
LAISVE-LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse valstijose
Metam prenumerata:

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

Pavienio egzempl. kaina 5 centai

Richmond Hill 19. N. Y., Ketvirt., Geg. (May) 7, 1953 ★ ★★★

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

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

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

No. 89 Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tieji.

KRISLAI ! VIETNAM LIAUDININKAI 
f

Ir vėl susitiksime.
Dar vis nepasitiki.
Jau kitaip gieda.
Ir jie išsigandę.
Gražus amžius, gera auka.
Irgi “šūkis.”

Rašo A. BIMBA

štai mums ir vėl dvi rim- J 
tos ir gražios sueigos, šešta
dienio vakare Kultūriniame 
Centre bus moterų parengi- 
Jrnas — didelis, gražus ir šau- 
wus parengimas. Čia pagerbsi- i 
me motinas ir šiltai pasveikin
sime tą nenuilstančią puikią 
dainininkę Sazaną Kazokytę.

Visi skaitėte apie plačią šio j 
vakaro programą. Tiktai jau 
nenusukite kur nors kitur.

— o—
Bet ir ant rytojaus niekas , 

neturėtu “miegoti” namie. Vi- ■ 
sus jau seniai kviečia great- ' 
nek iečiai. Jie turės smarkų 
parengimą. Net iš Long Is- i 
lando artistai suvaidins “Pra
keikimą”. O mūsų aidiečiai 
menininkai atliks kitą progra
mos dalį.

Girdėjau, kad grupė brook- 
lyniečių-ričmondiečių yra su
sitarę patraukti į Great Ne- 
cką. Juo daugiau, tuo geriau 
ir linksmiau.

—o---
l Verkia Dirva, verkia ir ba
rasi Vincąs Rastenis toje pa
čioje Dirvoje. Ir man norisi 
verkti. Tie nelabieji “trys ka
raliai” iš Amerikos Lietuvių 
Tarybos dar vis pilnutinai ne
pasitiki smetonininkais. Jie 
vargšą Olį tebelaiko izoliaci
joje. Jie taip sudarė, kad Olis 
negavo progos prezidentui 
Eisenhoweriui rankos pabu
čiuoti. Jie padaro nutarimus 
be Olio žinios. O ponas Olis 
juk yra Tarybos vice-prezi- 
dentas, visos smetonininkų 
pakalenijos atstovas ir apašta
las.

Baisu net ir pamislyti: Gri
gaitis, šimutis ir Vaidyla tie
siog kreizavoja, šitaip neiš
mintingai elgdamiesi.

—O-----

Prane išk on ų D a r b i n i n k a s 
jau reikalauja, kad Mindaugo 
karūnacijos paminėjiipo cere
monijas iš smetonininkų paim
tų Amerikos Lietuvių Taryba. 
Proga esanti auksinė Wa- 
shimtone dar ne vieną dže- 
nitoSįu išjudinti ir sujaudinti. 
Toki^ progą pražiopsoti arba 
palikti tiems nieko vertiems 
Oliui ir Lapinskui, Cinkui ir 
Rasteniui, arba Karpiui ir 
Tysliavai reikštų papildyti 
nebeatleistiną nuodėmę prieš 
visą tautą!

—o—
Iki desperacijos yra persi

gandę ir keleiviniai menševi
kai. Velnias galįs parinkti 
prancūziškus imperialistus In- 
do-Kinijoje. Jeigu kartais šitą 
sunkią kovą to krašto žmonės 
laimėtų, kur, o kur, šaukia 
Keleivis, atsidurtų “laisvasis 
pasaulis”! ?

Ogi paraitai žino, kas su 
juomi atsitiktų. Man tik vie
nas dalykas aišku: Indo-Kini- 
ja atsikratytų imperialistinių 
pavergėjų.,

, Kaip tas Bostono Keleivio 
tyzniui pakenktų, man nela
bai aišku.

—0—
Praėjusį šeštadienį prieina 

Jonas iš Harrisono ir sako: 
Noriu paremti Laisvę.

Gerai, sakau, drauguti, ge
rai.

(Tąaa 3-čiam puslp.)

ARTĖJA PRIE LAOS 
SIENOS SU THAILANDU
Rengiasi šturmuot L. Prabangą;
užėmė dar 2francūzu tvirtoves

C-

Indo-Kin.—Vietnamo liau
dininkai ir Laos partizanai 
artėja prie Paksane miesto, 
prie Mekong upės. Ta upė 
plaukia rubežium tarp Pak
sane ir Thailando (Siamo). 
Blokšdami francūzus atgal, 
liaudininkai užėmė dar dvi' 
anų tvirtoves.

Jeigu vietnamiečiai su 
Laoso partizanais pasiektų 
Paksane, tai Laos taptų 
pusiau perskeltas.

Laos yra viena iš trijų 
Indo-Kinijos provincijų. Ki
tos dvi — tai Vietnamas ir 
Kambodija.

Vietnamo ir Laos liaudi
ninkai tuo tarpu daro ir 
apsupimo žygius aplink Lu
ang Prabangą, Laos tauti
nio kąraliuko sostinę. Pra

Vakarų Europa bijo 
atominių šovinių

Washington. — Jungtinės 
Valstijos, tur būt, jau šie
met pradės siųsti atomines 
patrankas ir jų šaulių ba
talijomis i Franci ją, vaka
rų Vokietiją ir kitus vaka
rinės Europos kraštus, kaip 
teigia Scripps-Howard laik
raščiai.

Bet pirma negu Amerika 
galės ten siųsti atominius 
šovinius, tai turės gauti tų 
šalių leidimą. Nė viena va
karų Europos šalis, tačiau, 
nenorį prisiimti atominių 
šovinių; bijo atominių ne
laimių.

Indijos premjeras Nehru 
vos apsaugotas nuo bombos

Bombay, Indija. — Kažin 
kas padėjo bombą ant ge
ležinkelio, bet sargas pa
griebė ir pašalino ją už ke
lių minučių pirma, negu at- 
pleškėjo greitasis trauki
nys, kuriuo važiavo Indijos 
premjeras Nehru.

Sargas šaudė, pamatęs 
nepažįstamą vyrą ką tai de
dant ant geležinkelio bėgių, 
bet nė viena kulka nekliu- 
dė nužiūrimo piktadario. 

PAKILO ANGLIJOS 
PREKYBA SU KINIJA

London. — Anglija per 
tris pirmuosius šių metų 
mėnesius nugabeno ir par
davė Kinijos Liaudies Res
publikai audeklų, trąšų ir 
kitų produktų už 7 milijo
nus dolerių, tai yra, $560.- 
000 daugiau, negu per tuos 
pačius 1952 mėnesius.

Amerika gi liepia nepar- 
davinėt jokių Kinijai reika
lingų daiktų.

nešimai iš Thailando lemia, 
kad liaudininkai šiomis die
nomis šturmuos, francūzus 
L. Prabange.

Prancūzų karininkai pri
sipažįsta persigandę liaudi
ninkų maršavimo link Pak
sane, kur Laos rubežiuoja- 
si su Thailandu.

Pasieniniame Thailando 
ruožte buvo apsigyvenę 60,- 
000 vietnamiečių, daugiau
sia tokių, kurie 1945 me
tais pabėgo nuo francūzų.

Thailando valdžia supran
ta, kad jie prisidėtų prie 
Vietnamo ir Laos kovūnu 
prieš francūzus. Todėl, pra
šant francūzams, Thailan
do valdininką i varu iš- 
krausto tuos vietnamiečius 
iš savo pasienio.

Danija teisia šimtus 
kareivių už maištą

Kopenhagen, Danija. — 
Teisiama 241 Danijos karei
vis. Jie kaltinami kaip va
dai kariuomenės maišto, 
kur kareiviai protestavo 
prieš tarnybos pailginimą 
armijoje.

Amerikai reikalaujant, 
Danijos valdžia pailgino 
karinę tarnybą nuo buvu
siu 12 mėnesiu iki 18 mė
nesiu. V

Kongresas padovanoja 
4 valstijom daugybę 
pajūrinio aliejaus

I

Washington. — Senatas 56 
balsais prieš 35 užgyrė Ei- 
senhowerio valdžios reika
lavimą — atiduot atskiroms 
pajūrinėms valstijoms naf
tos - aliejaus šaltinius, esa
mus po vandeniu per 3 iki 
12 mylių nuo kranto.

Kongreso Atstovų Rūmas 
jau pirmiau taip nutarė .

Tuo būdu teks Californi- 
jai, Louisianai, Texas ir 
Floridos valstijai daugybė 
pojūrio naftos, kurios ver
te skaičiuojama iki trijų 
tūkstančių milijomj dolerių. 
Tuom daugiausia pasinau
dos Standard Oil ir kitos 
aliejaus kompanijos, ypač 
Californijoj ir Texas’e.

Prez. Trumano valdžia 
laikė po j ūrines aliejaus 
versmes bendrąja visos ša
lies nuosavybe.

Heidelberg, Vokietija. — 
Amerikiniai karininkai ra
gino ir vokiečius lavinti 
atominiais ginklais kariau
ti.

Naujasis Jungtinių Valstijų ambasadorius Maskvoje 
Charles E. Bohlen (kairėje) susitinka su Tarybų 
Sąjungos prezidentu Klement Vorošilovu. Paveiks
las nutrauktas laike ceremonijų, kai Amerikos am
basadorius pasirodė Kremliuje ir įteikė Vorošilovui 

savo mandatą.

AMERIKONAI SIŪLO 
PALEIST IŠ NELAISVĖS 
VISUS KORĖJIEČIUS
Tad belaisviai galėtų laisvai 
pasirinkt, ar grįžt namo ar ne

Korėja, geg. 6. — Gene-1 silikti pas tuos, kur jie da
rnias Wm. Harrison, Jung-1 bar yra neląisvėje.

Eisenhower skiria daugiau 
kaip bilijoną dol. francūzams 
Indo-Kinijoj ir Čiang Kai-šekui
O VISIEMS AMERIKOS TALKININKAMS 
REIKALAUJA APIE 6 BILIJONŲ DOLERIŲ

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris skyrė 995 
milijonus dolerių francū
zams karui prieš Vietnamo 
ir Laos liaudininkus, Indo- 
Kinijoje, ir čiang Kai-šeko 
kinams tautininkams gin
kluoti Formozos saloj prieš 
Kinijos Liaudies Respubli
ką per 12 mėnesių nuo šių 
metų liepos 1 d.

Be to, Čiang Kai-šekas ir 
francūzai gaus dar šimtus 
milijonų dolerių iš bilijono 
dolerių fondo, kuris ben
drai skildamas Azijos kraš
tams stiprinti prieš komu
nizmą.

Prezidentas prašė Kon
gresą užgirti “viso” 5 bili
jonus, 828 milijonus dole
riu visiems Amerikos talki
ninkams ginkluoti per me
tus. Bet paliko atviras du
ris tolesniems valdžios rei
kalavimams — dar daugiau 
pinigų skirti “laisvajam pa
sauliui ginti nuo komuniz
mo.”

