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KRISLAI
Mokins “žmoniškumo.” 
Nepamirškite politikos, 
Tiktai papuošalas.
Tėvai ir mokytojai.
Reikia apgalvoti.
Viltis dar nežuvusi.

Rašo A. BIMBA

New Yorke gimė naujos 
rūšies mokykla, Jon bus šuva- ■ 
ryti policijos kapitonai ir m o- j 
Beinami “žmoniškumo.” Taip ' 
□patvarkė miesto policijos ko- 
misionierius Monaghan as.

. Geras dalykas. New Yorko 1 
policijos brutal iškurnąs išgar
sėjęs visame pasaulyje.

Deja, vargiai ką nors pagel
bės minimoji mokykla. Jos 
direktorium tapo paskirtas 
William Jansen, pirmos kla
sės mikartiniš fašistas, nepri
pažįstąs jokio i žmoniškumo.
Ar gali nežmoniškas žmogus 

mokyti kitus žmoniškumo? 
Negali.

★

Viena po kitos darbo unijos 
ragina savo narius nepamiršti 
politikos. Bus rinkimu šiemet, 
bus rinkimų kitimet, tuojau 
pribus ir nauji prezidentiniai 
•rinkimai.

Organizuoti darbininkai pri
valo budėti. Visur reikia rū- 

L-pintis savo reikalais.
\ Gerai, kad darbo unijos ne
paminta politinės veiklos.

Kai prezidentas Eisenho
weris paskyrė Darbo sekreto
riumi Martin P. Durkin, plum- 
berių unijos lyderi, daug kas 
apsidžiaugė. Girdi, naujasis 
prezidentas skaitosi su organi
zuotais darbininkais.

Taip atrodė, paviršutiniai 
žiūrint. Tikrovėje gi pasirodė 
kas kita. Brolis Durkin ton 
aukšton vieton pastatytas ir 
prezidento kabinetan iškil
mingai įtrauktas tiktai papuo
šalo rolėje.

Niekas su juo nesiskaito. 
Jis laikraščių reporteriams 
prisipažino, kad jis dar nė ne
žino valdžios nusistatymo lin
kui sumanymų pataisyti Taft- 
Hartley įstatymą.

Pirma tėvai, paskui moky
tojai tampa vaikų “bosais”. 
Niekas kitas neturi tiek įtakos 
į mūsų jaunimą.

Gana plačiai Amerikoje 
veikla tėvų ir mokytojų orga
nizacijos. Nelaimė tiktai ta- 

• me, kad joms daugumoje va
dovauja tie patys žmonės, 
kurie mus valdo.

Todėl nepaprastai įdomu, 
■kad atsirado' nors viena tėvų 
ir .’mokytojų organizacija, ku
ri pasisakė už taikos išlaiky
mą.

Taip padarė Washingtono 
valstijos Congress of Parents 
and Teachers.

Dienraštis “Washington 
Post” nepasitenkinęs derybo
mis Korėjoje. Mūsų valdžios 
nusistatymas galis sugadinti 
talkininkų pasitikėjimą Ame
rika. Laikraštis ragina iš nau
jo pergalvoti visus derybų 
reikalus.

^Keleivis džiaugiasi: “Julius 
irfEthel Rosenbergai, matyt, 
įtikės jaU mirti elektros kėdė
je, Ues paskutinė jų apeliaci
ja tapo atmesta... Dabar jau 
žuvo visos viltys ir Rosenber- 
gas su savo žmona turės už
mokėti savo galvomis už iš
davystę.”

(Tąsa 6-tam pusi.)

EISENHOWER ŠAUKIA 3 VAKARINIŲ DIDŽIŲJŲ SUEIGA..VI

Darbo Federacija 
atmeta laivakroviu 

* 

vado prižadus
Washington.— Darbo Fe

deracijos valdyba atmetė 
šlubuojančius pasiž a d ė j i - 
mus Joe Ryano, amžinojo 
Laivakroviu Unijos pirmi
ninko.

Ryan, bičiulis gengsterių, 
raketierių ir unijos pinigų 
sukčius, žadėjo apvalyti 
New Yorko prieplaukas 
nuo raketierių ir ivesti tei
singesnį laivakroviu sam- 
dvma darban. CZ v

Neseniai Ryanas taip su
taisė laivakroviu balsavi
mus, kad jie, sakoma, “už- 
gyrė” ligšiolinį samdymo 
būdą, vadinamą “shape 
up.” O šitaip samdant, lai- 
vakroviai turi sustoti eilėn 
pačioje prieplaukoje; tuo
met samdymo boseliai, dau
giausia kriminalistai, pa
renka juos darban. Dažnai 
ima kyšius už darbo davi
mą. • i

Darbo Federacijos cen
tras įsakė samdyti laiva- 
krovius iš unijinių raštinių 
(hiring halls), kaip kad 
samdoma ir kitų unijų na
riai fabrikams bei kitiems 
darbams.

Darbo Federacijos vykdo
masis komitetas grasina iš
braukti Laivakroyių Uniją 
iš Federacijos, jeigu Rya
nas ir kiti raketieriški lai
vakroviu vadai nepataisys 
dalykų.

Viesulas užmušė 9 žmones; 
padarė daugybę nuostolių

Port Huron, Mich.—Vie
sulas, šėldamas per šiauri
nę Michigano valstijos da
lį ir Ontario' Kanados pro
vinciją, pražudė bent 9 
žmones, sužeidė šimtus ki
tų ir padarė medžiaginių 
nuostolių apie du milijonus 
dolerių.

Staugiantis viesulas su
griovė bei apardė kelias de
šimtis namų Port Hurone, 
Michigane, ir Kanados 
miestuose — Samioj, Exe- 
teryj ir Engelfielde.

Tito žada visuomet 
būti Sovietų priešas

Belgrad, Jugoslavija. — 
Buvo pasklidę gandai, kad 
Jugoslavija gal prude’s ge
rinti savo santykius su So
vietų Sąjunga . Bet Jugo
slavijos prezidentas Tito 
atmetė tuos gandus ir už- 
reiškė, kad jis visuomet bus 
Amerikos ir Anglijos drau
gas prieš Sovietų Sąjungą.

Amerika, Anglija ir Franci j a tarsis apie 
rengimą konferencijos su Sovietų Sąjunga

Prezid. Eisenhoweris tolyn stumia sueigą su Sovietų Premjeru
Washington. — Preziden

tas Eisenhoweris gegužės 
21 d. paskelbė, jog šaukia 
konferenciją trijų didžiųjų 
vakarinių valstybių—Ame
rikos, Anglijos ir Franci
jos.

Toje konferencijoje Ber- 
mudos saloje, apie vidurį 
birželio mėnesio, Eisenhow
eris, Anglijos pre m j e r a s 
Churchillas ir Francijos 
premjeras mėgins susitai
kyti ginčijamais klausi
mais. Tuomet Jungtinės 
Valstijos, Anglija ir Fran
ci ja galėtų veikti kaip vie
ningas frontas būsimoje su
eigoje su Sovietų Sąjungos 
premjeru Malenkovu.
Paneigtas pirmas

Churchillo siūlymas 
tartis su Sovietais

Visųpirm Anglijos prem

Tarpsaviniai ginčai, kuriuos Eisenhoweris, Churchillas 
ir Francijos premjeras mėgins išlyginti kitą mėnesį

London. — Prez. Eisen
howeris, Anglijos premje
ras Churchillas ir busima
sis Francijos pre m j e r a s- 
stęngsis savo konferencijo
je susiderėti tokiais ginči
jamais tarpusavio klausi
mais, pirma negu bus ren
giama sueiga su Sovietų 
Sąjunga:

Anglija pripažįsta Kini
jos Liaudies Respubliką, o 
Amerikos valdžia žada nie
kuomet nepripažinti komu-

Amerika sulaiko anglą 
taikos šalininką

New York.—Atvyko Stu
art Denton Morris, sekre
torius Anglijos Sąjungos/
Pasižadėjusios Kovoti už 
Taiką, ir tuojau tapo sulai
kytas.

Amerikiniai ateivybės 
valdininkai tą pačią valan
dą suėmė Morrisą, buvusį 
anglų episkopalų Birming- 
hamo katedros dekaną, ir 
n u g a be n o į Ellis Islan
dą. Sako: Morriso veikla 
“kenksminga” amerik i n e i 
politikai.

Morrisui ruošė prakalbų 
maršrutą kovojančios už 
taiką amerikinės organiza
cijos.

Albany, N. Y. — Namų 
sayininkai išleido daugiau 
kaip $100,000 New Yorko 
valstijos seimelio politikie
riams, kad pakeltų rendas 
15 procentų.

jeras Churchillas, kalbėda
mas savo šalies seime, ne
seniai ragino suruošti Ame
rikos ir Anglijos konferen
ciją su Soyietij Sąjunga. Su 
tuo dar nesutiko prez. Ei
senhoweris. Jis reikalavo, 
kad Sovietų Sąjunga turi 
“pirma įrodyti veiksmais, 
jog ščyrai nori taikos.” O 
įrodymas būtų, jeigu Sovie
tų vyriausybė užgirtų Ame
rikos planus dėl paliaubų 
Korėjoje ir dėl taikos su 
Austrija, kaip sakė prezi
dentas.

Francijos valdžia įsižeidė, 
kad Churchillas nekvietė ir 
ją į tokią konferenciją.

Tuomet, Eisenhoweriui 
reikalaujant, ir n u t a r t a 
šaukti trijų vakarinių di
džiųjų- sueigą, be Sovietų? 
Sąjungos.

nistinės Kinijos.
Anglija pageidauja pri

imti liaudiškąją Kiniją į 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybą, kaip vieną iš Pen
kių Didžiųjų, nuolatinių ta
rybos narių. O Amerika 
griežtai tam priešinasi.

(Senatorius Knowland, 
vienas iš vadovaujančių re- 
publikonų, grasino net iš
traukt Ameriką iš Jungti
nių Tautų, jeigu {dauguma 
nutartų priimti Kinijos 
Liaudies Respubliką į Jung
tines Tautas.)

Anglija sutiktų, pervesti 
Formozos salą esamajai Ki-

$8,000 FONDAS LAISVEI
Vajus prasidėjo su 1 diena balandžio, 
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Maskva. — Sovietų spau
da tikisi, kad, galų gale, 
įvyks Keturių Didžiųjų kon
ferencija.

Lietuvos. Sūnų ir J. Skliutas ....... .. 20.00
Dukterų Broliška J. M. Jakaičiai .. .. 10.00
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Francijos premjeras Re
ne Mayer karštai rėmė šią 
sueigą, kalbėdamas savo 
seįme. Bet vos’ baigus jam 
kalbėti, seimas ėmė ir pa
reiškė nepasitikėjimą Ma
yerio valdžiai. Taip ir su
ardė Mayerio ministrų ka
binetą.

ANGLIJOS SEIMAS
NORI SUEIGOS SU

SOVIETŲ SĄJUNGA
London. — Kada Anglijos 

premjeras Churchillas pra
nešė savo šeiniui apie 
įvyksiančią Anglijos, Ame
rikos ir Francijos konfe
renciją, tai elementas At
tlee, buvusios darbiečių val
džios premjeras, užklausė:

“Ar ši konfei'encija ga
lės būti įvadas (pasiruoši

nijos valdžiai. O Amerika 
kartotinai pabrėžė, jog nie
kuomet nepripažins Formo- 
zos komunistinei Kinijai.
Amerikos valdžia laiko 
Čiang Kai-šeko kinus tauti
ninkus Formozoje “tikrąja 
visos Kinijos valdžia” ir 
ginkluoja Čiang Kai-šėką 
įsiveržimui į Kinijos respu
blika, v

Premjeras Churchillas 
neseniai patarė derėtis dėl 
paliaubų . Korėjoje pagal 
pasiūlymus, kuriuos davė 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai, kas' liečia vadina
mus “nenorinčius namo 

mas) sueigai su Malenko
vu,” Sov. Sąjungos premje
ru ?

Churchillas atsakė:
“Taip. Didžioji mano vil

tis yra, kad mes toje kon
ferencijoje padarytume ti
krą žingsnį pirmyn—linkui 
daug svarbesnes sueigos” 
(su Malenkovu).

Seimas sveikino šį Chur
chillo pareiškimą, smarkiai 
delnais plodamas ir šauks
mais užgirdamas žadamąją 
sueigą su Sovietų Sąjunga.

Korėja. — Korėjos liau
dininkų radijas sakė, jog 
Amerikos lakūnai, bombar
duodami tvenkinius Šiauri
nėje. Korėjoje, pražudė 800 
civilinių žmonių. i

grįžti belaisvius.” O Ame
rikos valdžia statė skirtin
gus griežtus, reikalavimus.

Amerika kietai varžo An
glijos prekybą su Sovietų 
Sąjunga, Kinija, Lenkija ir 
kitomis liaudiškomis demo
kratijomis. O1 Anglija rei
kalauja leisti laisviau pre
kiauti su tomis šalimis bent 
civiliniais dalykais, kurie 
negalėtų būt vartojami So
vietams ir jų draugams 
ginkluotis.

Egiptas vadina Angliją 
“niekšišku priešu”

I .

Kairo,, Egiptas. — Egipto, 
premjeras gen. Naguib ap
šaukė Angliją “niekšišku
priešu” ir perspėjo, kad 
Egiptas rengiasi į žūt-būti
nę kovą prieš “nelabąją, 
imperialistinę Anglijos ka
riuomenę/’ suburtą į Suezo 
kanalo sritį.

Kuomet Naguibas taip 
kalbėjo, tuo pačiu laiku An
glija laivais atsiuntė į Su
ezo ruožtą dar daugiau ka
riuomenės, tankų, patran
kų ir lėktuvų.

Korėja.—Amerikonai at
griebė poziciją, kurią Ko
rėjos liaudininkai buvo užė
mę rytiniame fronte.

E--------- -------------------------------------

1 Sugriuvo premjero 
Mayerio ministru 
kabinetas Francijoj

—Paryžius.—Francijos sei-
mas 328 balsais prieš 244 
pareiškė nepasi tikėjimą 

1 premjero Rene Mayerio mi- 
'■ aistrų kabinetui. Taigi su
iro jau aštuonioliktas Fran- 

: cijos ministrų kabinetas po 
Į Antrojo pasaulinio karo.

Šį kartą prieš Mayerį 
i balsavo ir fašistuoja nčio 
generolo de Gaulle šalinin
kai.

Mayeris,. vadinamas “ra
dikalas socialistas,” reika
lavo, kad seimas duotų jam 
pilną valią mažinti valdžios 
lėšas civiliniams reikalams, 
pakelti taksus gazolinui ir 
kitiems naftos produk
tams; padidinti kainas, va
žinėjimų busais ir trauki
niais, pabranginti valdinius 
leidimus valgykloms bei ki
toms užeigoms, sumažinti 
valdžios paramą cukrinių 

i runkelių augi n t o j a m s ir 
I vynuogynams, ir tt.

Seimas atmetė tuos Ma
yerio reikalą vimus kaip 
sauvališkas užgaidas. Taip 
ir tapo pavarytas Mayerio 
ministru kabinetas, susidė
jęs daugiausiai iš katalikų, 
“radikalų” bei kitų dešinių
jų.

