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KRISLAI
Bet gaiety būti dar geriau.
Muilo burbulas.
Ėda savuosius.
Nesupranta, ir tiek.
Tik pusė žingsnio.

Rašo A. Bimba
■■■■■. ■■ ,i ,»

Kas gi nežino, kad mūsą 
Š8f?is yra didelė ir labai tur
tinga. Tuo kiekvienas gali pą-
sididžiuoti.

Tiesa ir tas. kad daug žmo
nių gyvena gerai, pasiturin
čiai. Daugelis net ir darbinin
kų turi gerus namus, automo
bilius, šaldytuvus, televiziją ir 
daug kitų modernišku pra
šmatnybių.

Betgi kaip tiktai dėl to nė
ra jokio pateisinimo mūsų 
didmiesčių lūšnynams, tani 
vargui ir skurdui. kuriame 
tiek daug milijonu mūsų žmo
nių randasi.

Nėra jokio pateisinimo, kad 
tiek daug milijonų jau ran
dasi nedarbo eilėse., o kiti mi
lijonai bijosi neteksią darbo.

Tam viskam nėra jokio pa
teisinimo. Ir tiktai tie Ameri
kos patrijotai, kurie darbuo
jasi už pašalinimą tų negeru
mų. O juos pašalinti galima, 
jeigu tiktai dauguma Ameri
kos žmonių susiprastų ir pa
norėtų juo,s pašalinti.

•
H’ai< reakcijonieriaĖ pasilei

do visa burna šaukti, kad mū
sų šalies visas valdiškas apa
ratas esąs pilnas “raudonų’’ ir 
“šnipiškų” gūžtų, daug kam 
gal taip ir atrodė.

Bet tai buvo muilo burbu
las. Taip mes iš sykio sakėme. 
Taip dabar pasitvirtina.

Dabar pats Brownell pa
skelbė savo tyrinėjimo rezul
tatus. Tarpe įvairiuose fede
ral in i u ose departmentuose 
esamų 761,500 tarnautojų jis 
suradęs ir išmetęs laukan vi
so labo tildai 40 “nevieni u j nM 
arba ‘ ‘ n e išt i k i m n j ų’

•

Reakcijonieriai pradėjo ėsti 
savuosius. Tai buvo galimu 
numatyti jau seniai. Taip va
dinamų “raudonųjų” mažai 
tėra, todėl ilgai užtekti nega
lėjo.

McCarthy, Jenner, McCa- 
rran pradėjo vanoti kailį ei- 
senhovvriečiams. Jau- tenka, 
kl%n ir prezidento paskirta
jam Aukščiausio Teismo pir
mininkui Warrenui.

Atsiras aukų ir daugiau. 
Pamatysite. ,

Tai logiška, tai neišvengia
ma. Makartinis fašizmas ko
munizmo pavojų sukūrė svie
to akių muilinimui,

•

Aš Vėl bėdos turiu su Chi- 
cagos marijonų Draugu. Jo 
redaktoriai klausia ir nesu
pranta : '*

“Iš kur atsirado jėga, kuri 
palyginti trumpu laiku nuga
lėjo buvusią Kinijos (Čiang 
Kai-seko) milijoninę ar
miją?”

Tegu sykį ant visados tie 
Chicagos Anjarijonai įsideda 
sau į galvą ir panašiais klausi
mais mūsų nebevargina :

Toji jėga Kinijoje buVo Ki
nijos liaudis — darbo žmonės, 
darbininkai ir valstiečiai. Jie 
greitai ar sėkmingai apsidirbo 
su Čian^o karinėmis gaujomis.

•
Gerai, žinoma, kad mūsų 

valstybės sekretorius Dulles 
sutiko tartis*su Kinijos LiaiP 
dies Respublika Genevoje. Už
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EGIPTO PREZIDENTAS
NAGUIB PRIVERSTAS
PASITRAUKTI
Naujuoju Egipto valdovu tapo 
vice-prezidentas gen. Nasser

Anglijos seimo atstovai surado 
baisų anglų terorą prieš negrus

London. — Anglijos sei-Į siems ponams, prieš negrus, 
mo delegacija sugrįžo iš! Nes kitaip sukils visos ne- 

; Kenyjos ir raportavo, kaip | grų gentės prieš Angliją 
j žvėriškai anglų karinome- rytinėje Afrikoje.
i nė ir policija kankina bei j Anglai Kenyjoje tiesiog 
žudo negrus, vadinamus ; nukovė jau 3,400 Man Mau

i Man Mau “teroristus” toje i negrų, šimtus kitų pakorė

Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tieji.

EISENHOWER PRIVERTĖ 
ARMIJOS SEKRETORIŲ 
PASIDUOT McCARTHY’UI
Armijos vadas Stevens jau leis 
ragangaudžiui kvost karininkus

Kairo, Egiptas. — Revo
liucinė Egipto karininkų 
taryba privertė pasitraukti 
šalies prezidentą generolą 
M. Naguibą, kuris taip pat 
buvo premjeras.

Jo vieton taryba paskyrė 
premjeru vice - prezidentą 
generolą Gamalą Nasserį.

Oficialis pareiškimas sa
ko, jog Naguibas reikalavo 
vienavaldiškos galios — at
mesti revoliucinės tarybos 
s p r c n d i m us; nieko nesi-

tė vienvaldiškus 
reikalavimus; todėl jis ir; 
turėjo pasitraukti.

Pareiškimas taip pat nu- ! 
rodo, kad revoliucinė tary-I 
ba iš anksto buvo paskyrus | 
generolą Nasserį Vadu per
versmo, per kurį tapo iš
vytas Egipto karalius Fa- 
rukas 1952 metais; bet 
Nasseris leido Naguibui 
perimti vadovybę į savo 
rankas.

ti anglus iš Suezo kanalo 
ruožto ir iš Sudano. Dar 
nėra, žinios apie premjero

klausiant pakeisti minis
trus; paaukštinti ar pava
ryti armijos oficierius, kaip 
kad Naguibui patinka, ir tt. j Nasserio politiką link An-

Revoliucinė taryba atme-1 glijos bei Amerikos.)

Naujas karinis blokas 
prieš Sovietus—Turkija,

i Pakistanas, Irakas, Iranas

Bagdad, Trak. — Irako 
premjeras Jamali sakė, jo 
valdžia sutiktų prisidėti 
prie Pakistano ir Turkijos 
karinio sąryšio.

Jungtinės Valstijos užgy- 
i rė karinę Turkijos sutartį 
su Pakistanu ir stengiasi 
ton sutartin Įtraukti Iraną 
ir Iraką. Tai būtų “sąly- 
dus apsigynimo” frontas 
prieš Sovietų Sąjungą iš 
pietų pusės, kai]) teigia 
amerikiniai korespondentai.

VIETNAMO PARTIZA
NAI ARTI HANOI

Hanoi, Indo-Kim — Pran
cūzai stengiasi išmušti Vi
etnamo liaudininkų parti
zanus iš apylinkės Hanoi, 
Indo-Kinijos sostinės. Par
tizanai atkakliai ginasi.

Anglai statys Sovietam 
žvejybinius laivus

London. — Anglijos val
džia jau užgyrė vieną su
tartį, kurią anglai fabric 
kantai parsivežė iš Mask
vos — pastatyti Sovietų Są
jungai eilę motorinių žve
jybos laivų už 14 milijonų 
doleriu, v

Ilnoi, Indo-Kin. — Viet
namo liaudininkų radijas 
kartojo, kad jie sutiktų tar
tis su Franci j a dėl tarkos 
darymo. /

tai galima jį karštai pasvei
kinti.

Bėda tik tame, kad jis tepa, 
darė pusę žingsnio. Turės ka
da nors padaryti ir antrąją 
pusę. Pamatysite: jis turės 
visiškai ir pilnai pripažinti 
naująją Kiniją ir liautis save 
ir visą Ameriką juokinęs viso 
pasaulio akyse su tuo savo 
nusmukusiu ir susmukusiu 
Čiang Kai-šeku,.

Grotewohl sako, Amerika 
dar daugiau šnipų nori 
Įbnikt i Rytinę Vokietiją

Berlin. — Rytinės Demo
kratines Vokiečių Respu
blikos premjeras Grotewohl 
atmetė Amerikos. Anglijos 
ir Francijos pasiūlymą — 
leisti visai laisvai važinėti, 
lakstyti bei vaikščioti iš va
karinės Vokietijos į Rytinę 
bei atgal.

Grotewohl pareiškė:
“Jeigu būtų atidaryta to

kia kelionių laisvė, tai Ame
rika dar daugiau privary
tų savo šnipų, kenkėjų ii' 
teroristu i Sovietu kontro
liuojamąją Rytinę Vokieti
ją.”

Dulles sako, “Sovietai gal 
ir nori taikos Azijoj”

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius John 
Foster Dulles vėlai trečia
dienį per radiją teisinosi, 
kodėl jis, daly v a u d a m a s 
Keturių Didžiųjų konferen
cijoj Berlyne, sutiko kvies
ti Kinijos Liaudies Respu
bliką į naują didžiųjų vals

tybių konferenciją Šveica
rijoj, balandyje.

Dulles vėl bažijosi, jog 
diplomatiniai nepripažįsta 
ir nepripažins dabartinės 
Kinijos valdžios. Tačiau, 
jis pastebėjo, “mes turime 
pripažinti faktą,” jtfg ko
munistinė Kinija yra galin
ga jėga, nors tai ir “nedo
ra jėga.”

Dulles taipgi pripažino, 
kad “Sovietų Sąjunga gal 
ir norėtų taikos Azijoje/’ 
bet pasak jo, Sovietai “ne
nori susitaikyt su vakarais 
Europoj” kas liečia Vokie
tijos suvienijimą bei kitus 
europinius klausimus.