Eisenhoweris pareiškė:

Hobokene nužudytas dar vienas 
Laivakrovią Unijos boselis

Hoboken ,N. J. — Pirma-
Z ,1

dienį vakare buvo netoli po
licijos stoties nušautas John 
Fr. Kelly, naujai paskirtas 
boselis laivakroviams sam
dyti Treciojoj prieplaukoj, 
Hobokene.

Federacinės Laivakrovių 
unijos vietiniai vadai ii“ 
Yarka, laivų prikrovimo - 
iškrovimo kompanija, pa
rinko Kelly samdymų bose
liu vieton Mike McNama- 
ros, kuris riejosi su Kelly, 
pats norėdamas būti bose
liu. . O Kelly jau nuo se
niau buvo žinomas kaip 
kriminalistas.

Tapo areštuotas McNa
mara ir William Murphy, 
buvęs samdymo boselis to
je prieplaukoje, kaip nu

“Kieta, blaivi teisybė ro
do, kad mes negalime at- 
lėžti ginklavimesi, iki pa
matysima aiškius, nedvejo- 
jamus Įrodymus, kad Sovie
tų Sąjunga iš tikrųjų, turi 
taikius tikslus.”

Prezidentas tęsė, kad jei
gu Jungtinės Valstijos ne
remtu savo talkininku, tai V i. Z
“galėtų iškrikti laisvojo pa
saulio vienybė tokiu mo
mentu, kur gręsia didelis 
pavojus ir karo klausimas 
laikosi ant nepastovių 
svarstyklių.”
Amerika duos Francijai 40 
procentų visų išlaidų karui 

prieš liaudininkus
Haroldas Stassenas, di

rektorius fondo, svetimiems 
k r a š t a ms ginkluoti prieš 
komunizmą, aiškino Kon
greso komitetui, kad Jung
tinės Valstijos sutinka 
Francijai duoti 40 procen
tų visų lėšų, kurias fran
cūzai išleis karui prieš Viet
namo ir Laos liaudininkus. 

I Indo-Kinijoje.

žiūrimi žmogžudžiai. Su
imta ir keliolika kitų Išli
po liudytojai.

Murphy j*au pirmiau ap
kaltintas už kito laivakro
vių vaduko Nunzio Aluot- 
to nužudymą ir laikomas 
teismui po $40,000 užstatu. 
Dabar dar turėjo užsista- 
tyti $5,000 už įtarimą da
lyvavime Kelly’o nužudy
me.

Du Murphy’o broliai, taip 
pat kaltinami už Aluotto 
nužudymą, buvo pabėgę 
Floridon, bet tapo suimti ir 
teismui pargabenti.

1948 m. vasarą buvo nu
žudytas dar vienas unijos 
vadukas Charles Yanows- 
ky.

tiniu Tautų atstovas dery- Pietinėje Korėjoje ame
bose dėl paliaubų su Šiauri- ' rikonai laiko viso 132,000 
nes Korėjos liaudininkais, belaisvių, šiaurinių korėjie- 
davė tokį naują pasiūlymą čių bei kinų. Sako, kad 
kas liečia karo belaisvių i 32,000 šiaurinių korėjiečių 
grąžinimą: ir 16,000 kinų nenorį grįžt

Kai tik bus pasirašyta pa-. namo.
liaubos, tuojau paleist visus ■ ’ Atsisakantieji grįžt kinai 
korėjiečių tautos belaisvius, i dar būtų laikomi belaisvių 
Tada šiauriniai korėjiečiai stovyklose Pietinėje Korė- 
belaisviai, laikomi Pietinė- i joje.
je (tautininkų) Korėjoje,’ Gen. Harrisonas pakarto- 
galėtų laisvai grįžti pas Į jo savo siūlymą, kad Pa- 
liaudininkus į Šiaurinę Ko-1 kistanas, vienas iš neutra- 
rėją, o Šiaurinėje Korė j o- lių Azijos kraštų, privalo 
je esami pietiniai korėjie-1 globoti belaisvius būsimose 
čiai belaisviai galėtų grįžti | naujose stovyklose kur 
į.! t! s t < 11 n i n ui u. i I letri I^lO nors Korėjoje, iki jie pasi
veją. Jei kurie nenorėtų Įrinks, ar liktis Pietinėje 
namo grįžti, tai galėtų pa-; Korėjoje a]- namo grįžti.
------------- r--------------------- ' Šiaurinės Korėjos liaudi-

Būsią galima padaryt 
pragarinę H-bombą

Washington. — Valdinė 
Atomų Jėgos Komisija pra
nešė, jog laboratorijose jau 
padaryta sėkmingi bandy
mai gamint “hydrogeninius 
ginklus.”

Teigiama, kad hydrogeni- 
nė (pragarinė) bomba bus 
bent kelis kartus smarkes
nė už paprastą atomų bom
ba, c

Thailandas šaukiasi 
daugiau ginklu iš 
Jungtiniu Valstijų

Washington. — Thailan
das karštai atsišaukė į 
Jungtines Valstijas, prašy
damas kuo greičiausiai at
siųsti daugiau ginklų. Thai
lando valdžia nusigandus, 
kad Vietnamo ir Laos liau
dininkai “galį ir Thailandą 
užpulti.”

Amerikos valdžia pasiža
da stipriau ginklais remti 
Thailandą. Bijo, kad komu
nistai neįsigalėtų Thailan- 
de, Malajo j ii- kituose pie
tiniai - rytinės Azijos kraš
tuose. Nes iš ten Ameri
ka ii’ jos talkininkai gauna 
80 procentų visos natūralės’ 
gumos ir 10 procentų cinos.

Thailandas ir Indč-Kini- 
ja taip pat yra gausingįau- 
si Azijoj ryžių “aruodai.”

KANADIETE NUŽUDĖ 4 
VAIKUS IR NUSIŽUDĖ
Toronto, Kanada. — Ade

lė Holmes’ienė, traktoriaus 
vairuotojo pati, nužudė na
miniu gešu keturis jaunu
čius savo vaikus ir pati nu
sižudė.

ninkai reikalavo perkraus
tyti nenorinčius grįžti be
laisvius į vieną iš keturių 
neutralių azijinių šalių, 
tarp kurių yra ir Pakista
nas. Tuomet liaudininkų 
atstovai aiškintų belais
viams, kad jie be jokios 
baimės gali namo keliauti.

Bet Korėjos liaudininkai 
pareiškė, jog amerikonai 
pii-ma turi sutikt perkraus- 
tyt belaisvius; tik paskui 
liaudininkai atsakys, kurio 
krašto jie nori kaip globė
jo belaisviams.

Amerikonai tvirtino, kad 
48,000 belaisvių perkėlimas 
i neutralę šalį būtų neprak
tiškas dalvkas. tz

Valdžia nori šnipinėt visų . 
'‘neištikimųjų” telefonus

Washington. — Gynybos 
departmentąs prašė Kon
gresą išleisti įstatymą, kad 
valdžia galėtų laisvai gau
dyti pasikalbėjimus per te
lefoną visų tokių žmonių, 
kurie nužiūrimi kaip sveti
mų šalių šnipai, valdžios 
priešai bei sabotažninkai. 
Valdžios agentai tada vog
tų pasikalbėjimus, prijung
dami šalutines vielas prie 
telefono linijos.

Telefonų šnipinėjimui iki 
šiol reikėdavo gauti teismo 
leidimą.C-

Peronas suėmė dar 70 
politinių savo kritikų

Buenos Aires, Argentina. 
— Argentinos diktatoriaus 
Perono policija areštavo dar 
70 žmonių. Kaltina juos 
už tai, kad jie kritikavo Pe
roną ii- net "‘bombomis mo- 
josi jį nužudyti.”

ORAS.—Vėsu, apsiniau
kę ir dar būsią lietaus.
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ROSENBERGŲ GELBĖJIMO REIKALU
AUKŠČIAUSIAS ŠALIES teismas pranešė, kad jis 

Juliaus ir Ethelės Rosenbergų bylos reikalu savo žodi 
tars gegužės 18 dieną.

Tai bus trečias šio teismo pasisakymas dėl Rosen
bergų. Du kartus teismas buvo atsisakęs tą bylą svars
tyti; matysime, ką jis pasakys už dviejų savaičių.

Bet tai teikia progos tiems, kurie Rosenbergus gi- 
.na, daugiau veikti, kad šiedu vyras ir žmona būtų išgel
bėti iš mirties nagų, kad jiems būtų suteiktas naujas 
teismas, kad Rosenbergų nepatiktų Sacco ir Vanzetti 
likimas.

KANADOS DIENRAŠTIS 
APIE MAKARTIZMĄ.

Toronte, Kanadoje, išeina 
dienraštis “The Globe and 
Mail.” Tai konservatyviš- 
kas laikraštis, komunizmui 
priešingas, bet nori, kad su 
komunizmu būtų vedama 
“švari kova,” o ne tokia, 
kokią šiandien veda Jung
tinių Valstijų vyriausybė.

Prieš virš savaitę šis 
dienraštis išspausdino edi- 
torialą apie padėtį Jungti
nėse Valstijose. Kadangi 
editorialas labai aktualus 
(ir įdomus), tai mes čia jį 
ištisai ir paduosime mūsų 
skaitytojui (vertimas Liau
dies Balso).

“The Globe and Mail” ra
šo :

amerikiečių 
bot yra 

nebūti 
piliečiu.

ŠTAI IŠKYLA nauji daviniai, nauji dokumentai, 
parodą, jog Rosenbergų byloje buvo klastavimų. Jei 
žmonės būtų nekovoję už Rosenbergų gyvybę, jei-jiedu 
būtų jau nužudyti elektros kedėje, aišku, šio dokumen
to iškėlimas aikštėn jiedviem nieko nepadėtų, nes jiedu 
jau būtų negyvi.

Pirmiausiai: kaip tas dokumentas atsirado?
Paryžiuje išeidinėjąs anti - komunistinis laikraštis 

“Combat” neseniai šį dokumentą paskelbė savo skiltyse, 
apie tą patį laiką tai paskelbė ir kitas Paryžiaus laik
raštis “Le Monde.”

Pagaliau, dokumentas pateko į rankas Komiteto, ku
ris gina Rosenbergus.

Kas tas dokumentas?
Tai raštas-memorandumas, ranka rašytas Davici 

Greenglass’o, Rosenbergienės brolio, vyriausio prieš Ro
senbergus liudininko.

Šis memorandumas-raštas buvo parašytas kur kas 
anksčiau prieš Rosenbergų teismą ir, matyt, buvo įteik
tas Greenglasso advokatui O. John Rogge. Kaip jį Fran
cūzijos spauda gavo, mes nežinome, bet užtenka primin
ti tai, kad adv. Rogge pripažįsta, kad toks memorandu- 
mas jam buvo įteiktas ir kad jis, dokumentas, per tūlą 
laiką buvo Išjjo raštinės “dingęs.”

Rašte-memorandume Greenglass rašė vienaip, o Ro
senbergų teisme jis liudijo kitaip!

Teisme jis pridėjo tokių dalykų, kuriuos ’jam buvo 
pataręs-įsakęs pridėti FBI.

1950 metais, kai-Greenglass buvo suimtas ir FBI 
klausinėtas, jis nežinojo daug dalykų, kuriuos 1951 me
tų kovo* mėnesį teisme “išaiškino” smulkmeniškiausiai!