Seimas paneigė net karš
tą Mayerio atsišaukimą, 
kad užgirtų jo pasiūlymus 
ypač dabar, kai Francija 
ruošiasi į konferenciją su 
prez. Eisenhoweriu ir An
glijos premjeru Churchillu.

Nuteistas negras, nužudęs 
“mylėjusią” jį ponią

Bridgeport, Conn.— Ne
gras William M. Davis ta
po nuteistas visą amžių ka
lėti už nužudymą baltos pa- 
leistuviškos ponios Penny 
C. Evans’ienės, pametusios 
savo milijonierių vyrą.

Davis buvo jos tarnas. 
Ponia dasikalbėjo, kad jis 
ią ir lytiškai patenkintų. 
Tai jiedu girtuokliavo ir 
mylėdavosi ponios kamba
riuose. Bet ponia sukdavo 
jo algą. Dėl to tarnas su
sipyko su ja, ir kada ji at
sisakė sumokėti ‘ algą, tai 
per barnius girtoje puotoje 
jis ir pasmaugė ją. Paskui 
policija rado beveik visai 
nuogą ponios kūną.

Teismas atmetė Daviso 
advokato nurodinė j frn u s, 
kad Dayis galėjo būti laiki
nai pamišęs, kuomet, iis 
taip atkeršijo savo “myli
majai.”

ORAS. — Dalinai apsL 
niaukę ir vis šilta. •
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DAUGIAU BALSŲ UŽ SUSITARIMĄ
TRIJŲ SKANDINAVIJOS kraštų,^Švedijos, Dani- 

jos ir Norvegijos,—užsienio reikalų ministrai išleido pa
reiškimų, raginantį didžiųjų valstybių vadovus susirink
ti į konferenciją ir tartis dėl išsprendimo nesusiprati
mų, kliudančių taikos reikalui.

Tai svarus balsas už taiką. Tai balsas už derybas, 
o ne už kara.v

Vis daugiau ir daugiau valstybių ir žmonių mato 
vienintelę išeitį iš tarptautinės krizės—tarimąsi.

Kiekvienam galvojančiam žmogui stovi galvoje to- 
kis Tarybų Sąjungos premjero Malenkovo pasisakymas: 
nėra tokio dalyko, kurio nebūtų galima išspręsti taikiu 
būdu.

Tai supranta ir Anglijos valdžia. Tai supranta ir 
Francūzijcs valdžia. Tai, be abejojimo, supranta ir mū
sų krašto prezidentas, bet jis, apsuptas tokių reakcinin
kų, kaip McCarthy, kol kas dar vis nesutinka tartis.

IŠMETĖ
BRONKSE, New Yorko miesto dalyje, Metropolitan 

Life Insurance Kompanija turi pastačiusi didelių gyve
namųjų apartmentų, kuriuose telpa 12,500 šeimų. Tie 
apartmentai stovi jau 13 metų. Jie žinomi kaip Ęark- 
chester projektas .

Tarp 12,500 baltųjų šeimų, neseniai buvo įsikraus
čiusi negrų šeima, — Mr. ir Mrs. Michael Decatur su 
dviem vaikučiais. Ji ten įsikraustė gyventi, kai viena 
baltųjų šeima išsikraustė, užleisdama negrų šeimai savo 
bątą.

Na, ir pradėjo baltieji šovinistai daryti viską, kad 
tą negrų šeimą iš buto išmesti. Metropolitan Kompa
nijos viršininkai tam vadovavo. Kilo didelių protestų,— 
protestų iš padorių baltųjų šeimų, tuose apartmentuose 
gyvenančių; protestai prieš negrų šeimos išmetimą. Bet 
nieko nepadėjo. I

Sušaukta apie 100 policmanų ir jie jėga negrų šeimą 
iš buto išmetė.

.. Įdomu, ar Voice of America šią žinią drįs pranešti 
Azijos ir Afrikos tautoms?

KAS GIMDO MILIONIERIUS?
GEGUŽĖS 14 DIENĄ Boston Daily Globe išspaus

dino įdomią žinią po tokia antrašte: “Korea Makes 
Millionaire for Every 20 Casualties.”

■' Ką tai reiškia?
Tai reiškia, jog karas Korėjoje pagimdė daug mi

lijonierių Amerikoje. Už kiekvieną dvidešimt amerikie
čių karių, užmuštų ar sužeistu Korėjos kare, mūsų kraš
te.“gimė” naujas milijonierius. ,

Kas taip sakė?
Taip sakė Northwest Public Power kompanijos vei- 

* kiąntysis sekretorius Gus Norwood. Jis tai minėjo savo 
kalboje, sakytoje American Public Power Association 
atstovų suvažiavime.

Užmuštų, sužeistų bei nelaisvėn patekusių ameri
kiečių karių Korėjoje yra apie 135,000.

■ ’ Taigi skaitytojas gali pats padaryti išvadas, pasi
naudodamas Mr. Norwoodo formule, kiek naujų milijo
nierių Amerikai davė Korėjos karas.

• • Mes visuomet sakėme, jog kiekvienas karas darbo 
žmonėms neša baisias nelaimes, o turčiams .teikia mil
žiniškus pelnus. Po kiekvieno karo Amerikoje atsirado 
vis daugiau ir daugiau milijonierių.

Na, ir milijonieriai, pelnydamiesi iš karo, iš žmo
nių nelaimių, nori karo. Jie paperka spaudą, paperka 
visokius propagandistus, kad šie kalbėtų už karą, kad 

. priešintųsi taikai!

ijspyA ųžtaiĮTą korėjoje
; Vilnis rašo:

“Indijos prėmięras Nehru pasisakė už korėjiečių ir 
kinų pasiūlymą paliauboms. Nehru sako, tas siūlymas 
geresnis, kaip Amerikos kontr-p asiūlymas Jungtjnių 
Tautų vardu.

v■' “Indijos /premjeras sako, liaudiečių pasiūlymas yra
- visai panašus į Indijos planą taikai, kuris jau užgintas 

Jungtinėse Tautose. Amerikos kohtr-pasiųlymąs kaip 
tik priešginiauja tam planui.

“Įdomu, kad už Indijos nlaną balsavo ir Jungtinių 
Valstijų atstovas, bet dabar J. V. komanda ir vyriausybė 

1 atmeta tai. ' ‘ .v
■&, “Gerai, kad Nehru parėmė liaųd,iečių pasiūlymą. Ki
tos Arijos šalys veikiausia paseks Indiją.

“Susidarius labai stipriam spaudimui iš kitų šalių ir 
taipgi stipriam taikos sentimentui Amerikos žmonių, 

‘ m.ūsų vyriausybė turės eiti prie taikos. ’
“Britanijai, Indijai priešinantis karo plėtimui Azi

joj, mūsų militaristai ir čiango lobės senatoriai nedrįs 
plasti karo.

“Spyrimasis tęsti karą vis daugiau žmonių atstumia 
DUO J. V. politikos palaikymo.”

ir prezidentas
.3T

Gegužės 19 d. prezidentas 
Eisenhoweris kalbėjo Unit
ed K‘e£ro College Fund va-, 
kąrienėje . Jo klausėsi 350 
mokslininku, visuomeninin- 
kų ir valdžios tarnautojų. 
Jie jam smarkiai paplojo, 
nors, aišku, daugelis jo iš
sireiškimams ir pareiški
mams netikėjo. Labai abe
jotina, ar ir pats preziden
tas tikėjo daugeliui tų gra
žiai skambančių frazių, ku
riomis jis gausiai pavaišino 
tą rinktinę publiką.

Reikia žinoti, kad prezi
dentas yra politikierius — 
pirmosios klasės politikie
rius. O juo aukštesnis po
litikierius, kaip jau mūsų 
istorija parodo, tuo mažiau 
jis skaitosi su savo žodžiais. 
Tai negerai, bet taip yra. 
Taip darydavo Trumanas, 
taip elgiasi ir naujasis pre
zidentas.

Pavyzdžiui, prezidentas 
labai gražiai ir labai vieto
je pasmerkė “antrosios kla

psės pilietybę.” Jis, žinoma, 
turėjo mintyje keturiolika 
milijonų negrų, kurie dar 
ir šiandien pas mus tebėra 
laikomi “antrosios klasės” 
piliečiais. Jie neturi tų ci
vilinių teisių ir demokrati
niu laisvių, kuriomis nau- 
dojasi baltasis žmogus ir 
kurias garantuoja šalies 
Konstitucija.

Prezidento išsi reiškimą i
Prezidentas pasakė:
“Aš visuomet kalbėjau 

prieš antrosios klasės pilie- 
tybę.

“Aš tikiu, kad taip ilgai, 
kol gyvuoja sąlygos, kurios 
daleidžia buvimą antrosios 
klasės piliečių, tol mes pa
darome save mažiau negu 
pirmosios klasės piliečiais.

“Kitais žodžiais, aš tikiu, 
kad vieniųtėlis būdas apgy
nimui mano paties teisiu 
yra gynimas kitų teisių. 
Viską, ką Konstitucija su
teikia man, aš turiu apgin
ti dėl kitų, — arba ilgainiui 
nebeliks nieko, kas mane 
apgintų.”

Išsireiškimai gražūs ir 
rimti. Juos be jokio varžy
mosi gali karštai pasvei
kinti kiekvienas susipratęs, 
padorus ir nuoširdus ame
rikietis.

Kur (Įąrbai?
Bet tai tiktai žodžiai, žo

džiai gi nieko nekaštuoja. 
Dar už juos mūsų prezi
dentas gauna gerai apmo; 
kėti, formoje gana aukš
tos algos ir kitokių nemažų 
įplaukų.

Kur darbai? Ką sako 
darbai.?.

Paimkime mūsų militari- 
nes jėgas. Per labai dauge
lį metų jose mūsų prezi
dentas turėjo labai svarbų 
vaidmenį' Jose dar ir šian
dien randame pikčiausią dis- 
kriminaciją prieš negrus. 
Jose ir šiandien tebeveikia 
antrosios klasės pilietybės 
sistema, kurią taip gražiai 
ir smarkiai prezidentas sa
vo prakalboje pasmerkė. 
Ar būdamas ginkluotų jėgų 
vadu, jis kovojo prieš tą 
piktybę? Nieko nebuvo gir
dėtis.

Ar' jis, tapę? prezidentu, 
išleido įsakymą visose gin
kluotose jėgose panaikinti 

'antrosios klasės pilietybę?

Eisenhoweris
Irgi nieko nesigirdėti. O 
jis tatai padaryti turi ga
lią ir teisę. Tačiau nepada
ro. Ot ir turime pavyzdi, 
kaip mūsų naujojo prezi
dento žodžiai nepagrendžia- 
mi darbais.

Dar daugiau: Ką prezi
dentas daro panaikinimui 
diskriminacijos prieš ne
grus visoje šalyje, mūsų 
civiliniame gyvenime? Irgi 
nieko nesigirdi. Jokio spau
dimo jis dar nėra padaręs 
ant savo pasekėjų Kongre
se, kad jie susirūpintų pra- 
vedimu įstatymo prieš dis
kriminaciją.
Kaip su kitomis grupėmis?

Bet antrosios klasės pi
liečiais jau skaitoma ne 
tiktai juodosios spalvos 
žmonės. Kaip su politinė
mis grupėmis, kurioms jau 
nebevalia naudotis konsti
tucinėmis teisėmis? Ką gi 
reiškia, kad jeigu žmogus 
priklauso ne tai politikei 
grupei, kuriai priklauso Ei
senhoweris arba Truma
nas, jau jis nebegali būti 
valstybės tarnautoju arba 
kolegijos profesoriumi, ar
ba viešosios mokyklos mo- 
kytoju?

Reiškia tiktai vieną: jam 
atimtos tos teisūs, kurio
mis pilnutinai naudojasi 
Eisenhoweris. Bet ar prezi
dentas gina tuos amerikie
čius, kuriuos terorizuoja 
k o n g r e s i n ė s ra g a n g a u d ž i ų 
komisijos, FBI ir Justicijos 
Departmental? Juk jo pa
skirtas valstybės prokuro
ras Brownell įsakais paver
čia antrosios klasės pilie
čiais milijonus amerikiečių, 
Įtraukdamas jų masines or
gan i z acijas i subversvviu v I sa rasa.

Kai šitaip dalykai stovi, 
tai mes turime pamato sa
kyti, jog prezidentas Ei
senhoweris netiki tam, ką 
jis skelbė savo prakalboje 
gegužės 19 d. United Ne
gro College Fund vakarie
nėje. O kalbėti vienaip ir 
elgtis kitai]) nesudaro jo
kios garbės kad ir prezi
dentui.

O gal tą savo iškilmingai 
prakalboje paskelbtą tikėji
mą prieš antrosios klasės 
pilietybę ir už konstituci
nių teisių pritaikymą vi
siems amerikiečiams mūsų 
naujasis prezidentas dar 
parems konkrečiais dar
bais?

Pagyvensime ir pamaty
sime. Pažangiečiai būtų 
pirmutiniai jo tokius žy
gius karščiausiai ir iš gilu
mos Širdies pasveikinti.
* ' Salietis

Arthur S. Fleming, pre
zidento Eisenhowerio. pa
skirtas Defense Mobiliza

tion direktoriumi.

Vaizdas prezidento Eisenhowerio kabinete. Šiame susirinkime dalyvavo ir šiaip 
aukšti valdžios pareigūnai, kurie neįeina j kabinetą. Ką jie ten svarstė, kam toks 

praplėstas posėdis buvo sušauktas, laikoma slaptybėje.

Aviacija tarnauja
Bulgarijos žemes ūkiui

SOFIJA, bal. 2 d.—Per
nai Tarybų Sąjungos pa
galbos dėka Bulgarijoje pir
ma karta buvo atlikti ban
domieji žiemkenčių pasėlių 
patręšimai dirbtinėmis trą
šomis su aviacijos pagalba. 
Rezultatai būvu geri, šie
met plotai, kurie tręšiami 
su lėktuvų pagalba, žymiai 
išplečiami. Pro vadi jos oko-1 
lijoje pastarosiomis dieno
mis lėktuvai papildomai pa
tręšę žiemkenčių pasėlius 
1,500 hektarų plote. Svišto- 
vo okolijos darbo koopera
tiniuose žemdirbystės 
ūkiuose per savaitę lėktu
vai papildomai patręšę pa
sėlius daugiau kaip 1,500 
hektarų žemės plote. Lo- 
večo okolijoje žiemkenčių 
papildomas tręšimas su 
lėktuvų pagalba bus atlik
tas 1,400 hektarų plote. Iš, 
viso šalyje., žiemkenčių pa
sėlių papildomas patręši
mas iš oro šiais metais bus 
atliktas plote, kuris tris 
kartus viršija pernykšti.

Vengrijos darbininkų 
judėjimo istorijos muziejus

BUDAPEŠTAS, bal. 2 d. 
— Budapešte Darbininkų 
judėjimo institute prie 
Vengrijos D a r b o žmonių 
partijos Centro komitete 
atidarytas Vengrijos darbi
ninkų judėjimo istorijos 
muziejus. Muziejų sudaro 
20 salių. Jose išdėstyti įvai
rūs eksponatai, vaizduojan
tieji darbininkų revoliuci
nio judėjimo V e n g r i j oje 
vystymosi istoriją.