Dulles smerkė užsieninio 
ministro Molotovo reikala
vimus — atšaukti karines 
amerikonų sutartis su va
karinės Europos kraštais

. Anglijos kolonijoje, rytinė-! ir 30,000 suvarė į koncen- 
je Afrikoje. tracijos žardžius. Bet tas

šeši seimo delegatai, at*! teroras tik juo labiau kurs- 
stovaudami visas politines j,to negrus į kovą prieš; bal- 
anglų partijas, perspėjo sa-' tuosius pavergėjus, kaip 
vo valdžią, kad jinai turėtų ' sakė Anglijos seimo delega- 
sulaikyt kruvinuosius žy-' cija, kuri per 18 dienų ty* 
gins savo policijos ir kari- Į rinėjo anglų “tvarką” Ke- 
ninkų, parsidavusių baltie- Į nyjoje..

Plieno gamyba nupuolė; Magsaysay paliepė 
iki 72 procentu j nušluot partizanus

New York. — Ameriki
nis Geležies ir • Plieno In
stitutas praneša, jog dar
bai plieno fabrikuose įvai
riose valstijose nupuolė iki 
72 su puse procentų. Tai
gi plieno gamyba sumažė
jo 24 su puse procentais.

Paleista keliolika tūks
tančių darbininkų. Daugu
ma kitų tedirba tiktai 4 
dienas per savaitę.

Japonijos ministry 
kyšiai “susirgdino” 
jos premjerą Yošida

-- ———
Tokio. — Socialistų ir 

progresyvių atstovai Japo
nijos seime reikalavo, kad 
pro'- amerikinis premjeras 
Yošida ateitų pasiteisinti 
tokiais klausimais:

Kodėl jis laikė valdžioje 
ministrus, kurie ėmė kyšius 
iš kompanijos ir už tai da
vė jai užsakymus statyti 
valdžiai laivus? Ar Yoši
da nežinojo, kad jo “libera
lų” partijos sekretorius Ari- 
ta nešė tos kompanijos ky
šius ministrams ?

Yošida, dar nesugalvoda
mas, kaip pasiteisinti, to
dėl ėmė ir “susirgo.”

Progresyviai ir socialistai 
reikalauja vėliau pašaukti 
Yošidą į kvotimus, kada jis 
“pasveiks nuo tos politinės 
ligos.”

Manila. — Kad partiza
nai nepasidavė pagal Filipi
nų prezidento Magsasay 
reikalavimą, tai jis pasiun
tė savo karinius lėktuvus ir 
būrius kariuomenės su šar
vuotais automobiliais'ir pa
trankomis, įsakydamas ap
supti ir sunaikinti partiza
nus Banahaw kalnyne, į 
pietų rytus nuo sostinės 
Manilos.

Washington. — Armijo? 
sekretorius Robertas T. 
Stevens pirm keleto 'dienų 
buvo įsakęs generolui RaL 
phui Zwicker’ui bei kitiems 
karininkams atmest kvoti
mus, kuriuos jiems ruošė 
ragangaudis senatorius Mc
Carthy.

Bet trečiadienį Stevens 
jau nusileido McCarthy’ui 
i r jau liepė generolui 
eiti per McCarthy’o šeren- 
gą. Ragangaudis klausinės 
Zwickeri, Antrojo pasauli
nio karo didvyrį, kodėl jis 
pakėlė dentist ą 1 r v i n g ą 
Peressą į armijos majorus 
ir, pagaliau,, davė jam gar-

Newark, N. J.
Katrina Stelmokienė iš 

Newarko, N. J., randasi 
Newark City Hospital’lyj, 
Ward 16, kur laukiasi sun
kios operacijos.

Lankymo valandos kiek
vieną dieną nuo 2 iki 3 vai. 
popiet. Pirmadienį, trečia
dienį ir penktadienį vakare 
nuo 7 iki 8 vai. O. S.

Nairobi, Kėny j a. — Šio
mis dienomis anglų polici
ja bei kariuomenė nužudė 
dar 83 negrus Kenyjoje.

ir ištraukti visas okupaci
nes svetimųjų armijas pir
ma, negu vokiečiai balsuos 
dėl Rytinės ir Vakarinės 
Vokietijos suvienijimo*

Vakaru europiečiai 
šaukiami į sambūri 
prieš Amerikos planą

Paryžius. — Eduardas 
Deladier, buvęs Francijos 
premjeras Antrojo pasauli-’ 
nio karo metu, ir astuoni 
kiti dabartiniai seimo na
riai šaukia visu vakarinės 
Europos šalių sambūrį Pa
ryžiuje, kovo 20 d., kad at
mestų karinį planą, kurį 
Amerika mėgina įbrukti še
šiems vakarų Europos kraš
tams.

Deladiero ir jo bendrų at
sišaukimas smerkia ypač 
Amerikos pasimojimą at
gaivinti vokiečių armiją 
Vakarinėje Vokietijoje ir 
įjungti ją į tarptautinę ar
miją sykiu su francūzais, 
belgais, italais, holandais 
ir luksemburgiečiais prieš 
Sovietų Sąjungą.

Sovietą piliečiai laimi 
žiemos sportą lenktynes

Falun, Šveicarija. — So
vietų studentas Vladimiras 
K u s i n laimėjo pašliūžų 
(ski) lenktynes prieš šve
dus, norvegus ir suomius. 
Kusinas už tai gavo sida
bro medalį.

Sovibtų sportininkė Lidi
ja Selokova laimėjo pasau
linį čiužinėjimo čampiona- 
tą.

ATOMINĖS ANGLŲ 
ROBOT-BOMBOS

London. — Anglijos karo 
ministerija pranešė savo 
seimui, kad jau gamina už
taisytas atominiais sprogi
mais robot-bombas*

Francijos ministras lekia 
Indijon tartis apie karo 
stabdymą Indo-Kinijoje

Paryžius. — Francijos 
■ premjeras Laniel pasiuntė 
savo oro ministrą Christia- 
ensą Indijon “greitais rei
kalais.” Suprantama, jog 
ministras tarsis su Indijos 
premjeru Nehru, kaip ga
lima būtų padaryti paliau
bas I^do-Kinijoje, sulaikant 
karo veiksmus tarp Vietna
mo liaudininkų ir francūzų.

United Press, amerikinė 
žinių agentūra, sako, dau
gybė francūzų daro spaudi
mą savo valdžiai, kad steng
tųsi tuojau sustabdyt mū
šius, Imagai Indijos pasiūly
mą, v

Anglija jieško išradimą 
prieš Sovietą submarinus

London. — Anglijos val
džia skiria 44 milijonus do
lerių tokiems naujiems iš
radimams padaryti, kad an
glų submarinai bei kiti lai- 

1 vai galėtų sėkmingai nai- 
' kinti Sovietų submarinus.

Anglijos karininkai sako, 
kad Sovietų Sąjunga turi 
apie 350 submarinų, o An
glija — tiktai 57 submari
nus. ;

Amerika visu įkarščiu v
ginkluojasi Filipinuose

1 Į

Manila.—Jungtines Vals-į 
tijąs skubotai statydina: 
milžiniškas stovyklas - tvir
toves kariniam savo laivy
nui ir oro jėgoms Filipi
nuose. Sako, tos tvirtovės 
bus svarbioji amerikonų 
atrama, “ginant Tolimuo
sius Rytus nuo, komuniz
mo.”

bingą paleidimą iš tarny
bos. McCarthy pasakoja, 
kad Zwickeriui buvo pra
nešta, jog Peress esąs ko
munistas.

Stevens taip pat žadėjo 
išduoti McCarthy’ui vardus 
kitų oficierių, kurie prisi
dėjo prie Peresso paaukšti
nimo.

Aišku, jog prezideMas 
Eisenhoweris įsake armijos 
galvai Stevensonui pasiduo* 
ti McCaijthyTii. Nes reikia 
išlaikyti republikonų vieny
bę su makartizmu, o jeigu 
Stevens paimtų viršų, tai 
McCarthy’o šalininkai galė- 

! tų pakenkt republikonams 
•' būsimuose kongresiniuose 
i rinkimuose.

Kuomet Stevens tarėsi su 
McCarthy’u ir kitais ra- 
gangaudžių komiteto na
riais viename kambaryje, 
tai vice-prezidentas Nixo- 
nas sėdėjo gretimame kam
baryje ir tėmijo jų pasita
rimus. Eisenhoweris jau 
ir pirmiau naudodavo Nix
on ą kaip taikytoją, kuomet 

į republikonai susipešdavo.
__________

i STEVENS PERPYKĘS
Washington. — United 

Press rašo, jog armijos se
kretorius Stevens “pašėlu
siai perpykęs” dėl to, kad 
spauda ir radijas paskleidė 
žinias apie jo pasidavimą 
McCarthy’ui.

Amerikonai jau stato 
karo bazes Ispanijoje

Bilbao, Ispanija. — Jung
tinių Valstijų ambasado
rius Dunn, čia kalbėdamas, 
pranešė, kad amerikonai 
jau pradeda statyti sau ka
rines lėktuvų ir laivų sto
vyklas Ispanijoje.

Tų darbų pradžiai Ame
rika paskyrė 60 milijonų 
doleriu iki liepos 1 d. šie
met. O Franko fašistų val
džiai Amerika duoda 85 mi
lijonus dolerių paspirties ir 
žada pristatyt tankų, lėk
tuvų bei kitų ginklų už 141 
milijoną dolerių, kaip sakė 
Duųp.

Maskva. — Sovietų ko
munistų laikraštis Pravda 
vadino amerikines bazes Is
panijoje “rimtu pavojum 
taikai Europoje.”

ORAS. — Velsu ir dalinai 
apsiniaukę.

54 milijonai amerikiečių 
perka dienraščius 

anglų kalba
Philadelphia.—1953 metais 

54,048,953 amerikiečiai kas
dien pirko laikraščius an
glų kalba, kaip skaičiuoja 
Ayer and Sons Directory, 
m e t r a š t inė knyga apie 
laikraščių ir žurnalų cir
kuliaciją.
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(VAIRUMAI IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

Ar gamma globulin saugo nuo vaikų paralyžiaus

BEN GOLD TEISME
ŠIĄ SAVAITĘ Washingtone prasidėjo Ben Gold’o 

teismas. Jis tęsiasi federaliniame teisme prie teisėjo 
Charles McLaughlin’o.