Jis pirmiau nesakė, kad buvo sutikęs “rusą,” bet vė
liau “išaiškino,” jog buvo sutikęs iš Tarybų Sąjungom 
žmogų, “Jakovlevo vardu.”

Jis nebuvo pažinęs Harry Gold’o ir apie jį nieko ne
žinojo, bet po devynių mėnesių teisme pasakė, būk Ro- 
senbergai Gold’ą pas jį buvo atsiuntę.

Apie Hary Goldą Greenglass sako savo memorandu
me:

“Jie (FBI) liepė man sakyti, kad aš sakiau jam 
(Goldu)) ateiti pas mane kitą kartą. To aš neatmenu, 
bet įdėjau į savo pareiškimą.”

Kitais žodžiais: Greenglass, kurio liudijimu Rosen- 
bergai buvo nusmerkti mirti, teisme kalbėjo taip, kaip 
buvo išmokytas kalbėti. Jis tai darė gelbėdamas savo 

•kailį. Na, ir Rosenbergai buvo nusmerkti mirti, o 
Greenglass gavo 15 metų kalėjimo.

Mes neskaitėme viso to rašto-memorandamo, bet 
skaitėme tik daleles. Veikiausiai neužilgo spaudoje pa
sirodys pilnas Greenglasso raštas, tuomet paduosime iš- 
samesness iš jo ištraukas.

Gal daugeliui 
atrodys netikėtina, 
tam tikrų patogumų 
Jungtinių Valstijų 
Vienu, iš jų yra tas, kad nerei
kia bijoti senatoriaus Džiosc- 
fo Makarty. Galima pasijuok
ti iš jo, ką Vakarų Europos 
žmonės ir daro. Taip pat gali
ma pavaryti šunims šėko rau
ti, ką Britanijos žmonės pa
darė su tikslumu, kurs paeina 
iš ilgos* praktikos, šiuo sykiu, 
ištikro, jie pralenkė save su
darydami tokį nepalankų kli- 

jmatą, kad pono Makarty. in- 
vestigatoriai nedrįso įkelti ko
jos. Karalienė Viktorija, kuri 
buvo nelengvai patenkinama, 
būtų didžiavusis jų pasielgi
mu.

Kalbami investigatoriai, po
nai Roy Cohn ir David Schine, 
nuvyko Europon patirti ar 
neįsiskverbė komunistai į 
Jungtinių Valstijų informaci
jų tarybą toje pasaulio dalyje. 
Jie pasiėmė dvi savaites lai
ko atlikimui to darbo,, susto
jant kiekvienoj sostinėj kele- 

■ ta valandų dėl apklausinėji- 
įmo. Bonnoj, pavyzdžiui, jie
japklausinėjo 1,200 Laisvos
Europos Radio samdinių per 
pusę valandos, kas išeina pus
antros sekundės kiekvienam. 
Europiečiai rasi turėtų priimti 
tą kaip amerikoniško sėkmin
gumo pamoką; kuri kita ša
lis galėtų surasti komunistą 
per pusantros sekundės? Ne
laimei, jie priėmė kaip pavyz
dį amerikoniško pakvaišimo— 
tokio pakvaišimo, kurį sena
torius Makarty pavaizduoja.

Jeigu šiems jauniems pa
siuntiniams—ant tiek tesuau- 
gusiems, kad galėtų suskai
čiuoti išlaidas—pridarė nema
lonumų graikai, jugoslavai ir 
kiti, tai Britanija visai atsisa
kė daryti jiems nemalonumą. 
Pranešimai, kad jie vyksta į 
tą šalį su tikslu “pasidairyti" 
Britų Broadcasting Korpora
cijoj, iššaukė tokį pasipiktini
mą, kokio nebuvo visoj anglo- 
amerikiečių santykių istorijoj. 
Retai kada Britanijos žmonės

taip* aiškiai pasako, kad 
svečių nelaukia. Niekad 
neparodė tokio viešo pasipik
tinimo amerikiečiais.

Tai geras dalykas, kad su 
tokiais amerikiečiais, užsi
imančiais tokios rūšies lan
džiojimu, būtų pasielgta taip, 
kaip pasielgė Britanija ir Va
karų Europa. Makartizmo li
ga žlugdo visą Eisenhowerio 
administraciją, p r a d e dant 
Baltaisiais Rūmais ir baigiant 
nežymiausiu Kongreso nariu. 
Bet atrodo, kad administraci
ja bejėgė pagydyti ją — da
linai dėl to, kad ji bijo Mak- 
arto; dalinai dėl to, kad ji bi
jo to paties, ko ir Makarty 
bijo. Išsigandusios vienodai 
komunistų ir antikomunistų, 
Jungtinės Valstijos atsistoja 
j tokią padėtį, kuri neatitin
ka nei jos praeičiai, nei da
bartinei atsakomybei.

Esant tokioms aplinkybėm, 
jų draugai ir sąjungininkai 
privalo padaryti tą, ko patys 
Iamerikiečiai matomai nebega
li padaryti. Jie turi sumažinti 
senatorių Makarty— ir gero
kai sumažinti. Jie turi pada
ryti tą dėl savęs ir savo inte
resų, nes jų ateitis priklauso 
nuo šaltos, patikimos Jungti
nių Valstijų vadovybės. Kol 
senatorius Makarty švaistysis, 
jie veltui žiūrės i Washingto
na dėl tokios rūšies vadovy
bės. Eventualiai, jie visai ne-

Ar
kad 

senai

jic 
jie

žiūrės j Washingtona. 
amerikiečiai tikrai nori 
tas atsitiktų ? Ištikro.
laikas, kad jų humoras ir svei
kas sensas nuverstų šią biau-

čiau — ir mažesniuose reika
luose.

Komunistai smarkiai 
laimėjo rinkimus 
Britiškoj Guianoj

Georgetown, Brit. Guia
na. — Pirmuosius rinki
mus pagal naująją Anglų 
Guianos konstituciją šau
niai laimėjo P r o g r e s yvė 
Liaudies Partija, kuriai ko
munistai vadovauja . Sei
man išrinkta 18 progresy
viu atstovu ir tik šeši visu v c- v
kitų partijų.

Anglų kolonija Guiana 
yra šiauriniame. Pietų 
Amerikos pakraštyje. An
glijos paskirtas general - 
gubernatorius turi galią 
panaikint seimo nutarimus.

Progresyvių Partijos pir
mininkas yra dentistas 
Cheddi Jagan. Jie reikalau
ja padalint dvarų žemes be
žemiams bei mažažemiams, 
išleist geresnius darbinin
kams Įstatymus, statyt nau
jus gyvennamius su val
džios parama 4r siekt ne
priklausomybės nuo Angli
jos, j

Kaipgi yra su tuo “paskelbimu” 
subversyviškomis?

The New York Times ba
landžio 30 d. pranešimui iš 
Washington© uždėjo tokį 
pavadinimą: “62 vienetos 
pridėta prie subvelsyviško- 
jo sąrašo.” Ir paskui pra
nešime paduodama tų or
ganizacijų bei Įstaigų pava
dinimai. Jų tarpe randa
me ir dvi lietuviškas orga
nizacijas — American Lith
uanian Workers Associa
tion ir Association of Lith
uanian Workers. < Aišku, 
jog čia kalbama apie Ame
rikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugiją ir Lie
tuviu Darbininku Susivie
nijimą.

Chicagos Naujienos mil
žinišku antgalviu gegužės 1 
dieną suriko: “Liet. D. S- 
ga komunistų draugijų są
raše/’ Paskui skaitome: 
“Vyr. prokuroras įsakė re
gistruotis jų vadams ir pri
statyti pajamų-išlaidų apy
skaitas.”

Kiek tuose komerciniu 
laikraščių šūkaloj i m u o s e 
tiesos? Ar iš tiesų minėtos 
organizacijos jau įtrauktos 
į subversyvių sąrašą?

Mes pasiteiravome pas 
Amerikos Lietuviu Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos vadovybę, kaip iš tiesų 
dalykai stovi. Ir štai ką su
žinojome:

Nė viena suminėtų orga
nizacijų nėra įtraukta į 
s u b v e r šyvių organizacijų 
bei įstaigų sąrašą. ALDLD 
viršininkai tiktai gavo nuo 
valstybės prokuroro prane
šimą, kad jisai žada bei 
ruošiasi paskelbti, kad 
draugija paeina po tokiu ir 
tokiu įstatymu. Draugija 
turi dešimt dienų kontes- 
tuoti tokį prokuroro pasi-

mojimą bei ruošimąsi. Ta
da per 60 dienų prokuroras 
turi prisiųsti draugijai vi
sus keliamus apkaltinimus. 
Po to Draugija turi 60 die
nų laiko atsakyti į tuos kal
tinimus. Ji taipgi turi.tei
sę reikalauti “hearingo” 
(viešo apklaus i n ė j i m o ). 
Prokuroras, gavęs reikala
vimą “hearingo,” turi su
daryti komisiją arba pa
skirti vieną žmogų išklau
symui draugijos viršininkų 
arba jų advokatų parody
mų.

Tiktai tada, ir tiktai ta
da, prokuroras padarys ga
lutiną nuosprendį. Jeigu 
draugija nesutiks su tuo 
prokuroro nuosprendžiu, ji 
turi teisę eiti į teismą ir 
reikalauti prokuroro nuo
sprendį atmesti bei panai
kinti. Vadinasi, dar labai 
ilgas procesas.

Vadinasi, Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatū
ros Draugija nėra įtraukta 
į jokį subversyvišką sąra
šą. Iš jos viršininkų su
pratome, kad jie visais bū
dais stengsis apginti orga
nizacijos reikalus ir var
dą, ir panaudos vi^as le- 
gališkas priemones atrėmi
mui prokuroro pasinio jimo.

O kas liečia Naujienų pa
reiškimą, kad “prokuroras 
įsakė registruotis jų va
dams ir pristatyti pajamų- 
išlaidų apyskaitas,” tai gry
nas melas. Nieko panašaus 
Lietuvių Literatūros Drau
gija nėra gavusi ir negali 
gauti, kol eina legališki žy
giai draugijos apgynimui.

Kodėl ir kam šitą prasi
manymą Naujienos iškepė 
ir paskelbė, tai nereikia 
aiškinti. Reporteris

Americans for Democra
tic Action pirmininkas 
Francis Biddle. Jis reika
lauja, kad tuojau būtų 
ištirtas senatorius Mc
Carthy. Biddle teigia, 
kad šis - reakcionierius 
yra net šešiais atvejais 
sulaužęs Įstatymus ir tu

rėtų būti nubaustas.

MINSKAS

KOMITETAS ROSEN BERGAMS GINTI praneša, 
kad kopija šito Greenglasso memorandumo su jo anali- 
zu tapo pasiųsta prezidentui Eisenhoweriui, prašant, 
kad jis suteiktu Rosenbergams susimylėjimą ir kad rei
kalautų jiems naujo teismo.

Niekam nėra paslaptis: jei įvyktų naujas Rosen
bergų teismas, tai, pasiremiant naujais daviniais, jie 
veikiausiai būtų išteisinti.