Parodą atidarė Vengrijos 
Darbo žmonių partijos CK 
Politinio biuro narys Ištva- 
nas Chidašas. '

Čekoslovakijos 
angliakasių laimėjimai

PRAGA, bal. 3 d. — Soci
alistiniame lenktynia v i m e 
Gegužės Pirmosios garbei 
Čekoslovakijos šachtininkai 
(angliakasiai) pasiekė di
delius laimėjimus. Stam
biausieji šalies anglies ba
seinai Įvykdė kovo mėnesio 
planą. Laikraštis “Rude 
Bravo” praneša, kad stam
biausias Čekoslovakijos Os- 
travos-Karvino anglies, ba
seinas įvykdo kovo mėnesio 
anglies gavybos planą. Gr
iovos ir Ostravos-Pietų an
glies rajonų šachtininkai 
davė viršum pla.no 25 tūks
tančius tonų anglies. 104.2 
procento įvykdė anglies ga
vybos planą Slovakijos 
šachtininkai.

PRAGA, bal. 3 d.—Kaip 
praneša Čekoslovakijos te
legramų agentūra, tarybi
nis anglies kombainas

įvairios Žinios
“Donbas,” dirbantis Čeko
slovakijos šachtose, gerai 
užsirekomendavo. Jau dve
ji metai Ostravos šachtoje 
“Zarubek” anglis kasama 
kombainu “Donbas.” Per šį 
laiką sunkiomis darbo sąly
gomis šachtoje kombainu 
buvo iškasti tūkstančiai to
nų anglies.

IRIGACINĖ STATYBA 
KINIJOJE

PEKINAS,'bal. 14 d. — 
Laikraštis “Sinczianžibao” 
praneša, kad po žiemos 
pertraukos atnaujinta di
delio “Pergalės” drėkinimo 
kanalo Aksu rajone — vie
no iš hidrotechnikos įrengi
nių Sincziano provincijoje- 
statyba.

62 kilometrų ilgio kana
las tiesiamas išilgai plento 
Aksu - Kašgaras. Kanalo 
plotis siekia 34 metrus, -o 
gylis — vidutiniškai 3 me
trai . Čia jau atlikta 3,700 
tūkstančių kubinių metrų 
žemės darbu, tai yra dau- 
giau kai]) 90 procentų visų 
žemės darbu, c

Prie kanalo bus pastaty
ti 48 įvairūs hidrotechnikos 
įrenginiai. Kanalas įgalins 
sudrėkinti 300 tūkstančių 
m u (mu lygus 0.06 hekta
ro). Dabar projektuojamas 
drėkinimo tinklas .

Laikraštis “ Guanminži- 
bao” rašo apie prasi
dėjusius kovo mėnesio 
pabaigoje pavasarinius 
darbus r e m o n t u o j a n t 
i r e n g i n i u s prie Chuan 
ehės upės. Vien Chenanio 
ir Šanduno provincijose dir
ba apie 67 tūkstančiai žmo
nių, v

Laikraštis “Nanfanžibao” 
praneša apie irigacinės sta
tybos laimėjimus rytinėje 
Guanduno provincijos daly
je. Tik šešiolikoje apskri

$8,000 Fondas Laisvei
(Tąsa nuo pirmo puslapio)

J. Lukas .............. 10.00'
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P. Bacevičius....... 10.00
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čių pastatyti 25,665 nedide
li hidrotechnikos Įrenginiai 
—vandens rezervuarai ir 
drėkinimo kanalai, kurie 
Įgalino padidinti drėkina
mąjį plotą 1,788 tūkstan
čiais mu. Šiose apskrityse 
dabar vietoj dviejų derlilį 
nuimami trys.

RODOPŲ KRAŠTO 
IŠVYSTYMAS 
BULGARIJOJE

SOFIJA, bal. 14 d.—Ro- 
dopų kraštas iki Bulgarijos 

: išvadavimo buvo labiausiai 
Į atsilikęs šalyje. Krašto gy- 
j ventojai buvo tamsūs ir ne- 
Į galėjo mokytis. Nuvertus 
! fašistinį režimą, prasidėjo 
neregėtas krašto suklestėji
mas. Skurdūs kalnų kai
mai Strašimiras, Laikov 
Čukaras, Konski Dolas, Ma- 
dan.as, Srednogorcai, Rudo- 
žemas pavirto gražiais 
šachtininku miestais su 
naujais šviesiais, patogiai 
įrengtais darbininkų (gy
venamaisiais namais, su li- 

! goninėmis, mokyklomis, ki- 
' no teatrais, kultūros na- 
' mais. Vien pereitais metais 
Rodopų krašto miestuose 
buvo pastatyti 33 tūkstan- 

i čiai kvadratinių metrų gy- 
i venamojo ploto ir daug vi- 
' suomeninių pastatų.

Neatpažįstamai pasikeitė 
Rodopų krašto centras Kyr- 
džalio miestas. Jo gyvento
jų skaičius per 8 metus pa
didėjo daugiau kaip dvigu
bai. Kyrdžali vystosi kaip 
vienas iš svarbiausiųjų Bul
garijos pramoninių centrų.

Indijos policija sužeidė 
10 demonstrantų

New Delhi, Indija. — Po
licija, blaškydama indusų 
demonstraciją prieš Ameri
kos valstybės sek r e t o r.i ų 
Dullesą, sužeidė bent 10 
žmonių.

Laisvės patriotas .. 5.00 
■ Puiki paramra dienraš
čiui. Širdingai dėkojame 
Jonui Skliutui ir jo pagel- 
bininkams už gražų pasi
darbavimą ir dėkojame vi
siems aukojusiems j fondą, 
kurių vardai čia išspausdin
ti.

Prašome kitų kolonijų 
pasekti ūsteriečių pėdomis. 
Kai]) matome, fondas yra 
atsilikęs. Jau prabėgo pu
se vajaus laiko, o f o n d 
dar neturime sukėlę nė pip
sės. Darbuokimės pasiry
žusiai, kad į laiką baigti 
fondą.

Laisvės Administracija
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Reakcija - vandalizmas menui, 
kultūrai ir mokslui

Bet kurioje šalyje reakcijos Įsigalėjimas 
yra žalingas politiniai, ypač darbo liaudžiai, 
ir visos šalies gerovei. Reakcija demorali
zuoja ir naikina gerinusį meną, stabdo kal
tūną ir išniekina geriausius talentus.

Mūsų šalies reakcijos mašina veikia 
McCarthy asmenyje vadovaudamasi Anti- 
Amerikinės Veiklos Komisijos formoje. Ji 
jau ištrėmė iš kūrybinių darbų daugeli ra
šytojų, filmų direktorių ir aktorių. Ji veda 
savo žalingą darbą toliau—rašo į juodus 
sąrašus visus tuos, kurie nesilenkia prieš 
reakciją. Na, o bulvarinė spauda dar vis rė
kia, kad mes gyvename “in the free world”, 
“free country”. Savaime veržiasi tų žodžių 
Rašytojams pasakyti: “Oi, koki jūs veid
mainiai, koki melagiai!”

Tik dabar šią “laisvę” turėjo apleisti pa
saulinio masto artistas, kūrėjas. Charlie 
Chaplinas. Chaplinas, kūręs, vaidinęs, savo 
komedijomis juokinęs šios šalies liaudį per 
virš 30 metų, reakcijos verčiamas turėjo ap
leisti šią šalį. Net monarchinė Anglija jam 
laisvesnė už demokratinę Ameriką. Chapli
nas apleido šalį, kuri užgynė jam laisvai 
kurti, vaidinti taip, kaip jis supranta, jaučia. 
Pasaulinio masto talentas, artistas ištrem
tas, mūsų šalis be Chaplino kaipo menininko 
pasiliko biednesnė. Taip yra ir su daugeliu 
kitų talentų, kurie pašalinti nuo meninio, 
kultūrinio darbo.

Reakcija mažai, tekreipia dėmesio į kūri
nių turinį. Dažniausia reakcija yra žabala 
kultūriniai. Ji smaugia talentus ne todėl, 
kad jų kūryba būtų bloga, bet todėl, kad ji. 
turi policinę mašiną. Reakcijos mašina ati
ma iš milijonų liaudies teisę skaityti, 
stebėti sceninius veikalus, filmus ir spręsti 
apie jų turinį, jų vertę. Tie keli “dėdės”, 
sėdinti mašinoje, nori mums pasakyti, ko
kias') knygas mes galime ar turime skaityti, 
kokius filmus ar sceninius veikalus stebėti.

Dabar reakcijos mašina vėl buvo atsukta 
prieš talentingą televizijos ir filmu aktorių 
Lionei Stander, taip pat komponista ir dai
nų rašytoją Jay Gorney ir kitus talentus. 
McCarthy komisija nieko blogo nesurado 
pasakyta Stnderio filmuose arba Corney 
muzikoj. Ne, jai tas mažai apeina. Reakci
jai rūpi menininkų galvojimas, jų politika, 
kokius judėjimus jie remia ar kada nors rė
mę. Ypatingai pažangus judėjimas, naudin
gas darbo liaudžiai, mekartinei reakcijai yra 
pavojingiausias.

Reakcijai talkon ateina visokį meniniai 
šlamštai, karjerų ir dolerių bei vietų me
džiotojai. Jie daro intrigas ir įtarinėja as
menis darydami melagingus liudijimus, kad 
talentingus meno kūrėjus išėsti ir jų vieton 
patiems atsisėsti, o ne menas jiems rūpi ar 
jo turinys ir gerovė. Taip reakcija užgniau
žia meną, žemina visos mūsų šalies gerą var
dą ir stabdo jos kultūrą.

Bet ir čia kaip kas išeina į gerą. Intelek
tualų ir rašytojų, filmų kūrėjų ir aktorių 
tarpe atsiranda vis didesnis pasipriešinimas 
reakcijai. Televizijos ir filmų aktorius Stan
der ir muzikas Gorney išstojo kaipo pilie
čiai', kad ir ne visai sąmoningai, bet jie gina 
savo teises ir žeria tiesą reakcijai į akis.

Aktorius Stander prilygino Anti-Ameriki
nės Veiklos Komisijos darbą prie anų seno
vės laikų Ispanijos inkvizitorių darbų. Jis 
pareiškė, jei ši komisija “dar nesudegina 
artisto, tai visgi labai apdegina”. Ši komisija 
atima aktoriui jo egsistenciją ir suvaržo jo 
laisvę, nedarbu apiplėšia jam jo nuosavybę 
teismų procedūromis ir apsilenkia su įstaty

mais ir šalies Konstitucija”, Standeris metė 
reakcijos šulams Į akis šį tiesos žodį. To
linus aktorius kalbėjo apie tikruosius šios 
šalies subversantus iš ex-bundo, iš anti-se- 
mitų ir amerikan-firstistų klikos, bet reakci
ninkų mašina to nenorėjo girdėti, i)' sulaikė 
jo kalbą.

Reakcijai nėra ribų jų užgaidoms siekti. 
Ji smaugia talentą už talento, ir eina prie 
kitos savo užgaidų aukos, štai dar naujas 
pranešimas iš New Yorko Times’e iš gegužės 
2 d., 1953 •. Čia jau paliestas ir grožinis tep
tuko menas.

San Francisco mieste 'buvo pastatyta 
nauji pašto rūmai. Jiem išdekoruoti buvo 
iššauktas menininkų kontestas, ir tai buvo 
vedamas ne kokios “su b veršy vės” organiza
cijos, bet architektų ir Tautines Grožinio 
Meno organizacijos. T kontestą atsiliepė virš 
S0 dailininkų. Jie visi pristatė sienoms išde
koruoti savo darbus-miniatūras. Buvo pa
skirti teisėjai išrinkimui geriausių piešinių- 
projęktų ir iš visų ten besiraudama ekspo
natų tapo priimti dailininko Antonio Refre- 
gierio projektai, šis dekoravimas buvo už
baigtas 194.8 metais. Dekoracijos sienose 
vaizdavo mūsų šalies ir valstijos istoriją. 
Taipgi buvo pavaizduota ir buvęs San Fran
cisco mieste pasirašymas Jungtimi) Tautų 
čarterio.

Ligi šiol viskas buvo gerai. Visi gėrėjosi 
nepaprastai gražiais meno kūriniais. Bot pa
pūtė reakcijos vejas, ateina iš McCarthy 
komisijos ir pasako, kad šio mono kūriniai 
reikia sunaikinti! Kodėl? Juk tai piliečių .pi
nigais už šį darbą buvo sumokėta apie Š2G,- 
000. Kas labiausiai reakcijai nepatiko tai 
visiškai teisingas istorijos faktų pavaizdavi
mas, ir būtent, kad ten buvo parodyta Ta
rybų Sąjungos atstovybė su jos vėliava. O 
dar daugiau, tai kad dailininkas Refregieri 
nėra reakcijos pastumdėlis, jis turi savitą 
savarankišką mintijimą. Todėl reakcijai jis, 
gal nepakenęiamiausias iš šimtų kitų ir to
dėl ji pasimojusi jį sunaikinti.

Reakcijai talkon ateina poniutės iš “revo
liucijos dukterų” organizacijos, legijonas ir 
visokios kitokios patamsių jėgos. Bet atmuši
mui šio vandalizmo atėj'o geriausių dailinin
kų organizacijos, muziejų vadovai ir kiti 
intelektualai. Jie stipriai ir drąsiai užprotes
tavo šį reakcijos užmojį.

Jei tik daugiau žmonių išstotų prieš reak
cijos vandalizmą, tai jos užmojai būtų su
tramdyti. Tylėjimas, nuolaidumas, tai tik 
vėjas reakcijos malūnui.

Visai kitokia istorija buvo su New Yorko 
Post redaktoriumi, James A. Wechsler. Sa
vo laiku ir dienraštis Post save pretendavo 
liberališku laikraščiu. Vėliau Post liberalai 
skilo, doresnieji pasitraukė, dešinieji pasili
ko. Dabartinis jo redaktorius taip pat yra 
pabėgėlis iš pažangaus judėjimo. Post nusi
lenkė prieš reakciją, jo redaktorius niekina 
Tarybų Sąjungą ir pažangųjį darbininkų 
judėjimą. Jis galvą nulenkė ir sako, ot, koks 
aš geras buvau1: — Aš stojau už Trumano 
doktriną, už Maršalo planą, kovojau prieš 
Wallace rinkimuose, kovojau prieš Staliną, 
tai kaip dabar mane gali klupdyti ponas 
McCarthy? Bet McCarthy atsiklaupimo ne
užteko. Jis pašaukė ir New Yorko Post re
daktorių “prie tvarkos.” Anti-Amerikinės 
Veiklos Komisija reikalauja daugiau. Ji rei
kalauja, kad dienraščio Post redaktorius ne 
tik klauptųsi, bet besąlyginiai atsigultų prieš 
McCarthy. O tai reiškia, kad dienraštis už-

Kompozitorius 
Juozas Gruodis

Balandžio 16 d. suėjo penkeri metai, kai 
mirė įžymus lietuvių kompozitorius, Lietu
vos nusipelnęs meno veikėjas Juozas Gruo
dis. J. Gruodis didžiąja savo kūrybos dalimi 
buvo ištikimas realistinės klasikinės muzikos 
tradicijoms ir pagrindė savo originaliąją 
kūrybą liaudies meno elementais.