Kas yra Ben Gold?
Tai vienas veikliausiųjų, sumaniausiųjų Amerikos 

darbo unijų vadovų. Jis yra kailiasiuvių unijos prezi
dentas,—kailiasiuvių mylimas ir gerbiamas veikėjas.

Už ką B<en Gold dabar yra teisiamas ?^
Istorija yra tokia: Per metų eilę Ben Gold priklau

sė Jungtinių Valstijų komunistų partijai. Ne kartą jam 
teko eiti toje partijoje atsakingas pareigas. Tačiau, kai 
įsigalėjo Tafto-Hartley įstatymas, Ben Gold iš tos par
tijos pasitraukė ir pasitraukė iš ten jis viešai, per spau
dą. Dalykas tokis: Taft-Hartley įstatymas nusako, kad 
kiekvienas darbo unijos pareigūnas privalo išpildyti (po 
priesaika) tam tikrą blanką, pareiškiant, kad jis ne
priklauso komunistų partijai, jei norima, kad valdžia 
jo atstovaujamą uniją pripažintų.

> Ben Gold, norėdamas, kad jo unija būtų pripažinta 
valdžios, kad valdinė darbo santykių taryba su ja skai
tytus!, kaip sakėme, pasitraukė iš komunistų partijos.

Dabar valdžia kaltina Gold’ą tame, būk jis netei
singai prisiekęs, būk jis dar ir šiuo metu simpatizuojąs 
komunistams.'

Atrodo, dabar Gold’as bus teisiamas ne už tai, kad 
jis priklauso komunistų partijai, o už tai, kad jis galvo
ja komunistiškai. Tokią išvadą galima susidaryti iš 
prokuroro, Joseph A. Lowther, kalbos, sakytos prade
dant rinkti džiūrę.

Savo kalboje prokuroras mjnėjo Markso ir /Engel
so “Komunistų manifestą,” Lenino “Imperializmą” ir 
Stalino “Leninizmo pagrinlai.” Be to, jis minėjo žur
nalą “"Political Affairs” ir žydų dienraštį “Morning 
Freiheit.”

Atrodo, jog bus teisiamas ne pats Ben Gold’as, o 
jo mintys, jo galvosena.

Tokius laikus mes dabar gyvename!
Šį darbo unijų vadovą gina žymus advokatas Vito 

Marcantonio ir kiti.

Pernai vasarą 185 tūks
tančiai vaikų buvo įskiepy
ta nuo kūdikinio paraly
žiaus trylikoje valstijų, 
naudojant gamma globuli- 
ną, iš kraujo ištrauktą me
džiagą, kaip skiepus.

Per spaudą ir radiją bu
vo skelbiama, kad gamma 
globulinas apsaugo bent 
per kelias savaites nuo ap- 
sikrėtimo ta liga. . Sykiu 
tvirtinta, kad jeigu taip 
įskiepytas vaikas ir suser
ga, tai lengviau perserga ir 
išvengia suparalyži a v i m o 
ar mirties.

PER DAUG PASISKU
BINTA GARSINTI

Tai buvo per ankstyvi 
tvirtinimai. Nes 15 įžymių
jų kūdikinio paralyžiaus ži
novų nesurado jokių įrody
mų, kad gamma globulinas 
būtų bent laikinai apsaugo
jęs vaikus nuo tos ligos ar 
palengvinęs ją. O jie aky
lai per ištisus metus išty
rė sirgimus kūdikių para
lyžium visose vietose, kur 
gamma globulinas buvo 
vartojamas kaip skiepai.

Vaikai daugiausia buvo 
įskiepyti po to, kai didžiau
sias ligos siautėjimas buvo 
jau savaime praėjęs; bet

Gąsdinimai hvdrogeninemis bombomis

KOVA TARP PAČIŲ REPUBLIKONŲ
JUO TOLYN, TUO ATVIRYN kyla ermyderiai 

tarp pačių republikonų.
. Jeigu prieš pusę metų buvo manyta, kad tie “nesu

sipratimai” greit išsilygins, tai šiandien toks manymas 
bevertis. Nesusipratimai, ermyderis, kramtymasis tarp 
republikonų vis didėja.

Tik pažvelgkime į tai, ką šiandien daro, McCarthy 
3U armijos sekretorium R. T. Stevensu. Wisconsino se
natorius, kuriam jokių argumentų nereikia, mojasi Ste- 
vensoną padaryti subversyviu, o jei ne subversyviu, tai 
subversyviško elemento globotoju!

Paimkime senatorių Langer’į. Jis būtinai pasiry
žo paleisti pasaulin niekuo nepagrįstus kaltinimus prieš 
aukščiausio teismo vyriausi teisėją Warren. Warren— 
republikonų lyderis. Warren’a .Eisenhoweris paskyrė 
aukščiausio teismo vyriausiuoju teisėju, manydamas, 
kad tai patenkins visus republikonus senate ir partijoje.

Bet štai, senatorius Langer paskelbia, jog jis turįs
• kaltinimų prieš teisėją Warreną,—vienas tų kaltinimų 
yra tokis: teisėjas Warren kadaise sekė marksistinę 
liniją!

Štai, sugrįžta Dulles iš Berlyho. Jis raportuoja, jog 
š. m. balandžio 26 d. Ženevoje įvyks Penkių Didžiųjų 
konferencija—konferencija, kurioje dalyvaus ir Kinijos 
Liaudies Respublika!

Mr. Dulles, vos grįžęs iš Berlyno konferencijos, pa
reiškė spaudai, kad jis norėjo tokios konferencijos, ko
kia įvyks Ženevoje, kad toji konferencija — Amerikos, 
Anglijos ir Francūzijos laimėjimas.

Bet ar tai įtikino kitus republikonus?
Ne! . Į
Šiomis dienomis New York Tin.’eso korespondentas 

rašo iš Washingtono:
“The Eisenhower Administration was put on. 

notice today that most of its Republican Congression
al leaders looked with reserve find misgivings on the 
forthcoming Geneva conferencre.”

Ar aišku?!
Dauguma republikonų vado/vų Kongrese, tokių, kaip 

senatorius Knowland, pareiškę Mr. Dullesui ir visai Ei- 
senhowerio valdžiai, kad jie pr iešingi Ženevos konferen
cijos šaukiriui. Nepasitenkinę jie Dulleso1 žygiais Ber
lyne. Nepasitenkinę jie ir 'pačiu Eisefnhoweriu, kuris 
Dulleso misiją Berlyne užgyrė.

Tai tik keletas pavyzdžių, rodančių, jog tarp re
publikonų ne viskas gerai. / Ar Eisenhoweris turės už
tenkamai jėgų ir įtakos tuo?; “nesusipratimus” išlyginti?

* Mes abejojame.

2 psi.—Laisvė (Liberty)-P<*nktadien., VasarioFeb. 26, 1954

Jungtines Valstijos ren- 
| giasi šį pavasarį išbandyt 
i patobulintą hydrogeninę - 
* pragarinę bombą vienoje iš 
Į Eniwetok salų, Pacifiko 
i Vandenyne. Be to, būsią 
į išmėginti mažesni atomu 
niai-hydrogeniniai ginklai.

Naujoji H-bomba, sako
ma, bus daug sykių galin- 

; gesnė už pirmąją tos rū- 
I šies bombą, kuri 1952 metų 
’ rudenį išsprogdinta, sakė 
republikonas kongresma- 
nas Sterling Cole, pirmi
ninkas Kongreso atominės 
jėgos komisijos, kalbėda
mas Chicagoj pereitą sa
vaitę. O jau ana hydroge
nine bomba išrausė visos 
mylios pločio ir 175 pėdų 
gilumo duobę vandenyno 
dugne ir visiškai sunaikino 
vieną salą.

Republikonas senatorius 
Styles Bridges pridūrė, jog 
jis pats matė, kaip H-bom
ba bežiūrint supleškino vi
są 12 mylių ilgio ir 4 mylių 
pločio salą, taip kad nieko 
iš jos neliko; vietoj salos 
jau tik vandenynas audrin
gai bangavo. O naujoji hy- 

; drogeninė bomba būsianti 
| dar kur kas smarkesnė. 
| štai kuom atsilieptų Ame
rika, jeigu Sovietai “pradė
tu kara.” U v

Kuomet valdininkai, ge
nerolai ir Kongreso politi
kieriai nuolat smarkauja 

1 hydrogeninėmis bei atomi
nėmis bombomis, tai jau ir 
gatvinė amerikonų publika 
šneka: — Paleiski me tik
vieną kitą H-bombą i So- 

j vietų Rusiją bei Kiniją, tai 
ir bus užbaigtas komuniz
mo klausimas.

Taip palaidai visi užkam
piai grasina Sovietams to
mis bombomis, kad net pats 
visų karinių štabų sekreto
rius Charles E. Wilson as 
neseniai sudraudė: “Liauki
mės taip labai barškinę ato
minėmis bombomis.”

Kongreso atominės jė
gos komisijos pirmininkas 
Cole, tačiau, nesiliovė; tik 
kiton pusėn nukreipdamas 
savo kalbą, pasakojo, kokią 

kadangi vėliau. pasirodė 
mažiau susirgimų, tai iš to 
susidarė klaidinga išvada, 
būk gamma globulinas pa
dėjęs apsiginti nuo kūdiki
nio paralyžiaus.

Valdinė Sveikatos Įstai
ga (Public Health Service) 
pereitą mėnesį per tris die
nas svarstė atradimus mi
nimųjų mokslininkų, kurie 
veikė kaip paskirtas komi
tetas tiem skiepam ištirti. 
Tad Sveikatos Įstaiga ir 
pripažino, kad gamma glo- 
bulino veikmė neįrodyta. 
Tačiau galutinai jų neat
metė ir nutarė, kad dar 
ateinančią vasarą bus gali
ma tuos skiepus išbandyti.

