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KRISLAI I
Užpultas žmogus.
Štai kam reikalingas karas.
Nebaigę mokslo.
Vietoje “Tėve Mūsų.’’ 
Štukoriai.
Man dabar aišku.

Rašo A. BIMBA

Iš čcchoslovakijos kalėjimo 
paleistas amerikietis William 
Oatis nesuranda ramybės. 
Paskui j j sekioja gaujos kores
pondentu ir kankina. •

.Atskridęs Vokietijoje Oatis 
rado šimtą korespondentu. 
Atlėkęs j New Yorką rado jų 
dar daugiau. Stato jam pro- 
vokatoriškus, piktus klausi
mus. Bando žmogų dar labiau 
iki am pyti.

Kol kas Oatis j u nepatenki
na. Atsisako jis keikti socia
listinę šąli.

T)u pagrindiniai dalykai. 
■Oatis buvęs gerai kalėjime 
užlaikomas, ir jis pats sako, 
kad jis sulaužė Čechoslovaki- 
jos Įstatymus.

—o—

Kalba Northwest Public 
Power Association sek rotorius 
Gus Norwood.

Norwood kalba apie Korė
jos karo padarinius. Jis sako, 
kad šis karas davė mums 
daug naujų milijonierių. Ant 

kiekvienos dvidešimties su 
geistų #bei užmuštų Amerikos 
kareivių Korėjoje Amerikoje 
gimė naujas milijonierius. 
Mes gi jau turimo apie 130,- 
000 sužeistų bei užmuštų. O 
tai reiškia, kad taipgi turime 
apie 6,500 naujų milijonie
rių !

Štai kam karas puikiai ap
simoka. štai kas nenori taikos.

—o—
Tikėsite ar ne, bet Ameri

kos jaunimas nėra jau taip 
mokytas, kaip mums atrodo. 
Pusė mūsų jaunu vaikinų ir 
merginų nėra užbaigę nė vi
durinės mokyklos (high 
school). O dar ir vidurinę 
mokykla baigusio žmogaus 
šiais laikais negalima skaityti 
labai mokytu žmogumi. Rasi
me jaunuolių, kurie taisykliš- 
kai ^nemoka nė laiško parašy
ti.

—o—
Skaitau Chicagos kunigų 

Drauge:
‘Gre^ paraku pakvips laukai, 
Ir ki puju raus dangus.’

FsJ&jti gera poezija ir gra
ži daina. Ją dainuoją ’’Lietu
vos partizanai”. Ir Draugas 
už tai juos karštai sveikina. 
“Tėve Mūsų” nebereikia...

Vis dar svieto nesiliauja 
juokinę raketieriai iš Vliko. 
Jie šiomis dienomis išstojo su 
pareiškimu, kad “visus oku
panto išleistus Įstatymus VIi- 
kas laiko niekiniais.’’ Visi jie 
būsią iššluoti iš Lietuvos ir 
visa buvusioji ponija atgau- 
sianti visus savo prarastuosius 
turtus.

—o—
Dabar jau ii* man paaiškė

jo, kodėl keleiviniai menševi- 
•kai taip karštai gina francū- 
zų imperialistų siautėjimą In
dokinijoje.

Ten esą be galo derlingi 
ryžių laukai. Keleivis reika- 

kad tuos laukus kont
roliuotų ir tuos ryžius suėstų 
fraYptiziški viešpačiai. Jeigu 
tie ryžiai atitektų Indokinijos 
žmonėms, tai “laimėtų Mask
va” ir visam “laisvajam pa
sauliui” būtų tikrai kaput!

Baisu net ir pamislyti. Tik 
aš labai abejoju, ar ką taip

PREZIDENTAS RAGINA 
VIS DAR PALAIKYTI 
PADIDINTUS TAKSUS
Sako, ris dar reikią tokių taksų 
“laisvei ginti nuo Sovietų”
Washington. — Preziden

tas Eisenhoweris antradie
ni vakare kalbėjo per radi
ją, ragindamas vis dar pa
laikyti aukštuosius taksus, 
kaip kad juos 1951 metų į- 
statymas pakėlė iki 1953 
m. liepos 1 d.
Prezidentas pasakojo, kad 

dar negalima numušti tak
sų, jeigu “norime visur 
apginti laisvę, kad Sovietai 
ją nesunaikintų.”

Be to, Eisenhoweris kal
tino buvusia demokratu 
valdžią, kad jinai paliko 
per daug -skolų.

1951 metų Įstatymas 11 
procentų pakėlė taksus as
menims nuo pajamų ir pa
laikė taksus už nepaprastai 
didelius korporacijų pelnus 
iki 1953 metų liepos 1.

Dabar gi prezidentas rei
kalavo palaikyti tokius as
meninius ir nepaprastus 
korporacinius taksus dar 
bent 6 mėnesiais ilgiau, iki 
1954 metų sausio T d. Taip 
pat siūlė toliau imti pakel-

Sovietų vajus dėl 
taikos galįs įvaryt 
kylį į vakaru bloką

Washington. — United 
Press ir Associated Press 
korespondentai rašo, kad 
Sovietų Sąjungos vajus už 
taika ivarė Amerikai dide
lį rūpestį.

Vakarų Europos kraštai, 
tikėdamiesi taikos, atidėlio
ja amerikinius įsakymus 
ginkluotis.

Anglijos premjeras Chur
ch illas ir buvęs premjeras 
Attlee, (įarbiečių vadas, ra
gino sušaukti didžiųjų va
karinių valstybių konferen
ciją su Sovietų Sąjunga 
dėl taikos. Jiedu taip pat 
pritarė Šiaurinės Korėjos 
komunistų - liaudininkų pa
siūlymui dėl paliaubų da
rymo Korėjoj.

Anglija ir vakarų Vokie
tija nori prekybos su Sovie
tų Sąjunga, su Kinijos 
Liaudies Respublika bei

jau daug bepamačys keleivi
nių menševikų keliamas ala- 
sas.

—o—
Beje, turime progą pamaty

ti šaunią operetę ir gražiai 
paremti / Newarko Sietyno 
Chora.

Šį šeštadienį Sietynas suvai
dins Ncwarke “Cukrinį Karei
vį”, o sekmadienį pasirodys 
pas mus Richmond Hill Kul
tūrinio Centro auditorijoje.

Nepamirškite. Ateikite ir 
pamatykite.

tu s 5 procentais korporaci
jų taksus už reguliarius 
pelnus.

Eisenhoweris, tarp kitko, 
pranešė, jog skiria 40 tūks
tančių milijonų dolerių 
vien tik oro jėgoms gink
luoti per metus.

Amerikonai skiria 
dovanas už Korėjos 
partizanų galvas

Seoul, Korėja. — Ameri
konų komanda paskelbė 200 
iki 1,000 svarų ryžių kaip 
dovanas tiems, > kurie pri
statys amerikonams aštuo
nis partizanų vadus, gyvus 
ar nužudytus.

Korėjiečiai partizanai ko
voja užfrontėje prieš ame
rikonus ir prieš Pietinės 
Korėjos tautininkus.

Korėjos tautininkų pini
gai taip nupuolę, kad lai
komi beveik neturinčiais 
vertės. Todėl Amerikos ka
rininkai žada ryžiais atly
ginti partizanų išdavikams 
ar žudytojams.

Amerikiniais pinigais 1,- 
000 svarų ryžių vertas 135 
doleriu. 4*

Jugoslavijos atstovas 
kalbėjosi su Molotovu

Maskva. — Jugoslavijos 
atstovas Dragoje Djuric 
pereitą mėnesį lankėsi pas 
Sovietų užsienio reikalų mi
nistrą Molotovą ir jo pa
vaduotoją V. A. Zoriną.

New Yorko Times kores
pondentas H. E. Salisbury 
todėl spėja, kad gal geryn 
einą santykiai tarp Jugo
slavijos atstovybės ir Sovie
tų Sąjungos.

Kopenhagen. — Praneša
ma, kad vienas lenkas už
grobė jau naują rakietinį 
Lenkijos lėktuvą MIGĄ ir 
perlėkdino jį į Daniją.

komunistiniais jų kaimy
nais.

Japonija palankiai atsi
liepė j sovietinį prekybos 
pasiūlymą, todėl kad, pa
vyzdžiui, Sovietų Sąjunga 
sutinka pardavinėti naftą- 
aliejų daug pigiau, negu 
Amerika irųa už savo par
duodamą Japonijai naftą.

Taigi Washingtone dabar 
su baime kalbama, kad So
vietų kampanija už taiką ir 
už laisvą prekybos platini
mą gręsia įvaryt kylį tarp 
Amerikos ir jos talkininkų.

New Yorko valstijos gubernatorius Thomas Dewey 
(kairėje) sėdi republikonų vakarienėje, kurioje pre
zidentas pasakė prakalbą. Įžahga į vakarienę buvo 
“tiktai” šimtas dolerių. Dalyvių buvo tiek, jog ne

galėjo sutilpti.

Tokio, Japonija. — Pra
nešama, kad generolai 

j Clark ir Harrison gamina 
i jau paskutinį pasiūlymą 
| šiaurinės Korėjos liaudi
ninkams kas liečia “atsisa- 

; kančius nąmo grįžti” be- 
: laisvins.

K ---  -  -- -

Sovietai ginkluojasi 
! apsigint, o ne užpult, 
1 kaip liudija Wilsonas

ANGLŲ DAKBIEČLŲ VADAS 
IŠVYKO MASKVON TARTIS 
DĖL PREKYBOS PLĖTIMO

London. — Haroldas Wil- 
sonas, buvęs prekybos mi
nistras buvusioje darbiečių 
valdžioje, iškeliavo Mask
von. Tarsis su Sovietų val
dininkais, kaip galima būtų 
paplatint prekybą tarp An
glijos ir Sovietų Sąjungos. 
Anglai murma, kad Ame

rika varžo jų prekybą
Kuomet Amerikos poli

tikieriai ragina anglus .pla
čiau išvystyti prekybą su 
kitais kraštais, kad mažiau 
reikėtų šelpti Angliją ame

Atomine eksplozija paskleidė 
daugybę nuodijančių dulkių

La’s Vegas, Nevada. — 
Antradienį buvo išsprog
dintas labai smarkus “ato
minis p r i e t a i s as” Yueba 
Flats dykumoje, Nevados 
valstijoje.

Sprogimas paskleidė tiek 
daug nuodingų atominių 
dulkių, kad gyventojams 
per 100 mylių aplinkui bu
vo įsakyta per tris valan
das laikytis namuose. Nes 
jeigu išeitų laukan, tai ga
lėtų pavojingai apsikrėsti 
atominiais nuodais.

Keli šimtai automobilių 
per 100 mylių aplinkui bu
vo taip apnešti atominėmis 
dulkėmis, kad valdininkai 
įsakė juos tuojau nuplauti.

Miestų policija ragino ge
rai išskalbti drabužius tų 
žmonių, kurie buvo išėję iš 
namų per trejetą valandų 
po atominio sprogimo.