Juozas Gruodis gimė 1884 m. gruodžio 21 
d. Bakenų kaime, Antazavės valsčiuje, Za
rasų apskrityje. Jo tėvas—stalius, o kartu ir 
muzikos instrumentų meistras, matydamas 
didelius savo sūnaus muzikinius gabumus, 
nutarė jį padaryti profesionaliu muziku. J. 
Gruodis kurį laiką dirba Raguvėlėje, o vė
liau persikelia į Uteną, čia jis organizuoja 
chorą ir orkestrą, mėgina rašyti pirmuosius 
m u z i kos k ū ri nei i us.

1914 m. jis įstojo Į Maskvos konservato
riją, kur stu'dijavo kompoziciją pas įžy
miausius profesorius Ujinskį ir Laduchiną. 
Grįžęs į Lietuvą ir dėstydamas Valstybinėje 
muzikos mokykloje, J. Gruodis išauklėjo 
jaunąją kompozitorių kartą, kaip Račiūną, 
Budriūną ir kitus.

Tarybinei Armijai išvadavus mūsų respub
liką nuo hitlerinių grobikų, J. Gruodis ėmė
si kūrybinio darbo ir grįžo į tarybinės val
džios atsteigtą Kauno konservatoriją’ dėsty
ti kompozicijos.

Paskelbus VKP(b) CK nutarimą dėl Mu- 
radeli operos “Didžioji draugystė”*, J. Gruo
dis su tikro tarybinio menininko principišku^ 
m ir ir atvirumų išnagrinėjo savo kūrybą. 
1J asm ė r k d a m as f o r m ai i sti n i o d ė k a d e n ti n i o 
Vakarų Europos meno įtaką savo kūryboje, 
jis ragino Lietuvos kompozitorius stoti į so
cialistinio realizmo kelią. Kompozitorius sa
vo straipsnyje rašė :

“Tada, kai buržuaziniuose kraštuose kom
pozitoriai skęsta atitrūkusių nuo liaudies 
dekadentiškų disonansų jūroje, tada, kai 
tuose kraštuose liaudžiai tepatiekiami' šlyk
ščių operečių “šlageriai”, Tarybų Sąjungos 
didelė dalis kompozitorių tęsia didžiųjų ru
sų klasikų tradicijas, kur kompozitoriai, pa
ėmę iš liaudies sėklą, grąžina atgal liaudžiai 
gausų derlių. O nuklydusioms formalistams 
partijos nurodomas tikras kelias...”

J. Gruodis buvo plačiau susipažinęs < su 
rusų klasikų muzika. Palyginti trumpos, vos 
dvejų metų, studijos Maskvos konservatori
joje padėjo Juozo Gruodžio kūrybai tvirtus 
pagrindus ir įgalino jį išaugti plataus masto 
lietuvių tautiniu kompozitoriumi. Maskvoje 
Gruodis pradėjo rašyti solines dainas, kurių 
pati ryškioji yra “Visur tyla” (pagal poeto 
Liudo Giros žodžius). Populiaresnės to lai
kotarpio jo solinės dainos yra “Burtai”, 
“Rūta”, “Rugiagėlės,” o ypač “Aguonėlės.”

Išvadavus Lietuvą iš vokiškųjų okupantų, 
Juozas Gruodis, greta kitų savo kūrinių, pa
rašė ir solinių dainų, kurių žymesnės yra 
“Kalvis” Juliaus Janonio žodžiais, “Alyvos” 
ir “Diemedžiu žydėsiu” Salomėjos Nėries 
žodžiais ir kt.

Beveik visoje savo kūryboje J. Gruodis 
yra glaudžiai susijęs su liaudies muzika. 
Didele savo kūrybinės energijos dalį J. 
Gruodis atidavė, kurdamas chorines dainas. 
Jo harmonija puikiai atitinka liaudies dai
nų dvasią. Iš Gruodžio sukomponuotų cho
rui liaudies dainų ypač išpopuliarėjo “Mer
gužėle mano miela”, “Aš ne gert atėjau”, 
“Skamba, skamba kauleliai”,. “žvejai”, “šil
tas gražus rudenėlis”.

Iš tarybiniais metais sukurtų Gruodžio 
dainų chorui minėtinos: “Mes” Salomėjos 
Neries žodžiais, “Tarybinės Armijos lietu
viškojo junginio maršas”, “šlamėkit, vėlia
vos” ir kt.

Bandymus rašyti fortepioninę muziką 
Gruodis pradėjo dar prieš įstodamas. į Mas-

bus-, kad jo redaktorius išdavinėtų visus 
jam žinomus kairiuosius liberalus į McCar
thy juodąjį sarašą.

Pasirodo, kad daugiau laimi tie, kurie 
drąsiai ir stipriai išstoja kovon apginti savo 
ir visų kitų piliečių teises, laisvę. Kova prieš 
reakciją, yra ir kova už tikras amerikines 
tradicijas, už šalies ir jos žmonių gerovę.

V. B.

kvos konservatoriją. Visų ryškiausias jo 
konservatorijos studijų laikotarpio fortepio- 
ninis kūrinys yra variacijos liaudies dainos 
tema “Bernužėli, neviliok”. Gausiausia jo 
fortepioninės muzikos kūrybos forma buvo 
fugos. Fugoms jis mokėjo parinkti vertin
gas, įdomias temas.

Ypač dideli Gruodžio nuopelnai yra sim
foninės muzikos srityje, nustatant lietuvių 
profesionalinėje muzikoje aiškias liaudišku
mo gaires. Savo kompozicijose J. Gruodis 
iškėlė daug gyvų ir turiningų liaudies melo
dijų. Jis pirmasis iš lietuvių kompozitorių 
savo kūryboje plačiai panaudojo liaudies 
sutartines.

• 1923 m. Juozas Gruodis parašė pirmąjį 
stambaus masto simfoninį kūrinį “Simfoninį 
prologą”. Be to, jis parašė muziką eilei 
dramos veikalų ir 1-no veiksmo baletą pagal 
lietuvių liaudies pasaką ‘Jūratė ir Kastytis.’ 
Atrinkęs vertingesnius baleto ir muzikinių 
dramų numerius, Juozas Gruodis iš jų vė
liau sudarė dvi orkestrines siuitas.

Stambiausias Juozo Gruodžio muzikinis 
pasiekimas yra jo “Simfoninės variacijos” 
liaudies temomis, parašytos tarybiniais me
tais. Šis Gruodžio kūrinys yra vertingas in
dėlis į tarybinės lietuvių muzikos simfoninę 
literatūrą.

Gruodis lietuvių nacionalinės muzikos 
kūryboje pradėjo naują barą. Jo kūryba 
yra tautinio atspalvio, nes jos melodika, 
harmonija ir ritmika yra pagrįstos lietuvių 
muzikiniu folkloru. Nors -sveikas, tikrai 
liaudinis jo kūrybos pagrindas buvo savo 
laiku apneštas Vakarų buržuazinio deka
dentinio meno įtakos; tačiau rusų klasikinės 
muzikos jaunystėje įdiegta liaudies meno 
meilė ir draugiška tarybinių * kompozitorių 
parama, nurodant klaidas, padėjo kompo
zitoriui atsistoti į tikrąjį kūrybos kelią.

Juozas Gruodis yra daug nusipelnęs ke
liant.lietuvių muzikinę kultūrą, kaip kompo
zitorius ir kaip pedagogas.

Doc. J. Gaudrimas.

“Cukrinis Kareivis” 
mūsą scenoje

Praėjusį sezoną nemaža turėjome paren
gimų, spektaklių, bet neturėjome to, ką Ne- 
warkp ir New Yorko lietuvių visuomenei 
šiandien ir rytoj, duos Sietyno Choras.

J iš duos klasikinę Oscar Strauso operetę 
“Cukrinį Kareivį.” , ' ’

“Cukrinis Kareivis” , bus suvaidintas lietu
vių kalboje. Jį režisuoja ir diriguos gabioji 
Sietyno Choro mokytoja, Mildred Stensler.

Gegužės 23 dieną “Cukrinį Kareivį” sie- 
tyniečiai pastatys Newarke, gi ant rytojaus, 
gegužės 24 dieną—Kultūriniame Lietuvių 
Centre, Richmond 'Hill, N. Y.

Vaidinime dalyvauja, — kaip aktoriai ir 
dainininkai-solistai, — sekamieji rinktiniai, 
gabūs menininkai: Ann Stellman-Eicke, Ed
ward Skučas, Leo. Yonik, Katherine -Žukaus
kas, Madeline Knorr, Teddy Kaškiaučius, 
Walter Bajoras, ir kt.

Andai klausiau Mildred Stensler, kaip 
sekasi repeticijos; kaip viskas vyksta? Ji 
atsakė: • »

— Darbo turime visi pernelyg daug. Vie
nok tiek solistai, tiek choristai yra pasiryžę 
Strauso operetę pastatyti taip gerai, kaip ji 
statoma angliškoje scenoje.

Taigi reikia tikėtis, jog kiekvienas, atsi
lankęs Newarke ar Richmond Hill, pamaty
ti “Cukrinį Kareivį”, pilnai pasidžiaugs dai
nomis ir vaidyba.

Sietyno Choras, -kitais žodžiais, šia opere
te gražiai apvainikuos visą mūsų meninę 
veiklą, atliktą praėjusią žiemą ir pavasarį.

Ateikit pamatyti “Cukrinį Kareivį” ir iš
girskit, tarp kitko, tokią merginų-moterų 
dejonę:

“Slenka naktys, bėga dienos,
Širdys baigia džiūt ir vyst;
Mes be vyrų likom vienos,
Reiks gyvom į žemę lyst...”

Savo atsilankymu, mes ne tik pasidžiaug
sime, pasilinksminsime, o kartu ir paremsi- 
me tiek daug dailės srityje veikiantį, visuo
menės pagarbos ir meilės užsitarnavusį Sie
tyno Chorą! R. M.

Darbininkų 
Sveikata

J: J. Kaškiaučius, M. I).
VEIKLUMAS—GYVENI
MAS, NEVEIKLUMAS 

—MIRTIS

girtų visus reakcinės komisijos juodus dar-

Artistai-dainininkai, kurie dalyvaus “Cukrinio Kareivio” pasta tyme šį šeštadienį ir sekmadienį

Vis apie tą pati taškinį 
smegenų gedimą — “mult
iple sclerosis,” apie tą daug* 
meninį kietėjimą, džiūvimą* 
sklerozę.

Medicinos istorijoj yra 
užrekorduoti žymaus atsi
gavimo nuotykiai. Tai dar' 
nereiškia, kad ligoniai pa
tys savo valia ir savo noru 
ėmė ir po truputėlį visiškai 
išsirito iš tos beviltiškos li
gos. Ne, visiškai išgyt jie 
neišgijo, nes tie sugedusiėji 
smegenų taškeliai amžinai 
pasilieka sugedę. Bet jie 
stebėtinai pagyvėjo, atsiga
vo ir vis eina gyvyn ii' gai- 
vyn. • ..

Ką patys tokie ligoniai, 
daro savo kieta valia ir nu
siteikimu — yra puiku, yra 
stebėtina. Ligoninės bei sa
natorijos atmosferoje tai 
galimas daiktas. Patyrę, 

'įgudę neurologai, nervų, li
gų žinovai, taipgi Įgudę fL 
zinio gydymo technikai, 
masažistai dalį gydymo to
lyn varo. Raumenis prade
da- miklinti, stiprinti. Pą- 
deda ligoniui daryti pa
laipsniui gimnastiką. Li- 

i gonis vis tolyn labyn pa
krutina raumenis, rankas; 
kojas, atitiesia suriestą nu
garą, kuomet masažuotojas 
trukdo, slegia, neduoda išsi
tiesti.

Vadinas, ligonis tuos savo 
raumenis judina priešais 
rezistavimą, priešais masa
žisto atgal stūmimą. Masa
žistas laiko paspaudęs ligo-- 
nio ranką ir liepia jam tą 
ranką kelti, priešais tą 
spaudimą. Ir po trupučiu
ką ligonis vis labiau pagali 
pakelti taip prilaikomąją 
ranką, ar koją ,ar kitą ko
kią vietą.

Ir greta tokio judinimo 
bei miklinimo, gydytojai vis 
įleidinėja su adata tą vais
tinį nervų ir raumenų išju- 
dintoją—prostigminą. Duo
da ligoniams stiprią, sąmo
ningai pritaikomą dietą, 
gausą daugeriopų vitaminų.

Bet pats viršutinis gy
domasis ir atgriebiamasis 
vaistas yra tie raumenų ju
dinimai, kūno miklinimai. 
Tai tiesa: judėjimas, vei
klumas yra gyvenimas,.© 
sustingimas ir neveiklumas 
vra mirtis . /. v.

Nevartojimas silpnina 
raumenis, silpnina raume
nų ir nervų funkcijas, jų 
prideramas gamtines prie
voles.

16 mėty berniukas bus - 
teisiamas už tėvu nužudymą

Kearney, N. J. — Bus tei
siamas kaip žmogžudis

Edward Skučas K. Žukauskiene Leo Yonik A. Stellman-Eicke T. Kaškiaučius

Mildred Stensler, 
vadove

Claus Eischen, 16 metų ber
niukas, kuris pernai rudenį 
nušovė bemiegančius savo 
tėvą ir motiną.

Daktarai protligių speci
alistai pripažino Eischeną 
protiškai sveiku. Jeigu bū
tų suradę jį pamišėliu, -tai 
tėvžudis būtų pasiųstas- į 
protligių gydyklą.

Washington. — Aukščiau-, 
šio Teismo teisėjas Wm. (X 
Douglas sakė, jog labai nu
puolė moralė-dvasinė Ame
rikos vadovybė pasaulyje?''
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A. Čechovas

Viešbučio kambariuose
■ — Paklausykite, mieliau
sias! — užsipuolė šeimininką 
jraudusi ir purkštaujanti 47-to 
kambario gyventoja, pulkinin
kienė Našatirina. — Arba 
duokite kitą kambarį, arba aš 
visai išvažiuosiu1 iš jūsų pra
keikto viešbučio! Tai landy
nė! Susimildami, mano dukte
rys suaugusios, o čia dieną ir 
naktį vienas tik šlykštynes te
girdi ! Į ką tai panašu ? Dieną 
ir naktį! Kitą kartą jis tokius 
dalykus pyškina, kad tiesiog 
ausys kaista! Tiesiog kaip ve
žikas! Gerai dar, kad mano 
vargšės mergaitės nieko ne
supranta, o tai nors į gatvę su 
jomis bėk... Jis ir dabar kaž
ką kalba! Jūs pasiklausykite!
. — Aš, brolyti mano, dar 
geresnį atsitikimą žinau, — 
pasigirdo kimus bosas iš gre
timojo kambario. — Atsimeni 
poručiką Družkovą? Tai šit 
tasai Družkovas varo vieną 
kartą geltonąjį į kampą ir, 
savo papratimu, žinai, pakėlė 
aukštyn koją... Staiga kažkas: 
trrr! Pradžioje manėme, kad 
jis bilijardo gelumbę suplėšė, 
o kai pažiūrėjome, brolyti tu 
mano, tai jo kelnių visos siū
lės iširusios! Taip, bjaurybė, 
aukštai iškėlė koją, kad nei 
vienos siūlės nebeliko... Cha- 
cha-cha. O čia tuo laiku ponių 
buvo... be kita ko, to seiliaus 
žmona — podporučiko Okuri- 
no... Okurinas įsiuto. Kaip, 
girdi, jis drįsta taip nepado
riai elgtis prie jo žmonos? 
Žodis po žodžio... juk žinai 
mūsiškius!... Siunčia Okurinas 
pas Družkovą sekundantus, o 
Družkovas nekvailas ir sako... 
cha-cha-cha... ir sako: “Tegu 
jis siunčia ne pas mane, o pas 
siuvėją, kuris man šitas kelnes 
siuvo. Juk jis kaltas!“ —Cha- 
cha-cha... Cha-cha-cha!