Tyrinėjimų komitete bu
vo dr. Leonardas A. Schee
le, generalis Jurjgt. Valsti
jų chirurgas; Yale Univer
siteto medicinos profeso
rius John R. Paul; Massa
chusetts valstijos sveikatos 
departmento dire k t o r i u s 
Roy F. Feemster ir kiti 
specialistai.
TĖVŲ ŠAUKSMAI, 
“GAMMA GLOBULINO!”

Kai pernai vasarą paskli
do gandai, kad gamma glo
bulinas saugo vaikus nuo 
kūdikių paralyžiaus, tai tė
vai bei motinos New Yorke 

baisią nelaimę galėtų Sovie
tai padaryti, numesdami 
hydrogeninę savo bombą į 
Amerikos didmiestį, bū
tent:

Ta bomba visus nužudy
tų ir viską sunaikintų plo
te, turinčiame 6 mylias il
gio ir tiek pat pločio; to
liau gi dalinai būtų nunai- 
kintas plotas dar per tris 
mylias į visas puses.

Bet ir paprastos atominės 
bombos šiandien yra 25 sy
kius smarkesnės, negu pir
mosios A-bombos, kurios 
sunaikino Japonijos mies
tus Hirošimą ir Nagasakį, 
baigiant Antrąjį pasaulinį 
karą, kaip pastebėjo Cole.

Komerciniai laikraščiai 
1 dar “pastiprii/b” Cole kal
bą, ragindami Ameriką vi
sais garais dauginti ir to
bulinti hydrogeninius gin
klus prieš Sovietu Sąjunga.

O New Yorko World-Tel
egram iš anksto atspausdi
no neva žinią su dirbtiniu 

i paveikslu, kur piešia, ko
kią baisenybę- Sovietai galė

AR ŽINOTE, KAD? -
Sovietų mokslininkai iš

vystė naujos rūšies kopūs
tus, kur ant vieno stiebo 
užauga dvi “galvos.”

Arbois miestelyje, Fran- 
cijoje, buvo taip mažai pra
sikaltimų, kad kalėjimas 
tapo pertaisytas į apart- 
mentinius namus su kam
bariais keturiolikai šeimų 
gyventi.

Brockmoor’o kunigas, An
glijoj, ragina sergančius 
slogomis prisirišti raudoną 
kaspiną prie rankovės. Tai 
būtų įspėjimas kitiems ša
lintis, kad ir jie negautų 
slogos.

10 iš kiekvieno šimto vai
kų, lankančių viešąsias mo
kyklas Amerikoje, yra ne
sveiki protiškai arba turi 
suirusius nervus, kaip sura

ir kituose miestuose suruo
šė net demonstracijas, rei
kalaudami įskiepyt jų- vai
kus gamma g 1 o b u 1 i n u. 
Miestinės valdybos teisino
si, kad “nespėjame gauti 
tų skiepų.”

Raudonasis Kryžius ėmė 
visoje šalyje šaukti: “Au
kokite kraują gamma glo- 
bulinui gaminti, vaikučius 
nuo kūdikių paralyžiaus 
gelbėti!”

Ir žmonės taip sukruto 
kraują aukoti, kad vien Di
džiajame. New Yorke buvo 
pagaminta 3 milijonai glo- 
bulino dožų vaikams skie
pyti ateinančią vasarą.

Iš to bent tiek naudos, 
kad taps plačiau patirta, 
ar verta pasitikėti gamma 
globulinu.
TIKRESNI NURODYMAI

Tuo tarpu reikės laikytis 
jau patikrintų nurodymų:

Vengti vaikų susigrūdi
mų mokyklose bei kitur lai
ke vasarinio tos ligos se
zono.

Rūpintis, kad vaikams 
duodamas maistas būtų 
kuo švariausias,- nes su
teršti valgiai yra aršiausi 
kūdikio paralyžiaus perų 
skleidėjai. N. M.

tų padaryti, numesdami hy
drogen i^ę bombą į New 
Yorką. Sako:

Bomba, sprogdama Times 
Square, prie 42-ros gatvės, 
visai perskeltų New Yorką 
į dvi dalis, taip kad skilimo 
grovis užplūstų vandeniu ir 
sujungtų Hudsono ir East 
River upes, tarp kurių mie
stas stovi. Būtų sutriuš
kinti bei sutirpdinti didieji 
tiltai; nieko n e 1 i k t ųN iš 
Grand Central ir Pennsyl
vania stočių; nebūtų nė 
ženklo, kur stovėjo aukš
čiausi Eimpire State Build
ing ir Chrysler didnamiai. 
Jų vietoj tiktai vanduo 
banguotų. Beveik viskas 
taptų sunaikinta per 300 
ketvirta inių mylių New 
Yorke, Queens, Brooklyne 
ir artimojoj Jersey ir pra* 
žudyta trys su puse milijo
nai žmonių.

O kad sovietinė H-bomba 
negalėtų padaryti amerikie
čiams tokios tragedijos, tai 
daugelis Amerikos karinin
kų ragina “nelaukti, iki 
Rdsija pradėtų.” N. M.

do Columbijos Universiteto 
psichiatrijos mokslininkai. 
—Psichiatrija yra dvasinis 
protligių gydymas.

Jungtinėse Valstijose yra 
9 milijonai sergančių prot- 
ligėmis žmogių, ir penkioli
kai milijonų dabartinių 
amerikiečių reikės kada 
nors gydytis protą, kaip 
teigia įžymus daktaras 
Howard A. Rusk, rašyda
mas New Yorko Times’e 
vasario 21 d.

Amerikos valdžia paskyrė 
dar 180 likusių nuo karo 
Liberty laivų pilti atlieka
miems grūda m s, supirk
tiems iš farmerių. Grūdų 
perviršiai jau netelpa į val
džios samdomus sandėlius.

Kuomet ragangaudis se
natorius McCarthy kvotė

KAIP MlfcĖ ANGLIJOS, 
JŪRŲ KARALIENĖS, 

GARBĖ
1805 metų pabaigoje An

glijos karo laivynas laimėjo 
pergalę prieš a p vienytą 
Francijos ir Ispanijos karo 
laivyną (Didžiąją Armadą) 
Trafalgaro mūšyje. Nuo 
to laiko per virš šimtą me
tų Anglija skaitėsi galin
giausia valstybė ant jūrų— 
“marių karalienė.” Jos val
dovai laikėsi tokios politi
kos — turėti Anglijos kari
nį laivyną ne mažesnį, kaip 
kitų sekamų dviejų didžių
jų valstybių apjungti laivy
nai į daiktą.

Bet gyvenime niekas ne
stovi ant vietos. Atsirado 
nauji ginklai; burinių laivų 
vietą užėmė garlaiviai.

Pirmasis pasaulinis ka
ras, įvykęs 1914 -1918 me
tais, parodė, kad Anglijos 
galia ant jūrų baigiasi. Lai
ke karo Vokietijos subma- 
rinai vos badu nenumarino 
Anglijos gyventojus. An
glija iš karo išėjo perga
lėtoja jau ne savo jėgomis.

Tame kare, jo antroje da
lyje, svarbų vaidmenį vai
dino Jungtinės Valstijos, 
savo laikais buvusios anglų 
kolonijos, kurios tik per re
voliucinį’ karą pasiliuosavo 
nuo Anglijos.

Pirmojo pasaulinio karo 
pabaigoje buvo' aiSku, kad 
Jungtinės Valstijos, kurių 
karinis laivynas tada net 
viršijo Anglijos, laivyną, 
jau nenusileis Anglijai; kad 
Anglija turės atsižadėti 
“jūrų karalienės” rolės. Ir 
karui pasibaigus anglai tu
rėjo sutikti, kad Jungtinių 
Valstijų karinis laivynas 
bus “lygus” Anglijos karo 
laivynui.

Churchillas taiso angių 
“garbę”

Anglijos jūrų karo minis
tro vietoje buvo Churchil- 
las. Tuo kartu (1917 metų 
pabaigoje) Rusijoje darbo 
liaudis paėmė į savo rankas 
galią. Kapitalistinės vals
tybės — Anglija, Franci ja, 
Japonija, Jungtinės Valsti
jos ir kitos — pradžioje po 
priedanga “neleisti Vokieti
jai įsigalėti Rusijoje,” o 
paskui, pabaigus karą su 
Vokietija, tai po priedanga 
“padaryti ten tvarką” — 
puolė darbo žmonių valsty
bę. Kapitalistiniai kraštai 
ne vien ginklavo rusų liau
dies priešus, bet patys siun
tė į Rusiją galingas armi
jas karui prieš darbo žmo
nių valstybę.

Churchillas sumanė pa
taisyti Anglijos garbę ir 
jos karo laivyno srityje. 
Anglijos karo laivai puolė 
Tarybų Rusijos prieplau
kas iš Juodųjų, Baltųjų ir 
Japoniškų jūrų. Bet Chur
chillas sumanė didžiausią 
smūgį kirsti Leningradui,

General Electric darbinin
kus kaip įtariamus komu
nistus, tai šalin nuvijo vi
sus laikraščių koresponden
tus. Bet McCarthy įsilei
do į kvotimų kambarį 13 
mergaičių iš katalikų Šven
tosios Rožės Kolegijos. Su
prantama, kad jos pasiža
dėjo išlaikyti kvotimų se
kretus.

Vienas New Yorko Daily 
News skaitytojas savo laiš
ke vadino senatorių Joe 
McCarthy “vėjo maišu,” o 
kitas “pašlemėku” (punk).' 
Dar negirdėt, ar McCarthy 
trauks Daily News teisman 
už “paniekinimą senato.”