Bet valdinė Atomų Jėgos 
Komisija ramino žmones, 
pasakodama, kad “dar ma
žai paplito atominių nuo
dų ; todėl jie negalėsią 
kenkti žmonėms ar gyvu
liams.”

rikiniais doleriais, tai an
glai stato klausimą:

—Su kuo gi mes galėtu
me praplatinti savo preky
bą? Juk Amerika uždrau
džia pardavinėti naudingus 
Sovietams, Kinijai ir ki
tiems komunistiniams kraš
tams dalykus. O komunis
tų įtakoje yra daugiau kai]) 
pusė visos žmonijos. Pati 
Amerika ima per aukštus 
muitinius mokesčius už 
Įgabenamus Amerikon, par
duoti angliškus dirbinius, 
taip kad anglam dažnai ne
lieka jokio pelno.

Sprogimo smarkumą jau
tė miestai per 200 mylių.

Demokratas kongresma- 
nas'V. Wickersham, vienas 
iš stebėjusių šią eksploziją 
politikierių, sakė, “pasida
rė tokia baisi šviesa, kad 
tekanti saulė atrodo tiktai 
kaip žvakė, lyginti su šiuo 
atominiu sprogimu.”

Pranešama, jog ateinantį 
pirmadienį bus šaunamas 
atominis sviedinys iš mil
žiniškos patrankos.

Čechoslovakijoj Įkalinta 
4 amerikiečiai kaip šnipai

Washington.—John Hvas- 
ta, cechų kilmės amerikinis 
pilietis, yra nuteistas kalė- 
jiman Čechoslovakijoj kaip 
Jungtinių Valstijų šnipas. 
Ten taip pat įkalinti buvę 
newyorkieciai Eman nelis 
Voska ir dvi jo dukterys, 
apkaltinti už suokalbiovi- 
mą prieš Čechoslovakijos 
liaudies valdžią.

Voska tarnavo Amerikos 
kariuomenėje abiejuose pa-

AMERIKONAI GAMINA 
“PASKUTINĮ SIŪLYMĄ” 
KORĖJOS LIAUDININKAM

! Grasina paleisti belaisvius, 
“atsisakančius namo grįžti”

Washington. — Jungtinių 
Valstijų gynybos sekreto
rius Charles Wilsonas sakė, 
Sovietų Sąjunga daugiau
siai statydina lengvuosius 
kovos lėktuvus, kurie tinka 
apsigynimui, o ne užpuoli
mui.

Liudydamas Senato komi
tetui, Wilsonas todėl rėmė 
prezidento siūlymą pen
kiais bilijonais dolerių pa
mažinti lėšas naujiems 
bombonešiams statyti.

Senatoriai klausinėjo, ar 
Amerika turi daugiau bom
bonešių, lekiančių per tūks
tančius mylių, negu Sovietų 
Sąjunga. Wilsonas atsakė, 
taip.

5,170 amerikiečių 
likę už1 uždangos”

Washington. — Valsty
bės departmentas skelbia 
patyręs, kad Sovietų Są
jungoje ir kituose rytinės 
Europos kraštuose yra už 
“uždangos” 5,170 Amerikos 
piliečių; one patikrintų 
amerikinių piliečių ten gal 
būsią dar 15,000.

Didžioji dauguma jų bu
vo ateiviai, įsipi lietinę 
Jungtinėse Valstijose; nu
vyko į senąsias savo tėvy
nes pasisvečiuoti, bet kai 
užklupo Antrasis pasaulinis 
karas, taip jie ten ir užstri
go, negalėdami (ar nenorė
dami) grįžti Amerikon.

Jungtinių Valstijų atsto
vai tuose kraštuose pati
krino sekamus amerikinių 
piliečių skaičius:

Sovietų Sąjungoj 835, 
Lenkijoj 3,100, Čechoslova
kijoj 330, Vengrijoj 430, 
Rumunijoj 413 ir Bulgari
joj 02.

Tos šalys nepripažįsta 
amerikinės pilietybės gimu- 
siems jose žmonėms.

sauliniuose karuose ir buvo 
įsipilietinęs Jungt. Valsti
jose, bet grįžęs senoj on tė
vynėn tapo Čechoslovaki
jos piliečiu.

Associated Press teigia, 
kad jeigu Korėjos liaudi
ninkai atmestų naująjį a- 
merikonų pasiūlymą, tai 
gen. Clark, vyriausias A- 
merikos komandierius Toli
miesiems Rytams, įsakytų 
tuojau paleisti Pietinėn 
Korėjon 34,000 šiauriečių 
korėjiečių belaisvių kaipo-, 
nenorinčių namo grįžti. Ta-/ 
da jie galėtų įstoti į Pieti
nės Korėjos tautininkų ar
miją karui prieš Šiaurinę 
Korėjos Liaudies Respubli
ką.

Sykiu pranešama, kad 
Clark ir gen. Harrisonas, 
Amerikos atstovas dery
boms su šiaurinės Korėjos ' 
komunistais, jau sutiks su 
tūlais posmais Indijos pa
siūlymo, kurį pernai užgy
nė Jungtinių Tautų seimas.

Indijos planas, tarp kit
ko, sako:

Politinė valstybių konfe
rencija, įvyksianti už trijų 
mėnesių po paliaubų pasi
rašymo, spręs, ką daryti su 
tokiais belaisviais, kurie at
sisako namo grįžti. Jeigu 
konferencijai per 30 dienų 
nepavyks tą klausimą iš
spręsti, tada šie belaisviai 
•bus pervesti į tiesioginę 
Jungtinių Tautų globą.

Indijos planas turi daug 
panašumo į pastarąjį šiau
rinės Korėjos liaudininkų 
pasiūlymą. Tą planą iki 
šiol rėmė Anglija, Franci- 
ja ir Kanada.

Pranešama, kad ameriko
nai “paskutiniame” savo 
plane reikalaus nustatyti 
laiką, kuriuo politinė kon
ferencija turėtų galutinai 
paleisti atsisakančius grįž
ti belaisvius.

Cleveland, Ohio
Gegužės 19 d. mirė Anna 

K. Užkuraitienė, gyvenusi 
1322 East 89th St. Paliko 
savo vyrą Williamą ir du 
sūnus, Alfreda ir Wm. A. 
Curtiss’us.

Velionės draugai kviečia
mi i Wilkelio Funeral Ho
me, kur jinai pašarvota, 
6202 Superior Avenue.

Laidotuvės įvyks šešta
dienį, gegužės 23 d. 2 vai. 
po pietų, Lakeview kapinė
se.

WHkelis Funeral Home.

Korėja. — Korėjos liau 
dininkai sako numušę 3 A 
merikos lėktuvus.

ORAS.—šiltoka giedra.
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OATIS PALEISTAS
WILLIAM OATIS, Associated Press koresponden

tas, išleistas iš Čechoslovakijos kalėjimo, pasiekė Jungti
nes Valstijas.

Bet Oatis nuvylė daugeli tų, kurie tikėjosi iš jo iš
girsti “baisių dalykų” apie Čechoslovakiją. '

Tik atsiminkime: kai Oatis buvo teisiamas, kai jis 
Čechoslovakijos teisme, viešame teisme, prisipažino su
laužęs to krašto įstatymus, “rinkdamas žinias,” koks 
didelis triukšmas tuomet čia buvo! Kiek visokių nesą
monių buvo kartota!

Vieni tuomet skelbė, būk korespondentą Čechoslo
vakijos saugumo organai kankinę. Kiti skelbė, būk 
jam ten uždavė kaž kokių “vaistų,” kaž kokių “milte
lių,” kaž kokių “indžekšinų,” kurie privertė jį prisipa
žinti prie “nebūtų dalykų.”

Taigi dabar, kai Mr. Oatis sugrįžo, komercinės 
spaudos rašeivos tikėjosi, jog jis visa tai patvirtins, tuo 
būdu pateisindamas komercinės spaudos pasakas.

Bet korespondentas atsisakė tai padaryti.
Jis, akiregyje apie 200 spaudos ir radijo korespon

dentų, pasakė, kad jo nuteisimas buvo visiškai legalus, 
einant Čechoslovakijos saugumo įstatymais. Oatis rinko 
medžiagą, uždraustą rinkti ir siųsti kito krašto spaudai.

Štai vienas korespondentas klausia Mr. Oatis: ar 
jums prieš teismą ir teismo metu buvo duota kokių nors 
“vaistų,” kad prisipažintumėte prie nusikaltimų? Į tai 
užklaustasis atsakė:

“Taip, mane gydė nuo džiovos,—gydė, kol pasvei
kau. Jie davė man indžekšinus, sudarytus iš cukraus 
skiedinio ir vitaminu.”

Na, ir Šis atsakymas užpylė klausėjui šalto vandens 
už kalnieriaus. •

Kalėjime jis buvo traktuojamas gerai. Jis gavo laiš
kus. Jis gavo knygų.
. Jo išleidimas, sako Oatis, iš kalėjimo- vyriausiai 
parėjo iš to, kad jo žmona parašė Čechoslovakijos vy
riausybei laišką-prašymą.

Kas bus toliau?.
Ka Oatis kalbės vėliau?
Be abejojimo, jis bus pervarytas per šerengą tam 

tikrų asmenų, tam tikrų įstaigų ir gal privers jį padaryti 
“naujus pareiškimus.” To- galima tikėtis.

LAIMĖJIMAI
NESENIAI Atlanta mieste, Georgia valstijoje, į 

miesto švietimo tarybą tapo išrinktas (milžiniška balsų 
dauguma) negras, Atlanta Universiteto profesorius, D r. 
Rufus Clement.

Gi Louisiana valstijoje į demokratų partijos veikian
tįjį komitetą tapo išrinktas negras, darbo unijų veikėjas, 
York Augustus. '

Apie tą patį laiką pietinėse valstijose tapo išrinkti 
į kitas, mažesnes vietas dar keturi negrai.

Visa tai reikia skaityti dideliu laimėjimu ne tik 
negrams, o ir baltiesiems, kurie stoja už lygias negrams 
teises.

Bet* visa tai privalo būti tik pradžia gero darbo. 
Šiemet balsavimų bus visa eilė. Jų tarpe bus ir New 
Yorko miestavi balsavimai-rinkimai. Visur privalo bū
ti žiūrima, kad į svarbias vietas būtu išrinkta ir negrų, 
nes tik tokiu būdu baltieji su negrais suartės, suras “ben
dros kalbos” ir bendru darbų kovai už žmonių teisių gy
nimą Jungtinėse Valstijose.

(DOMUS ATSIPRAŠYMAS
DVYLIKA BOSTONO dvasininkų pasiuntė atsipra

šymą Didžiajai Britanijai dėl senatoriaus McCarthy pi
gaus puolimo ant' Clement R. Attlee, Churchillo ir britų 
spaudos.

“Jo (McCarthy) idėjos ir taktika yra tiek pat ne- 
amerikiniai, kaip bent kurio kito ne-amerikinio asmens,” 
sako pareiškimas.

Dvasininkai, kaip matome, gerai užvažiavo sena
toriui.

AMERIKONAI GRĄŽINS 
ČECHOSLOVAKIJAI 
užgrobtą lėktuvą

Berlin. — Kariniai ameri- 
korų valdininkai nutarė su
grąžint Čechoslovakijai lėk
tuvą, kuri kovo mėnesi už
grobė ore keturi čechoslo- 
Vakų valdžios priešai ir per
skrido i amerikinį Vokieti
jos ruožtą.

Bet amerikonai reikalą ve 
$3,000 atlyginimo už tai, 
kad jie laikė užgrobtą lėk
tuvą nuo kovo 24 d. iki šiol.