Lilia ir Milą, pulkininkienės 
dukterys, sėdėjusios prie lan
go ir parėmusios delnais savo 
putnius skruostus, nuleido už
tukusias akutes ir nukaito.

— Dabar jūs girdėjote ? — 
toliau kalbėjo Našatirina, 
kreipdamasi į šeimininką. — 
Ir tai, jūsų manymu, nieko? 
Aš, gerbiamasis pone, esu 
pulkininkienė! Mano vyras — 
karo viršininkas! Aš.neleisiu, 
kad beveik mano akyse koks 
nors vežikas kalbėtų tokias 
Šlykštynes!

— Jis, gerbiamoji ponia, ne 
. vežikas, o štabo kapitonas 
Kikinas... Iš kilmingųjų...
— Jeigu jis tiek pamiršo sa

vo kilmingumą, kad kalba, 
kaip vežikas, tai jis vertas 
dar didesnės paniekos! Vienu 
žodžiu, nesamprotaukite, o 
teikitės griebtis tinkamų prie
monių !

-— Bet ką gi aš galiu pada
ryti, gerbiamoji ponia? Ne 
jūs viena skundžiatės, visi 
skundžiasi, — na ką gi aš 
jam padarysiu ? Ateini į jo 
kambarį ir pradedi gėdinti: 
“Hanibalai Ivanovičiau! Bijo
kite dievo! Gėda!”, o jis tuo
jau kiša kumštis prie veido ir 
įvairius žodžius: “še tau. pa
ragauk“ ir kita ką. Kiaulystė! 
Atsibunda rytą ir ima vaikš
čioti po koridorių .vienais, at
siprašau, apatiniais. Arba šit 
paima revolverį išsigėręs ir 
imą varyti į sieną kulkas. 
Dieną degtinę laka, o naktį 
kortomis lošia... O po kortų 
muštynės... Prieš gyventojus 
gėda!

— Kodėl gi jūs neatsakote 
tam niekšui kambario?

— Argi išrūkysi tokį? 
tris mėnesius skolingas, 
jnęs ir pinigų neprašome, 
išsikraustyk, padaryk malo
nę... Taikos teisėjas jam pri
teisė išeiti iš kambario, o jis 
ir apeliaciją, ir kasaciją, tai ir 
fęsia... Vargas, ir tiek! Vieš
patie, o koks žmogus! Jaunas, 
gražus, išsilavinęs... Kai neiš
gėręs, geresnio žmogaus ir 
nereikia. Andai nebuvo girtas 
Įr visą dieną laiškus tėvams 
tašė.

— Vargšai tėvai! — atsidu- 
<---- * ____________  

Už 
jau 
tik

so pulkininkienė.
— žinoma, vargšai! Argi 

malonu turėti tokį dykūną? Ir 
kolioja jį, ir iš viešbučio kam
barių varo, ir nėra tos dienos, 
kad už triukšmą nesibylinėtų. 
Tikra bėda!

— Vargšė nelaiminga žmo
na ! — atsiduso pulkininkienė.

— Jis, gerbiamoji ponia, 
nevedęs. Kur jau čia jam? Te
gul tik jis savo galvą ant pe
čių išnešioja — ir už tai rei
kia dėkoti dievui...

Pulkininkienė perėjo keletą 
kartų iš kampo į kampą.

— Jūs sakote, nevedęs? — 
paklausė ji.

— Tikrai ne, meldžiamoji.
Pulkininkienė vėl keletą 

kartų perėjo iš kampo Į kam
pą ir truputį pagalvojo.

— Hm!.. Nevedęs... — tarė 
ji susimąsčiusi. — Hm!.. Lilia 
ir Milą nesėdėkite prie lango 
— skersvėjis! 
Jaunas ir toks 
kodėl ? Geros 
Nėra motinos, 
dęs? Na, šit...

Kaip gaila! 
pasileidęs. O 
įtakos nėra! 
kuri... Ne vė
tą i p ir yra...

Pas Klaipėdos miesto 
uostininkus

Klaipėdos kraštotyros mu
ziejuje išliko nuotrauka, 
vaizduojanti, kaip dirbo 
vietiniai uostininkai buržu
azijos viešpatavimo Lietu
voje metais. Aukštai iškel
tu trapu virtine slenka kro
vikai. Po didžiulių gniutu- 
lų našta sulinko einantieji 
su kroviniais. Susikūprino 
ir tie, kurie eina be krovi
nio. Darbas, pats gyveni
mas prislėgė juos. Nepa
prastai sunkus darbas dėl 
duonos kąsnio taip nuka
muodavo šiuos žmones, kad 
visiškai išsekdavo jų fizi
nės jėgos. Kitos, išskyrus 
raumenų jėgos, anais lai
kais beveik nebuvo. Neat
sitiktinai krovikus tuomet 
vadino “ritintojais,” “vežio- 
tojais,” “nešiotojais” — vi
sa tai yra tos pat profesijos 
porūšiai.: vieni ritindavo di
džiules statines ir kubilus, 
kiti vežiodavo juos specia
liais vežimąis, treti, apsi
ginklavę ' našykle — suolu 
su kojomis, nešiodavo kro
vinius ant nugaros. Aukš
čiausia technika buvo laiko
mas laivo keltuvas . Bet iš 
esmės garlaivių iškrovimas 
būdavo atliekamas ranko
mis.

... Šiandieninių uosto kro
vikų brigadininkas Bronius 
Labanauskas — neaukšto 
ūgio — vargu tat būtų ga
lėjęs atitikti tuos reikala
vimus, kurie anksčiau bū
davo reiškiami krovikui jo’ 
fizinių jėgų atžvilgiu. Kai 
mes su juo šia tema įsišne
kėjome, jis pasakė:

—Taigi, mažo aš ūgio. 
Bet senų laikų krovikas ir 
per dieną nebūtų pakėlęs ir 
pervilkęs tiek krovinių, 
kiek aš ar bet kuris iš ma
no draugų apdoroja per va
landą. Galite tuo įsitikinti.

Prasidėjo, didelio garlai
vio iškrovimas. Paskirs- 
tęs brigadą, Bronius švilp
telėjo. Prie prieplaukos 
privažiavo elektrinis kra
nas. Iš triumo pasigirdo 
kitas švilpukas: krovikai 
pritvirtino portalinio kra
no trosą prie plieninio pen
kiolikos metrų špunto, svė- 
rusio apie, vieną toną. Duo
tas signalas: “į viršų.” Kai 
plieninis, špuntas buvo pu
siau pakeltas, pradėjo veik
ti laivo keltuvas. Krano> ir

Susimildamas, būkite toks ge
ras, — pagalvojusi, toliau 
švelniai kalbėjo pulkininkie
nė: — nueikite pas jį ir ma
no vardu paprašykite, kad 
jis... susilaikytų nuo tokių iš
sireiškimų... Pasakykite: pul
kininkienė Našatirina prašė... 
Su dukterimis, pasakykite,, 
47-tame kambary gyvena... iš 
savo dvaro atvažiavo...

— Klausau...
— Taip ir pasakykite: pul

kininkienė su dukterimis. Te
gu ateina nors atsiprašyti... 
Mes popiet visada namie. Ak, 
Milą, uždaryk langą!

— Na, kuriam galui jums, 
mama, parūpo šitas... pabal
da? — nutęsė Lilia, išėjus šei
mininkui. — Radote ką kvies
ti! Girtuoklis, triukšmadarys, 
driskius!

— Ak, nekalbėk, mano 
brangioji... Jūs amžinai taip 
kalbate, na ir... šit sėdite! Ką 
gi? Šioks ar toks jis bebūtų, 
o vis dėlto niekinti nereikia... 
Kiekvienas javas naudingas 
žmogui. Ką gali žinoti? — at
siduso1 pulkininkienė, rūpestin
gai apžvelgdama dukteris. — 
Gal būt, čia jūsų likimas. Ap
sitaisykite dėl visa ko...

darbas 
perkelti

rankos?

vie-

keltuvo jungtinis 
įgalino sėkmingai 
špuntą.

—Stiprios mūsų
— juokdamasis paklausė
Bronius,- savo bloknote at
žymėdamas, kada buvo pra
dėta ir baigta iškrauti plie
ninį špuntą. — Norite už
siimti aritmetika? Per vie
ną darbo valandą brigada 
apdoroja apie 64 tonas kro
vinių !

Atsidaro antrasis liukas. 
Nulipę į triumą, krovikai 
greitai sudeda cemento mai
šus ant universalinės aikš- ' 
teles. Signalas — ir ją pa
griebia kranas ir perkelia į 
prieplauką. Čia jau stovi 
ir laukia nauja mašina — 
automatinis krautuvas. Vos 
tik aikštelė nusileido ant 
žemės, automatinio krau-* 
tuvo vairuotojas įjungė me
chanizmą, ir plieninės lete
nęs pagriebė aikštelę. Į 
nuvažiavusios mašinos 
tą privažiavo kita.

Kitoje prieplaukoje 
gėrėjomės žiūrėdami,

mes 
kaip 

sklandžiai dirba kranas su 
greiferiu. Iškraunant an
glį ir kitus birius krovinius, 
greiferis negali savo “žio
timis” paimti anglies, gu
linčios prie sienelių. Se
niau į triumą nusileisdavo 
krovikai, kurie sužarstyda- 

KNYGOS APIE SVEIKATĄ
Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų 1 patarimų apie sveikatą, nurodymai kaip gelbėtis pasi
reiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip jas pažinti ir būdai jų praša- 
linimui. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuo
laidos) <

CONGRESSMAN DRlPP

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisves kpygyne. 
Kartu su užsakymais prašęme prisiųsti ir pinigus.

toj ,<=1EBE=>

Kongresmanai susirūpinę šnekasi: 110-12—ATLANTIC AVĖ

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, kuomi maitintis, kad 
būti sveiku ir gyventi ilgą amžių. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusla
pių 62, kaina 50c (nėra nuolaidos).

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, staigiai vidupąis apsirgus 
nesant galimybės greit gauti daktaro pagelbos. Paduodama daug recep
tų. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAĮl 60c.

karas pa 
sibaigtų, *būtų riestai. Prezidentas turėtų paskelbti 
naują nepaprastą padėtį ir surasti naują susikibimą f 

kur nors.”

vo anglį į triumo centrą. 
Dabar šią daug darbo rei
kalaujančią operaciją atlie
ka mašina. Įsivaizduokite 
plieninį vorą, rapliojantį po 
triumą. Motoro varoma 
masina plokštelinemis lete
nomis sugraibsto anglį ir 
stumia ją į greiferį.

Kas metai Klaipėdos uos
tas aprūpinamas vis nau
jais ir naujais mechaniz
mais kroviniams apdoroti. 
1952 metais 93 procentai 
visų’ pakrovimo ir iškrovi
mo darbų uoste buvo atlik
ta mechanizmais. Iki nau
jojo penkmečio plano pa
baigos užsibrėžta padidinti 
mechanizuotą krovinių ap
dorojimą iki 100 procentų!

O kaip gi krovikas? Ta
rybinio gyvenimo sąlygo
mis šios profesijos turinys 
iš pagrindų pasikeitė. Da
bartinis krovikas — tai kul
tūringas ir techniškai išsi
mokslinęs darbininkas. O 
kitaip ir būti negali, nes jis 
turi mokėti valdyti įvairius 
mechanizmus,, žinoti kranų 
bei vilkikų eksploatacines 
galimybes, mokėti teisingai 
juos naudoti.

Krovikai, iš kurių mecha
nizmai atima jų darbą, už
vis mažiau nerimauja dėl 
to, kad jiems bus atimtas 
uždarbis. Jie griebiasi 
mokslo, baigia kursus ir po 
kelių mėnesių patys vairuo
ja mašiną.

Pereitais metais krovikų 
, brigadininkai Lima n t a s, 
Tamulis, Beniušis ir Gir
tautas įstojo į stividorų 
kursus ir, sėkmingai užbai
gę juos, tapo įgudusiais pa
krovimo ir iškrovinio vado
vais. Antanas Beniušis įsi
gijo uoste trečią, autokra-1 
no vairuotojo specialybę.: 
Motoristais tapo Juoz. Sir
tautas ir Kazys Valančius, i 
Visi jie dirba pagal pasi
rinktąją specialybę.

Kaip diena skiriasi nuo 
nakties, taip tarybinio kro
viko darbo sąlygos skiriasi 
nuo tų, kuriose dirbo jo dar
bo draugai, atvaizduotieji 
Klaipėdos muziejaus foto 
nuotraukoje.

Naujosios darbo sąlygos 
įgalino didžiai pakelti jo 
našumą. Palyginti su 1946 
metais, Klaipėdos uostinin
kai 1952 metais apdorojo 
keleriopai daugiau krovi
nių. Padidinta 1952 metų 
užduotis buvo įvykdyta per 
dešimt mėnesių. Atitinka
mai padidėjo ir uosto kro
viku uždarbiai.

S. Jazguras

'y

Knygos - Skaitykite - Žinokite
Naudokitės Nužemintų Kainų Proga

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais pataisymais. 
Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklausomybę. Puslapių 320, kai
na $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė Dr. A. Petriką, 
puslapių 320, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietuvis. Parašė 
Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Prisikėlusi Lietuva
Parašė Antanas Bimba, kaip po karo aplankė Lietuvą, puslapių 224, kai
na $1.00, DABAR TIK 75c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų 
Dr. J. J. Kaškiaučius.

apie išradimus, su įdomiais paveikslais, sutaisė 
Puslapių 240, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00. J

4 pusi.-Laisve (Liberty)—Šeštadien., Gegužės-May 23, 1953

Prošvaistės
Jono Kaškaičior—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija ir trumpa au
toriaus biografija. 256 puslapių, kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Usnyne
Tcofiliaus Tilvyčio gražiausia1 kūryba, sielą žavėjanti poema, puslapių 
160, kaina $1.50, DABAR TIK 75c.

