dyto šnipo liūdymu, tai kas 
gali uždrausti bile ką įtarti 
komunistu, prieš jį pasamdyti 
liudytoją ii- nuteisti. Rep.

Advokatas Fred E. Kaplan 
tapo nuteistas pusę metų ka
išti už' tai, kad jis už 1948 
metus nepateikęs taksų ra
porto,- nemokėjęs taksų.

Bronxe susitiko du broliai 
Sullivanai, vienas kito nematę 
per 33 metus. Broliai buvo iš
skirti ir svetimų išauginti kū
dikystėje likus našlaičiais.

Vaizdas New Yorke prie miesto rotušės. Čia demon
struoja uniformuotieji gaisragesiai. Jie reikalauja 
algų pakėlimo ir trumpesnių darbo valandų. Jie pro
testuoja, kad miesto majoro paskelbtasis budžetas 

nežada gaisragesiams jokių pagerinimų.

Paieškau Juozo Gužausko, mano 
švogerio; per ilgus metus gyveno 
Philadelphijoje. Iš Lietuvos paeina 
nuo Kauno, Šiaulių Apskr., Kuršėnų 
parap., jš Pakubilių urėdos. Prašau 
atsiliepti pačiam arba kas žinote 
kur jis randasi, praneškite man, bū
siu dėkinga. Anida Grigas, 2337 
Webster Ave., E. Bronx 58, N. Y.

Taipgi paieškau Kostanto Mockc- 
vičio. Iš Kuršėnų miesto. Girdėjau 
kad turi parapiją Bostono apylinkė
je. Prašau jo paties atsiliepti, arba 
kas žinote apie jį, malonėkite man 
pranešti. Anida Wišiųski (po vyru 
Moris), 2337 Webster Ave., Bronx 
58, N. Y.

WHITE PLAINS 
ELMSFORD APYLINKE

Nauji namai su 2 miegamaisiais, 
su attic, garadžius, ištisai išpleste- 
riuotas skiepas, didelis plotas žemės, 
Gerai finansuojasi. $15,000 iki 
$17,000. County centre, White Plains. 
Imkite Tarrytown Rd. (rte 119), 
Knollwood Ave. (Shell sta.) Elms
ford, sukite po kaire 2 blokai 
Prospect Street.

(JOPELL HOMES, Inc. 
MO. 7-7988 — 8-9787— 

BRonxville 2-4269-J.
(87-89)

REIKALINGA FINGER WAIVER

Patyrusi, pilna operatorė. Nuola
tinis darbas. Gera alga. Geros dar-C 
bo sąlygos. Kreipkitės:

Frank’s Beauty Salon 
92-11 — 37th Ave., Jackson Heights, 

L. I.
iki (86-88)

R EI KALI N G A IT N G ER W A V ER

(87-88)

SUSIRINKIMĄ!

WHITESTONE, L. L
Gerai būdavot as, asbestos lubomis, 

5 kambarių namas. Pilnas skiepas, 
naujas oil burner, garadžius, hard
wood grindys. Daug ekstra priedų.

Kaina tik $11,000.
TAIPGI

1 šeimai namas, su šaltu vandeniu 
kambariai, 2 karam garadžius. Par
ty driveway. Gerame stovyje. Abu 
namai biznio zonoje, arti visų ko- 

| munikacijų. Kaina $6,000. (Galite 
' pirkti namus skyrium, arba kaipo 
i vienas dalykas), šaukite savininką:

Florai Park 8-8652
(85-89)

PHILADELPHIA, PA.

Svarbus susirinkimas LLD 10 kuo
pos ir Moterų Klubo jvyks gegužės 
8 d., vakare. Motorų kaip pusė po 
septynių, o 10 kp. nuo astuonių. Ru
sų name, 1150 N. 4th ,St. Kadangi 
vasara jau prasideda ir nedėldieniais 
jau prasideda išvažiavimai j laukus, 
tai mitingus laikysime penktadie
niais vakare. Reikalų daug. Mūsų 
parengimai, baltimoriečių užprašy- 
mas j pikniką, laisviečių taipgi. Bū
kime laiku. Komisija.

(87-90)

WORCESTER, MASS.
L.L.D. 11 kuopos susirinkimas 

įvyks gegužės 10 d., 10:30 ryte, 29 
Endicott st. svetainėje.