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

Puse milijono amerikiečių 
vaiku kasmet žūva bei 
sužeidžiama namuose
Boston. — Institute of 

Safer Living — Saugesnio 
Gyvenimo Institutas—sura
do, jog pusė milijono ame
rikiečių vaikų, jaunesnių 
kaip 5 metų, kas metai žū
va bei tampa sužeistais per 
įvairias nelaimes namie. 
Daugiausia jų sudega bei 
apdega.

Institutas už tai labiau
siai kaltina tėvų neatsargu- 
ma. C

Kas Ką Rašo ir Sako
AUSTRIJOS DARBO
ŽMONIŲ BŪKLĖ

Lietuvos žinių agentūra
Elta praneša iš Vienuos:

Kaip matyti iš duomenų, 
paskelbtų vyriausybinės socia
listų parti,jos vadovybės lei
džiamame žurnale “Wirt
schaftswoche”, vidutinis, Aus
trijos darbininkų ir tarnautojų 
uždarbis yra žymiai mažesnis 
už pragyvenimo minimumą. 
Antai, pramonėje vidutinis, 
mėnesio uždarbis sudaro 1 .,- 
200 šilingų, žemės ir miškų 
ūkyje—960 šilingų ; tuo pat 
metu mėnesio pragyvenimo 
minimumo kaina 3 žmonių 
šeimai yra lygi 1,600 šilingų, 
žurnalas tiesiog pripažįsta, 
kad “Austrijoje egzistuojan
čios svarbiausiųjų plataus 
vartojimo' prekių kainos jo
kiu mastu neatitinka plačiųjų 
liaudies sluoksnių pajamų.“

Plačiųjų liaudies masių per
kamosios galios mažėjimas 
siaurina prekių apyvartą ir 
mažina vartojimą. Antai, laik
raščio “Viner Berzenkurir“ 
duomenimis, 1952 metais ma
žmenine prekių apyvarta Aus
trijoje palyginti su 1951 me
tais sumažėjo 5 procentais. 
Ypatingai sumažėjo maisto 
produktų ir tekstilės pramo
nės dirbinių pardavimas.

Spaudos pranešimais, tik 
per pastaruosius menesius 
sviesto pardavimas šalyje su
mažėjo 12—14 procentų. Vie
toj pilnaverčių produktų gy
ventojai vis dažniau yra pri
versti pirkti Įvairius “pakai
talus”. Austrijos vyriausybės 
neseniai įvykdytas pieno kai
nų padidinimas sukėlė naują 
pieno ir pieno produktų varto
jimo sumažėjimą.

Iš Austrijos spaudoje pas
kelbtų “Pasaulinės organizaci
jos sveikatos apsaugos klau
simams” ir SNO organizacijos 
maisto ir žemės ūkio klausi
mams žinių aiškėja, kad 
“1951 metais 50 procentų Au
strijos mokyklinio amžiaus 
vaikų nepakankamai mito ir 
šių vaikų sveikatos būklė bu- I 
vo nepatenkinama.”

KO JIE NORI
IR KO NENORI

Į

Kanados Liaudies Balsas ?
rasa:

Nepriklausomos Lietuvos, 
Tėviškės žiburių, Darbininko, 
Draugo ir Naujienų aliarmas 
dėl šaltojo karo atslūgimo ir 
galimybių taikos Korėjoj aiš
kiai parodo, kad jiems taika 
tiek pat baisi, kaip ir tiems 
pelnagrobiams, kurie pelnus 
kraunasi iš karo bilijonais.

Minėti laikraščiai su di
džiausiu užsikarščiavimu šau
kia, kad pavojus; kad reikia 
subrusti, bėgti su delegacijo
mis ir prašyti nesitaikyti sp 
rusais. Baisus nusimjnimas, 
kad tarptautinė padėtis gerė
ja.

Koks baisus ponų įsiutimas 
ant darbo žmonių, kurie da
bar valdosi Lietuvoje be ponų. 
Lai juos sudegina atominės 
bombos: Geriau pelenai, negu 
graži tarybinė šalis. Koks bai
sus jų moralis išsigimimas. O 
ir jie save tituluoja ir demo
kratais ir krikščionimis.

MIŠKŲ SODINIMAS 
LIETUVOJE

Vilniškėje Tiesoje skaito
me:

Tarybų Lietuvos miškų il
ki ų darbuotojai gegužiniame 
socialistiniame lenktyniavime 
pasiekė puikų laimėjimą. 
Švenčių išvakarėse, 10 dienų 
anksčiau, negu praeitais me
tais, įvykdytas valstybinis 
miško sodinimo planas. Paso
dinta ir pasėta apie 18,400 
hektarų spygliuočių ir lapuo
čių veislių medžių. Vilniaus, 
Kaišiadorių, Telšių ir Kauno 
miškų ūkiai viršijo miško so
dinimo planą.

Toliau vykdomas ąžuolynų 
atkūrimas. Nau’ji ąžuolynai

Vaizdas New Yorke jūrininkų unijos raštinėje. Uni
jos nariai balsuoja, ką daryti su gyvuojančia samdy
mo sistema. Jie nubalsavo, kad senoji sistema turi 
pasilikti. Bet visiems aišku, kad klausimas buvo klai

dingai pastatytas ir unijos nariams nebuvo kitokio 
pasirinkimo. Unijos Vykdomoji Taryba nutarė tą 

balsavimą atmesti ir samdymo sistemą pakeisti.

Aš, kaipo ALDLD 7 Ap
skrities organizatorius, at
sikreipiu į visas kuopas, ra
gindamas visus veikėjus su- 
sirūpint trimis svarbiais 
darbais.

Pirmas darbas, tai Lais
vės $8,000 fondo vajus. 
Brangūs draugai ir drau
gės, be tvirtos spaudos vi
sas mūsų veikimas negali
ma praplėsti, nes progresy- 
vė spauda yra mūsų gin
klas, kuriuo mes galime ko
voti už pagerinimą savo gy
venimo. Todėl mes turime 
išsijudinti, kad tas darbai’ 
būtų atliktas laiku. O ji 
galima atlikti, tiktai reikia 
Diskelį darbo. .

i

Teko pastebėti, kad va
jus pradėjo atslūgti. Tas 
labai negerai. Pastebėjau, 
kad kai kurios kolonijos 
dar nė nepradėjo veikti. Ko 
laukiate? Reikėtų visiems 
susirūpinti. Laikas bėga 
greitai. Reikėtų mažesnė
se kolonijose, kur negalima 
didelių parengimų suruoš
ti, pasitarti bile draugams 
ir surengti nors mažiukę 
parinkę pas kurį nors drau
gą namuose. O geriausias 
dalykas, tai kuriam nors 
draugui apsiimti pamatyti 
gerus Laisvės prietelius ir 
paprašyti aukų. Aš tikiu, 
kad nė vienas neatsisakys 
paaukoti pagal savo išgalę.

Antras svarbus darbas, 
tai keturių apskričių pikni
kas, kuris ivyks birželio 14 
d., M e t h u e n - Lawrence, 
Mass., Maple Parke. Prie 
šio pikniko mes turime ge
rai prisiruošti. Visos kolo
nijos privalo susirūpinti, 
nes tai yra mūsų “metinis 
kermošius,” kai]) dzūkai 
sako. Atminkime, kad visi 
mes turėsime tiktai vieną 
apskričių pikniką. Gi ap- 

i skričių veikimas priklauso 
nuo finansų. Jeigu jų iž
dai tušti, tai komitetai ne- 

■ gali nieko gero nuveikti. 
, Jeigu mes visi gerai padir
bėsime ir suvažiuosime, tai 
turėsime gerus laikus ir pa
liks keletas desėtku dole- 
-- ------------ ;-------------------------  
pasodinti beveik 2,400 hekta
rų plote.

Baltijos jūros pakrantėje, 
Klaipėdos rajone dideliame 
plote apsodinti miškais smil
tynai.

Nauji spygliuočių veislių 
medžiais apsodinti plotai kar
tu buvo apjuosiami priešgais- 
rinėmis'miško juostomis iš gai
srui atsparių lapuočių veislių.

Miškų ūkiai šį pavasarį į- 
veisė taip pat apie 80 hekta
rų naujų daigynų.

Iš viso pokariniais metais 
respublikoje pasodinta ir pa
sėta miško daugiau kaip 110 
tūkstančių hektarų.

rių pelno. Girdėjau, kad 
piknike bus graži progra
ma, taip pat bus skanių 
valgių ir gėrimų. Todėl vi
si turėkime mintyje birže
lio 14 d.

Trečias labai svarbus vi
sų mūsų uždavinys, tai 
Laisvės metinis piknikas, 
kuris įvyks liepos 4-5, Mon- 
tclloje. Tai vienas didžiau
sių piknikų. Visuomet su
važiuoja daug žmonių iš vi
sur. čia norėčiau primin
ti visoms komisijoms, ku
rios buvo išrinktos ,kad rū
pintumėtės atlikti savo par
eigas laiku. O mies visos ko
lonijos turime ruoštis, kad 
kuo d a u g i a u s i a nuvežti 
žmonių. .Reikia jau dabar 
rūpintis su busais. Kur ne
bus busų, tai draugai, ku
rie turite mašinas, neva
žiuokite vieni. Pasirūpinki
te, kad jūsų mašinos būtų 
minos. Tokiu būdu jūs at
liksite savo pareigas ir bus 
piknikas pasekmingas.

Svarbiausias dalykas, tai 
platinimas įžangos tikietų. 
Kurie apsiėmėte tikietus 
kontroliuoti, nelaikykite jų 
pas save. Išdalinkite drau
gams Jie i draugėms. Mes gi, 
kurie tikietus gausime, pa
sistengsime parduoti. Nuo 
Įžangos tikietų priklauso 
pikniko pasisekimas. Po
sėdyje nutarta duoti dide
les pinigines dovanas. Nu
tarta turėti gražią dainų 
programą ir gerą kalbėto
ją. Teko sužinoti, kad jau 
apsiėmė Worcesterio Aido 
Choras.

Todėl, draugai ir > drau
gės, dėkime visas pastan
gas, kad piknikas būtų di
delis. ir pasekmingas.

Taipgi visos kolonijos pa
sirūpinkime, kad piknike 
būtu iki valios darbininku, 
kad būtų visi svečiai gra
žiai priimti ir pavaišinti.

Taipgi turime pasirūpin
ti su dovanomis dėl stalų ir 
dėl padidinimo įplaukų.

Laikas bėga gfeitai. Nė 
nepajusime, kai liepos 4-ta 
diena bus jau čia pat.

.Todėl visi ir visos stoki
me prie viršuje paminėtų 
svarbių darbų. Žiūrėkime, 
kad viskas būtu atlikta rū
pestingai ir laiku.

7 Apskr. organizatorius
Jonas Skliutas

Scarsdale, N. Y. — Ma
dingos St. James protestan
tų epi$kopalų bažnyčios 
klebonas J. H. Price čia 
persivertė į katalikus.

Kotfeja. — Amerikonai 
skelbia, kad pirmadienį nu- 
mušę 12 rakietinių šiauri
nės Korėjos' lėktuvų.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Naujoji gatvė

Šiuo vardu bus pavadinta 
nauja Vilniaus gatvė,- kurios 
įrengimas pradėtas šiomis die
nomis.