O jeigu jie ir nebūtų, sako mokslininkas D r. Urey, 
išteisinti, tuomet visuomene jaustųsi ramesne sąžine, 
nes tuomet suprastų, kad-jiedu iš tikrųjų yra kalti. 

' Naujas jų teismas negalėtų būti pravestas tokiu sku
botumu, kaip buvo pravestas pirmą kartą. <•

TENKA PRIMINTI ir tai: Francūzijos spauda, net 
anti-komunistine spauda, yra Rosenbergų reikalu suin
teresuota kur kas labiau, negu mūsų krašto taip vadina- 

& moji liberalų spauda.
Visa Francūzija, visa Europa, visas pasaulis kreipia 

didžiulio dėmesio į Rosenbergų reikalą.
Net ir popiežius matė reikalo atviriau ir griežčiau 

pasisakyti dėl Rosenbergų.
Kadaise, kaip žinia, buvo sakyta, būk popiežius ne

prašė, kad prezidentas suteiktų jiems susimylėjimą, o 
girdi, tik perdavė kitų prašymus. Dabargi popiežius sa
ko, kad jis pats prašė Rosenbergams susimylėjimo, kad 
jis stoja už tai, idant jie nebūtų nužudyti.

Penki alkani vaikučiai, kuriu 
New Yorke pasiųstas j kalėjimą 
sulaužymą važiuotes taisyklių. Jis turi eiti kalejiman 
todėl,, kad neturi $310 bausmės pasimok ėjimui. ALs- 
vart teisinasi, kad važiuotės taisykles jis pažeidęs, 
vartodamas darbdavio automobilių ir jam dirbda
mas. Jis teigia, kad tą bausmę turėtų užmokėti sam
dytojas. Tuo tarpu maži vaikai palikti be duonda- 
. G vio.

tėvas John Alsvan 
ant 28 dienų už

Niūrus vaizdas iškilo tarybi
niams kariams 1944 metų lie
pos mėnesį, kai jie išvadavo 
Baltarusijos sostinę Minską 
nuo fašistinių okupantų. Iš se
nojo Minsko beveik nė pėdsa
ko nebuvo likę. Tik kur ne 
kur tarp rūkstančių griuvėsių 
skaldos, geležies laužo ir ap
degusios žemes kalvų riogso
jo keli išlikę sveiki namai. 
Pirmuoju akimirksniu sunku 
buvp net įsivaizduoti, kas ir 
kaip čia bus atstatyta...

$
Generalinį Minsko atstaty

mo ir rekonstrukcijos planą 
kartu su Baltarusijos inžinie
riais ir architektais kūrė žy
miausieji Maskvos ir Lenin
grado architektūros meistrai. 
Respublikos sostinės statyboje 
aktyviai dalyvavo ir tebedaly
vauja didžioji rusų tauta, Uk
rainos, Lietuvos, Latvijos ir 
kitų broliškų tarybinių res 
publikų tautos.

Nuo to laiko, kai buvo pa
rengtas ir pradėtas vykdyti 
naujo socialistinio Minsko sta
tybos planas, praslinko šeše- 
ri metai, bet tai, kas padary
ta, atrodo stebuklu net ir 
tiems, kurie patys dalyvavo 
darbuose ir matė džiaugsmin
gą miesto atgimimą.

Baltarusijos sostinėje jau 
pastatyti, architektūriškai ap
dailinti ir apgyvendinti šimtai 
gražiausių pastatų. Beveik vi
sas miesto centras užstatytas 
daugiaaukščiais namais ir su
daro vieną puikų ansamblį.
Minsko pažiba ir pasididžia

vimas yra J. V. Stalino vardo 
prospektas. Prospekto pano
ramoje atsispindi atnaujintos 
respublikos sostinės veidas. 
Plačiai asfaltuota juosta, iš 
abiejų pusių apsodinta dau-

giametėmis liepomis, akina
mai šviesiai apšviestas rutuli
niais žiburiais ant sidabru ži
bančių stiebų, šis puošnus pro
spektas prasideda prie aikš
tės šalia Vyriausybes namų, 
kur pastatytas paminklas* Le
ninui, ir nusitiesia daugiau 
kaip 7 kilometrus.

Šimtai gyvenamųjų namų, 
dešimtys naujų parduotuvių, 
mokyklų, kultūros įstaigų ir 
komunalinių įmonių—beveik 
visas Minskas po karo iš nau
jo pastatytas.

Ketvirtojo penkmečio me
tais miesto pramohe ne tik 
pilnutinai atkurta, bet ir žy
miai išplėsta. Dabar Minske 
yra daugiau kaip šimtas pra
monės įmonių, aprūpintų ge
riausiais tėvyninės garny b. į- 
rengimais.

Baltarusijos sostines išvaizdą 
ypatingai pakeitė dvi gamyk- 
los-milžinai: automobilių ir 
traktorių. Apie šias gamyklas 
yra išaugusi darbininkų gy
venvietė, kuri tampa nauju, 
gerai sutvarkytu miestu.

Baltarusijos sostinėje — 
reikšmingos kultūros ir moks
lo centre—Minsko yra vienuo
lika aukštųjų mokyklų, kurių 
tarpe — V. 1. Lenino vardo 
Valstybinis universitetas ir J. 
V. Stalino vardo Politechni
kos institutaš; sukurta 19 į- 
vairių specializuotų techniku
mų, daugiau kaip 50 vidurinių 
mokyklų, 23 klubai, 5 kino 
teatrai, 167 bibliotekos, ope
ros ir baleto teatras, du dra
mos teatrai, čia yra įsikūrusi 
Baltarusijos TSR Mokslų aka
demija su jos gausiais institu
tais, leidžiama 18 laikraščių 
ir 13 žurnalų.

Minske plačiai vystomas 
miesto transportas. Tramvajų* 
tinklas dabar siekia apie 40 
km ilgio. Autobusų linijj/s\ 
kerta miestą visomis magistnr?- ' 
linėmis kryptimis. Nuo praeitų 
metų pabaigos Stalini) pros
pektu pradėjo kursuoti trolei
busas.

Visa tai — išdava didvyriš
ko tarybinių žmonių darbo, 
kurį jie atliko ketvirtojo stali
ninio penkmečio metais.

M i n s k o rekonstrukcijos 
plane per artimiausius penke
rius metus numatytas dar pla
tesnis statybinių darbų užmo
jis.

1953 metais čia bus baig
ti statyti Profesinių sąjungų 
kultūros rūmai, centrinio paš
to, valstybinio banko pasta
tai, 4 mokyklos, 8 poliklini
kos ir ligonines, 8 vai
kų namai ir 4 vaikų lopšeliai, 
3 kino teatrai, eile pastatų 
aukštosioms mokykloms ir 
klubams, eilė sportinių įrengjL 

jnių, 120 gyvenamųjų naruty 
į bendro 110 tūkst ančių kvad- 
I ratinių metrų ploto. Dar di
desnė statybos darbų apimtis 
numatoma 1951 ir 1955 me
tais. 1

šiemet bus pradėtos naujos 
į statybos: žemės ūkio mecha- 
įnizaviino ir elektrifikavimo 
! instituto, kino fabriko, vaikų 
geležinkeliu, ištaigingo “Mins
ko“ viešbučio su 700 vietų, ei
lės daugiaaukščių gyvenamų
jų namų, čcliuiskiniečių parko 
rajone bus įrengtas zoologijos 
sodas. Penktajame stalininia
me penkmetyje užsibrėžta 
taip pat pradėti kurti dujų 
pramonę.

Šių metu pavasarį ir rudenį 
čia bus pasodinta 35 tūkstan
čiai daugiamečių medžių, 120 
tūkstančių dekoratyvinių krū
mų, 3 milijonai gėlių. 170 tūk
stančių metrų gatvių ir šali
gatvių bus asfaltuoti. Mieste 
sužaliuos nauji parkai ir bul
varai. Svisločės upes, perker
tančios Minską, aukštupyje 
artimiausiais metais na'Jnatyta 
įrengti daugiau kaip 3 tūks
tančių hektarų ploto vandens 
saugyklą — Minsko jūrą.

Minskas auga, turtėja ir 
puošiasi. Kartu su juo auga, 
tvirtėja ir kultūrėja jos staty
tojai, stalininės mokyklos 
žmones. Ig. Luckevičius

Nauji bomheriai būsią 
greitesni už garsą

Fort Worth, Tex.— Ame
rikos valdžia užsakė čia pa
statyti dar bent 6 didelius 
rakietinius b o m b o n ežius. 
Sakoma, jie lėks daugiau 
kaip 760 mylių per valandą, 
tai būtų greičiau už garsą. 
Šie bombonešiai taikomi 
ypač atominiam karui.

Kerėja. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai sako nu
kirtę dar 2 Amerikos lėk
tuvus.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)— Ketvirtad., Gegužčs-May 7,y 1953
....... -.M K Ak
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^Stanley Nowak bus čia 
y gegužes 16 dieną

Buvęs per kelis kartus iš
brinktas Michigano senatorium 

ir nenuilstantis veikėjas už 
Amerikos žmonių gerovę, 
Stanley Nowak ypatingai pa
staruoju laiku daug veikia 
prieš persekiojimą svetingi- 
mių ir prieš Walter-McCarran 
įstatymą. Už tai reakcija pa
sikėsino atimti iš Stanley No
wak pilietybę.

Todėl Ohio Komitetas Ginti 
Sveturgimius rengia tam ko
votojui pagerbimo bankietą, 
šeštadienio vakare, gegužės 
16, Hungarian Workers Ho
me, 11123 Buckeye Rd. Ban- 
kietas prasidės 6-tą vai. vak. 
Nowak kalbės bankiete.

—o—
Iš LLD 15-tos Apskrities 
Komiteto susirinkimo

Nors susirinkime nesirado 
3 kom. narių : fin. sek. Povilo 
Kurulio, kuris po operacijos 
dar vis gulėjo ligoninėje, Ag
nes Palton taipgi nesvei- 

_kavo, o drg. žebrys buvo 
Vižimtas kitos organizacijos 
"darbu, bet susirinkimas buvo 
labai gyvas ir pilnas iniciaty
vos. "Visi buvo pilni sumany
mų ir viskas buvo draugiškai

UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 Parašė ROMAIN ROLLAND —129—

(Pabaiga).
Viduryje dulkėto plento, ištrempto sun
kiais autobusų ratais, mintyje ji klajojo 
po medžių skliautais, toje Burgundijos 
provincijoje, kur ji praleido savo laimin
gą vaikystę; jos šnervės gėrė samanų ir 
žievių kvapą. Ji ėjo per rudens nukri
tusius lapus; tarp apnuogintų šakų lė
kė lietingas vėjas, paliesdamas jos veidą 

\ savo šlapiu sparnu; tyloje liejosi kerė- 
■ janti paukščio daina; lietingas vėjas pra- 
^ėjo... Tais pačiais miškais ėjo jauna 

Aneta ir jos verkiantis mylimasis, ir 
erškėčių gyvatvorė, ir bitės aplink ap
leistą namą... Džiaugsmai ir vargai... 
Taip toli!.. Ji šypsojosi savo jaunam at
vaizdui, dar naujokui kančioje... “Pa
lūkėk, mano vargše Ąneta! tai tau dar 
tik pradžia...”