J* C» K. 

kur liaudies revoliucija pra
sidėjo. Tais sumetimais į 
Baltijos Jūras jis pasiuntė 
naujausius Anglijos naikin
tuvus, submarinus, krūze- 
rius, kelis šarvuočius ir 
galingąjį “Erebus,” gin
kluotą kanuolėmis su 15 co
lių gerklėmis, kuris galėtų, 
arti priplaukęs prie Tary
bų Rusijos pakraščių bom
barduoti Finijos Užlajoje. 
Anglija įsakė savo karo lai
vyno komandieriams visaip 
remti generolo Judeničiaus 
baltųjų jėgas, kad urmu pa
imtų Leningradą. Taipgi į 
Baltijos Jūras Churchillas 
pasiuntė kelis transportus 
su miltais ir ant Leningra
do išmetė lapelius, šaukiant 
gyventojus sukilti ir paža
dant jiems “duoną, kuri 
miltų pavidale jau čia ų^t 
prie Leningrado vartų.”

Tais laikais Rusijos karo 
laivynas Baltijos Jūroje bu
vo galingas, apie 350 įvai
rių karo laivų. Jo jūrei
viai aktyviai dalyvavo Le
ningrade laike revoliucijos, 
o vėliau daug jų išvyko į 
įvairius sausžemio frontus 
kariauti už liaudies val
džia. Dalis mažesnių karo 
laivų (naik i n t u v ų ) buvo 
permesta į Ladogos ežerą, 
net į Volgą. Anglijos valr 

i dovai su panieka žiūrėjo į 
; Rusijos karo laivyną, skaitė 

jį demoralizuotu, o baltieji 
rusai tvirtino, kad “bolševi-

; kai palaidojo Baltijos lai- 
| vyną.”

Nauja anglams geda
Anglų karo laivų koman- 

dieriai, kilę iš turtingųjų 
tarpo, žinodami, kad Rusi
jos jūreiviai atstatė nuo 
komandos buvusius caristi- 
nius admirolus ir kapįio- 
nus, kad laivų komandie- 
riais pasiliko tik nedauge
lis buvusių aukštesnių vir
šininkų, — tad anglų ko- 
mandieriai manė, kad su ru
sų laivais, “nemokšų” ko
mandoje, jeigu jie ir prie
šinsis, tai lengva bus apsi
dirbti.

Bet kokis buvo anglų ko- J 
mandierių nustebimas, ka
da 1918 m., gruodžio pra
džioje, vienas iš nauju An
glijos krūzerių “Kassan- 
dra” prasilaužė sau šoną 
ant rusų pastatytų minų! 
Jo likimas netrukus ištiko 
dar kelis anglų krūzerius ir 
naikintuvus. Pasirodo, kad 
“nemokšos” moka sugabiai 
pastatyti minas.

O kad‘a anglų “Erebuss” 
priartėjo netoli Talino, kad 
iš savo galingųjų, kanuolių 
paremti generolo Judeni
čiaus jėgas, tai rusų jla- 
nuolininkai iš sausžemio jį 
taip “pasveikino,” kad jis 
pusiau ant šono, tik sįi kitų 
laivų pagalba, galėjo išsi
gelbėti nuo pamie ravimo 
jūros dugno.

Rusu submarinas “Pante
ra,” sutikęs jūroje, du nau
jausius anglu submarinus 
“E-9” ir “E-18,” atakavo 
juos ir po mūšio privertė 
anglų submarinus bėgti.

Tas patsai rusu submari
nas 1919 m. balandžio 10 d. 
atakavo naujutėlį anglų 
naikintuvą “Victoria,” 1,- 
400 tonų įtalpos, ir nuskan
dino.

Kaip 1918, taip ir 1919 
metais tarybiniai karo lai
vai kelis kartus stojo į mū
šį prieš galingesnes ir skait- 
lingesnes anglų laivų jegtos 
ir sėkmingai atrėmė “sve
čius.”

1919 m. birželio 4 dieną ' 
tarybinis naikintuvas 
“Azard” sutiko naujutėlį 
anglų submariną “L-55.” Po

(Tąsa 3-me pusk)
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Įvairios Kaujienos
Apli. ^yoolen Kompanijos 

finansai randasi teisėjo F. E. 
Smith rankose. Kompanijos 
direktoriams užginta finansus 
tvarkyti, be visuotino suva
žiavimo. Nors dauguma šėri- 
ninkų per proxy nubalsavo 
likviduoti 11 dirbtuvių, bet 
teisėjas sako, kad tas nelega- 
liška. Turi būti suvažiavime 
balsuota.

Teisėjas paskelbė, kad 
kompanija gali kreiptis i teis
mą su prašymu leisti visuoti
ną suvažiavimą anksčiau, ne
gu 23 kovo, gali gauti suva
žiavimui 1 kovo.

Tecxrajo spiriasi .paimti 
Am. Woolen Co. kontroliavi
mą. Jie turi stambų bloką se
rų. Taipgi duoda ant kožno 
po $7 už palaikymą dirbtu
vių šiaurinėse valstijose. Eina 
didelė^ peštynės tarpe šėri- 
nink^n

Tenka sueiti su bedarbiais. 
Iš kai kurių išgirsti aimanuo
jant prieš uniją. Sako, jeigu 
ne unija, tai būtų darbų taip, 
kaip pietinėse valstijose.

Kvaila šnekta. Pažiurkite, 
ką rašo Textile Labor, CIO 
organas, apie Pietus. Ten tek
stilės šapose darbai nusmuko 
žemyn, eina prie uždarymo. 
O ten nėra unijos. Ten tik ei
na organizavimas neorgani
zuotų. Kurios dirbutuvės su
organizuotos, gauna algų pa
kėlimą. Dirbtuvių savininkam 
nebus visada pyragai nei pie
tinėse valstijose. Turės neštis 
kitur, jeigu ne atgal j šiaurę.

Keturi Lawrence gemble- 
riai aukštesniame teisme pri
sipažino kaltais, turės pasimo- 
kėti po $250, kiti mažiau. 
Apskrities teismas buvo nutei
sęs po metus kalėjimo. Ape
liuodami -laimėjo panaikinimą 
kalėjimo, tik padėjo ant “pro- 
beišino” d vie jiems metams. 
Visi jauni vyrai.

^Jnatorius Flanagan, lavv- 
rencietis demokratas, įnešė 
Valstijos Seimelin sumanymą, 
kad pakeltų senatvės pensi
ją po $5 mėnesiui. Bilius ne
perėjo tik 1 balsu. Republi- 
konai priešingi pakėlimui pen- , 
sijos.

Seniai, organizuokitės rin- I 
kimams! Tėmykitc, kas jūsų ■ 
dfaugas, o kas ne! Nedraugui- į 
giems senatoriams ir kongres- i 
manams parodykite kur pi- i 
pirai auga! 

•
Tūlas vyras netiki i burtus, 

neina į bažnyčią, tai jo mote
ris sudraskė drabužius ir dar 
vyrą apmušė už nebuvimą ka
taliku. Kas nors tą moteriškę 
sukurstė taip sukvailioti. Vy
ras ieško perskyrų. Ištikro 
žmogus negali gyventi, kai 
parėjęs namo randa tokių iš
daigų padarytų, o viskas kai
nuoja pinigai.

^25,000 tekstiliečių randa
si be darbo, o 375,000 dirba 
tik po 2-4 dienas į savaitę. 
Taip raportuoja AFL United 
Textite Workers Unijos prezi
dentas Valente. Jis reikalau
ja, kad prezidentas Eisenhow- 
ęris greičiau darytų pagerini
mus darbininkams. Reikalau
ja minimum mokesties $1.25 
vietoje dabar mokamų 75 c. 
Reikalavimas geras, tik reikė
tų daugiau pasistengti .jį gau
ti. 

*
. Lietuvis policmanas George 
Andrews tapo išrinktas poli
cininkų' susivienijimo prezi
dentu. Jie turi savo organi
zaciją, iš kurios gauna pa
šalpų senatvėje pasitraukus 
iš tarnybos ar sergant. Kas 
metai ruošia parengimus, na, 
o policijos visados pasėkmin- 
gįtikietų siūlyti nereikia, biz
nieriai ir nesiūlyti perka.

z ’
R. oJiuladienė buvo susir

gusi, vieną savaitę išbuvo li- 
gonbutyje. Jau parvažiavo 
namo, progresuoja į sveikatą,

vaikščioja, jaučiasi gerai. Sa
ko, jeigu taip eisis sveikatom 
tai dalyvaus Maple Parko 
bankete.

Linksma girdėti. Sveik, 
drauge!

L. K. Biuras

Philadelphia, Pa.
Deportuos moterį

Imigracijos įstaigoje bu
vo apklausinėjama moteris 
Stella Petrowicz. Imigraci
jos viršininkas Lloyd Mat- 
son davė nuosprendį ją iš- 
deportuoti.

Mrs. Stella Petrowicz gi
musi Lenkijoje. Atvyko į 
JAV li914 m. Daugelį me
tų gyveno kietųjų anglių 
mieste Wilkes-Barre, Pa., 
ir ji daug veikė pažangių
jų darbininkų judėjime. Ji 
yra 52 metų amžiaus ir 8- 
niu vaiku motina. V €>

Petrowiczienes skundikė 
—kokia tai Mrs. Dorothy 
Horst. Ji liudijo komisi- 
jonierįui, kad ji pati 
seniau prigulėjo prie 
komunistų partijos. Bet 
pamačiusi savo klaidą ji 
metusi komunistų partiją 
ir dabar apgailestaujanti. 
Skundikė Horst toliau sakė, 
kad ji mačiusi Petrowiczie- 
nę 1936-37-38 metais rau
donųjų konvencijose Wil
kes-Barre, Pa., ir veikian
čią kitokiose pažangiųjų 
organizacijose. Sakė, kad 
ji buvusi veikli narė Un
employed Council, Work
ers Alliance, International 
Workers Order, Interna
tional Labor Defense ir 
American Committee for 
Protection of Foreign Born.

Tai čia ir glūdi S. Petro
wiczienes didysis griekas. 
Už priklausymą prie virš 
minėtų organizacijų ją nu
sprendė išdeportuoti pagal 
‘McCarrano imigracijos 
įstatymą.

Drauge su motina; laike 
tardymo buvo jos trys su
augusios dukrelės, kurios 
gailiai verkė savo motinos, 
patekusios į reakcijonierių 
rankas.