Naujoji gatvė kirs teritori
ją, esančią šalia Geležinkelio 
stoties ir sujungs Sodų ir Ge
ležinkelio gatves. Jąja bus nu
kreipiama sunkvežimių srovė 
į šalį nuo stoties aikštės. Erie 
Naujosios gatvės numatyta 
statyti eilę gyvenamųjų namų. 
Dabar čia dirba gatvių grin- 
dikai. Jie įrengia šaligatvius, 
sudės grindinį.

Astronomų stebėjimai

Pokariniais metais Vilniaus 
universiteto astronomijos ob
servatorijoje studentai ir dės
tytojai sumontavo du naujus 
teleskopus, kurie yra vieni pa
jėgiausių Pabaltijyje.

Observatorijoje sistemingai 
stebimos mažosios planetos, 
jų padėtis tarp žvaigždžių. 
Stebėjimai įgalina patikslinti ( 
žinias apie mažųjų planetų 
orbitas, šie duomenys turi ne
mažą mokslinę reikšmę. Vil
niaus universiteto observatori
jos pateikta medžiaga spaus
dinama TSRS Mokslų akade
mijos astronominių praneši
mų biuletenyje ir Leningrado 
teorinio astronominio instituto 
leidinyje “Mažųjų planetų 
efemeridos”.

Moksliniame darbe aktyviai 
dalyvauja fizikos-matemati
kos fakulteto studentai, kurie 
specializuojasi astrofizikos sri
tyje. B. Kaušilas.

Veiklūs saviveiklininkai

ARIOGALA. — Vietos vi
durinėje mokykloje aktyviai 
veikia dramos būrelis, vado
vaujamas mokytojos Rutkaus
kaitės. Šiais mokslo metais 
būrelis pastatė eilę stambių 
veikalų, kaip Ostrovskio “Au
drą”, Pogodiho “Misūrio val
są“, Liubimovos “Sniegutį”, 
Simonovo “Pragos kaštonų 
paūksmėje“. Su šiais veikalais 
būrelis dažnai pasirodo rajo
no kolūkiuose.

Aktyviai veikia taip pat 
'šios mokyklos mokytojai — 
dramos mėgėjai, šiomis dieno
mis mokytojai pastatė Galano 
pjesę “Auksinio erelio smuk
lė“. Veikalą režisavo mokyto
ja Rutkauskaitė. Tai jau an
tras šiais metais mokytojų 
meninės saviveiklos pasirody
mas. S. Augaitis.

Metalo laužas marteno 
krosnims

NAUJOJI VILNIA. — Da
žymo aparatų gamykloje pra
dėta masiškai rinkti metalo 
atliekas. įmonės kolektyvas 
per trumpą laiką surinko ir iš
siuntė marteno krosnims dau
giau kaip 50 tonų metalo lau
žo.

Metalo laužas taip pat or
ganizuotai renkamas “Žalgi
rio” staklių gamykloje, Namų 
statybos kombinate, vagonų 
depo ir kitur.

šiais metais^ rajono įmonės 
ir metalo paruošų kontora jau 
išsiuntė daugiau kaip 200 to
nų metalo atliekų.

V. Paulauskas.

Meninės saviveiklos apžiūra 
/

Vilniaus pedagoginiame in
stitute įvyko tarpfakultetinė 
meninės saviveiklos kolekty
vų apžiūra. Atskiri fakultetai 
apžiūroje pasirodė masiškai. 
Pvz., daugiau kaip pusė Peda
gogikos fakulteto studentų 
dalyvavo meninės saviveiklos 
pasirodyme. Masiškai savivei
kloje dalyvauja ir Gamtos- 
geografijos mokslų fakulteto 
studentai.

Apžiūra parodė, jog kai ku
rie .fakultetų meninės savi
veiklos kolektyvai žymiai iš
augo meistriškumo atžvilgiu.

Nauja melioracijos technika

Respublikoje prasidėjo me
lioracijos darbai. Šilutės ir

Šiaulių M MS ekskavatoriai 
jau iškėlė pirmuosius šimtu* 

.'kubinių metrų' žemės. Šiomis 
dienomis į talką stos grioviai 
kasės, greideriai ir kitos maši
nos.

Šiais metais melioracijos 
darbuose bus panaudojama 
eilė naujų mašinų. Pirmą kar
tą mūsų respublikos laukuose 
pradės dirbti melioratyviniai 
ekskavatoriai EM-161, skirti 
griovių valymui. Dabar Kije
ve ekskavatorinįnkų kursuose 
šias mašinas įvaldyti mokos) 
Vilniaus MMS buldozerinin- 
kas Dureika ir ekskavatori- 
ninkas Mečkauskas.

Šiomis dienomis gauti du 
tranšejiniai ekskavatoriai. Su 
jų pagalba bus kasami van
dentiekio ir kanalizacijos 
grioviai. Pirmą kartą, pelkių 
sausinimui numatoma panau
doti dvivagius pelkinius plū
gus.

Dviejų universitetų draugystė

Prieš ketverius metus užsi
mezgė draugyste tarp ViU 
niaus ir Minsko studentą* 
Dviejų universitetų saviveikli
ninkai kasmet aplanko vieni 
kitus.

Apie .trys šimtai svečių še
štadienį atvyko į Vilnių. Pir
mąją dieną -įvyko studentų 
draugystės vakaras. Scenoje 
pasirodė dviejų broliškųjų 
respublikų sostinių studentai- 
saviveiklininkai :• minskiečių 
choras, liaudies šokių ratelis, 
styginis orkestras. Po to kon
certavo Vilniaus universiteto 
liaudies dainų ir šokių ansam
blis. Užvakar svečiai surengė 
Galano pjesės “Auksinio ere
lio“ spektaklį, o vakar paro
dė Gorkio kūrinį “Dugno.“

R. Urbonaitė.

Sezoninės plytinės 
pradėjo darbą

DUSEIKIAI, IV. 10 d. -/ 
Šiomis dienomis Duseikių ply
tinė, pirmoji iš sezoninės ga
mybos įmonių pradėjo plytų 
formavimo sezoną. Plytų for
mavimas čia pradėtas 20 die
nų anksčiau, negu praėjusiais 
metais. Pirmomis dienomis 
jau pagaminta daugiitu kaip 
30,000 plytų. Darbas parodė, 
kad agregatai buvo paruošti 
gerai, remontas atliktas koky
biškai.

Plytų formavimą pradėjo ir 
Plunges plytinė. Jau iš pat 
pirmų dienų plytinė viršija 
paros grafiką.

Artimiausiomjs dienomis 
pradės plytų formavimą ip ki
tos statybinių medžiagų pra
monės įmonės. ,

Eilė įmonių šiais metais yra 
žymiai praplėstos, rekonst
ruotos, aprūpintos priešakine 
tarybine technika.

žymiai praplėsta ir rekonst
ruota Palemono plytinė. Joje 

i pastatytas naujas galingas 
presas, plytų piaustymo ir pa
krovimo agregatas. Molio ka
simas bus atliekamas ekska
ra toriais. Pirmą kartu šį sezo
ną transportui bus panaudoti

| garvežiai.
šiais metais plytinės paga- 

i mins dešimtis milijonų plytų 
Į daugiau, negu pernai.

M. Urbutis.

Mokslinė konferencija 
literatūrinio palikimo »
klausimais

Lietuvių kalbos ir literatū
ros institutas yra išleidęs “Lie
tuvių literatūros istorijos kon
spekto“ I dalį, apimančią fe
odalizmo epochos lietuvių Ii- • 
teratūrą. šis 'konspektas buvo 
išsiuntinėtas aukštųjų ir vidu
riniųjų mokyklą dėstytojams, 
rašytojams, mokslo darbuoto
jams ir kt.

š. m. balandžio mėn. 16-17 
d.d. Vilniuje įvyko respubli
kinė mokslinė konferencija, 
skirta galutiniam konspekte 
pateiktosios medžiagos ap
svarstymui.

2 pusi.—Laisve (Liberty)'**Ketvirtad., Ge$užės-M«y 21, 1953



NEWARK, N. J.
“Cukrinis Kareivis“ 

Wgreit bus Newarke
j' Visų nekantriai laukiamas 
^’Cukrinis Kareivis“ už kele- 
tos dienų pasirodys Newarke. 
Pasirodys su visu apsukrumu, 
nes jam pavyko išsprukti iš 
kareivių rankų tik įšokus per 
langą ir kaip tik pataikius į 
busimosios savo mylimosios 
Nadinos miegamąjį. Ir tiktai 
taip jis išsigelbėjo nuo mirties.

Visa šita gražioji operete 
bus suvaidinta Newarke, Uk
rainą salėje, 57 Beacon St., 
šeštadienio vakare, 7:30 vai. 
Prasidės lygiai nustatytu lai
ku.

Operetės turinys. Kadangi 
Bulgarijoje eina karas, tai 
aišku, kad visi vyrai karo lau
ke, o vargšės moterys nery- 
mauja be vyrų pasilikę. Ir 
štai kaip jos laukdamos savo 
vyrų dainuoja:

Vyrai kariauja, 
bet nerymauja— 
apie namus.
Mes likom vienos, 

z liūdnos mūs dienos,
k kas suramins mus.

Mes vyrų laukiam, 
| prie savęs šaukiam, 

arčiau, arčiau.
Beliūdėdamos moterys išsi

skirsto kas sau, o tuo tarini, 
besirengiant Nadinai į poilsį, 
per jos langą įšokęs gaudo
mas svetimos šalies karys pra
šosi nepažįstamos merginos, 
kad jinai jį paslėptų nuo 
priešų. Ši gi mergina, nežiū
rint, kad ji turi savo sužadė
tinį karo lauke, vis tik susivi- !

|majį ir pasiklausia ar jis nė- 
: ra alkanas. Ji neturėdama 
■miegamajame nieko valgyti, 
! pasiūlo tik šokolado, aiškin
damas!, kad tuo tarpu1 čia nie
ko daugiau neturinti. Ji žiūrė-

■ damą į karį grožisi, kaip jis 
i išalkęs godžiai valgo šokola
dą, ir todėl pavadina jį “cuk-

■ riniu kareiviu.“
i

Ši nepaprastai harmoninga 
, ir dainelėmis turtinga opere- 
! tė tik pirma karta bus vaidi- 
narna Sietyno Choro vadovy-

l bėję.
Kaip jau pirmiau garsinta, 

šeštadienį, gegužės 23 d., bus 
suvaidinta Newarke, o ant 
rytojaus, gegužės 24 d.— 
Richmond Mill, Kultūrinio

į Centro auditorijoje.
Visus ir visas kviečiame ma- 

I tyti ir paremti šį choro žygį 
moraliniai atsilankant gausiai, 
tuomi pačiu bus paremta ir 
materialiai. O tas priduos 

| choristams-vaidintojams ir jų 
! mokytojai daugiau energijos 
veikti ir ateityje.

Choro Rėmėjas.

Mirė Jadvyga Miškeliūnie- 
nė, Jurgio Miškeliūno žmona, 
gyvenusi 14 Kent St. Mire 
gegužės 9 d. Palaidota geg. 12 
d., 2 vai. po pietų, Roses Mill 
Krematorijoje, Linden, N. J. 
Apeigas prižiūrėjo laidotuvių 
direktorius Matthew Buyus.