—Tu nieko nesigaili ?
.—Nieko.
—Nei to, ką padarei, nei to, ko nepa

darei?
—Nieko. Prote apgavike! Tu tykojai 

mano susikrimtimų? Tu būsi dėl to nu
baustas! Aš pasiimu viską, visa, ką tu
rėjau, ii* visa, ko neturėjau, visą savo 
dalią, išmintingą ir beprotišką. Viskas 
buvo tikra, kas išmintinga ir kas be
protiška. Suklystama, tai yra gyveni
mas. .. Bet mylėti niekad nereiškia klys
ti visiškai... Nepaisant ateinančios se
natvės, turiu širdį neraukšlėtą... ir 
nors ji kentėjo, ji laiminga, kad buvo 
mylėjusi...

Ir jos dėkinga mintis pasiuntė šypsnį 
tiems, kuriuos buvo mylėjusi.

Šioje šypsenoje su dideliu švelnumu 
nemaža buvo ir prancūziškos pašaipos. 
Tuo pat metu Aneta smalsiai žiūrėjo ir 
į jaudinančią, ir į juokingąją visų šių 
kančių pusę,—savų ir svetimų... šis ap
gailėtinas geismo ir lūkesio karštis! Ko 
gi ji laukia?.. Baigta man su meile!— 
Jums! Jūsų ruožtu!..

Ji išvydo kitus, savo sūnų karštomis 
rankomis, drebantį, kad tik pasisektų 
sučiupti netikrą ateitį; Filipą, nepaten
kintą vidutiniu maistu, kurį visuomenė 
siūlė jo visa ryjančiam apetitui; Silvi, 
išsiblaškančią ir tykančią nuotykį, ku
ris ateitų užpildyti vėpsančią širdies 
tuštumą; tą minią 'smulkių žmogelių, 
bežiovaujančių dėl savo gyvenimo nuo
bodulio; ir tas neramus jaunimas, kla- 
jojąs ir laukiąs... ko jis laukia? Į ką 
tiesiamos tos rankos?

Nusiėmusi savo naštą, ji stebi tų sun
kenybių nešiotojų visumą, ji mato kai
menę, tą gatvių minią, bėgančią, puo

lančią, kiekvieną, nežinantį kitų, kiek
vieną, lyg piemens šunų genamą, — po 
išorine betvarke tobulas ritmas — visi 
manydami patys save vairuoją, visi vai
ruojami. .. Į kur? Kur jis veda, tas ne
matomas piemuo? Gerasis piemuo? Ne! 
Anapus gerumo...

Ji atliko savo pamokas kaip ir pa
prastai, kantri ir atidi, maloniai klausy

išdiskusuota.
Prisirengimui prie LLD 15 

apskrities metinės konferenci
jos, konf. pietų ir pikniko, 
kuris įvyks tą pačią dieną, 
visi kuone liuosanoriai pasi
rinko darbus: Ona Gendrė- 
nienė ir J. Jasiūnas šeiminin
kais, kurie pasižadėjo patiekti 
vištienos, dešrų ir kitokių gar
dumynų pietums, konferenci
jos delegatams ir svečiams, ir 
juodu šeimininkaus ir piknike, 
kuris prasidės po konferenci
jos. Kiti komiteto nariai pasi
ėmė kitus atsakomingus dar
bus. Mariutė Gedeminskienė 
pasižadėjo padaryti gražų 
rankdarbį dovanai prie įžan
gos, kitos draugės pasižadėjo 
ko gardaus iškepti.

Kuopų sekr. raportavo, kad 
jie pasekmingai kolektuoja 
iš narių duokles. O vėliaus 
man teko matyti 51 kuopos 
sekr. Joną Rūbą ir iš jo pa
tyriau, kad LLD 51 k p. sumu
šė 15-tos aprsk. kuopų rekor
dą. Draugas Rūbas sakėsi iš- 
kolektavęs visų narių duokles 
ir priedu gavęs 2 naujus na
rius. Reiškia, ūkininkų kuopa 
patapo kaip 15 apskrities, 
taip ir Centro garbės kuopa.

Konferencija ir piknikas i

įvyks gegužės 31 d., draūgų 
Rūbų piknikams darže, prie 
U. S. 422 vieškelio.

Susirinkimas baigėsi su 
skaniais užkandžiais, pavaiši
no Onutė Gendrėnienė savo 
tik ką iškeptu tortu ir sūriu. 
Geros sveikatos ir ilgo am
žiaus sulaukti Onutei.

—o—
Povilas Kurulis dar sunkiai 
sergąs /

Kaip pirmiau čia buvo ra
šyta, kad drg. Karuliui po 
sunkios operacijos jau buvo 
galima pieno ir lengvesnio 
maisto imti, bet vėliau pasiro
dė, kad jo viduriai ir to leng
vo valgio neįstengia suvirš
kinti. Jo gydytojai dabar sten
giasi sustiprinti.jo virškinimo 
organus.

Nuoširdžiai linkiu Povilui 
greito ir visiško pasveikimo, 
ir kad grįžęs vėl galėtų dar
buotis su visais.

—o—
Darbo žmonių Konvencija

Clevelando Negrų Darbo 
Taryba savo atsišaukime sa
ko: “Nuo laiko, kada Eiscn- 
howerio administracija stojo 
prie mūsų šalies vairo, darbo 
žmonių padėtis eina blogyn— 
ne geryn. Puolimas ant darbo 
žmonių teisių ii- jų organizaci
jų pasidaugino— nesumažėjo, 

i Industrijų bosai žino, kad jų 

damasi, gerai išaiškindama, nesuklupda
ma. Vis bekalbant, svajonė nesiliovė 
ją supusi. Kas taip pripratęs, tam leng
va gyventi iš karto du gyvenimus,—vie
ną žemės paviršiuje kartu su visais ki
tais žmonėmis ir kitą gelmėse svajonių, 
kurios skęsta vidinėje saulėje. Nė vie
nas jų nėra apleidžiamas. Jie abu yra 
skaitomi vienu žvilgsniu, lyg partitūra, 
kurią aprėpia rrfuziko akis. Gyvenimas 
yra simfonija: kiekvienas gyvenimo. mo~ i 
men tas dainuoja keliomis partijomis. 
Tos šiltos harmonijos pašvaistė rausvi- 
no Anetos veidą. Tą dieną jos mokinės 
stebėjosi jos jaunatviška išraiška ir pa
juto jai stiprų potraukį, kurį jaunuolės 
patiria savo vyresniosioms, Apreiškė- 
joms ir apie kurį jos nedrįsta joms pa
sakyti. Aneta nieko nežinojo apie meiles 
ko širdyje tų, prie kurių ji buvo prisiar- 
vagą, kurią tą dieną jos praėjimas pali- 
tinusi.

Pavakare ji grįžo tokia pat dvasinga, 
be svorio, palengvėjusia siela... Tai pa
aiškinti ji nebūtų mokėjusi. Galinga 
moters mįslė, kurią apgaubia jos spin
duliavimas, jos džiaugsmas be matomo 
pagrindo ir netgi be jokio pagrindo! 
Tokiais momentais visa, kas ją apsupa, 
visas išorinis pasaulis, jai tėra tik laisvų 
išradimų tema, kur žaidžia jos svajonės 
aistringa fantazija;

Gatvėse ji praėjo pro susirūpinusius 
būrelius. Laikraščių pardavėjai bėgiojo 
rėkdami naujienas, kurias praeiviai aiš
kinosi. Ji nekreipė į tai dėmesio. Iš vie
no tramvajaus, su kuriuo ji prasilenkė, 
kažkas jai kažką suriko; ji pažino jau 
po to: tai buvo Silvi vyras. Jo neišgir
dusi, ji atsakė jam rankos mostu, links
mai. .. Kaip jie visi jaudinosi!.. Jai vėl 
kilo trumpas nujautimas svaigstančios 
srovės, garmančios į prarają, lyg žvaigž
dynas pro skliauto plyšį lietųsi ir bėgtų 
į jį siurbiančią bedugnę... Kokią be
dugnę ?..

Ji užkopė j savo butą. Ant slenks
čio jos laukė blizgančiomis akimis Mar
kas; už jo labai įsi jaudinusi Silvi. Jie 
skubėjo jai pranešti naujieną... Ką gi 
jie kalbėjo abu iš karto; kiekvienas no
rėjo būti pirmuoju...

—Ką gi jūs čia giedate?—paklausė ji 
juokdamasi.

Ji išskyrė vieną žodį:
—Karas...
—Karas? Koks karas?
Bet ji visai nenustebo... Bedugne...
—Vadinasi, tai tu? Jau seniai aš jau

čiau mus čiulpiantį tavo alsavimą...
Jie nesiliovė rėkavę. Norėdama pa

daryti jiems malonumą, ji pabudo—var
giai—iš savo- lunatikės būklės...

—Kas? Na gerai, tegu! Karas, tai-' 
ka, visa yra gyvenimas, visa jo žaidi
mas. .. Aš prisidedu prie žaidimo!..

Ji buvo puiki žaidėja, užburtoji siela! 
—Šaukiu kovon dievą!

žmonės yra Baltajame Name 
ir jie žino, kad jų politikie
riai valdo Kongresą.

“Todėl Clevelando Negrų 
Darbo Taryba kreipiasi į visus 
darbo žmones be skirtumo 
spalvos, lyties, įsitikinimų ii 
iš visų unijų, kviečia visus 
ateiti į konvenciją ir prigelbė- 
ti sustiprinimui organizacijos, 
kuri drįsta kovoti už lygias 
teises dėl juodų ir baltų dar
bininkų, kuri išdrįsta ginti 
darbo žmonių teises, kad jie 
galėtų prigulėti organizacijo
se sulyg savo pasirinkimu ir 
pasirinkti savo vadus, kuri 
drįsta tyrinėti tyrinėtojus, ku
rie mėgina nubauginti žmones 
nuo organizuoto veikimo už 
palaikymą savo teisių.”

Konvencija įvyks 16 d. ge-’ 
gūžės, Morning Star Baptistų 
bažnyčioje, 650 Park wood Dr. 
Prasidės l()-tą vąl. ryte. Re
gistracija 50c.

Po konvencijos, tą pačią 
dieną bus Clevelando Negrų 
Darbo Tarybos Gegužės šo
kiai, prie geros Eboneers mu
zikos, Masonic Temple of 
York, 13512 Kinsman Rd. Šo
kiai tęsis nuo 9-tos vakaro iki 
1-mos ryto. J. N. S.

Great Neck, N. Y.
Paskutinis Pakvietimas

Dar kartą norime priminti, 
kad bendras parengimas vie
tinių draugijų įvyks šį sekma
dienį, gegužės 10 d., A. J. 
Kas močių svetainėje, 91. 
Steamboat Rd. (Salės durys 
bus atdaros nuo 3 vai. po pie
tų, o programos pradžia nuo 
5 vai. po pietų.) Bus suvai
dintas gražus veikalas “Pra
keikimas,” dviejų aktų dra
ma, per grupę artistų iš Port 
Jeffersono, Taipgi turėsime 
ir koncertinę programą, kurią 
išpildys Aido Choro daininin
kai, kaip tai atliks dainas, šo
kius, monologus ir tt. O Jonas 
Velička gros smuiku, žodžiu 
sakant, turėsime puikią prog
ramą, gerą muziką šokiams, 
skanių užkandžių ir gėrimų.