Praeitą rudenį buvo iš- 
deportuota senyva ukrai
nietė moteris už skleidimą 
lapelių prieš Korėjos karą. 
Ta ukrainietė niekuomet 
nepriklausė prie komunistų 
partijos. Bet buvo veikli 
taikos šalininkė ir labai 
priešinga bile kokiam ka
rui.'

Philadelphijos advokatų 
komitetas ir International 
Longshoremen’s unijos lo- 
kalas 1291 pilnai rekomen
duoja nominuoti į Pennsyl- 
vanijos gubernatoriaus vie
tą dabartinį valstijos aukš
čiausio teismo teisėją M. 
A. Musmanno, didžiausią 
reakcijonierių ir pažangių
jų ėdiką.

Progresas

Šauni vakariene
LDS 55-ta kuopa rengia 

skanią vakarienę, su įvairiais 
p rid čekais, vasario 27 d. Tai 
vienas iš svarbiausių įvykių 
šios žiemos sezono. Būtų vie
toje tinkamai palydėti — at
minčiai atsilankant vakarie
nės, pašokti, sulošti žaismes 
ir prisidėti bendrai prie pa
rėmimo LDS kuopos ir orga
nizacijos finansiniai. Nepa
mirškite, gal nekurie būsite 
delegatais i LDS Seimą, Chi- 
cagoje, šią vasarą. Todėl jūsų 
atsilankymas bus svarbus.

Viena kita svarba, tai pa
vadavimas gaspadinės nuo ga
minimo namie šeštadienio pie- 
tų-va kariones. Gi doleris už 
lėkštę su kaupu valgio — be
veik pigiau, negu gaspadinė 
gali pataisyti, o dar su tomis 
visomis “ekstromis.” Nepamir
škite dienos — vasario 27 d.

Rengjai

LLD 190 kuopos susirinkimas 
įvyks jau šį penktadienį

Susirinkimas įvyks kaip pa
prastai, LDS Klubo svetainėje, 
penkiadienio vakare, vasario 
26 d., 7:30 vai. Taigi, pasis- 
tengkime, kad kuodaugiausia 
dalyvautume, nes kuo dau
giau susirenkame, tuo būna 
smagiau visiems. Prie tam tu
rėsime išrinkti pilną skaičių 
delegatų i LLD 15-tos Apskri 
ties metinę konferenciją, kuri 
Įvyks balandžio 4 d. ir priva
lėsime pasigaminti gerų su
manymų konferencijai. Dar 
ir dėl to susirinkusiems daug 
bus gražiau pasitikti LLD 
57 kuopos narius, kurie tą 
dieną ’ ateis į mūsų kuopą, 
kad nepasirodytume Korleto 
draugams ir draugėms esą tin
giniais.

Nėra reikalo niekam daug aiškinti, kad 
mūsų Lietuvių Literatūros Draugija yra svar
biausia, seniausia ir veikliausia Amerikos 
lietuvių apšvietos ir kultūros organizacija. 
Tai vienintelė tokia organizacija. Visa jos 
beveik keturiasdešimt metų istorija, — jos 
išleistos knygos, jos atlikti gražūs, prakilnūs 
švietimo srityje darbai, tai puikiausiai pa
liudija. Tūktstančiai ir tūkstančiai Amerikos 
lietuviu šiandien stovi aukštai kultūroje ir v
apšvietoje tik dėka šios mūsų organizacijos 
veiklos.

Bet, kaip jau visiems žinoma, yra pasi
meta mūsų Draugiją padaryti tokia, kokia 
jinai nėra buvusi ir niekuomet nesiruošia 
būti. Ji yra užpulta, pasiremiant blogos va
lios žmonių piktais, nepagrįstais skundais. 
Mes griežtai užprotestavome prieš tokį pro
kuroro pasimojimą. Deja, kaip atrodo, tie 
mūsų protestai

Todėl dabar 
bes, ginti savo 
teismuose. Bus
jūsų Centralinio Komiteto pusės tas teises 
apginti. Tam tikslui jau gauti legališki pa- 
tanmai, jau susisiekta su advokatais.
M Tačiau taip pat nereikia jums daug aiš

nepaveikė prokuroro.
mums belieka ieškoti teisy- 
garbę ir demokratines teises 
dedamos visos pastangos iš

kinti, jog gynymas tokiame atsitikime yra 
iškaštingas dalykas. Jau esame pirmiau pa
rodę, kad nors 
susilaukta gražaus, nuoširdaus 
bet dar toli 
kant teisybė 
smarkiai padidėja.

Todėl esame priversti vėl ir vėl kreiptis į 
Draugijos, narius, taip pat ir į visus laisvę 
ir demokratiją mylinčius lietuvius, ateiti 
mums talkini su finansine parama bylos ve
dimui. Juk kiekvieno susipratusio amerikie
čio pareiga visais galimais būdais ginti tiek 
savo, tiek savo organizacijos teisę šviestis ir 
skleisti apšvietą. Ir kuomet kas nors pagrū
moja tą teisę atimti arba užginti, kiekvieno 
užduotis panaudoti visus legališkus, šios ša
lies Konstitucijos ir Teisių Biliaus garan
tuojamus būdus apsigynimui. Kaip tiktai tas 
ir yra Draugijos vadovybės daroma šiame 
atsitikime.

Mes pasitikime, kad visi jūs tatai supran
tate ir neatsisakysite savo pareigas atlikti. 
Tiktai jūsų nuoširdus stojimas savo organi
zacijos 
niėj imą.

Mūsų 
mėjimas

iš narių ir kuopų pusės buvo 
atsiliepimo, 

žu neužtenka. Dabar, ieš- 
ismuose, apsigynimo išlaidos

AUTO GLASS MECHANIC. Must 
be exp. and must have driver’s lie. 
Steady wk., good wking conditions. 
Apply in person or phone. Mr. Wein
stock, Ridgeway Glass, 1235 Ridge 
Ave. ST. 4-2789.

(37-41)
HELP WANTED—FEMALE
HOUSEKEEPER. Settled woman. 
Gen. hswk. Lt. Idry and cooking. 
Small fam. Ranch home in suburbs. 
Must be fond of children. Live in; 
own rm and bath. 840 wk. Gd. home. 
St. pos. for right woman. Chapel 
Hill 0397 for int.

(38-44)

Baltimore, Md
HELP WANTED—FEMALE

Woman. Live in beautiful surround
ings. Must be thoroughly exper
ienced housekeeper and love child
ren. Some cooking. Call LI. 2-6344.

(37-39)

FOR SALE

Rep.

Lowell, Mass

teises ir garbę ginti užtikrins lai-

Draugijos laimėjimas gi bus lai- 
Amerikos demokratijos, Amerikos 

žmonių pastangų apsaugoti savo laisvę nuo 
bet kokių pasikėsinimų ją sunaikinti.

LLD CENTRALINls" KOMITETAS

Chester, Pa
Visko po biski 

I

Petro n e 1 ė G i ž a u s k i e n ė 
jo sunkią operaciją, bet jau
eina geryn. Linkėtina jai 
greitai pasveikti ir daugiau 
nebesirgti.

neblogai eina. Bet ir čia nau
jų mažai kada priima, nes se
nieji darbininkai laikosi prie 
darbo.

turė-

Easton, Pa.
Trumpos žinios

, Mano draugai informavo, 
kad darbai ir čia eina blogai. 
Daug atleidinėja. O kurie ir 
dirba, tai tik pusę laiko ir 
mažiau.

" •

Kiek laiko atgal pasimirė 
du lietuviai. Daugelis ir iš ki
tur buvusių Eastone pažino 
Martino Urbos sesutę Mar
kauskienę. Sirgusi virš 5 me
tus, nusižudė išgerdama per
daug miegamų vaistų. Tapo 
palaidota ■ Linden, N. J., Kre- 
matorijoje.

•
Tuo pat laiku mirė kitas 

lietuvis, Jonas Šlepetis, išsir-

Kaip pasidarbuosim, taip 
turėsim

Iš visko atrodo, kad lovve- 
lliečiai neblogai darbuojasi 
dėlei surengimo savo bankieto 
vasario 28 d. Tai reiškia, jog 
jau šį sekmadienį baukietas 
turės įvykti, 4 :30 popietiniu 
laiku, 14 Tyler St.

Jeigu įvyks geras bankietas
— turėsime publikos nemažai,
— tai tas reikš, jog užsimoka 
rengti parengimus, tik reikia 
dėl to gerai pasidarbuoti, rū
pestingai veikti nepralei
džiant jokių progų, bei gali
mumų tam tikslui.

Kaip iki šiol dirbama, tai 
atrodo, vaisiai bus neblogi. 
Dabar — pačioje pabaigoje— 
bankieto išvakarėse, tai mūsų 
draugėms teks daug darbo ir 
rūpesčių panešti, nes mažai 
jų yra!

Draugės šeimininkės, nesu- 
silpnėkite į pabaigą prisiren
gimo! Nors jūs tik kelios tesi'- 
darbuosite, bet vyrų komisija 
jums padės gaminti.

Visi dedame geriausias 
pastangas ir dar tikime, jog 
mūsų gerieji kaimynai mums 
padės, tad yra dėl ko darbuo
tis ir pavargti; tai idėjinis 
darbas dėl visuomeniškų rei
kalų.

Mūsų šeimininkės priga
mins skanių valgių: dešrų, 
raugintų kopūstų, bapkų, ku
gelių, pyragų, kavos ir 'dar 
geresniam pasivaišinimui bus 
stipresnių įsigėrimų. Mūsų 
styginė muzika, lydint pianu, 
jau paruošta tam bankietui.

Gi svečių gražūs išsireiški
mai bei kitokis įvairumas pri
klausys nuo išorinių sudėčių ir 
juos įvertinsime bei už viską 
karštai paačiuosime jau daly
kams įvykus. Dabar ruoški
mės visi kartu : ir rengėjai ir 
svečiai, taip, kad šis įvykis 
galėtų būt stambiai atžymė
tas. Ne tankiai tokios progos 
esti mažesnėse kolonijose.