Jadvyga Miškeliūniene, po 
tėvais buvusi Sauleniutč, gi
musi Čiužiniui kaime, Vil
niaus rėdytoje, palyginamai 
dar nebuvo sena moteris, tik 
64 metų amžiaus. Jadvygą

lioja ir žvilgčioja savo mėly
nomis akelėmis į nepažysta-

; pradėjau pažinti nuo tų laikų
I kai ji apsivedė su Jurgiu Miš

keliūnu. Tai buvo rimta, pa
žangi ir gero apsiėjimo mote
ris. Miškeliūnai užaugino ir 
aukštai išmokslino vieną sūnų, 
su kuriuom teko susipažinti jo 
motinos šermenyse. Jis jau 
yra vedęs svetimtautę ,bet jis 
pats kalba neblogai ir lietu
viškai., .

Kadangi buvo dirbama die- k
na, tai palydovų buvo neper* 
daugiausia, nes lydėjo tik a- 
pie astuoni automobiliai.

Po laidotuvių, M. Buyus 
palydovams pranešė, kad iš 
krematorijos visi grįžtų po 
adresu 643 So. 10 St. Newark, 
N. J., nes Miškcliūnų geri 
draugai Bartells, Miškeliūnie- 
nes prisiminimui, bei jos pa
garbai, paruošė gerus pietus 
palydovams. Bartells yra vo
kiečių tautybės, bet jo moteris 

' lietuvė, ir pavyzdingą šeima, 
į kurie yra Miškeliūnų geriausi 
1 draugai.

Jurgį Miškeliūną pažįstu, 
į rodos, apie keturiasdešimt 
metų. Tai malonus, pažangus 
ir atsidavęs visuomenininkas; 
dailės bei meno mylėtojas. To
kiu jis dar ir šiandien yra sa
vo mintyse, bet dėl'senatvės 
ir silpnos sveikatos, jau ke
liolika metų kaip nebegali vi
suomeniniame .judėjimo daly
vauti. V. Ž.

Padėka

Aš, Jurgis Miškeliūnas, ma
no sūnus Fred ir marti, širdin
gai dėkojame laidotuvių di
rektoriui Matthew Buyus už 
gražų ir mandagų patarnavi
mą. Matthew Buyus, ne tik 
sugabus savo profesijoj, bot ir 
patarėjas, bei suramintojas 
žmogaus jo liūdno,je nelaimė
jo. Taip pat širdingai dėkoja
me giminėms, draugams ir vi-

stoms pažįstamiems, už gėlių 
vainikus ir širdingą simpatiją 
mūsų liūdnoje padėtyje! Ypa
tingai, šimtą kartų dėkojam 
mūsų draugams Bartolls už 
pateikimą palydovams pietų 
savo bute. Brangūs draugai 
Bartells, mes labai gerai žino
me ir suprantame jūsų drau
giškumą ir gilią simpatiją lin
kui mūsų, už kurią dar kartą 
tariame jums širdingiausią 
ačiū !

Miškeliūnų Šeima.

DARBININKU SVEIKATA

A. Novikovas-Pribojus

Baltimore, Md.
Sėkmingas išvažiavimas

Motinos Dienos proga, pro
gresyvių moterų klubas suren
gė išvažiavimą gegužės 10 d. 
pas draugus M. ir P. Kučins
kus. Diena pasitaikė nepa
prastai graži, tai ir išvažiavi
mas buvo visapusiai sėkmin
gas, kaip dalyviais, taip ir jų 
nuotaika.

Kaip visados, taip ir šį kar
tą, gerosios draugės nepamir
šo išvažiavimą apdovanoti na
mie gamintais skanėsiais, kas 
žymiai pagerino pietų pries
konius. Su dovanomis gražiai 
pasirodė sekamos draugės: 

!(). Žemaitiene, 2 kugelius; K. 
Kupriunicnė, 2 kugelius; E. 
Skadinienė, namie , keptą py
ragą; O. Deltuvienė, 2 namie 
gamintus sūrius.

Labai vertindamos gerųjų 
* draugių dovanas, ir Kučinskų 
mums veltui suteiktą. gražią 
vietą, taipgi visų draugų ir 

I draugių p a g e 1 be j imą ir 
gausų svečiik atsilankymą vi
siems drauge tariame nuošir
džiausią dėkui.

Kitas panašus išvažiavimas- 
i piknikas įvyks 7 d. birželio,. 
; dienraščio Laisvės naudai.

Dalyvis.

Skaudi žinia
(Pabaiga).

—Kas tau?—klausia jį kitas signalis- 
Tas, pastebėjęs, kad Kirilovas lyg ne sa
vo kailyje.

—Nieko!—atsisukdamas, griežtai nu
traukia tas.

—Užteks tau kvailioti—pasakyk tei
sybę. ..

pieštas laiške.
Gili Grišuchos dauba... Prie jos stovi 

minia kaimiečiu, bobų ir vaiku. Jis vi- 
sus lig vieno pažįsta. Jie žiūri į daubą 
ir, laikydamiesi už pilvų, garsiai kvato
ja. O apačioje, purve, voliojasi jo žmona, 
girta, netekusi garbes, nuoga. Paskui 
tėvas visą pusmylį tempia ją už plau

PRANEŠIMAI
NORWOOD, MASS.

Šio šeštadienio vakarą kviečiame 
visus susirinkti po No. 1190 pa
sitarti Laisves vajaus reikalu. Čia 
turėsime užkandžių ir kitokių įvai
rumų. Visos kolonijos rengia pra
mogas sukėlimui Laisvei $8,000 
fondo, pasirūpinkime ir mes tuo

J. J. Kaškiaučius, M. I). 
SURIESTI, SUTRAUKI?, 
SUPARALYŽIUOTI

Daugybė yra įvairiausių 
paliegėlių, suriestų, su
brauktų, suparalyžiuotų. Vi
sokie raumenų, narių, kaulų 
sužeidimai, netikusiai su
dėti; visokie reumatizmo 
sukrypėliai apopleksijų, sta
bo ligų, paralyžių aukos: 
smegenų ir nervų pažeidi
mo aukos. Neveiklumas, 
raumenų spazmai, susitrau
kimai, raumenų suvytimai 
visur turi daug vietos.

Gydymas, atitaisymas to
kiais atsitikimais esti daž
niausia bergždžias. Maudy
nės,' braukymai, masažai, 
diatermija, saulė ir ultra - 
violetiniai švitinimai ne
daug teįstengia pataisyti, 
Chroniškai sutraukti, spas
tiškai sukepę, sunykę rau
menys atsisako tąsytis, 
tampytis, veikti. Visokio 
fiziniai gydymai, net ir 
operacijos, osteopatų, chi- 
ropraktų bei natūrapatų 
manipuliavimai irgi men
kai ką reiškia.

Štai šitokiais atsitikimais 
neapsakomai daug padaro 
p r ostigmino įšvirkštimai. 
Gydytojas pradeda su ada
ta įšvirkšti i raumenis c »•
reikalu. Tad šį šeštadienį, gegužčs- 
May 23 d., prašome susirinkti; pra
džia 7:30 vai. vakare. Rengėjai 

(99-102)

.MONTELLO, MASS. 
Gegužinis Vaikščiojimas

Rengia Moterų Apšvielos Klubas, 
įvyks sekmadienį, gegužės 24-tą d. 
Gegužinis vaikščiojimas bus nuo 
Tautiško Namo į Tautišką Parką, 
Keswick Rd. ir Winter St., Montel
lo, Mass.

Parke turės įvairių užkandžių ir 
įsigėrimų. Prasidės 1-mą valandą 
popiet. Kviečiam ne tik Montello, 
bet ir iš apylinkės lietuvius suva
žiuoti. O klubictės bus pilnai pa
siruošusios svečius priimti ir pui
kiai pavaišinti.

Moterų Apšvietus Klubas
(99-100)

prostigmino, didelėmis do
zėmis, kas dieną. Už sa
vaitės 4<itos raumenų skaus
mai ir susirietimai pradeda 
atsileisti. Ligoniai pradeda 
patys pakrutinti sutrauk
tas, suriestas raumenų gru
pes. Pradeda miklintis, 
krutėti, eiti. O įšvirkštimai 
vis eina tolyn, kol ligoniai 
pajėgia grįžti namo ir kar
tais net atgal į darbą.

Su chroniškais reumati
kais yra saviškų keblumų.

■ Prostigminas, tiesa, spaz- 
' mus palaipsniui atleidžia, 
į raumenys ima atsigauti, 
• bet prostigminas nepataiso 
I suėstu, sukoneveiktu sana- 
I rių.. Bet dalinai tokius na
rius gali atitaisyti chirur
gija, operacijos.

Apopleksijos, kraujavi- 
l mai į smegenis visokių pa- 
' daro paralyžių. Slėgimo 
pagadinti smegenų bei ner
vu narveliai niekad nebeat
sitaiso. Jie amžinai dingę. 
Tačiau aplinkiniai narveliai 
daug gali padėti, bent dali
nai, aplinkiniais keliais par
imdami savo nebeesamųjų, 
žuvusiųjų draugų darbą. Jr 
prostigmino įšvirkšt i-m. a i 
padeda atsigaivinimą, pa
deda nervams susirast nau
jus susisiekimu kelius.

O kai nervai pradeda 
bent kiek suvaldyt prostig
mino atleistus raumenis, tai 
tada labai daug naudos li
goniams padaro sumanūs 
masažuotojai ir raumenų 
miklinto jai. Daug padeda 
ir ligonio nusistatymas, no
ras, valia, užsispyrimas at- 
sigaivelėti, judėti ir gy
vuoti.

Suprantama, per visą gy- 
dymos kursą reikia geros, 
maistingos dietos, reikia 
daugeriųpų vitaminų.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED FEMALE

HOSTESS 
WAITRESSES 

and
GIFT SHOP OPERATOR

Steady work. Apply MR. SMITH 
iro WARD JOHNSON’S

N. J. Turnpike at Haddonfield 
Haddonfield 9-7092

(96-99)

NEW 
HOWARD JOHNSON

Now Accepting Applicants for 
CASHIERS, COUNTER GIRLS 

SANDWICH AND GRILL GIRLS 
PREPARATION GIRLS

Apply Mr. Mitsch 
HOWARD JOHNSON’S

N. J. Turnpike at Haddonfield 
Haddonfield 9-7092

(96-99)

BOOKKEEPER-SECRETATRY. 
Experienced. Pleasant working con
ditions. 5 Day week. Steady posi
tion for right girl. Apply in person. 
See Mr. Dave Moldoff.

GLASSMONT BUILDERS INC.
Greenwood & Euclid Ave., 

Camden, N. J.
9 to 4:30 P. M.

(97-99)

SECRETARY
To Officer of Company. Exper

ience necessary. Excellent working 
conditions. 5 day week. Steady posi
tion for right girl. Apply:

BEST MARKETS
2301 Walnut St. Mr. Milton Radlcr, 

After 1 P. M.
(97-99)

HOUSEWORK. General. Plain 
cooking. Settled woman; 516 days 
and every other Sunday. Sleep out. 
Steady position for right woman. 
Experience and references prefere'd.