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, kaina $1.00, DA
BAR TIK 75c.

k

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai* nekartą giliai atsidus
damas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. Parašė Rojus Mizara, pus- 
lapių 368, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių kultūrinio, eko
nominio ir politinio gyvenimo. Parašė Mikas Rasoda—Mizara, puslapių 
3147kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Bernardo Gavelio Klaida
Baisių nelaimių ir erškėčių takai jauno lietuvio ateivio Amerikoje. Pa
rašė Rojus Mizara, puslapių 350, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai trūkumai, aš
trus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos ir įvairios kitos bėdos ir 
vargai. Parašė Mikas Rasoda, pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Šliupfarniai
Dr. Jono Šliupo gyvenimas, jo darbai del lietuvybės ir kovos už laisva- 
manybę. Puslapių 650, kaina $5.00, DABAR TIK $4.00.
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Padėka
Nelauktai įkritus į prarają 

^ktos pasalingos ligos atsigu: 
jjau kančių palociuje ant bal- 
tdf stalo.

Po ligos išėmimo ketvirtą 
dieną kaimynai lankytojai 
atidarė stalčiuką ir pasakė, 
kad ten yra man pora laiškų 
ir atviručių. Rankos dar ge
rai nekilo laikyti, o akys spy
rėsi neskaitysią, nes joms ge
riausia patiko būti užmerk
toms. Lankytoja palaikė raši
nius, o aš apygrubiai perskai
čiau.

Akys, atsiekusios savo, tuo
jau užsimerkė. Per silpną 
vaizduotę šmėkščiojo plunks
nos braižiniai ne tik mano 
brolių ir giminių, bet ir visai 
netikėtų žmonių. Penktą, šeš
tą dieną ir per visas tris sa
kaites kas dieną atplasnojo 
ibalti balandžiai, nešdami man 
Ine tik alyvos šakele, bet ir 
įkvepiančių rožių puoštos. Ir 
’netikėta staigmena — namo 
^sugrįžusi radau laiškų ir atvi
ručių. Ir vis dar tebeateina.

Širdis džiūgauja, tas geibs
ta sveikatai. Bet dvasioje pilki 

(tenorai šmėkščioja su dideliu 
klausimu: už ką? Apsėsti 
liūdesiui reikia nepasiduoti. 
Nepelnytą garbę imti — 
šventvagystė. Na ir supkis, 
mažyte,, savo silpnybės su- 
pUoklėje žiūrėdama į ištisus 
gėlių darželius pavidale gėlė
tų atviručių ir laiškų. O tas 
turinys, iš gilumos širdžių te
kantis šventas žmoniškumo 
vandenėlis! Kas apsakys jo 
gaivumą! Kiekvienas lašelis 
krinta į širdies užkampius ją 
ugdydamas: “tik pasvcik. tik 
pasveik, laikykis, nepulk 
dvasioje! Rytoj rytą saulutė 
tekės, dar matyk ją!

Abelnai galiu pasakyti, kad 

j Dienraščio Laisves Paramai

DIDIEJI PIKNIKAI
Iš anksto ruoškimės juose dalyvauti. Tai bus 
puikus pasimatymas su daugeliu seniai ma- 

:• tytų ir proga įsigyti naujų pažinčių.

BALTIMORE, MD.
Piknikas Įvyks Sekmadienį

Birželio 7 June
!; Pradžia 11 valandą dieną

Slovak National Park
<: 6526 Holą bird Ave. Baltimore, Md.

MONTELLO, MASS.

B|is Dviejų Dienų Piknikas
L; ' Tai visos Massachusetts lietuvių piknikas 
įj;’ paramai dienraščio Laisvės

Įvyks šeštadienį ir sekmadienį

1
 Liepos 4 ir 5 July

Liet. Taut. Namo Parke
Keswick Rd. ir Winter St. Montello. Mass.

I.'.....?.,,___________________________________________________________    

BROOKLYN, N. Y.

I
I

Piknikas Įvyks šeštadienį x

Liepos 11 July
4) Šiemet Laisvės piknikas bus naujoje vietoje, 

J Gerai įsitėmykite naujos vietos antrašą*:

National Hall & Park65-13 38th Ave. Woodside, L. I.Pikniko pradžia 2 vai, po pietų

visi jūs gerieji žmones, atlan
kę mane raštiškai ir ypatiš- 
kai, man įteikėt vieną didelį 
bukietą raudonų rožių, suskin
tą iš jūsų jautrių, malonių šir
džių. Viskas, ką galiu daryti, 
tai tarti jums kiltadvasiai 
žmonės širdingiausią ačiū. O 
minėtą rožių bukietą pasidė
siu savo name ant baltai už
tiesto stalo, jį laikysiu ir j uo- 
mi džiaugsiuosi, kol gyva bū
siu.

Laimėję premijas yra 
trys: brangioji draugė O. Gaš- 
kauskienė' iš Huntington, 
L. I.; brolis Stanislovas Sinke
vičius iš Watertown, Conn., ir 
Gilmanai iš Laurelton, L. I. 
Gilmanai net nepatingėjo ir 
ypatiškai atlankyti — ilga, 
varginanti kelionė. Ačiū, 
brangieji. K. Sinkevičiūtė.

—o-—
P. S. Skaitant drg. G i Įmano 

aprašymą Laisvėje pastebėjau 
įsibriovusią klaidą, kuri man 
skaudžiai gnybtelėjo už pa
širdžių. Draugas mini, kad aš 
čia gyvendama būk susiradau 
vyrą. Linkiu, kad taip būtų 
buvę, bet nėra. K. S.

WST ’

Oakville, Conn.
Svarbu

Gegužės 30 d. 7 vai. vaka
re, V. žiūraičio svetainėje, 
156 Falls Ave., įvyks masinis 
lietuvių susirinkimas. Bus 
skaitoma daktaro Boriso pa
rašyta paskaita. Daktaras sa
vo paskaitoje, trumpomis fra
zėmis, lengvai suprantama 
kalba aiškina, kaip pasilaikyti 
sveikatą, ypač senesnio am
žiaus žmonėms.

Paskaitą apsiėmė paskaity
ti J. J. Mockaitis iš Bridge
port, Conn. Mockaitis yra ge
rai pažengęs žmogus ir skai
tymui paskaitos apie sveikatą 

labai tinkamas.
Todėl, gerbiamieji tautie

čiai lietuviai, kas sveikatą 
branginate ir trokštate kuo 
ilgiausia gyventi, ateikite iš
klausyti sveikatos patarimų.

Virš minėtas pažmonis bus 
su užkandžiais ir kitokiais 
prieskoniais, smagiai laiką 
praleisime. Ant rytojaus išsi
miegosime, nes nereikės eiti Į 
d arba.

Visus ir visas kviečia, ,
LDS 31 Kuopa.

Camden, N. J.
Žinutės

RCA Victor Co. darbinin
kai nutarė streikuoti, jeigu 
kompanija neišpildys unijos 
reikalavimų. Darbininkai pri
klauso prie International Un
ion of Electrical Workers, 

•CIO.
šiai kompanijai dirba 64,- 

000 darbininkų. Taip praneša 
unijos atstovas Daniel Arnold.

šios kompanijos Morristown 
dirbtuvių darbininkai balsavo 

išimtu procentų už streiką, o 
Cincinnati dirbtuvių, darbinin- 

; kai balsavo 26 prieš, o 1 už 
i streiką.

Camdene šios kompanijos i t s
dirbtuves yra didžiausios. Čia 
didele dauguma darbininkų 

■ balsavo už streiką.
Kaip žinoma, ši kompanija 

išdirba radijo ir televizijos 
aparatus. Streikas turėtų pra
sidėti su birželio 1 d. Jeigu 
iki tam laikui kompanija ne
susitaikys su unija.

Unija reikalauja 10 nuošim- 
I čių pakelti darbininkams al- 
I gas, dubeltavo mokesčio už 
viršlaikius, geresnės apsaugos 
ligoje ir kitų pagerinimų.

šiais laikais pas mus dau
gelis labai suinteresuoti ark
lių lenktynėmis. Tam reikalui 
arti prie Camdeno įrengta pui
ki vieta. Per visą šį mėnesį 
tęsiasi šis raketieriškas spor
tas.

Suvažiuoja čionai iki 50,- 
000 laimės ieškotojų kožną 
dieną. Daugelis pasiryžę ati
duoti paskutinius marškinius. 
Skolinasi pinigus vienas nuo 
kito. Yra tokių, kurie užtrau
kia paskolas ant savo namų 
ii- sudeda į arklių lenktynių 
raketą.

Štai praėjusį rudenį vienas 
I asilas paėmė savo žmonos 
I brangius kailinius, keturių 
l šimtų dolerių vertes, nunešė 
i ir užstatė senui daiktų krautu
vėje už $70. O pinigus prakišo 
ant šio sporto. ' .

Tai pasiutęs patraukimas. 
Mat, kada arklys bėga, pra
kaituoja, tai asilas džiaugiasi. 
Kada arklys sustoja, tai ark
lys džiaugiasi, o asilas verkia, 
kad neteko pinigų.

★
Apie mūsų draugus

Aną dieną sustoju pas J. 
Lastauską. Pradėjus kalbėtis 
apie mūsų spaudą, jis išsi
traukia iš kišenės $20 ir sako:

I štai, drauge, penkinė dėl Vil- 
I nies bendrovės suvažiavimo 
i pasveikinimo, o $15 dėl Lais-

Amerikietis Adlai E. Stevenson (kairėje) sėdi su 
Burmos prezidentu Dr. B a U. Jis apsirengęs burmiečių

rūbais.

Pirmas New Jersey IDS Trečios
Apskrities piknikas

Piknikas įvyks gražiaja
me Montgomery Parke, Ir
vin g t o h, N. J., prie pat 
Newarko, į vakarų pusę, 
gegužės 31 d., sekmadienį, 
1 vai. po pietų.

Muzika, valgiai, gėrimai, 
viskas kuopuikiausiai sutai
syta, ir aptarnavimas bus 
mandagiau sias visiems. 
LDS Trečioji Apskritis ly
giai kviečia senus ir jau
nus išeiti pirmu kartu iš 
savo namų ir pripildyti sa
vo krūtinę tyru oru. Tuo 
pačiu laiku pasimatysi te. su 
savo gal seniai nematytais 
draugais ir draugėmis.

Tėmykite šį kelrodį, kuris 
yra tikras ir aiškus (ant 
plakato jis kiek neaiškus):

CHICAGOS ŽINIOS
Iš Žagariečių klubo veiklos

Balandžio 26 d. žagariečių 
Klubo susirinkim, įvyko Ven
gė Iiausko svetainėje. Narių 
buvo nemažai. Pirm. W. Kriš
čiūnas susirinkimą atidarė ir 
pareiškė, kad klubo narys 
Aleksandras ITanis yra miręs. 
Visi susirinkimo dalyviai atsi
stojo mirusio pagerbti.

Rašt. J. Keturakis perskai
tė pereito susirinkimo proto
kolą. Keturakis garsiai ir aiš
kiai skaito, kad ir pas duris 
galima girdėti, už tai vertas 
pagyrimo.

Pramogų komisija išdavė 
raportą iš buvusio parengimo. 
Balius ne per geriausiai pasi
sekęs, bet su gerų žmonių pa
galba išvengta nuostolių, o 
dar keletas dolerių liko ir pel
no.

Buvo siūlyta vieną komisi
jos narį suspenduoti, kuris į 
savo klubo parengimą neatvy
ko, o nuvyko į kitą balių. 
Kiti siūlė net jį iš klubo pra
šalinti. Narys iš tikrųjų pa
peikimo vertas.

Korespondentas irgi bom
barduotas, kam mažai balių 
garsinęs. Koresp. mano, kad 
baliaus garsinimas ne jo, o 
rengimo komisijos darbas.

Žagarietis.

Puikiai pasirodė

Smagu pranešti draugam 
ir LDS patriotams, kad jau
nųjų LDS moterų ir merginų 
klubo (Sorority) parengimas 

vės fondo. Nors šiuomi kartu 
mano sveikata prasta, sako 
Lastauskas, kosulys kankina 
senas laikas, bet kol dar ga
liu dirbti, tai mūsų spaudą 
turime paremti.

Lastauskas yra senas mūsų 
rėmėjas, labai nuoširdus.

Todėl LLD kuopa rengia jo 
pagerbimui išvažiavimą bir
želio 28 d. W,m. Patten darže.

A. J. P.

Iš Newarko imkite nuo 
Perm stoties Bus No. 16 
Clinton Ave., išlipkite ant 
Montgomery Ave., čia tik 
pusantro bloko po dešinei 
iki parko. 

/

Nuo Broad St. Bus No. 
13 Clinton Ave.

Nuo Penn stoties Bus No. 
25 ir No. 26 Springfield 
Ave., išlipkite ant 20th St. 
ir tiesiai 8 blokai į parką.

Karais: Važiuokite Mar
ket St. ir vėliau Springfield 
Ave. po kairei į 20th St. Ir 
taipgi galite važiuoti Clin
ton St. iki Montgomery 
Ave. čia po dešinei par
kas, 123 Montgomery Ave.

Komisijos Narys

pasisekė kuo puikiausiai. Su
vedus atskaitas atliko $200. 
Kaip buvome pasižadėjusios, 
visą parengimo pelną investa
vome į Chicagos lietuvių Kul
tūrinį Centrą (Mildos namą). 
Tai turėtų būti pavyzd is ki
lom kultūrinėm progresyviš- 
kom organizacijom prisidėti 
prie palaikymo taip reikalingo 
kultūrinio centro.

Aišku, vienos Sorority Klu
bo narės nebūtume galėjusios 
to atsiekti. Bet mums talkon 
atėjo tokis gausus skaitlius 
progresyvių lietuvių, jog ne
beįmanome nei kaip atsidėko
ti.

LDS Sorority sesutės yra 
aukštai dėkingos visiems ir 
visoms, kas tik prisidėjo prie 
pasekmingumo mūsų šaunio
jo parengimo. Dabar ir mūsų 
organizacija yra dalininkė 
taip seniai planuoto ir ką tik 
įsigyto kultūros centro—Mil
dos svetainės. Komisija.

“Kiekviena kova 
reikalinga aukų”

Prieš trisdešimt su viršum 
metų dirbęs šioje milžiniškoje 
ūkio padargų ir mašinų išdir- 
bystėje, Juozas Klastauskas 
pasakojo, kaip darbininkai, 
nepakęsdami blogų darbo są
lygų ir mažo atlyginimo, pri
versti buvo išeiti į atvirą kovą 
—streiką. Kovojant su bosų 
pasamdyta policija ir milicija 
ir grumiantis su skebais-streik- 

laužiais prisėjo ir skaudžiai 
nukentėti.