Kadangi šis mūsų parengi
mas supuola su pavasario 
pradžia ir jo gražumu, ir 
gamtos atbudimu, todėl vi
siems yra puiki proga išbusti 
iš sunkaus žiemos miego. 
Dalyvaudami šiame mūsų pa
rengime jūs paremsite mūsų 
organ., o kartu pamiršite visus 
savo vargus ir rūpesčius, kur 
senas ir jaunas galėsite pa
trepsėti, pasišokti ir sustingu
sį savo krauja išjudinti, įkai
tinti muzikos garsafhs kvie
čiant į šokį, čia atbus jūsų 
jaunatvė kur linksmai laiką 
praleisite ir karta pasidžiaug
site gamtos ir jaunatvės atbu
dimu. Todėl mes ir kviečiame 
visus kaip vietinius taip pat ir 
iš kitų miestų draugus, o ypa
tingai iš didžiųjų miestų daly
vauti šiame puikiame parengi
me. Jūsų visų atsilankymas 
yra nuoširdžiai laukiamas ir 
pageidautinas. Jūsų atsilanky
mas bus aukštai įvertintas.

P. B.

Prasideda 1953 metų varžybos už beisbolės žaismes 
pirmenybes. Bill Bruton iš Milwaukee Braves lai
mėjo pirmą žaismę prieš Reds Cincinnati įvykusiame 

žaidime.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED MALE

BOOKBINDERS
Library binding, Forwarder. With 

knowledge of gold stamping. Steady 
work; good working conditions. Ap
ply or phone

MR. ALLEN GEISER 
ALLIED BOOKBINDING GO.

110 Granite Street. MA. 7-3822 
(89-91)

AUTO MECHANICS
1st Class. Chrysler products. Good 

pay and paid holidays. Steady work. 
Nice light and airy shop. No triflers 
or helpers need apply. Apply in per
son or phone.

CHAS T. LEARY
392 W. Lancaster Ave.,

Wayne, l*a. Wayne 3600
(89-91)

Ne w Yorko Žinios
Dailės, mokslą žmonės 
stiprina veiklą

Įvykusi Dailės, Mokslų ir 
Profesijų organizacijos kon
vencija ir tos konvencijos iš
rinktoji taryba nusitąre pa
smarkinti veiklą apgynimui 
teisių ir laisvių.

Šiomis dienomis Įvykęs ta
rybos mitingas nutarė remti 
progresyvių savaitraščio Na
tional Guardian gynimą. Ir 
nutarė gegužės 4 ir 5 vakarais 
rengti viešus mitingus Yugo
slav Hall, New Yorke. Į juos 
pakvietė kalbėtojais tuos as
menis, kurie tomis dienomis 
bus buvę pašaukti Į New Yor- 
kan atsibaladojusį Nęameriki- 
nių Veiksmų Komitetą.
Tarpe pašauktųjų pirmadie

nį buvo ir laikraščio National 
Guardian redaktorius, žymus 
žurnalistas Cedric Belfrage. 
Tikėtasi įdomių mitingų Yu- 
goslavų salėje.

Brooklyno fabriką 
iškelia i Carolina

Bommer Spring Hinge Co. 
šapa, buvusi prie Classoil Ave. 
Brooklyne, atstatė iš darbo 
175 darbininkus. Išsikelia į

I South Carolina tikslu nusikra
tyti unijos, gauti pagaminimą 
I prekių už pusdykį.

Firma per 77 metus buvo 
Brooklyne ir pelningai vertė
si. Tačiau norams pelno nėra 
galo. Atleistųjų iš darbo tar
pe 24 yra išdirbę firmai nuo 
15 iki 42 metų. Juos paliko 
net savaitės pragyvenimui ne- 
primetę dolerio kito.

Darbininkai per pastaruo
sius keliolika metų buvo na
riais United Electrical, Radio 
& Machine Workers Lokalo 
475. Išsikovojo unijines sąly
gas, gerą kontraktą ir praša
lino diskriminaciją. Ten dirbo 
gražioje santaikoje senieji 
amerikonai, imigrantai ameri
kiečiai, negrai, italų, lietuvių 
ir kitų tautų kilmės žmonės.

Tai ta pati šapa, kuri prieš 
keletą metų bandė nusikraty
ti unijos atidavimu deportavi
mui unijos vado Tony Catto- 
nar. Jį apšaukė raudonuoju.

HELP WANTED MALE
f

MEN
For inside work. Reproduction 

Business. No experience necessary; 
steady work. Bust be U. S. Citizen. 
Apply in person.
CAMPION CO., 34 So. 16th Street.

(89-91)

AUTO BODY COMBINATION MAN
Experienced. To take charge of 

body and paint job. New Building 
with up to date equipment and paint 
booth. Splendid opportunity for ą 
1st class man. Excellent pay; paid 
vacation; free laundry and insur
ance. Apply or phone: MR. II. 
BATEMAN. ERNEST JONES CO., 
(Ford Dealer). 6860 Rising Sun Av.

FI. 2-4800.
(89-91)

i Bet darbininkai gynė Cattona- 
rą. Pagaliau, imigracijos val
dininkai patarnavo kompani
jai įsakymu Caftonarą išde- 
portuoti ir jis išvažiavo į sa
vo gimtąjį Trieste miestą. 
Tačiau darbininkai vis viena 
taip kovingai veikė, kad jie 
ne tiktai gavo naują kont
raktą, bet. dar pagerino jį. 
Tuomi jie ryžosi parodyti, 
kad deportavimais vadų dar
bininkus neatvarys Į buvusias 
vergiškas sąlygas pirm unijos 
laikų.

Darbininkai tikisi, kad fir
ma su laiku sulsilauks unijos 
ir pietinėse valstijose.— Kur 
bėgs tada? — klausia jie.

D-kas-

Areštavo kitą būrį 
gemblerią, kyšininką

Staten Islande areštuoti 8 
esamieji ar buvusieji policijos 
department© žmonės ir 15 vi
sokio rango gcmblerių (boo
kies). Visa tai, pasirodo, ten 
laimingiausiai tebebuvo vyk
doma, nežiūrint net per ke
lerius metus Brooklyne tuo 
pat laiku vykdytų tardymų, 
teismų,, lermo gemblerystei 
“suvaldyti.”
Staten Island’as (Richmond) 

yra penktoji New Yorko mies
to dalis — apskritis. Paeina 
po to paties policijos viršinin
ko Monaghan sargyba, vado
vybe.

Tyrinėjimą ir areštus vykdė 
specialis prokuroras Herlands.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio)

Išsiima Jonas $71. ir duoda.
Visi, sako, eina Laisvės as
tuonių tūkstančių dolerių fon
dam Mat, tiek metų turiu ir 
nuo kiekvienų motų skiriu po 
vieną dolerį.

Pernai Jonas buvo 70 metų 
ir paaukojo $70.

Matote, kokių gerų ir karš
tų darbininkiškos spaudos rė
mėjų turi mūsų pažangusis 
judėjimas.

—o—
VLIK© bosas prelatas Kru

pavičius išleido tokį šūkį: 
“Jokių derybų su Sovietais, 
jokių jiems nuolaidų.”

Betgi mes niekur nesame 
pastebėję, kad kada nors ir 
kur nors Sovietai būtų reika
lavę derybų su V LIK u bei 
prašę nuo jo kokių nors nuo
laidų.

—o—
Kodėl Britanija taip žiau

riai elgiasi su Mau Mau Keni
jos kolonijoje? Dabar aiškiai 
ir atvirai pasako pats Londo
nas. Sako: Jeigu Kenijos ko
votojai laimės, laukan iš Afri- 

i kos turės eiti visi baltieji im- 
I peria]istai.

Taigi, girdi, Britanija ten 
gina viso “laisvojo pasaulio” 
interesus.

Bet kaip su interesais Afri- 
j kos žmonių ? Jie, matyt, tam 
“laisvajam pasauliui” neapei
na.

SUSIRINKIMAI
HARTFORD, CONN.

A.L.D.L.D. 68 kuopos susirinkimas 
j vyks pirmadieni, H d. gegužės, 
Laisvės Choro salėje, 157 Hunger
ford St., prasidės 8 vai. vakare. Visi 
nariai ir narės dalyvaukite šiame

3 pusi.--Laisve (Liberty)-Ketvirtad., Gegužės-May 7, 1953
■ .

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE
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)
AUTG 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)

AUTO MECHANICS. Must be ex
perienced. Flat Rate Shop. Gua
ranteed $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.

(87-93)

BAKER’S HELPERS
We need several married men bet
ween the ages of 25 and 40 for per
manent position in our organiza
tion. We offer security, $1.47 per 
hr., 5-day week. 8 hrs. per day. 
Overtime paid. Holiday pay. Night 
bonus & uniforms, in ret urn for hard 
working, dependable employees. Ap
plicants must be willing to work 
day or night hrs. & Sundays. Write 
or phone giving full details and 
qualifications.

VIRNELSON’S BAKERY, INC. 
Formerly Mees’ Bakery, Inc. - 
Hutchinson & Thompson Sts.

YOUNG MEN
Good Opportunity to learn Trade. 

Excellent working conditions. Stea
dy work for the right man. D.P.’s 
or foreigners accepted. Apply or 
phone: GITLIN BROS., 244 So. 5th 
Street. WA. 2-3704.

(89-91)
HELP WANTED FEMALE

OPERATORS
Experienced on Men’s Trousers. 

Steady work. Good working condi
tions. Apply in person. See Charles 
Miserendino. Basement.

MADISON SPORTSWEAR 
26th & Reed Streets 

__________________________ (86-92) 
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. ■ •

RL 6-4220.
(85-91)

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 4-0333.
(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 
Aves., Woodlawn 4-2010.
________________ ’ *_______ (87-93)

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)

MAID. Settled woman. Age 25— 
40. General duties. Willing to work. 
Must be fond of children. Prefer 
someone wanting good home. Good 
salary; permanent position for right 
person. Phone: MIDWAY 2-4286, 2 
to 4 P. M. for interview.

(89-95)
CLERK-TYPIST

Insurance Office. Experience help
ful but not necessary. Steady posi
tion; good working conditions. Phone 
MR. BROOKES. LO. 3-4108 for in
terview.

(89-95)

susirinkime,, nes turime daug svar
bių reikalų aptarimui. Apart kitko 
balius ir piknikas, reikės darbinin
kų. , —A. K.

(89-90)

WORCESTER, MASS.
A.L.D.L.D. 155 kuopos susirinki

mas j vyks pirmadienj, gegužės-May 
11 d., prasidės 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių salėje, 29 Endicott St.