Phone GR. 3-9330 for interview.
(97-103)

HELP WANTED MALE

NEWARK, NEW JERSEY || RICHMOND HILL, N. Y.
Atsakymo nėra. Negalima pasakoti. 
—Pasitrauk! Ne tavo reikalas!
—Tikrai. Tu man tiek terūpi, kiek 

negrų stabui mano purvinos kelnės.
—Na ir mauk garo kateriu pas velnio 

motiną!
Priešakyje, pilkėjančiame horizonte 

kyla nedidelė pašvaistė. Ji, lyg gaisras, 
auga, plečiasi, rausta. Kirilovas smal
siai žiūri ten, nesuprasdamas, kas tai 
būtų. Staiga jam dingtelėja mintis, kad 
dega kažkoks nežinomas laivas. Savo 
atradimą jis skubiai praneša sargybos 
viršininkui.

—Ar tu iš proto išsikraustei!—pyks
ta tas.

—Visai ne, jūsų kilnybe.
—Pravalyk akis ir pažiūrėk gerai.
Kirilovas pasitraukia sugėdintas ir 

paniręs.
Iši ąo purpurinio debesio iškilmingai, 

tars (V valdovas tarp dangaus šviesulių, 
pak^r didelis mėnuo su nudilusiu kraš
tu. Aplinkui viskas pasikeičia. Prie
tema darosi permatomai melsva. Smul-’ 
kios žvaigždės gęsta. Lengvas vėjelis 
žaidžia su galingu vandenynų, o tas, 
padengtas raibulių, aplietas deimantinio 
spindėjimo, visas virpa lyg kūrybinės 
aistros pagautas. Mėnulio pusėje nuo 
laivo, nusitęsdamas už horizonto, trau
kiasi šviesus pasruvęs kelias, apibertas 
judriomis sidabro drožlėmis. Tropiško- 
ji naktis, atausta iš krentančių iš dan
gaus spindulių ir mėlynos prieblandos 
gi jų, dabar atrodo dar gražesnė.

Tartum pasakų viešpatijoje plaukia 
išdidus kaip gulbė laivas, toli užpaka
lyje palikdamas putojančią vilnį.

Bet Kirilovui ne tai rūpi. Sudužusios 
svajonės, įžeista širdis, ir nėra vilties 
grąžinti pirmykštį džiaugsmą. Gūdžiai 
vaikšto jis tilteliu, nežinodamas, kur 
priglausti, nesuprasdamas, kas ir kur

Neapkenčiamai tęsiasi sargyba, o su 
ja ilgesys.

Sustoja nrie greičio būdelės ir. pri
sišliejęs prie jos sienos, žiūri į tolį ne
gyvu nematančiu žvilgsniu. Stengiasi 
atkurti sieloje atgarsius pirmykštės 
meilės, bet matosi kita — vaizdas, liu

kų namo, lydimas minios šūkavimų ir 
švilpimų. O iš savo namo balkono žiūri 
Piotras Ivanovičius ir taip pat kvatoja 
iki ašarų, v

Kirilovas, lyg įgeltas, truktelėjo iš vie
tos. Apsižvalgo aplink ir ,lyg per rau
doną miglą, mato mėnulį, jūrą, savo 
laivą, signalistus, sargybos viršininką^ 
kalbantį su šturmanu. Jį apima pasiu
timas. Norisi rėkti, bet vyresnybės aki
vaizdoje riksmas įstringa gerklėje. Jis 
ilgai stovi siaubo apimtas, kol atsipeikė
ja.

Už ką? Už ką?—be atsakymo steni 
krūtinėje.

Į savo bažnytkaimį jis jau niekados 
nesugrįš. Dėl ko?

Kirilovas, pasisukęs, meta žvilgsnį at
gal ,ten, kur jo supratimu randasi gim
tinė, ir vėl kažkas karštesnio užlieja 
galvą.

Kartą kitą perėjo tilteliu. Vos pagal
voja toliau... Laive pasilikti negalima. 
Laišką gavo atplėštą, ir feldfebelis, 
įteikdamas jį Kirilovui, ne veltui šaipėsi. 
Rytoj jau visa įgula žinos jo sielvartą. 
Jie juoksis, tyčiosis.

Kirilovas ligi kraujo kandžioja lūpas. 
Ir vėl prieš jį apnuogintas žmonos kū
nas ir įžūlus.' savim patenkintas jos mei
lužio kvatojantis snukis.

Dešinioji ranka užčiuopia kišenėje 
laišką. Jis ištraukia jį, gniaužo,.stipriai 
suspaudžia kumštyje ir, sukandęs dan
tis, meta už borto...

Išnyko meilė, o su ja nužydėjo ir 
džiaugsmas. Iškankinta skaudžios ži
nios siela krūpčioja ir negali pasiguos
ti. .

Sargybos viršininkas kažką įsako pus
karininkiui, o tas, išklausęs, sušvilpė ir 
garsiai sukomandavo":

—Trečias skyrius, į sar-gy-bą...
Kirilovas, baigęs budėjimą, nusileidžia 

nuo tiltelio, jausdamas mirtiną nuo
vargį.

Vis aukščiau kyla mėnuo, * ramus ir 
didingas.

Vienodai drebėdamas, vis tokiu pat 
greičiu, vairuojamas tvirtos jūreivio 
rankos, laivas plaukia į naujus kraštus...

CUKRINIS KAREIVISft

’’THE CHOCOLATE SOLDIER"
DVIEJŲ AKTŲ OPERETĖ

šeštadieni

Gegužes (May) 23
UKRAINŲ SALĖJE

57 Beacon St Newark, N. J.

Pradžia 8 vai. vak.

LEON TONIKAS

Sekmadienį

Gegužes (May) 24
O N /

LIBERTY AUDITORIJOJ
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill

Pradžia 3:30 vai. popiet
Stato Scenoje

Sietyno Choras
'po vadovyste ir rež.isiūra

MILDRED STENSLER
w w w w

VAIDINTOJAI

Ona Stelmokaite-Eicke - Nadina 
Edward Skučas - - - - Bumcrlis 
Leon Yonik - ------ Aleksas 
Katre Žukauskiene - - - Aurelc 
Madeline Knorr ------ Masa 
Tadas Kaskiaučius - - - Popovas 
Walter Bajoras - - - Masakrovas 

Suflierius — P' Ramoška EDWARD SKUČAS

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

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

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

MECHANICS
For Construction Equipment. Must 
have experience. Steady work. Good 
working conditions.

Phone BA. 9-4587 for interview.
(95-99)

DENTAL MECHANICS. First 
class Waxer. Also needed METAL 
POLISHER. Commercial Laborato
ry. Experience only, steady work; 
good working conditions. Good ap- 
portunity. Apply in person.

SUPERIOR DENTAL 
LABORATORIES

311 S. Broad Street
(97-103)

MECHANICS. Experienced all 
around man. To specialize in igni
tion, carburetion and diesel bench 
work. Steady work; good working 
conditions for right man. Phone 
Hatboro 1883. Mr. DIDIO.

NATIONAL AUTOMOTIVE 
SPECIALTIES CO.

(97-99) ______ 1. ... - ....................... .
MEN: 40 to 50. Sober and indus

trious to care for boys in private 
School. Private Room, Board and 
Salary. Phone Personnel MEDIA 
6-5050.

(97-99)
TAILOR for Private School. For 

new work and repairing. Furnished 
room, Board and Salary. Phone 
Personnel MEDIA 6-5050.

(97-99)

MALE and FEMALE
MAN & WIFE. 40 to 50 to care 

for boys in Dormitory in Private 
School. Furnished apartment, Board 
and Salary. Phone Personnel —

MEDIA 6-5050.
(97-99)

REAL ESTATE
Delaware County 

COUNTRY ESTATE
45-acres estate nr. Westtown. 

Charming old stone home with 4 
large bedrooms, 2 tile baths and 2nd 
floor. Reception room, powder room, 
large living room with fireplace, 
dining room, also with fireplace, 
spacious kitchen. Hunt room, laund
ry & den on 1st floor. Hot water oil 
heat, 3 car garage. Barn. Beautiful
ly landscaped. Everything is in ex
cellent condition. Nr. P.R.R. transp. 
to Phila. Priced at $55,000. For 
app’t call SWEENEY & LUKENS.

Chester 3-7183.
(97-99)

ATTENTION
HOME BUYERS AND VETERANS 

PHOENIXVILLE
New 3-bedroom singles, on large 

lot. Price $10,500. $700 down to ve
terans only. Directions to Sample 
House!

From Valley Forge, drive on 
Route 23 into Phoenixville to Route 
29. Turn left on 29 to Anderson Av. 
Right on Anderson Ave. to Lane 
Ave. and Sample House.

Open 1 to 5 PM. Daily Closed 
Wednesday.

THOMAS & GROSHON INC.
AL. 4-6414

(97-106)

Farms for Sale 
ATTENTION BUYERS 

3-Acres Chicken Farm* Located in 
in Franklinville. 3-Acrc, 5 room 
home. Ą11 improvements. 2-car gar
age. Good road.

Chicken Farm. 184 foot long by 25 
foot wide. Chicken coops. 10 acres 
of land. Priced right for quick sale. ‘ 
Edward D. Austin, (Farm Agency) 
Franklinville, N. J. Glassboro 4-3228

(97-99)

3 pusi.—Laisve (Liberty)-Ketvirtad., Gegužės-May 21, 1953,



NewYorto^g^zferZInlos
Sutkai Chicagoje

Ignas ir Izabele Sutkai lėk
tuvu išskrido j Chicagą. Taip
gi jie lankysis ir Rockford, 
111. Tačiau jie tik trumpai 
pasisvečiuos pas draugus ir gi
mines ir pabaigoje šios savai
tės grįš atgal.

Ignas Sutkus yra savininkas 
Republic Bar and Grill, 492 
Grand St., Brooklyne. Tam iš
važiavus biznio reikalus veda 
Antanas Krasnickas.

Serga
Sunkiai serga draugė Shau- 

lienė, gyvenanti Hicksville, 
L. I., N. Y. Drauge Sliaulienė 
yra per daugelį metų Laisvės 
skaitytoja ir šiaip darbininkų 
klasės rėmėja. Taigi, linkime, 
kad draugė greit pasveiktų 
ir kad galėtų sykiu su visais 
dalyvauti Laisvės piknike.

Draugė.

PRANEŠIMAS
AIDO CHORO 

Visiems, nariams
Gegužės 22 d., ši penktadie

nį, visi Aido Choro nariai ir 
narės meldžiami susirinkti Li
berty Auditorijon. Nes gei-a 
dalis aidiecių, grįžę iš Montel
lo ir Worcester, parvežė kaip 
ko naujo. Taipgi bus pilnas 
pranešimas apie pasekmes pa
rengimo Adomo ir Ievos, i’ra- 
džia 8-tą valandą vakaro.

Choro sek r. J. G.

Apiplėšė namie
Jaunuolis pagrasinęs apart- 

mentinio namo prižiūrovei 
Mrs. Rose Sidoti šautuvu ir atė
męs $190. Sidoti'prižiūrimasis 
namas randasi 32 Lenox Rd., 
Brooklyne.