Klastauskas p a s a k o j a :— 
anksti rytą nuvykstame prie 
darbavietės ant pikieto lini
jos, kad neleisti įeiti į dirbtu
vę streiklaužių. Tarpe darbi
ninkų streikuojančių, narsiai 
kovojančių, Klastauskas mini 
cicerietį Lukoševičių, kuris 
atkakliai kovojo prieš streiko 
laužytojus-skebus. Sako, mum 
besigrumiant, tik pamatėme— 
raitoji policija galvatrūkčiais 
su šautuvais rankose nuo dirb
tuvės vartų atlekia tiesiai ant 
mūsų. Pasileidome bėgti, kad 
sužvėrėjusi policija nenušau
tų. Klastauskas sako, matau, 
kad neišsisuksiu, liksiuos nu
šautas arba skaudžiai turėsiu 
nuo žiaurios policijos nuken
tėti. Pribėgęs tiltą šokau 12- 
ką pėdų žemyn į griovį plyt
galių ir akmenų primestą. 
Išsigandęs, prisispaudęs prie 
tilto cimentinės sienos kenčiu. 
Tuo pačiu momentu tik gir
džiu viršuj mano galvos ark
lių kanopos dunda ir bėgan
čius streikierius muša. Kada 
raitelių mūšis ir šaudymo 
garsai aptilo, Klastauskas sa
ko, mėginsiu iš patilčio išeiti. 
Bet pajutau, kad viena koja 
per čiurnį išnarinta ir kaulas 
yra lūžęs. Apsižvalgęs į visas 
puses iš patilčio su labai skau
dančia koja vargais negalais 
nušokavau iki artimiausio gy
venamo namelio. Pasakiau kas 
su manimi įvyko ir į kokias 
aplinkybes atsidūriau. Įvedė j 
vidų ir davė žinią namiškiams,

Philadelphia, Pa.
MALE and FEMALE

BERNIUKAI
ir

MERGAITĖS
Mokytis Visokių Rūšių 

RESTAURANTO DARBŲ

PATYRIMAS
NEREIKALINGAS

Berniukai 16 ir Viršaus
Mergaitės 18 ir Viršaus

Kreipkitės:

LINTON’S
Friendly Restaurants

3950 Market Street
Philadelphia, Pa.

(100-103)

VIRĖJAI
VIRS 18 -- DARBAS PAKAITOM

Prašome Kreiptis,

LINTON’S
Friendly Restaurants

3950 Market Street 
Philadelphia, Pa.

(100-103)

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 
reikalu. Tad šį šeštadienį, gegužės- 
May 23 d., prašome susirinkti; pra
džia 7:30 vai. vakare. Rengėjai

MONTELLO, MASS.
Gegužinis Vaikščiojimas

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

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

Moterų Apšvietos Klubas

CLEVELAND, OHIO
: L.L.D. 22 kuopos susirinkimas 
. įvyks trečiadienį, gegužės-May 27 d., 
i prasidės 7 vai. vakare, L.D.S. Kliu- 
I bo svetainėje.

Šiame susirinkime bus išduotas 
raportas iš įvykusio parengimo ir 
reikės išrinkti delegatus j L.L.D. 15 
Apskrities konferenciją, kuri vyks 
gegužės-May 31, rusų patalpoje. Tad 
visi nariai ir narės malonėkite da
lyvauti susirinkime.

Valdyba.
(101-102)

ŠYPSENOS
Amerikoniškoj i prabanga
Demokratas: “Kai gavau 

sau naują automobilį, tai 
man nebereikia vaikščioti 
bankan taupinius padėti.”

Republikonas: “Supran
tu, dabar tu savo automo 
bilium ten nuvažiuoji.”

Demokratas: “Ne tame 
dalykas: man dabar jokių 
taupinių padėt nebelieka.”

•

Tik, kai patyrė
Tonis: “Reiškia, tu įsi

mylėjai nuo pat pirmojo 
pamatymo?”

Jonis: “Ne, tai buvo tik 
po antrojo pasimatymo. 
Pirmu kartu ją matydamas 
aš dar nežinojau, kad ji 
tiek daug pinigų turi.”

Surinko Kas Kitas

kad atvyktų parsivesti.
Sucementuota koja keletą 

mėnesių Juozui Klastauskui 
teko pasirgti ir ilgokai lovoje 
pagulėti, kol pasveiko. Kovoj 
už būvį, už geresnį kąsnį duo
nos savo ir šeimos, grūmėsi 
darbininkų klasė su kapitalis
tų klase.

Tūkstančiai jau yra žuvę 
arba netekę sveikatos beko
vodami su tais, kurie vargdie
nį darbininką skriaudžia. Tą, 
kuris jiems milijonus sukrau
na. R. š.

5 pusl.-Laisvė (Liberty) — aeštadien., Gegužės-May 23, 1953

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED FEMALE
HOUSEWORK. General. Plain 

cooking. Settled woman; 5l£ days 
and every other Sunday. Sleep out. 
Steady position for right womaii. 
Experience and references prefered.

Phone GR. 8-9380 for interview.
(97-103)

SECRETARY
Must have at least 5 years exper

ience. 2 girl office. Center City. 
Steady position. Good working con
ditions for the right girl. Write 
giving full details. Box 124, 711
Jefferson Bldg., Phila.

(100-106)
■.......................................... ,........

CLERK-TYPIST 
ACCOUNTING DEPT.

Office worker, good at figures, 
typing commercial course grad., for 
accounts receivable, billing & gene
ral office work. 5 day week. Good 
wages, plus hospital, medical, surgi
cal benefits, life insurance. Pension 
fund after 3 years service. North
east. Call RE. 9-7807. Ask for Mr. 
Mccliesney.

(100-106)
BOOKKEEPER

For wholesale Distributor. Exper
ience necessary. Steady position; 
good working conditions. Apply in 
person or phone. GARDEN STATE 
MERCHANDISE CLUB,

1404 Broadway, Camden, N. J. 
Wopdbury 3-5342.

(100-101)

STALŲ “ 
PATARNAUTOJOS
VIRŠ 18 — DARBAS PAKAITOM

Prašome Kreiptis

LINTON’S
Friendly Restaurants

3950 Market Street 
Philadelphia, Pa.

(100-103)
HELP WANTEDMALE^

OPERATORS
Sleeve Setters. Also Good all ar- 

round operator on fine coats. Stea
dy work; good working conditions. 
Apply in person.

S. ROTHSCHILD & CO.
44 No. 6th Street.

(100-102)
CLERKS

Two young men. Age 21 to 30. 
No experience necessary. Willing to 
learn. Steady work; good working 
conditions for willing workers. ' Ap
ply in person. See Mr. Zimmerman. 
Firestone Tire and Rubber Co., 1620 
So. 49th Street.

(100-106)
AUTO USED CAR MECHANIC 

Permanent position with large Olds
mobile dealer. 5 day week. Insur
ance benefits. Paid vacation. Gua
ranteed salary. Apply in person or 
phone Gene Hugo. GL. 5-3700.

BEECHING MOTORS 
4640 N. Broad Street

(10V102)

, AUTO MECHANICS
Experienced. Steady Work; top 

hourly rate. Good working condi
tions, in modern shop. Packard-Wil
lys dealer. Apply in person or phone 
Herb Wiley. West Chester 0666.

WILEY BROS. & LEWIS
116 Walnut Str., West Chester, 'Pa.

(101-103)

AUTO MECHANIC
Chrysler, experience preferred. 

Modern shop; paid vacation; Life 
insurance. Steady, ideal working 
conditions. Apply or phone:

Mr. Wolflngton. GR. 4-6206.
PILGRIM MOTORS /

160 E. Plnmstead Ave., 
Lansdowne, Pa.

(101-103)

REAL ESTATE
Delaware County 

COUNTRY ESTATE
45-acres estate nr. Westtown. 

Charming old stone home with 4 
large bedrooms, 2 tile baths on 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 stone garage. Barn. 
Beautifully landscaped. Everything 
is in excellent condition. Nr. P.R.R. 
transp. to Phila. Priced at $55,000. 
For appointment call —

SWEENEY & LUKENS 
Chester 3-7183.

(101-102)

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)

Žmogus tikrai yra visišJ 
kai beprotis: jis mažiausio 
kirminėlio negali sutverti, 
tačiaus dievus jis tveria sau 
tuzinais.

Michael de Montaigne



Kriaučių atydai!
Gegužės (May) 27 d. įvyks 

lietuvių kriaučių svarbus su
sirinkimas 11-27 Arion PL, 
unijos svetainėje. Pradžia 
7 :3O vakaro.

Gerbiamieji • kriaučiai ir 
kriaučkos, atidėkite savo na
minius reikalus ii- dalyvaukite 
susirinkime, nes yra svarbus. 
Bus perrinkimas skyriaus de
legato ir lokalo vice-pirminin- 
ko, taipgi lokalo užrašų sek
retoriaus. čia yra visiems bū
tina dalyvauti, kad tinkami 
žmonės būtų nominuoti i mi
nėtas vietas.

Ir bus svarbių pranešimų. 
Artinasi kriaučių vakacijos ir 
gavimas už 2 savaites modes
ties.

Nepamirškite turėti su saxi- 
mi unijos ir social security 
kortelės, kitaip nebūsite Įleis
ti į susirinkimą. Visi dalyvau
kite minėtu laiku. J. S.

Išvyka prie Laisves 
Statulos 23-čia

Norintiems iš arti pamatyti 
ir pasigrožėti Laisvės Statula, 
stovinčia ties New Yorko uos
to “vartais,” tam yra gera 
proga. Ir keleriopai naudinga. 
Ji įvyks šio šeštadienio popie
tį, gegužės 23-čią. 1 valandą.

Laisvės Statuloje yra įrašy
ta poema “The New Colos
sus.’’ šiemet sueina 50 metų 
nuo tos poemos ten įrašymo. 
Tos poetės vardą nešiojančios 
organizacijos — Emma Laza
rus Clubs—bendrai ruošia tą 
išvyką. Prie statulos Įvykdys 
atitinkamą programą 1 va
landą, o paskui ten pat, ant 
Bedloes Island, turės draugiš
ką pobūvį.

Laivai nuo New Yorko 
smaigalio—Battery7 Park —iš
eina į salą lygiai kas valan
dą. Battery Park privažiuoja
mas BMT Broadway lokaliniu 
traukiniu, Whitehall St. stotis. 
Ir* priveža IRT linijos.

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. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki 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

Hearns krautuvės vis 
dar užstreikuotos
Praėjusį ketvirtadienį He

arns departmentinės krautu
vės New Yorke 
streikuotos ii’ 
masiniai.

tebebuvo už- 
pikietuojamos

teismo keliuKompanijai 
gavus uždraudimą didesnių 
pikietų (leidžia tik po 200 
vienu kartu), darbininkai pi- 
kietuotojai pasiekia visuome
nę. ją informuoja apie streiką 
kitais būdais. Jie skleidžia 
lapelius. O daugelis ir balsu 
energingai šaukia šūkius.

Veikliu entuziazmu strc'i- 
Kieriai atpildo nuostolį, pada
rytą jiems uždraudimu . masi
nio pikieto. Mažai kęs eina į 
užstreikuotas kr.

’ užėjusieji, išgirdę 
į darni dengia savo 
publikos, gėdijasi 
lijonieriams prieš 
nes. Vengia, kad

i nepamatytų. Stiprokai organi- 
' zuotame miesto, kaip Now 
Yorke, niekam

' laužymu streiko
asmens darbą ir nuo jo paties 
ir jo šeimos duoną ir pastogę. 
Juk visa tai darbininkui pri
klauso nuo jo darbo ir uždar
bio.

utiAves.
ujimą,

nuo 
m i-padėję

darbo žmo-
pažįstam i

negarbinga 
atimti nuo

i Žymūs visuomenininkai

Vienuolika žymių visuome
nininkų pasirašė bendrą, vie
šą telegramą imigracijos vir- 

jšininkams New Yorke. Ragina 
i išleisti iš Ellis Island po kau- 
; ei j a jauną karo nuotaką su 
I kūdikiu, Mrs. Goldie David- 
i off.
‘ Mrs. Davidoff, gimusi Ka- 
| nadoje, amerikono veterano 
žmona ir motina Amerikoje 
gimusios 2 metu dukrytės, jau 
kelinta savaitė būna Ellis Is
lande su kūdikiu.

Greta protestų 
viršininkui
ghnessy, Now Yorke, 
taipgi siunčia 
tai motinai, 
Ellis Island, New York Har
bor, N. Y. Sveikinimai sutei
kia daug stiprybės Įkalintiems 
žmonėms, taip pat, kaip jie 
kad suteikia uždarytiems ligo
ninėse.

imigracijos 
Edward J. Shau- 

žmonės 
pasveikinimus
adresuojant į

McCarthy prietelis 
mokslo kontrolėje

New Yorko Miesto Aukš
tesniojo švietimo Tarybos pir-. 
mininku tapo paskirtas Jo
seph B, Cavallaro, vienas re
akcingiausių demokratų-tam- 
maniečių politinės mašinos 
tarnų.

Vos paskirtas, dar nespėjęs 
kojų sušilti, Cavallaro išgyrė 
Kongreso Neamerikinių Veik- 

Komiteto tūzus McCar- 
Velde, Jenner, 
jo vaikai 
mokyklų,

Pasigyrė, 
nelankė liau- 

bot privatiškas, 
apgailestavo, 

turėjęs lankyti 
liau- 
’ pa-

smų 
th y, 
kad 
dies
religiškas, 
kad jis pats 
liaudies mokyklą. Toks 
dies mokyklų “pat.ri jotas
skirtas vadovauti liaudies švie
timo reikalams. T-as.

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED MALE HELP WANTED—FEMALE

MAŠINISTAI

PRIE MILLING DARBO

Pamatykit ^Cukrinį Kareivį’ 
ir pasimatykime 24-tą

Paskutiniu kartu primena
me, jog operete “Cukrinis Ka
reivis” bus suvaidinta Liber
ty Auditorijoje jau ši sekma
dieni, gegužės 24-tą. Pradžia 
3:30 po pietų.

Auditorija randasi prie At
lantic Avė. ir 110th St.. Rich
mond Hill. Nuo 
ca linijos eiti du 
22-Atlantic- ir 
prie pat sales.

“Cukrini Kareivi” mums

BMT J amai- 
blokai. Bušai 
Q-37 priveža

suvaidins Newarko Sietyno 
Choras (ten jį vaidina šešta
dienio vak., 23-čią.), kuriam 
vadovauja Mildred Stensler. 
Choras per laikus yra paskil- 
bęs šauniu dainavimu ir meis
triškai pastatytomis operetė
mis. šiai operetei choras taip
gi yra gerai pasiruošęs, surin
kęs gerų dainos ir vaidybos 
talentų. Ateikite pasigrožėti!

Iki pasimatymo! C. D.

Būriai policijos padėjo 
šalinti šeima iš huto

Būriai policijos (apie šim
tas) sugužėjo prie Parkchcs- 
ter projekto gegužės 20-tos 
rytą. Ten kompanija ir val
džia rengėsi vykdyti evikciją. 
Vykdyti “free enterprise” 
“demokratiją.” Tiek daug 
policijos reikėjo tam, kad ga
lėtų Įvykdyti evikciją prieš 
žmonių valia.

virš va-

Kai miesto maršalas ir poli
cija atvyko šalinti Decatur 
šeimą iš buto apie 10 valan
dą, trijų kambarių butas buvo 
persipildęs jų kaimynais, dau
giausia moterimis, gal apie 
100 jų. Maršalo pagelbin inkai 
ir policija užtruko
landą laiko kol juos visus iš
vedžiojo, i š va r i n ė j o, 
iš buto ir galėjo pradėti išmė
tymą rakandų.