Draugai, būkite visi. Šis susirin
kimas turės daug svarbių reikalų 
aptarti. Būtų gerai, kad visi užsi- 
mokėtumėt savo duoklę j L.L.D. 
Prasideda piknikų laikas, reikia ruo
štis į 4 Apskričių pikniką birželio 
14-tą dieną.

J. M. Lukas, sekr. 
(87-88)

Svarbus Pranešimas LDS 
I-mos Kuopos Nariams

LDS I-mos kuopos susirin
kimas įvyks geg. 5, 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Piliečių 
Klubo salėje, 280 Union Avė. 
Visi nariai turime, būtinai da
lyvauti, nes turėsime ką nau
jo. Turime iš Centro prisiųstą 
labai svarbią paskaitą, kurią 
parašė Dr. J. F. Borisas. Pas
kaita užvardinta “žmonių Li
gos ir Sveikata.“

ši paskaita bus perskaityta 
šiame susirinkime. Ją skaitys 
visiems gerai žinoma visuome
nininke K. Petankienė.

Nariai kviečiami šiame susi
rinkime dalyvauti. Atsiveskite 
savo šeimos narius, savo kai
mynus ir pažįstamus, nors jie 
ir nėra LDS nariais; bus svar
bu visiems 
paskaitos.

pasiklausyti šios
Valdyba.

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas jvyks ge

gužės G d., 7:30 v. v., Liberty Au
ditorium, 110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill.

Visi nariai dalyvaukite, nes rei
kės keletą svarbių reikalų aptarti.

Sekr.
(86-87)

Pilnai patyrusi operatorė. Nuola
tinis darbas, 5 dienos. 
9:30 A.M.—6:30 P.M. 
Puikios darbo sąlygos.

2076 E. 177 St. (arti
Bronx

Valandos: 
Gera alga. 

Kreipkitės: 
Olmstead),

(86-90)

REIKALINGOS OPERATORES

Prie batų. Double needle stitching 
ir flat mašinos. 8:30 A.M. iki 5 P.M,-- 
—5 dienų savaitė. Nuolat’ gera mo- v 
kęst is. Kreipkitės: f

LA MENDOLA
180 W. 46 St., N.Y .C., JU. 6-0118

(87-89)

Business Opportunity
PARSIDUODA LUNCHEONETTES

Moderniškas, 5 (i dienų, randa $60 
į mėnesį, ilgas lysas. $700 savaitinė 
jeiga. Kaina $8,000.

Taipgi
Moderninis kampinis LUNCHEON

ETTE, 6 dienų. , Renda $250. — 10 
metų lysas. Jeiga $1,500. Kaina 
$15,000 (įnešant per pusę).

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

(85-87)

ELMHURST, L. L — 2 šeimų na
mas, puiki kaimynystė, arti vis
ko. Apart mentai: 1—4(2, 1—6 kam
barių. Iii maudynės, dveji porčiai. 
Tilo virtuvė ir maudynė. Pilnai mo
derniška. Du nauji refrigeratoriai, 
combination, screens, garu šildoma, 
aliejus. 2 karam garadžius. Didelės 
įeigos. Didelis vaisių sodas. Privati
nis savininkas, šaukite dienomis po 
3 P.M. ar sekmadieniais po 8 P.M.

BA. 9-2184

Virginia 9-6125

(86-88)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios ant kostumersko darbo 

slip covers. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
MULQUEEN & RUBINO 

947 Castle Hill Avenue, Bronx 
Tel. TY. 2-2828

(87-91)
DRY ( LEANING COUNTERGIRI

Patyrusios. Su paliudijimais. $50. 
— 48 valandų savaitę. Nuolatinis 
Darbas. Kreipkitės:

S. & S. CLEANERS
369 — 9th St., Brooklyn.

Tel. SO. 8-6121
(87-89)

HELP WANTED MALE

REIKALINGI VYRAI

Patyrė Prie Surgical 
Instruments

Metro Surgical Instrument* Co.
761 Metropolitan Ave., Brooklyn

EV. 8-7384
(86-88)

PETER 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., IS

XĮOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO<XXXX>OOOOOOOOOC

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone E Ver green 4-8174

PRANEŠIMAS
CLIFFSIDE, N. J.

/ 
kare, 346 Palisade Ave.

Elz. Petkevičienė, sekr.
(87-89)

LDS 115 kuopos susirinkimas jvyks 
penktadienį, 8 d. gegužės, 8 vai. va- * GARSINKITES LAISVĖJ

4 pu«l.-Lai«v8 (Iaberty)’-Antradien., Gegužča-May 5, 1953