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Ilewes 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

A TONY’S j
UP-TO-DATE £

BARBER SHOP |
ANTANAS LEIMONAS >

3 Savininkas
306 UNION AVENUE |

< Brooklyn, N. Y. |
Gerai Patyręs Barberis I

:MATTHEW A.:
| BUYUS :
J (BUYAUSKAS) J
» LAIDOTUVIŲ 1
J DIREKTORIUS J

» <

I I 426 Lafayette St. J
J - Newark, 5, N. J. į
! MArket 2-5172 J

4 pusl.-Laisv® (Liberty)—Ketvirtad., Gegužes-May 21, 1953^

Pirmutinis šių mėty piknikas
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo Trečios Apskrities pir
mas šių metų piknikas Įvyks 
sekmadienį, gegužės 31-mą, 
Montgomery Park, 123 Mont
gomery Ave. Irvington, N-. J.

Kadangi šiais metais nebus 
daug piknikų, tad i pirmutini 
šių motų pikniką rengėjai

1

I*

Bankietas įvyko puikus |
Gegužės 16 d. įvyko Lietu

vių Amerikos Piliečių Klubo 
puikus bankietas pagerbimui 
mūsų ilgamečio klubui dar
buotojo Aleko Deikaus. Kar
tą buvau parašęs, kad jį ren
gia biznio skyriaus komitetas. 
Tikrovėje sumanytojais šio 
bankieto buvo pašaipinio sky
riaus komitetas. Gerbiamieji, 
atsiprašau už klaidą pirmes- 
niame garsinimo.

, Publikos prisirinko pilna 
svetainė. Prasidėjo bankietas. 
Mūsų klubo 'darbuotojas V. 
Bankus pasakė įžanginę kalbą 
ir pakvietė šio bankieto pro
gramos vedėju Kazimierą 
Kreivėną, pašaipinio skyriaus 
pirmininką.

Vakarienei pasibaigus, pra
sidėjo sveikinimų, linkėjimų 
kalbos. Nuo kriaučių lietuvių 
skyriaus sveikino delegatas 
Ubarevičius: nuo Maspotho 
lietuvių klubo—šlapikas. Lie
tuvių Amerikos Piliečių Klubo 
gaspadorius J. Zakarauskas 
sveikindamas Deikų priminė, 
kad “mudu jau daug molų 
dirbame kartu. Alekas yra 
geras klubo* darbuotojas.” 
Daktaras Petriką sakė, kad 
Alekas yra mano labai senas 
pažįstamas ir per daugeli me
tų buvęs geras prietelius. tad 
iisai ir klube yra geras dar
buotojas. Nuo tautininkų klu
bo sveikino Volskis. Dar kal
bėjo A. Linkus Jr.. J. Stepo
naitis, Vilčinskas, Masaitis, J. 
Deikus, Aleko sūnus.

Paskutinis kalbėjo Alekas 
Deikus, šio bankieto garbės 
svečias. Paačiavo susirinku
siems ir komitetui, kuris dar
bavosi bankietą surengti. Jis 
sakė: “Gavau naujos energi
jos ir toliau, darbuotis naudai 
savo klubo.”

šiame bankiete turėjome ir 
svečią iš toli puikų dainininką, 
kuris palinksmino publiką, 
tai St. Kuzmickas iš Shenan
doah. Padainavo vieną daine
lę anglų kalboje, kitą lietu-

SUSIRINKIMAI
Moterų Atydai

Moterų Klubo susirinkimas 
įvyks gegužės 21 cL, 8 vai. 
vakaro. Kultūros Centro kny
gyno kambaryje.

Draugės, susirinkime kuo 
skaitlingiausia, nes šis susi
rinkimas bus paskutinis šį se
zoną. Imsime vakacijas iki 
rugsėjo' mėn.

Po pasitarimo turėsime po
būvį užbaigimui sezono. Bus 
monologų, deklamacijų, net 
ir muzikantai pagros. Vienu 
žodžiu: bus linksmas vakaras.

Klubietė.
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GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV 
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos |
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

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

NĖRA MINIMUM MOKESTIES IR NĖRA COVER CHARGE
Penktadieniais, Šeštadieniais Ir Sekmadieniais Floor Show, . I

Dainos ir Šokiai. šauni Orkestrą.

kviečia nuoširdžiai ne tik New 
Jersey valstijos, bet ir New 
Yorko lietuvius dalyvauti. At
silankę pasigrožėsite gražia 
vieta, sueisite daug savų pa
žystamų, paremsite LDS ap
skritį ir praleisite liuesą laiką 
d ra u g i š k o j e sue i go j e.

Kviečia, Rengėjai.

viškai. Po tam abu su Aleku 
Velička sudainavo porą gra
žiu dainelių. ♦

€ 4

Pabaigai, Kuzmickas ir dak
taro dentisto Petrikus žmona 
Margaret, brooklynietė, abu 
sudainavo gražių pora daine
lių tokiais gražiais balsais, at
rodančiais kaip girioje paukš
telių.

Shenandoah ir kitų mainų 
apylinkės miestų progresy
viai žmonės gali pasididžiuoti 
turėdami jauną dainininką, 
kuris turi puikų, lavintą bal
są. Teisybe, brooklyniečiai 
Jurgis Nalivaika, Velička ir 
tūli kiti turėjo stiprius, gra
žius ii' jau 'lavintus balsus, 
bet dabar jau yra apsenę, ven
gia dainavimo. Tik Petras 
Grabauskas dar laikosi, daž
niau palinksmina bankieto 
dalyvius. J. S.

Hearns darbininkai 
atsišaukė į publiką

Kompanijai teismo keliu ap- 
ribavus skaičių pikietuotojų 
prie krautuvių, streikieriai 
praėjusį pirmadienį paskleidė 
tūkstančius lapelių. Juose pra
šo, kad visuomenė “pagelbėtų 
nugalėti žiaurų terorą, kurį 
Hearns viršenybe vartoja 
prieš mus.” .

Firma vėl pavartojo komer
cinius didlapius apšaukti 
streikierius “raudonaisiais.” 
Ir ragino visuomenę eiti kom
panijai talkon sulaužyti strei
ką. Ragino eiti pirkti užstrei- 
kuotoje krautuvėje. Matomai, 
nesitikėjo, kad pavadinimo 
streikierių “raudonaisiais” už
tektų sušaukimui publikos Į 
užstreikiiątą krautuvę. Dėl to 
firma pasiūlė 'ir kainų nuo
laidas.

Plėšikai laimėję 
didį grobi

Du ginkluoti plėšikai pasi
tikę auksorių firmos tarnau
toją Joseph L. Brooks, nešan
tį brangumynus. Nuvežę jį į 
kitą dalį miesto, atėmę apie 
$40,00.0 vertės turto ir pabė
gę su jo paties auto. Plėšikai 
buvę jau suaugę vyrai. Api
plėšimą įvykdę vidurdienį, 
arti miesto centro.

Ridgewoodieciai naujave- 
džiai Mr. ir Mrs. Edward 
Stoll užsimušė auto nelaimėje 
netoli Montrealio. Jie ir jau
nojo tėvai, taipgi jaunosios 
motina buvo ten nuvykę jau
nųjų vedybinės atostogos pro
ga. Senieji tik sužeisti.

lietuvių Glenn šeimos nuosavybe* •

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHMALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

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

Susirinkimas 
garbingam tikslui

Gegužės 14-tos vakarą, 
Manhattan Plaza, 66 E. 4th 
St., New Yorke, surengtas 
masinis mitingas pagerbti Mo
tinos Dieną ir persekiojamas 
deportavimu žymias moteris.

Tarpe pagerbtųjų buvo 
Marie KratochvH .iš C h i c a- 
gos, 71 metų amžiaus. Jinai 
Am e r i k o j e i šgy ve n u s i j a u 
daug metų, išauginusi ameri
konus vaikus, anūkus ir jau 
turinti proanūki].

O iš jaunesniųjų kartos 
buvo Claudia Jones, gabi ir 
energinga darbininkų vadovė 
Amerikos jaunųjų eilėse. Jo
nes visu kuo yra amerikone. 
Ji nepažįsta, nežino jokios ki
tos šalies, nes buvo maža at
vežta iš Vakarų Indijos. Jos 
visas prasikaltimas tame, kad 
ji gimė kitur. Taipgi tas, kad 
ji veikia darbininkų gerovei.

Įsakė panaikinti 
“shape-up”

New Yorko laivaki;ovių 
unijų tūzams tapo įsakyta 
panaikinti “shape-up” samdos 
sistemą ne vėliau rugs. 30. Tą 
įsakyti nutarė International 
Longshoremen’s A ssę c i at i on. 
vykdančioji taryba. Įsakė po 
to, kai AFL viršenybė pagra
sino atimti New Yorko laiva- 
krovių lokalams čarterius, jei
gu tie lokalai nepataisys pa
jūryje padėties.
Laivakrovių “karalius’’ Rya- 

nas ir jo leitenantai buvo 
griežtai priešiški to “shape- 
up” panaikinimui. Jie buvo į- 
vykdę net balsavimus parody
mui,' būk darbininkai norį pa
silaikyti “shape-up”. Tačiau 
AFL viršenybę įmatė, kad tas 
balsavimas buvo planingai pa
suktas taip, kaip norėjo “ka
ralius.” Tai suprato ir ILA 
viršininkai, tad nestojo “ka
raliaus” Ryano pozicijas gin
ti.

“Shape-up” veikia taip: 
norinti dirbti prię laivų iškro- 
vimo-prikrovimo' turi kas die
ną eiti į darbą, nežinodami, 
ar juos pasamdys ar nepasam- 
dys dirbti. Jie turi stovėti ei
lėse, bet ne tam, kad pirmą 
atėjusį, pirmiausia pasamdy
tų. Sueiliuoja tam, kad pra- 
eidinėdamas boselis galėtų 
darbininką gerai apžiūrėti. 
Apžiūrėjęs, pašaukia tiktai 
pasirinktus.

Pacifiko pajūrio uostuose 
jau daug metų kai unija pa
naikino “shape-up”. Darbi
ninkai samdomi per uniją. 
Samdomi iš eilės. Kiek yra 
darbo, po tiek gauna visi. Nė
ra reikalo boseliams patai
kauti nei kyšių duoti. Už tai 
tenai unijos vadas Harry Brid
ges yra unijistų mylimas. Bet 
kompanijų atstovų valdžioje 
persekiojamas kaipo “rau
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Virginia 9-6128PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
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Filmos-Teatr a i NEW YORK

“Bellissima”
Šiomis dienomis Į New Yor- 

ko teatrus gautos net 7 italų 
filmos. Tūlos iš jų gana geros. 
Tarpe šių galima priskaityti 
“Bellissima,” gaminta Cine- 
citta studijose, Romoje.