Visos narės malonėkite dalyvauti, 
nes yra svambių reikalų aptarimui. 
Didelis dalykas tai mūsų kuopų pa
rengimas, kuris įvyks 17 d. gegu
žės. —A. W,

(88-90)
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NEW YORK
HELP WANTED-MALE

KEPYKLAI APVALYTO.!AS

Rosen Bergams pasigailėjimo
prase ir popiežius

flARŽININKAS

Po 7 P. M.
(88-90)

REIKALINGAS

GeraAnt

PRANEŠIMAI

Dr. A. Petriką

W. 35th

PAPILDYMAS

nedasakymo.
J. M. Lukas, sekr.(89-91)

9

Virginia 9-6125
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GLENN’S RESTAURANT & BAR
lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

naujoje
Rep.

to 
tas, 
taip 
mo- 

kitą,

buvo ato
ll aro kl C.
Dr. Urey 

Rosen ber- 
(šiam mi-

programai pir- 
Gasiūnas. SveL 
daug: unijistai,

Užtikrinam, turėsite gerus lai- 
— Kviečia komisija. 

(88-89)

Patyręs, Gera Alga 
su ar be gyvenimui patalpos.

Saukite MAnhassett 7-1353

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

Except Thurs. & Holidays

Iškviesta Žilinskiene. Ji dė
kojo rengėjams už draugišku
mą. Ir kukliai teisinosi, kad 
kalbėtojai jiems perdaug k re-

346 Palisade Ave.
Elz. Pet kevičienė, sekr. 

(87-89)

PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI

rinkimų keltų 
aukščiausios su

po gubernato- 
1954 metais.

fėro yra
pagelbsti iš-

ir patVs garbės svečiai 
kalbose.

MEZGĖJAS, PATYRUS

Circular T. A. Mašinų. 
Alga. Nuolatinis darbas.

FRITZ KNITTING MILL 
710 Fairview Ave., Ridgewood 

Tel. EV. 6-2267

Rosenbergų
iš pasigailėjimo.
pat laikraštyje žymi- 

popiežius pirmiau 
kartą” buvo kreipę-

daug spragų.
neaiškumų ir

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

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

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

Dainos ir Šokiai. Šauni Orkestrą.

Iš 
bėjo 
stm. 
O iškviesta Aido ir Sietyno
chorų mokytoja Mildred Sten- 
sler paprašė čia buvusius ai- 
diečius sudainuoti “Ilgiausių 
motų!”

jų artimųjų trumpai kal- 
žilinsko švogeris ir se- 
Stasys ir Ona T i taniai.

Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

Nok Yorko^/WffZIiikii
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TONY’S

Geros Sąlygos.
Gera Alga Tinkamam Vyrui.

LYNN MARGARET BAKE SHOP
270 Post Ave., Westbury, L. I. 

Šaukite: Webster 7-2272—šiandien 
Ir Visą savaitę.

Juo daugiau dainuoja, 
tuo daugiau mylima

Vargiai rasi lietuvį, kuris 
nebūtų jaunimo sąskrydžiuose 
dainavęs ir kuris net senatvė
je nepasijustų laisvą nuo dar-, 
bo valandą beniūniuojąs liau
dies dainelę. Jos tokios mie
los buvo mūsų paprastoje for
moje. O ką besakyti apie tas, 
kurios yra apvilktos gražiu 
muzikos rubn ir dainuojamos 
išsilavinusio ir mylinčio dainą 
menininko.

Tokiu retai kur užtinkamu 
liaudies dainų meistru išsiauk- 
lėjo save Suzanna Kazokytė. 
Tas pačias daineles girdėjęs 
ją dainuojant kartą, kitu kar
tu girdi tarsi naujas—ji vis 
auga dainoje. Jai dainuojant 
supranti kožną žodeli ir jauti 
tos dainos jausmą, pastiprin
tą čia galingu, ten vėl švelniu 
muzikos posmu.

Tačiau kelių dešimtų dainų 
repertuare Kazokytė turi ir 
tokiu 'dainų, kuriu dar nesa
me girdėję. Bendrose dauge
lio menininkų programose, 
dainuojant po vieną ar Metą, 
nei vienas dainininkas neturi 
galimybės visas išdainuoti. Tai 
tų dar mums nedainuotų Su
zanna pasižadėjo suteikti Mo
tinos Dienai minėti rengiama
me koncerte. Suteiks naujų, 
suteiks ir įprastųjų. Dainuos 
liaudiškųjų, dainuos ir opere- 
tiškų.

Ateikite visi tą dainos tur
tą išgirsti! Būkime su moteri
mis, kurios per ištisus metus 
rūpestingai darbuojasi! Atei
kite visi Liberty Auditorijon 
gegužės 9-tos vakarą, 7 vai. 
Auditorija randasi prie Atlan
tic Avė. ir 110th St., Rich
mond Hill.

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
' BROOKLYN, N. Y. 
Tel. EVergreen 7-6868

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6233

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
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

Iš pobūvio pagerbti
V. ir 0. Žilinskams

Gegužės 2 d. vakarą, Liber
ty Auditorijos Brown Room, 

i įvyko jaukus pokylis, suruaš- 
itas pagerbti Vincą ir Oną ži- 
pinskus. Jie už keletos savai
čių apleis šią apylinkę, apsi
gyvens Pennsylvanijoje, Tai 

'buvo lyg ir išleistuvės atosto
gom nes kalbėjusieji pareikšti 

■jiems linkėjimus laimingos ke
lionės nepaskūpėjo linkėjimų 
!greit sugrįžti.

Sveikinimų 
mininkavo J. 
k into jų buvo
su kuriais Žilinskas ilgus me
tus sykiu dirbo ir bendrai 
darbavosi ir kovojo išauklėti 
uniją; jo kaimynai ir draugai 
iš New Jersey, buvę jo san- 
darbininkai Sietyno Chore ir 
kitoje veikloje; asmenys iš į- 
staigos štabo ir direktorių 
dienraščio Laisvės, kurio rei
kalais Žilinskai nuolat rūpi
nasi. Apie vieną ar apie kitą 
darbo sritį kalbėtojai prisimi
nė. jie kreditavo Žilinską kai
po asmenį, ant kurio galėjai 
atsidėti, jog nudirbs tą, kas 
esamose sąlygose bus galima.

Pareikšta viltis, kad persi
kėlę, pertvarkę savo gyveni
mą naujoje vietoje, Žilinskai 
vėl imsis už darbo. Tą paža
dėjo 
savo 

kas, greta kitko, šiek tiek pri
minė ir priežastis, kurios ver
čia šią apylinkę apleisti — 
apleidžia darbą ir dėlto susi
tarė apsigyventi arčiau d. Ži
linskienės šeimos. Pennsylva
nia, tiesa, yra1 ir jos jaunystės 
draugų apylinkė, nes ten ji 
ilgiausia gyvenusi. Ten ji iš
augino šeimą. Ten darbavosi 
visuomeniniame darbe.
Linkime dd. Žilinskams svei

katos! Jai tarnaujant, žino
me, tie draugai nenurims be 
visuomeniško darbo ir visuo
met stengsis gauti ir gaus 
talkininkų naudingam darbui, 
nežiūrint, kur jie begyventų.

Rep.

Vakarykščioje Laisvės 
laidoje, pranešime apie L. 
Kavaliauskaitės nup i r k t ą

Tai buvo ne vienos Lili- 
jos, bet ir visų jos seserų 
dovana, ir ne vien mirusiai 
jų motinai, bet ir įnirusiam 
jų tėvui paminėti.

Apgailestauju šį nedasa- 
kymą. Rep.

Randall’s Island Stadiume 
įvykusiame masiniame mitin
ge Rosenbergams gelbėti , ge
gužės 3-čią, greta kitų svar
bių pareiškimų, buvo skaity
tas popiežiaus Pijaus XIT-jo 
pareiškimas. Jis skaitytas; 
kaip jis buvo paduotas Vati
kano oficialiame laikraštyje 
Osservatore Romano. Jame 
popiežius pasisako už išgelbė
jimą Rosenbergų gyvybės. 
Pasisako

Tame 
ma, kad 
“jau ne 
sis į Baltąjį Namą su prašy
mais pasigailėti.

Kitas didžios svarbos daly
kas šiame mitingo 
mų eksperto Dr. 
Urey pareiškimas, 
pakartojo prašymai 
gams pasigailėjimo, 
tingui atsiustame pareiškime). 
Ir nurodė, kad po susipažini
mo su visais faktais toje bylo
je jis pamate, jog byloje yra 
daug neaiškumų. Kad liudy
tojų prieš Rosenbergus paro
dymuose yra 
Esant tokių 
spragų būtų neteisinga numa
rinti Rosenbergus be naujo 
teismo. Kad naujas teismas 
turėtų būti Rosenbergams su
teiktas ne vien tiktai iš pasi
gailėjimo jiems, iš teisėtumo 
jiems, bot ir iš atžvilgio i mū
sų šalies gerovę ir garbę.

Greta svarbių dokumentų, 
mitinge buvo parodytas tas 
staliukas, kuris taip daug fi
gūravo nuteisime Rosonbev- 
gų. Liudytojas prieš Rosenber
gus buvo sakęs, kad būk Rp- 
sonbergai tokį “brangų” sta
liuką gavę nuo rusų kaipo 
“dovaną” “už sekretus.” Pa
tys Rosenbergai teisme sakė, 
kad jie tokį staliuką buvo 
pirkęsi Macy krautuvėje. Kad 
tokie staliukai už $19 su virš 
dolerių tuomet buvo pardavi
nėjami Macy krautuvėje, pri
siektame pareiškime dabar 
paliudijo tos krautuvės sam
dinys.

Ir labai svarbių faktų pa
teikė žymus įstatų žinovas 
profesorius Stephen Love iš 
Nrth western. Universiteto, 
taipgi narys Illinojaus Aukš
čiausio Teismo Komiteto, ku
ris sprendžia kandidatų tinka
mumą į juristus. Juos girdė
jęs, kiekvienas sąžiningas 
žmogus nuspręstų, kad Rosen
bergai yra reikalingi pasigaL 
įėjimo. Tr kad musų valstybės 
pareiga yra suteikti jiems 
naują teismą. .

Rabinas Meyer Sharf įspė
jo. jog pasigailėjimo reikia 
dabar, kol Rosenbergai gyvi, 
kol dar nėra pervėlu. Jis pri
minė Sacco ir Vanzetti, Tom 
Mooney, Trentono šešis, kurių 
nekaltumo pripažinimas dau
geliui atėjo pavėluotai ir už
traukė ant mūsų šalies nema
lonią, nepateisinamą, nenu
plaunamą dėmę. Jis ragino to 
nepakartoti Rosenbergų bylo
je.

Kiti kalbėtojai pateikė taip 
pat svarbių pareiškimų.

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos

Dainos

V. KROC HM ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y 
Telefonas GR. 8-9865

Mitinge taipgi buvo meno 
programa.

Nežiūrint grėsmingo, šalto, 
šiurpaus oro, ir daugelio ta 
pat diena vykdytų Jutų svar
bių veiksmų kitur, i mitingą 
atvyko apie 10,000 publikos. 
Didžioji atvirame ore arena 
aidėjo šūkiais, ryžtingais iš
gelbėti Rosenbergus ir neda- 
leisti daugiau sufrėmavimų.

Rep.

Joseph įspėja, kad 
smarkiai kils f eras

Miesto iždininkas (comp
troller) Lazarus Joseph praė
jusį pirmadienį pareiškė, kad 
jis mano, jog pirma liepos 30 
d. fėras bus pakeltas virš 15c.