I.škraustymą galėjo Įvykdy
ti liktai per visuotiną spėką 
ir prievartą, šalintojai šeimos 
iš buto Įsigavo i butą tiktai

išmušus, išėmus plienines buto 
duris.

Decaturai buvo pirmoji ne
grų šeima tame bilijoninės 
Metropolitan Life apdraudų 
firmos projekte. Jie buvo atė
ję kaipo svečiai baltųjų žmo
nių šeimos, kuri vėliau, po 
baltųjų išsikraustymo kitur,
pasiliko gyventi buvusiame 
draugų bute. Pirmoji negrų

12,500 šeimų talpinan- 
projekte per 13 metų! 
šios evikcijos žmonės 

daug klausimų. Yra ži- 
kad New Yorko mies- 
valstija turi Įstatymą 
diskriminaciją. Kas at- 
su tuo įstatymu Deca^

išstumdč

Demokratai negali 
rasti kandidato

no
pe r 
kad

Negali ne dėl to, kad 
rinčių tapti majoru būtų 
mažai. Neranda dėl to, 
kandidatų perdaug. Del to
reikia rinktis atsargiai. Įvy
kus pasidalinimui tarpusavy
je, labai lengva pralaimėti bi
le kam, įskaitant ir demokra
tus, kurie jau ilgai valdo mie
stą.

Eina kalbos, kad buvo iš
bandymų pasiūlyti Impellitte- 
rį kandidatu. Vienas toks pa
siūlymas buvęs Jaunų Demo
kratų Klubo susirinkime, šim
tas ten buvusių dalyvių vien
balsiai pasipriešinę statymui 
Impellitterio demokratų kan
didatu.

Federalės valdžios ekono
mija gyvenamų namų statybos 
srityje yra klaidinga, pareiškė 
miesto planavimui komisijo- 
nierius Livingston, Jr., kalbė
damas televizijoje.

New York 36 veiteriai buvo 
areštuoti savo klube žaizda- 
mi pinaklį. Aiškinama, būk 
areštavo ne už pačią žaismę, 
bet už perdaug lermavimą. 
Teisėjas visus išteisino. Tačiau 
jie turėjo sugaišuoti dieną 
stoti teisman.

Mokytojai pasmerkė 
mccartizma

Naujai paskirtam Now Yor
ko aukštesniojo švietimo virši
ninkui Joseph B. Cavallaro 
išgarbinus mccartizma, kilo 
banga protestų. Pirmą dieną 
po pagyrų atsiliepė organizuo
ti mokytojai, trys skirtingos 
mokytojų unijos.

Tarpe pasmerkusių mccar- 
tizmui pagyras ir pasiūlymą 
Įvesti miestinę ragangaudystę 
mokykloms, yra ir tos unijos, 
kurios yra priešiškos pažan
giesiems.

JIG BORER.

Atlikimo darbams ant užsakymų. 
Gera mokestis. Nuolat. Puikios dar
bo sąlygos.

TeL Mount Vernon 8-5552
(100-106)

REIKALINGOS MERGINOS
Prie Counter & checking darbo 

dry’ cleaning krautuvėje, nuolatiiws 
darbas, gera mokestis. ’

Kreipkitės:
KAREN CLEANERS
81-06 — 37th Ave.,

Jackson Heights, L. I.
Tel. TW. 8-1608

(98-102)

REAL ESTATE
8 KAMBARIŲ — 1 ŠEIMOS

Gerai būdavot as, 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)

Pirmutinės Jš 
ties pareiškė

vietinio sri- 
protestus Ne v/ 

York Teachers Guild Lokalas 
nepriklausoma

Teachers Union of New York 
City; Public Education Asso
ciation.

A FL;

Visų unijų kritika Caval la
pui parodo, ’ kad jis visai ne
pateikė pasiūlymų pagerinti 
sąlygas mokykloms, moki" 
niams ir mokytojams. Ir kad 
tą savo neplaningumo, nesu
pratimo ar nenorėjimo su
prasti savo pareigų biednystę 
bando pridengti siūlymu 
gangaudystės.

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)

COUNTERGIRLS
jūs esate vikrios, patikimos 

ir gražios išvaizdos 
WHITE TOWER

Reikia Jūsų
Mes jus išlavinsime, duosime val

gi, uniformas, apmokamas vaka- 
cijas, apmokama apdrauda. Darbas 
seniai įsteigtame restaurante su 
daugeliu vietų (chain stores), Man
hattan, Bronx, Brooklyn, Queens ir 
Westchester.

EMPLOYMENT OFFICE 
46th St. ir 8th Ave.

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

Matykite Mr. Malvasio
(99-102)

Jei

OPERATORES—PATYRUSIOS
Darbas prie sportswear. Nuola

tinis darbas. Gera mokestis.
Kreipkitės:

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

(99-101)

ra

Suėmė narkotikus
Yor-

2 ŠEIMOM NAMAS
50x100, įskaitant 4 garadžius. $200 
mėnesinių jeigu, parduodamas su 
nuostolių už $16,000. Kiti geri 1 ir 
2 šeimų pirkiniai ir pelningos jeigos.

GUS SCHWEITZER
31-01 — 36th Ave., Astoria, L. I.

(100-106)

FINGERW AVER—MANICURIST
Pilnai mokanti. Vien tik patyOfu- 

i;i. 5 dienos, nuolatinis darbas, 
mokestis. Kreipkitės:

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

BO. 8-1597
(99-103)

216th ST.

namas, 5 
kambariai

šeima 
či ame 

Dėl 
kelia 
noma, 
tas ir 
prieš 
sit i k O’
turų šeimos nuotikyje? Poli
cijos viršininkas tikrina, jog 
policija prižiūri, kad būtų 
vykdomi Įstatymai. Tai dėl ko 
policija buvo atsiųsta padėti 
kompanijai, kuri pasielgė 
prieš įstatymus? — klausia 
žmonės. Rep.

Muitinės agentai New 
k e praėjusį trečiadienį laive 
Constitution atrado ir konfis
kavo $100,000 vertės narko
tikų. Tardyti, žinoma, buvo 
pašaukti Įgulos, nariai, nors 
grobi rado pirmos klasės pa
talpose. šiuos žodžius rašant 
dar nebuvo savininkų susekę.

WILLETT AVE., ARTI 
BRONX

Gražus 2 šeimų stucco 
kambariai ir foyer-up, 5 
ir dideli, žemiau apšildomi porčiai.
2 karam garadžius, screens, Vene
tians, Awning, gesu apšildomas. Že
mės plotas 100x100. Arti mokyklų, 
bąžnyčių ir transportacijos. Tikras 
pirkinys, tik už $20,000.

šaukite savininką: OL. 2-0707
(101-107)

Al

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios. Darbas prie draperies, 

slipcovers ir bedspreads. Nuolatinis 
darbas. Gera mokestis. Puikios 

darbo sąlygos, šaukite:
TE. 9-0356

(99-103)

TARP LIETUVIU
Juozui Steponaičiui pagerb

iu kriaučiai ir kiti jo priete- 
I liai ruošia bankietą gegužės 
23-čios vakarą, 7:30, L, A. 
Piliečių Klube, 280 Union 
Ave,, Brooklyn^, šauniai va
karienei (su visais trimingais) 
kaina tik $3. Tikisi smagaus 
pobūvio. Kviečia visus.

'Ridgewoodietis II. Brunk
horst tapo sulaikytas tardy
mui kaipo dukrytės pagrobė
jas. Tėvų perskyrose, dukry
te buvo pavesta motinai, bet 
tėvas ją buvo išsivežęs Flori- 
don be motinos žinios.

PARDAVIMAI
SKIFF BOAT—26”—115IIP

Su Crown Chrysler Motoru, 
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—GROSERNĖ
Lenkiškai 

kostumeriai. 
ma kaina.

ir lietuviškai kalbanti 
Išdirbtas biznis. Že- 

Turi greit parduoti.
M. SULKA

60-27 56th Rd., Maspeth, L. L
(99-105)

LDS Trečioji Apskritis pra
šo visus brooklyniečius ir a- 
pylinkės lietuvius atsiminti, 
kad pirmasis šių metų pikni
kas Įvyks gegužės 31-nią, 
Montgomery Parke Irvington, 
N. J ž, R.

Williamsburgo YM ir YMIIA 
praplėtė ir pagerino savo 
vasarvietę vaikams. Viršinin
kas Dr. Sternberg praneša, 
kad šiemet ten jau galės a- 
tostogauti .300 vaikų. Kempė 
randasi prie Barnes Lake.

SKELBKITeS laisvėje

Italy's Greatest Actress _
ANNA MAGNANI 

in ^,er prize-winning 
performance

HIGGINS—23” —OPEN UTILITY
10 pasažierių, 43 MPH, naudotas 

tik 60 valandų, ištisai naujose sąly
gose. Kainuoja $7,950. Parduodamas 
su nuostoliu tik už $3,000. Telefo- 
nuokite savininkui:

HEMPSTEAD 2-1975
(100-102)

ond introducing TINA APICUIA 
Produced by HIM BHUSSIMA 

Directed byfUCHINO VISCONTI 
An I. f. (. Peleose

NOW PLAYING!
TRANS-LUX 60<Aon/lfat/ison

v Pl. 5-2746

Telegrafistai balsavo 
pasirinkimui unijos

Neseniai įvyko Western 
Union telegrafistų balsavi
mas pasirinkimui unijos. At
stove derybose su kompanija 
pasirinkta American Commu
nications Association (nepri
klausoma). Už 
2,241 balsai. 
Commercial 
Uniją, AFL,

Varžybos
unijų įvyko jau ne pirmu kar
tu. Per ‘ 11 
aĮstovauja 
buvę šeši 
riuos ACA
'Laimėjusi unija skelbia, 

kad šiemet ji žymiai padidino 
gautų balsų procentą.

ją paduoti 
Ųž jai priešišką 

Telegraphers 
balsavo 1,619.
tarp tų dviejų

Virginia 9-6125

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

TYRIMUI

metų, kai ACA 
darbininkus, yra 

perbalsavimai, ku- 
laimėjo.

unija

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

Except Thurs; & Holidays
87-20 85th Street, 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

!MATTHEW A.: 
: BUYUS ;
J (BUYAUSKAS) J
• LAIDOTUVIŲ !
’ ' DIREKTORIUS J
• v <• <
! 426 Lafayette St. I
» Newark, 5, N. J. J» «
» MArket 2-5172 J
> «

Reid jaunukų tėvai neturė
jo pinigų prigėrusių 
laid u vėms. K a i m yri a i 
siu vaikų draugai išėjo 
ves rinkti pinigų vaikų 
tuvėms.

vaikų 
žuvu- 

i gat-

Miss Beal rice Sacks, 27 
mirė iškritusi ar iššokusi 
savo buto septintame aukšte 
30 W. 90th St., New Yorke.

brinkimai

m.,

A.C.W.A. 54-to Skyriaus Extra 
sirinkimas Įvyks gegužės 27 d., 1953, 
11-27 Arion Pl., Brooklyn. N. Y.

Nariai prašomi dalyvauti su nari- 
nėm kortelėm. Pradžia 7:30 vakare.

Valdyba.
(100-102)

SI I-

Harlem upėje atrado apie 
55 metų vyriškio kūną. Kiše
nėje rado kortą su vardu Os
car J. Law rašte, iš Bronx. 
Bet paduotame antraše niekas 
tokio asmens nežino.

Policijos viršininkai žado 
mokyti policiją kaip pažinti 
žmones ir- kaip su jais apsiei
ti. Pradėsią su kapitonais. 
Paskiau seks eiliniai.

Brooklyniečiai Jack Roberts 
ir jo uošvis Robert Penkuvos 
neprigėrė apleistoje išmatoms 
duobėje prie 849 E. 95th St. 
Juos išgelbėjo gaisragesiai.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS

Pagrobę $56,000 
vertės brangumynii

Du plėšikai atvilioję bran- 
gumynais prekybininką į Ho
tel Gotham prie garsiosios 
5th Avė., pristatydami kos-, 
tumeriais. Pardavėjui atvežus 
prekes parodyti, jį surišę, plė
šikai pabėgo su turtu.

Užlaiko puikų

Eyck St. Brooklyn, N. Y
Telephone E Vergreen 4-8174

Grand Central stotyje New 
Yorke geg. 6-tą kas nors iš
sprogdino naminę bombą. 
Sprogimas išdraskė 4 baga
žams pasidėti spinteles, bet 
žmonių nesužeidė.

Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

RANKINEI SKALBYKLAI
DARBININKĖS

$35 į savaitę. 5 dienos, 8 valandos. 
Nuolatinis darbas. Kreipkitės:

LONG POY LAUNDRY
— 77th St., Jackson Heights, 

Long Island.
Tel. HA. 9-5426

(100-101)------------------------------------------- Į 
REIKALINGOS

BEAUTY OPERATORĖS
Patyrusios, pilnai mokančios. Da

liai ar pilnam laikui. Nuolatinis dank 
has, gera mokestis. KreipkiX.es: f

CRANLYN BEAUTY SALON
60 Henry St., Brooklyn, N. Y.

(101-102)
REIKALINGOS EMBROIDERERS

Ant kūdikiams sweateriu. Vien tik 
patyrusios.

Pilnam ar daliai laiko.
Nuolatinis darbas, geros, darbo 

sąlygos. Kreipkitės:
SCHMIIDT

Steinway St., Astoria, L. I. 
Tel. RA. 8-6327

(101-103)

3557

2517

MERGINOS-MOTERIŠKĖS

Fabriko darbininkės, lengvas 
, darbas.

Kreipkitės iki May 29th
NORSID MFG. CO.

21 Atherton St., Yonkers, N. Y.
Tel. YO. 5-8145

(101-103)
REIKALINGOS OPERATORĖS

Single needle mašinom, patyrusios. 
Darbas prie Auto Scat Covers. Nuo
latinis darbas. Kreipkitės:
WELL MADE AUTO SEAT CO.

5303 Broadway, Woodside, L. I.
(101-103)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios, dirbti prie suknelių.

Nuolatinis darbas, gera mokestis.
Kreipkitės:

J. COMO
Hart St., (arti

Brooklyn
Tel. GLenmore

435 Broadway);

3-6989
(101-103)

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Bet šitas visiškai suniekšė
jęs menševikų lapas per grei
tai apsidžiaugė. Dar ir apsi- 
melavo.

Paskutinė Rosenbergų ape
liacija dar neatmesta. Aukš
čiausias Teismas savo nuo
sprendžio dar nepadarė, ne
paskelbė.

Bet paskutinė viltis dar ne
būtų žuvusi, jeigu Aukščiau
sias Teismas ir atmestų jų 
paskutinę apeliaciją. Dar gi 
yra Amerikos žmonės, žmonių 
gi balsas yra “dievo balsas.”

Ar jau ir tam Keleivis ne
betiki ?

Slaptosios policijos vizitas 
garažiun 119 Hope St., Wil- 
liamsbųrge, areštuodino 9 as
menis, įtartus rinkime “betų” 
ant arklių lenktynių.

6 pusl.—Laisvi (Liberty)-šeštadien., Gegužės-May 23, 1953

KreipkiX.es