Filmos žvaigždė yra pa
skubusioji aktorė Anna Mag- 
nani, apdovanota prizais už 
vaidybą šioje ir eilėje kitų 
filmų. Ji vaidina rolėje moti
nos Maddalenos, eilinio dar
bininko žmonos, kuri despera
tiškai stengiasi savo mažą 
dukrytę Marią padaryti akto
re. Jos dukrytė jai atpodo 
gražiausioji (Bellissima). Jr 
kada pasisuka suktas talentų 
“skautas”—agentas, kuris jai 
prižada viską, jinai atiduoda 
jam šeimos paskutinius skati
kus. Pagaliau, ateina taria
mieji “kvotimai”. Juose jos 
dukrytė pastatoma pajuokai. 
Tik tuomet motina atsipeiki iš 
tos apgaulės. Ne, ji savo Bel- 
lissimos neleis pajuokai net 
jei ir ištikro pasitaikyti] pa
juokai išstatomos mergšės ro
lė filmose.
“Masquerade in Vienna”

55th St. Playhouse Teatre 
pakartojama prieš karą ga
minta austrų filmą, intriguo
janti ir komiška. Vaizduoja 
jauną artistą, kuris piešia pa
gal gražuoles modelius ir dėl 
to apie jį eina visokios kalbos. 
Jos pasiekia čiukurą kai įžy
maus ir konservatyvaus dak
taro žmona nueina pas artis
tą pozuoti ir paveikslas pa
sklinda' spaudoje.
Veikalas su rimtimi 
ir smagiu juoku

Barbizon Plaza, 58th‘St. ir 
6th Avė., nesenai pradėjo vai
dinti veikalą “The World of 
Sholom Aleichem.” Veikalas 
yra .senas ir sykiu—naujas. 
Jis buvo vaidinamas caro lai
kais, skaitomas “subversyviu” 
ir valdžios konfiskuotas. Čia 
jis vaidinamas angliškai—rim
tas ir sykiu juokingas iki aša
rų.

Vaidina paskilbę Broadway 
ir Hollywoodo aktoriai Ho
ward Da Silva, Morris Car
nowsky, Ruby Dee, Ossie Da
vis ir kiti. Stato kas vakaras 
apart pirmadienių.

Kita to pat veikalo versija, 
kitame teatre, vaidinama žy
diškai. Rep.

Pasiūlyta miestui pertaisyti 
pajūrį nuo Fort Wadsworth 
iki Miller Field, Staten Island. 
Siūlo nugriauti mažus name
liukus, leisti tik moderniškus. 
 1 — 

t 
donasis.”---------------------- o

New Yorke, kur “shape-up” 
tebepalaikomas, kyšininkystė, 
kriminalistų siautėjimas pri
vedė prie to, kad uosto biz
nis pradėjo smukti. Gelbstint 
biznį, šiek- tiek pašlijo ir uni
jas valdžiusio “karaliaus” 
Ryano ryšiai su valdžia, jį 
pašaukė tyrinėti, šiuo tarpti 
Ryanas yra po teismu kaipo 
nukniaukęs $11,000 unijos pi
nigų. Kalbama, kad tie vkalti- 
nimai nebus paskutiniai.

HELP WANTED—FEMALE
NEW YORK

HELP WANTED MALE

VYRAI

( Produkcijos darbui.

Laiko Pakaltom — Nauja Dirbtuve.

Didelė Įsidirblmo Proga.

Nepaprasta Proga Viršlaikiams.

Kreipkitės Tik Asmeniškai.

KENTILE INC.

Kentile Rd., So. Plainfield, N. J.

(95 -100)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios ant blindstitch mašin^

Kreipkitės: 1
A. C. DRESS CORP.

3960 — 3rd Ave. (karnp. 173rd St.) 
Bronx

Tel. LU.-3-0921
(95-99)

SLAUGE
Laisniuota practical. 8 valandų 

pareigos. Puikiausia mokestis.
Kreipkitės:

225 E. 284th Street, 
Bronx 

Tel. FA. 4-7600
(95-99)

REAL ESTATE
8 KAMBARIŲ — 1 ŠEIMOS

Gerai budavotas, asbestos šinge- 
liuotas namas. Pilnai įrengtas, pil
nas skiepas, šiltas vanduo, aliejum 
šildomas. Screens ir storms, Vene
tians. Daug kitų įrengimų. Visi mo
derniniai pagražinimai. Gera sekci
ja, arti visų komunikacijų. 2 blokai 
nuo stoties, Pliutas 30x100, tikras 
pirkinys. Tik $13,500. šaukite savi
ninką:

TALMAGE 2-1629.
(92-100)

OPERATORES—MERROW
Patyrusios ant moteriškų geres

nės rūšies megstinių. Nuolatinis dar
bas. Gera mokestis. Puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

PETER MULLER & SONS 
KNITTING MILLS

225 Starr St., Brooklyn
(96-100)

FINGERWAVER — ALL AROUND

Gražios išvaizdos. -$55.—$60 j savai-

APARTMENT HOUSE—BRONX
Puikiausia vieta, geros jeigos. Ran

da $10,800. Kaina $41,000. 4 tušti 
kambariai savininkam. Cash $10,000

TAIPGI
3 šeimų namas ir krautuvė, gera 

vieta del biznio. Kaina $12,500.
Matykite:

GIANNOTTI
2110 — 3rd Avė., N. Y. C.

Tel. LEhigh 4-3290
(98-100)

MEZGĖJAI—PATYRŲ
Prie Links & Links ir taipgi 

ant Circular mašinų.
Kreipkitės tuojau:

16 Weirfield St., Brooklyn, N. Y. 
Tel. G L. 5-3400

(99-100)

tę ir aukščiau. Nuolatos ar daliai
laiko. Kreipkitės:

135 Lawrence St.
Boro Hall, Brooklyn 

Tel. TR. 5-3713

REIKALINGI 
TVORŲ TVĖRĖJAI

Reikalingi vyrai tvėrimui metali
niais stulpais tvorų. 6 dienų savai
tė. Nuolatinis darbas. Geras mo
kestis. Daug viršlaikių. Kreipkitės:

ANCHOR POST FENCE CO.
9 E. 38th St., N. Y. C.

Tel. MU. 5-3227
(99-103)

PARDAVIMAI
SKIFF BOAT—26”—115HP

Su Crown Chrysler Motoru, Al 
stovyje. Matomas No. 126 — Beach 
9th Street, Far Rockaway. Geras 
pirkinys. Šaukite:

AL. 4-9760 paprastom dienom
Arba CL. 9-5526 gale savaitės

(99-105)

MĖSINĖ—GROSERNE
Lenkiškai ir lietuviškai kalbanti 

kostumeriai. Išdirbtas biznis. Že
ma kaina. Turi greit parduoti.

M. SULKA
60-27 56th Rd., Maspeth, L. I.

(99-105)

Demokratai nori būti 
didesniais šniukštais

• et

Nepasitenkinę Washingto
ne ir kitur McCarrano-Mc- 
Carthy ragangaudyste, New 
Y,orko tammaniečiai pradėjo 
savąją. Jie pasikinkė į fronti- 
nį vežimą demokratų lyde
rius Roberth B. Blaikie, koun- 
silmaną Earl Brown ir kai 
kuriuos Valstijos Seimelio na
rius. Užsuko spaudos taradal- 
ką.

Kur jie važiuos taip apsi
šarvavę? Kur? Į karą prieš 
moterį (ne prieš savo pa
čią). Prieš tūlą tėvų organi
zacijos vadovę Mrs. Eliza
beth Barker. Kas ta moteris? 
Kuo jinai pavojinga?

Toje pat spaudoje skaito
me, kad jos vadovybėje tėvai 
maršavo į City Hali. Spauda 
nesako, ko maršavo. Bet tėvai 
atsimena, kad maršavo reika
lauti savo vaikams geresnių 
sąlygų. Bet, aršiausia, tie tė
vai priėmė rezoliuciją, reika
laujančią tuojau baigti karą 
Korėjoje, parvežti iš ten vai
kinus.

—Kas per tėvai, kad nenori 
savo vaikams karo?—pradėjo 
klausinėti vieni kitus ponai. 
Priėjo išvados, kad ne kaip 
kitaip, kaip tik tai, kad ko
munistai bus sukurstę prie to
kios nedorybės. Ir nuspręsta, 
kad Mrs. Barker tur būt bū
sianti komuniste, nes ji mo- 
-kiusi darbininkų mokykloje, 
o dabar mokanti tėvus reika
lauti taikos ir geresnės pro
gos vaikams gauti mokslą.

—Išmesti Mrs. Barker iŠ 
vadovybės! — sušuko ponai 
spaudoje, apskelbdami Barke- 
rienei kryžiaus karą. T-a.

REIKALINGOS OPERATORES^
Patyrusios ant išsiuvinėjimų ar 

mašina monograming. Nuolatinis 
darbas, gera mokestis, puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

THE EXCLUSIVE MONOGRAM
18 East 31st St., (2nd fl.)

N. Y. C. Tel. MU. 4-04 64
(97-99)

BINDERY MERGINOS — 
MOTERIŠKES

Collatores, wire stitchers ir prie 
stalų darbininkės. Patyrusios, taipgi 
pradinės. Nuolatinis darbas.

Kreipkitės:
MILTON C. JOHNSON CO.

78 Walker St., N. Y. C.
(97-99)

REIKALINGOS

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
5 dienos, valandos 9—1. Nuolati

nis darbas. Dirbt išnuomojimui kam
barių namuose. Kreipkitės: r
446 West 23rd St., New York City 

(98-100)
REIKALINGOS SUKNELIŲ 

SIUVĖJOS 4
Suknelių taisymo darbui, 5 dierdj 

savaitė. Nuolatinis darbas, i|lga su
lig susitarimo — sulig gabumų.

Kreipkitės:
SARA BELLE

1680 York Avė. (arti 88th St.)
N. Y. C. (Apt. 1 F) 

(98-99)
REIKALINGOS MERGINOS

Prie Counter & checking darbo 
dry cleaning krautuvėje, nuolatinis 
darbas, gera mokestis.

Kreipkitės:
KAREN CLEANERS 
*81-06 — 37th Ave., 
Jackson Heights, L. I. 

Tel. TW. 8-1608 
(98-102)

REIKALINGOS MERGINOS 
KNYGŲ APDARYMUI

Patyrusios prie Carbon collators, 
daliai ar pilnam laikui. Nuolatinis 
darbas, gera mokestis, puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

HELLMAN BOOKBINDING CO.
36 Throop Ave., Brooklyn 

(prie B’way, kampas Lorimer St.)
Tel. EV. 4-3691

(98-102)

COUNTERGIRLS
Jei jūs esate vikrios, patikimos 

ir gražios išvaizdos
W HITE TOWER

Reikia Jūsų
Mes jus išlavinsimo, duosime val

gi, uniformas, apmokamas j vaka
cijas, apmokama apdrauda. v Darbas 
seniai įsteigtame restaurant e su 
daugeliu vietų (chain storos). Man- * 
hattan, Bronx, Brooklyn, Queens ir 
Westchester.

EMPLOYMENT OI I K E 
46th St. ir 8th Ave. 

Matykite Miss Kanuk 
14th St. ir 2nd Ave.

Matykite Mr. Malvasio
(99-102) j

OPERATORĖS—I* ATYRUSIOS 
Darbas prie sportswear. Nuola

tinis darttas. Gera mokestis.
Kreipkitės:

JOED SPORTSWEAR, INC.
215 Grand St., N. Y. C. (3rd Fl.) 

(99-101)

FINGERWAVER—MANICURIST
Pilnai mokanti. Vien tik patyru

si. 5 dienos, nuolatinis darbas, gera 
mokestis. Kreipkitės:

LARRY & LAURA
7202 Austin St., Forest Hills, L. I.

BO. 8-1597
(99-103)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios. Darbas prie draperies, 

slipcovers ir bedspreads. Nuolatinis 
darbas. Gera mokestis. Puikios 

darbo sąlygos, šaukite:
TE. 9-0S56

(97-103)

Sunkvežimis užmušė 5 metų 
berniuką prie Everett Ave. ir 
Dictum Ct., Brooklyne.