Iždininko pareiškimas tik
tai patvirtina tą, ką sakė 
darbininkų vadovybė ir spau
da, kad gubernatorius Dewey 
su majoru Impellitteri yra 
susitarę uždėti miestui nuo 22 
iki 40 c. f erą. Spėjama, kad 
dabar pakeltų dalį tos sumos. 
Po majoro 
daugiau. O 
mos pasiektų 
riaus rinkimų

Dalimis kėlimas 
gudri politika, 
vengti protestų. Ji yra taiko
ma padėti tiems fėrus pakeltie
siems valdininkam vėl laimė
ti rinkimus. “Ko čia dėl 
nikelio šumyti?” sakys 
kuris tą nikelį dar šiaip 
išsigali mokėti. Tą nikelį 
keti pripratus, dadės
trečią. Kas čia paiso, kad 
biednuomenes vaikai dėl to 
alks? Kad tūlas neišgalės 
vaikus leisti į vidurinę mokyk
lą ar kolegiją. Juk ponais.bū
ti visi neišgalės. O kai darbi
ninkai mokyti, ponams darosi 
sunkiau būti ponais, sunkiau 
mokytus darbininkus palaiky
ti vergais. T-as.

Nauja šeima Floridoje
Aldoną Kraučūnaite, pia

nistė, žinomo dainininko ir 
aktoriaus Kazio Kraučūno 
duktė, dabar Mrs. Scofield, 
išsikėlė gyventi Floridon. Ji 
apsigyvens 666 N. 
St., Miami.

Linkime laimės 
vietoje!

Daugiau New Yorko Apie- 
linkės žinių trečiajame 

puslapyje.

PARDAVIMAI I 
PARSIDUODA 

COMMISION BAKERY"
Gerai įsteigtas biznis. Puikiausia 

proga porai ar pusininkams. Neša 
$750 iki $800 j savaitę. Gera bruz
danti sekcija. Įeigos lengvai gali bū
ti padidintos. Tikra bizniui proga 
tik už $2,500. Šaukite savininką:

LU. 3-3740

TOOL MAKERS 
MAŠINISTAI

Pirmos klasės. Aukščiausia mokest
is su nebrangiu pragyvenimu Dela

ware County, N. Y.
DEZ-KROME CORP.

Walton,- N. Y. Walton 500
(88-90)

SUPERINTENDENT
24 Šeimų Namas

Anglim šildomas. Patyrimas reika
lingas. 3 kambarių apart, nemoka
mai pridedant $50 į mėnesį.

393 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.
Te). EV. 7-0776

(89-91)

CLIFFSIDE, N. J.
LDS 115 kuopos susirinkimas jvyks 

penktadienį, 8 d. gegužės, 8 vai. va
kare,

ROCHESTER, N. Y.

Gedemino Draugystės metinis pik
nikas įvyks gegužės 16-tą dieną, sa
voje svetainėje, 575 Joseph Ave. Vi
si nariai, eis ar neis, turės mokėti 
įžangos 50 centų. Ne nariams įžan
ga nemokama. Visi lietuviai prašo
mi dalyvauti. Bus gera muzika šo
kiams, taipgi skanių valgių ir gėri
mų, 
kus.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus susirinkimas LLD 10 kuo

pos ir Moterų Klubo įvyks gegužės 
8 d., vakare. Moterų kaip pusė po 
septynių, o 10 kp. nuo aštuonių. Ru
sų name, 1150 N. 41h St. Kadangi 
vasara jau prasideda ir nedėldieniais 
jau prasideda išvažiavimai į laukus, 
tai mitingus laikysime penktadie
niais vakare. Reikalų daug. Mūsų 
parengimai, baltimoriečių užprašy- 
mas į pikniką, laisviečių taipgi. Bū
kime laiku. —Komisija.

■ (87-90)

DETROIT, MICH.

L.L.D. 188 kuopos susirinkimas— 
nepaprastai svarbus įvyks sekma
dienį, 10 d. gegužės-May, pradžia 11 
vai. ryto, 2934 Yeman St., ant rusų 
restaurant©, Hamtramcke. Turime 
padaryti naujų tarimų .kaip kam ir 
po kiek aukoti, turime buvusios va
karienės pelną išdalyti. Taipgi turė
sime pasitarti dėl išvažiavimų šią 
vasarą. Na, ir kiti svarbūs visuo
menės reikalai, kaip tai spaudos 
piknikas ir kiti reikalai.

Valdyba.
(89-90)

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

jvyks 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 į L.L.D. 
Prasideda piknikų laikas, reikia ruo
štis į 4 Apskričių pikniką birželio 
14-tą dieną. '.

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

NEW YORK
Help Wanted Female

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios — darbas prie papras

tų suknelių. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
121 E. 120th St., N.Y.C.

(87-89)

SLAUGE — R. N.
$270 j mėnesj — Naktinėm parei

gom, 40 valandų su pertraukom.
Nursing Home—šaukite CO. 5-9358. 
Valandos 9—5 P.M. ar rašykite:
Box M 1-A, 11 W. 42 St., N.Y.C. 

Rm. 830
(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)

OPERATORĖS SINGLE NEEDLE
Patyrusios ant Singer mašinos—■ 

prie plastic binding. Nuolatinis dar
bas, gera mokestis. Kreipkitės:

ELFĄ Y
409 E. 107th St, N.Y.C.

(88-90)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios ant Singer mašinos, 

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

Kreipkitės:
A. & S. DOLLS CLOTHES 

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

(87-91)

ir

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios ant $5.75 iki 

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

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

. (87-89)

$8.75 suk-
gera mo-

(unijinė

REIKALINGOS OPERATORES (86-90)
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)

MERGINOS —. MERGINOS
Lengvas fabriko darbas, nuolati

nis, linksmos darbo sąlygos.
Kreipkitės:

AMERICAN KLEER-VU 
PLASTICS, INC.

53-06 Grand Ave., Maspeth, L.
(88-90)

I.

12

REIKALINGOS 
BAKERY SALESGIRLS

Patyrusios. Nuolatinis 
iki 9. Gera mokestis.

CAKE BOX
102-15 Queens
Forest Hills, L. I.

Tel. IL. 9-9567

darbas nuo 
Kreipkitės:

Blvd.,

(89-91)

ra

REIKALINGA WAITRESS
Jauna, patraukianti. Patyrimas 

nereikalingas, nuolatinis darbas, 
mokestis. Kreipkitės:

THE CHEF HOT SPOT
218-14 Jamaica Avenue, 

Queens Village, L. I.
(89-93)

ge

REIKALINGA bakery 
SALESGIRL

Daliai ar pilnam laikui. Gera mo
kestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
MEADOW BAKE SHOP 

68-12 Fresh Meadow Lane.
Flushing, L. I.

Tel. FLushing 9-8032
(89-93)

REALESTATE
WHITE PLAINS 

ELMSFORD APYLINKĖ
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 iki 
Prospect Street.

COPELL HOMES, Inc. 
MO. 7-7988 — 8-9787— 

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

WHITESTONE, L. I.
Gerai budavotas, 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 
vienas dalykas). Šaukite savininką:

Floral Park 8-8652
(85-89)

Ką tas reiškia?
“Kaip drįsti mane 

už- 
ku-

Ji: 
bučiuoti! Tėvas sakė
mušiąs pirmąjį vyriškį, 
ris mane pabučiuos.”

Jis: “Tai kuriame 
Įėjime jūsų tėvas dabar 
yra?”

ka-
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Ant U. S. blindstitch mašinos W 
Pinker ant moteriškų suknelių. Tinrv 
būti patyrusios. Nuolatinis darbas! 
gera mokestis. Kreipkitės:

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

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

REIKALINGA HAIRDRESSER
Gera—pilnai išsilavinusi padabina

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

ALEX BEAUTY SALON 
105 E. 198 St., Bronx 

Tel. FO. 4-8226 
__________________________ (86-92) 

REIKALINGOS OPERATORĖS 
Patyrusios ant Singer mašinos. 

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

Kreipkitės:
ROSETTE DRESS

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

201

(85-89)
, OPERATORES

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. ReikW-1 

linga gera plaukų dažytoja, dirb^/ 
gale savaičių. Puikiausi klientai. Ge
ra alga. Kreipkitės:

Manhattan Beach Beauty Salon
112 West End Ave., Brooklyn

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

Valandos: 
Gera alga. 

Kreipkitės: 
Olmstead),

REIKALINGA FINGERWAVER
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

REIKALINGOS OPERATORES
Prie batų. Double needle stitching 

ir flat mašinos. 8:30 A.M. iki 5 P.M. 
—5 dienų savaitė. Nuolat, gera mo
kestis. Kreipkitės:

LA MENDOLA
130 W. 46 St., N.Y.C., JU. 6-0113

(87-89)
REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios ant kostumersko darbo 

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

Kreipkitės:
MULQUEEN & RUBINO 

947 Castle Hill Avenue, Bronx 
Tel. TY. 2-2328

(87-91)
DRY CLEANING COUNTERGIRL

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

S. & S. CLEANERS
869 — 9th St., Brooklyn.

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

REIKALINGA 
COUNTER WAITRESS

Valandos 9-6 P. M. Nuolatinis dar
bas, gera mokestis, puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

GREAT NECK DINER
6 Cuttermill Rd., Great Neck, L. I. 

Tel. Great Neck 2-2069
(88-92)

SLAUGĖ LAISNIUOTA 
PRACTICAL

Naktinėm pareigom. Maži Nurs
ing namai, gyvenimas vietoje ar ki
tur. Gera mokestis. Telefonas:

PORT WASHINGTON 7-0418
(88-90)

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.*
A87-91)

FINGER—PERMANENT WAVER
5 dienų savaitė, nuolatinis darbas, 

gera 
gos.

mokestis, puikios darbo sąly- 
Kreipkitės:

ANTONIO’S
20 E. 14th St., N.Y.C.

Tel. AL. 5-7486
(89-93)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios ant sijonų ir sports

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

Šaukite:
LO. 5-7038

(89-91)

PRACTICAL SLAUGĖ IR 
SLAUGIŲ PAGELBININKĖ

Mažiems Nursing namams. Nuo
latinis darbas, gera mokestis, pui
kios pašalpos. Kreipkitės:
WOOD MANOR NURSING HOME
104-19 — 165 St., So. Jamaica, L.I.

Tel. JA. 3-5963
(89-95)

FINISHERS—•GREETING CARDS
Patyrusios klijavimui, lankstymui, 

kaspinėlių lipinimui ant korčiukių. 
Nuolatinis, apskritų metų da 
pilnam ar daliai laiko. Gali už ti 
$60 iki $90 į savaitę. Graži aplinka, 
muzika, apmokamos šventės, v 
cijos, medikalis aprūpinimas^, ap- 
drauda. J. POLLAK & SONS, Ine, 

45-35 Van'Dam St., L.I. City 
8 minutės nuo Grand Central 

IRT Flushing Line iki Rawson St.
(89-91)

4 pusI.-Laitvi (Liberty)^-Ketvirtad., Gegužes-May 7, 1953

t