Iki maloniam susitikimui, 
draugai, — February 28!

J. M. Karsonas

ir

Povilas Pužlis ir žmona su
virsimi metai kaip apleido 
Chester] ir apsigyveno Miami, 
Florida. Jie jau seni žmonės 
ir manė, kad bus viskas gerai. 
Bet dabar teko girdėti per J. 
Šlajus, kad Povilas nelabai 
gerai jaučiasi ip neužilgo rei
kės eiti ant sunkios operaci
jos. Mes visi chesteriečiai lin
kime jums geriausios kloties 
jūsų sunkioje operacijoje ir 
greitai pasveikti ir saulėtoje 
Floridoje

Sinclair Oil Co. biskj geriat: 
dirba, stato naujas lankas 
dėl žibalo, bet iš 
patartina važiuoti 
ieškoti. Ant vietos 
darbų ieškotojų.

kitur lie
čia darbo 
yra daug

Dar vienas dalykas čia at
sitiko labai keistas. Dvi mote
rėlės “šapino” ir “bešapinda- 
mos” susilaukė net 2 vai. ry
to. Joms besikalbant ateina 
jaunas vyrukas tiesiai prie jų 
mašinos ir sako: važiuojame. 
Viena moteris, buvusi po Mė
sinei, iššoko laukan. Vaikinas 
pasiėmęs vieną moterį važiuo
ja kaip ponas apie 15 blokų.

bet privažiavęs prie didelio 
trafiko turėjo sustoti ant rau- 

/ 

donos šviesos. Tada ir antroji 
moteriškė iššoko, o pirmoj, 
tuo. tarpu jau buvo pašaukus 
policiją. Policija pradėjo vy
ruką vaikytis. Bet tas vaiki
nas pasivažinėjęs apie valan
dą laiko, sugrįžo i tą’ pačią 
vietą, iš kur pradėjo — ant 
3rd ir Franklin Sts. Ten jis 
paliko moterų automobilių ii 
eina prie savo mašinos. Bet 
jau pasirodė nebe vyriškuose 
drabužiuose, o moteriškuose. 
Ir norėjo išsisukt, bot kaip ve
dė policijos stoti n, “mergina’’ 
pradėjo visus drabužius mesti 
šalyn, nes pasirodė, kad bus 
blogai. Ir kaip bematant “ji“ 
paliko vienu kalnieriumi ir 
apatiniais marškiniais. Ir taip

TIKTAI $69 Į MĖNESĮ 
ARBUTUS 

NAUJUOSE MŪRINIUOSE 
NAMUOSE

3 dideli miegrūmiai. 
Gera Šiluma 

Limituotam skaičiui veteranų 
nereikia rankpinigių.

Mažas reikalavimas rankpinigių • 
nuo ne veteranų.

NATIONAL RLTV CORP.
MO. 4-8500. ARB. 407.

(36-39)

Montello, Mass.
A.L.D.L.D. 6 kuopos ‘susirinkimas 

įvyks pirmadienį, kovo (March) 1 
d.. Liet. Taut. Namo salėje, 8 Vine 
St., pradžia 7:30 vai. vakare. Pra
šau narių atydos: skaitlingai atsi
lankykite j susirinkimą ir

nužsimokėjotp duoklių į drau- 
prašau pasimokei i. Atlikite 

pareigas. nelaukite pabaigos 
Atlikite iš anksto.

Fin. sekr. Gco. Shimaitis. 
(39-40)

kurie

3 pusi.—Laisve (Liberty) • Penktadien., VasarioFeb. 26, 1954

ges ilgus metus. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis.

laimingai gyventi.

čia dar vis prastyn 
General Steel Co.

dar 
gija, 
savo 
melų.

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

Johnas papuolė bėdon.
Kaip tai keista, kad “mo

terys” policijos stotyje pavir
sta vyrais!

Pilietis

Darbai 
tebeina, 
turėjo apie trylika šimtų dar
bininkų, o dabar beliko tik 
apie devyni šimtai. Baldwin 
Lima Locomotive Works iš 12 
tūkstančių liko tik apie puse. 
Sun Shipbuilding and 
Duck Co. taip smarkiai 
leidžia darbininkus, kad 
užilgo visai . mažai kas
darbe. Tai yra Cliesterio la
bai svarbus fabrikas. Iš West
inghouse, kaip girdėtis, Navy 
Departmentas paleis apie tris 
tūkstančius darbininkų. Irgi 
nebus sveika mūsų apylinkei. 
Tik Ford Motor Co. darbai

Dry 
pa
lie

Iš Istorijos
(Tąsa nuo 2 pusi.) 

žiaurios kovos submarinas 
buvo nuskandintas.

1918-1919 metų kovose 
vien Baltijos Jūroje rusai 
nuskandino 18 įvairių An
glijos karo laivų.

Dar daugiau jų buvo su
gadinta mūšiuose ir ant mi
nų. Tada jau anglai supra
to, kad ir paprasti darbo 
žmonės moka savo reikalus 
ginti. Todėl Anglijos ka
rališka valdžia, ne tik ne
pataisius savo vardo, bet 
gavus dar naują smūgį, 
laipsniškai atšaukė kari
nius savo laivus iš Baltijos 
Jūros.

Taip pasibaigė Anglijos 
viešpatavimas ant jūrų. Ir 
daugiau jau niekados ji ne
atgaus “jūrų karalienės” 
vardo. Laikai pasikeitė. 
Nauji ginklai senuosius iš
stūmė iš viešpatavimo vie
tos.

Antrasis .pasaulinis ka
ras ant jūrų buvo vedamas 
vyriausiai naikintuvų, sub-, 
marinų, krūzerių ir karinių 
lėktuvų. Didieji karo lai
vai — šarvuočiai — mažai 
progų turėjo kovose daly
vauti.

$ ?
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5-tos valandos po pietų

Karšti Užkandžiai

Rankdarbiu Paroda
Kuria Rengia Dienraščio Laisvės Bendrovė

Ar tamsta įteikei savo dovaną parodai? Rengėjai laukia dovanų iš visų 
apšvietą branginančių žmonių. Nes pelnas nuo šios parodos yra skiriamas 
paramai dienraščio Laisves. Jei dar nedavėte dovanos, tai pasiskubinkite, 
paroda arti.

Įvyks Kovo-March 13 ir 14 dienomis
1

Tai bus šeštadienį ir Sekmadienį, šeštadienį prasidės penktą valandą 
vakare. BE ĮŽANGOS. Pasilinksminimas ir pasivai-šinimas užkandžiais. 
Pardavimas visokių gražių ir naudingų daiktų labai prieinamom kainom.

Sekmadienį Kovo 14 d. Šokiai
Muzika nuo 5-tos valandos no pietų

Nuo 2-ros iki 5-tos 
Vaikų Popietis

Koncertas ir Kiti 
Vaikų Įvairumai

Vaikam Dovanos

George Kazakcvičiaus 
. Orkestrą

Įžanga 50c

Paroda bus Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Parodoje lauksime svečių ir iš kitų miestų. Sekmadienyje tiksliai daro
me viską anksti, kad būtų patogiau svečiam pasinaudoti parodos proga.

KVIEČIAME JAUNIMĄ į ŠĮ GRAŽŲ PASILINKSMINIMĄ.



San Francisco; Cal.
APIE MŪSŲ DRAUGES

Netikėtai teko dalyvauti 
San Leandro apšvietus or
ganizacijos susirinkime, ir 
ten sužinojau, kad mūsų 
geras draugas Juozas Ka
rosas serga savo namuose. 
Jį patiko nelaimė darbe, 
turi skaudų pasitiesimą, ir 
turės kelias savaites apleis
ti darbą, iki susveiks. Tai 
labai gaila gero draugo. - Lin
kiu jam skaudžią nelaime 
greit perleisti ir gerai su- 
sveikti.

Jau porą sykių buvo ra
šyta apie John Radęs, Jam 
užgauta galva skaudžiai at
siėjo, buvo keletą sykių li
goninėje, pagaliau surado, 
kai galvos svaigimas nepa
gydomas trumpu laiku, ir 
negali grįžti darban, o kom
panija kitokio darbo neduo
da, todėl gal reikės ilgoką 
laiką pabūti be dirbtuvės 
darbo ir ieškoti kitos sau 
išeities. Girdėjau, žada va
žiuoti į Los Angeles apy
linkę ir ten turėti kokį už
siėmimą ant mažo sklypo 
žemės.

Tai, kaip atrodo, ir vėl 
neteksime poros gerų drau
gų mūsų kolonijoje.

Po miestą pasidairius
lt953 metais Amerikoje 

plačiai buvo rašyta apie 
garsųjį kalną Everest, ka
da Naujosios Zelandijos 
narsuolis Edmund Hillary 
ir Norkay ir ių pagelbinin- 
kai pasiekė viršūnę aukš
čiausio pasaulyje kalno ge
gužės 29 d. praeitų metų. 
Dabar bus plačiai rodomi 
spalvuoti paveikslai čia, 
San Francisco, kovo 3 d., 8 
vai. vakare, Opera Housėj. 
ir bus du iš tų kalno lipi
kai asmeniškai aiškinti to 
dalyko įvykius. Rengia Ro-, 
yal Geographical Society,1 
bendrai su San Francisco 
Town Hall.

Kaiserio nauja ligonine
Tuo laiku čia po vakari

nes valstijas plačiai pagar
sėjo Kaiserio įsteigtos svei
katos apsaugojimo ligoni
nės ir jų klinikos. Ir vis 
dar daugiau yra steigiama 
įvairiuose miestu o s e ir 
miesteliuose. Mūsų apylin
kėje didžiausia buvo įsteig
ta .Oaklando mieste, o San 
Francisco buvo tik maža li
goninė ir klinika. Dabar 
šio mėnesio 13, 14 ir 15 dd. 
buvo viešas atidarymas 
naujos ligoninės San Fran
cisco mieste, 2425 Geary 
Blvd. Ši įstaiga daug pra
lenkė Oaklando ir kitas 
įstaigas. Namas pastatytas 
sulyg nauja mada, su vė
liausiais medikališkais in
strumentais ir milžiniška 
klinika. Namo pastatymas 
kainavo virš $10,000,000.' 
Turės milžinišką patalpą li
goniams. Alvinas

Gasu užtroško 
keturi asmenys

Praėjusio sekmadienio ryte, 
po num. 146 McKibben St., 
Brooklyne, gasu užtroško ke
turi asmenys, tik penktas šei
mos narys — 15 dienų kūdi
kis — išliko gyvas. Mirė II. 
Lopez, 38 metų, jo žmona, 36, 
m., ir jų dvi mergaitės: 7-nių 
ir 8-nių metų amžiaus. Gasas 
ėjo iš sugedusio gasinio pečiu
ko, kuriuo buvo apšildomi 
kambariai.
i

Kilus gaisrui name po num. 
436 Tompkins Ave., Brookly
ne, Mamie Summervile, 29 m. 
moteris, sudegė, kiti du —vy
ras ir moteris — smarkiai ap
degė.
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NewYorko^/^fe^Zlnloi
Vaikai buvo laikinai 
paleisti pas senutę

Rosenbergų berniukai per 
I senutės ir jos advokatų pa- 
į stangas buivo išimti iš prie- 
! glaudes ir paleisti- pas senutę 

Itosenbergienę. Tolimesnis jų 
likimas priklausys nuo teismų 
ir nuo liaudies balso. Liaudis 

■ protestuoja trukdymą tų ne- 
i laimingų vaikų, kurio jau bu- 
j vo pradėję apmiršti tėvų ''nu

žudymu padarytas širdyje 
i žaizdas.

Konferencija prieš 
persekiojimą Amerikos 
sveturgimių

Ši šeštadionj New Yorke 
įvyksta visos valstijos ir apy
linkių organizacijų ir asmenų 
svarbi konferencija. .Ji pla
nuos veiklą už atšaukimą 
\V a 11 e r- M c C a r i -a n įstatymo, 
kuris yra vyriausiai atkreip
tas prieš sveturgimius ir bend
rai prieš darbo žmones. Ją 
šaukia žymiu visuomenininkų 
komitetas. Registracija dele
gato ar stebėtojo $1.

i
Jvyks vasario 27-tą, nuo 9 

ryto iki 5 po pietų. O po kon
ferencijos bus masinis banke
tas, 7 vai. Vakarienės kaina 
$3.50. Viskas rengiama Jugo
slavų Salėse, -105 W. list St., j 
New Yorke. Vieta randasi už Į 
poros blokų nuo Times sq. j . * i

Raportuos apie tą įstatymą Į 
rr kalbės žymūs įstatymų ži- Į 
novai.

T 11 -as

Negrą kompozitorių 1 
muzikos koncertas

Daugelis demokratinių, — 
taip pat prieš demokratiją 
negrams nusiteikusių. —žmo- j 
nių yra klausęsi negrų sukur- ' 
tos muzikos ir ja pasigrožė
ję visai nežinodami, kad gro
žisi negrų darbu.

Minint negrų istorijos lai
kotarpį, meno, mokslų ir pro
fesijų žmonių organizacija 
rengia muzikos koncertą va
sario 26-tos vakarą, 135 W. 
70lh St., New Yorke. Septyni 
žymus menininkai solistai ir 
choras pateiks keliolikos neg
rų kompozitorių kūrinius. 
Įžanga $1.50 ir $2.40. Pra
džia 8:30.

T-as

VINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą.

BAR & GRILL'

PETRAS KAPICKAS

en Eyck St. Brooklyn, N. Y
/ Telephone EVergreen 4-8174

Virginia 9-6125

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

2—3; 6—8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays

Klubas gerbia šeimininkes, o 
mes ar pagerbsime saviškes?

Pamatymas moterų kvieti
mo šį sekmadienį ateiti į Li
berty Auditoriją pietauti, man 
pasiūlė klausima :

Jeigu moterys ruošia ban
ketą pagerbti tas, kurios bė
giu vienerių metų pašventė 
keliolika ar daugiau dienų 
(> i -ga n i z a c i j o m s b a. n k e t u s
rengti1, lai kuo pageibsime 
mes saviškes gaspadines, ku
rios mums gamina valgį kas 
dieną per ištisus metus? Pa-

Moterų Klubas rūpinasi paroda
Brooklyno Moterų Apšvie

tus Klubas išrinko komisiją, 
kuri rūpinsis parodos reikalu. 
Sutvarkys daiktus bei dirbi
nius, apkainuos juos, parū
pins užkandžius. Jos taipgi 
sutvarkys vaiku popietį, parū
pins vaikams dovanas ir gaus 
jų koncertinės programos ve
dėjus.

Klubas jau turi1 daug dova
nų parodai. Be esamųjų dova

Vaiku persekiotojai 
užversti protestais

Teisėjas Panke n, kuris buvo 
Rosenbergų vaikus atėmęs 
nuo šeimos parinktų globėjų 
ir nubugdenęs juos į prieglau
dą, reiškė dideli nepasitenki
nimą tuo, kad visuomene suži
nojo apie jo darbą. Jis rodė 
šimtus gautų telegramų vien 
tiktai iš užrubežių, neskaitant 
gautu iš visos Amerikos,

Prie teismabueio vasario 23 
d. buvo pastatyti 6 uniformuo
ti poli'cistai ir dar nežinia 
kiek neimi form uotų. Tą dieną 
buvo žadėjęs spręsti vaikų li
kimą. Į teismabutį neįleido ei
linių žmonių, tiktai reporte
rius ir kitus parinktiniusi Šim
tai žmonių, daugiausia moti
nos su kūdikiais, atėjusios už
tart Rosenbergų sūnelius, tu
rėjo stovėti lauke.

Reporterių klausinėjamas, 
tik po ilgo išsisukinėjimo tei
sėjas pasakė, kad tą dieną 
berniukų į teismabutį neatveš, 
kad bylą atideda į penktadie
nį, vasario 26-tą.

G b. Dewey paskyrė advo
katą Sol Gelb tyrinėti darbi
ninkiškų organizacijų sveika
tos ir gerovės fondus.

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

l galvojus, atsirado ir auksine 
mintis :

Vasario 28 d. eikime pas 
! moteris klubietes pietauti ne 
i tiktai patys, bet. kvieskime ir 
I savo šeimininkes sykiu su mu- 
| mis pietauti. Lai jos nesirūpi- 
I na valgį gaminti namie bent 

tą vieną dieną. Taigi, aš su 
savaja atvyksiu pietauti Li
berty Auditorijoje šį sekma
dienį, 1 vai. Tai bus mano pa
gerbimas jos darbo.

Svečias

nų, klubietės Laukaitienė ir 
Petlickienė pasižadėjo specia
liai pasidarbuoti. Laukaitienė 
žadėjo pasiūti daug žiurstelių, 
o Petlickienė primegs daug 
pirštinių.

Paroda įvyks kovo (March) 
13 ir 14 dd., bus Liberty Au
ditorijoje. Plačiam apie paro
dą žiūrėkite* skelbimuose,.

Laisvės Administracija

Mėgstantiems knygas * 
ir rekordus

Skaitantiems laikraštį ir 
knygas, taipgi mėgstantiems 
rekorduotą muziką, dainas, 
angliškas darbininkų dienraš
tis pasiūlė įsigyti abiejus pa
lengvintomis kainomis. Pra
dedant vasario 28-ta laikraštis 
“The Worker,” o sekamomis 
dienomis ir kasdieninė laida, 
įdės numeriuotus kuponėlius. 
Surinkę iš eilės 18, galės gau
ti knygą arba rekordų albu
mą už pusę kainos. Albumą 
įdainavo artistas Paul Robe
son.

Laikrąštis darbininkiškuose 
distriktuose gaunamas ant 
standų. Kaina 10 c.

S-jas ... •

Sugrįžęs iš Miami Beach 
pajūriečių carukas Tony A- 
nastasia tardomas dėl to, kad 
jo oponentas Rubino buvo 
veik mirimai primuštas. Nors 
Anastasia tuo laiku buvęs 
Floridoje, tačiau įtaria, ’ kad 
pagal jo komandą Rubino su
muštas.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Te L 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.
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. 7-6281

NEW YORK
MALE and FEMALE

BEAUTICIAN
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė, 

ir
WEEKEND — MANICURIST

Aukšta alga, linksmos darbo sąly
gos. Kreipkitės:

ROYAL HAIRSTYLIST
399 Remsen Ave,, Brooklyn

Tel. EV. 5-0328 ar PR. 4-1092
(.39-40)

MANICURISTS—SIIAMPOOISTS 
.(2)

Patyrusios pilnai mokančios ope
ratorės. Nuolat, gera mokestis, pui
kios darbo sąlygos. Kreipkitės:

IIAIRCKAI T
2 Hamilton Ave. (Arti North Ave.) 

New Rochelle, N. Y.
Tel. New Rochelle 6-9716 ar 

New Rochelle 2-8544
(39-45)

I______________ ______.________ __—

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
jvyks antradienį, kovo 2 d., 7:30 v 
vakare, Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėje, 280 Union Avė. Nariai kvie
čiami skaitlingai dalyvauti ir už- 

I simokčti duokles.
I Valdyba.

PARDAVIMAI “
PARDAVIMAI

Parsiduoda 1940 Chevrolet (con
vertible), gerame stovyje. Kaina 
labai prieinama. Dėl daugiau infor
macijų, prašome skambinti:

EVergreen 8-4958.
(39-43)

OT, JUMS PROGA!
Parsiduoda Photo Art. Studio, ar

ba priimtinas part nerys, vyras ar 
moteriškė. Jei ii* nemokantys to 
amato, lai išmokysiu.

Studija gražiai įrengta, gerojo 
vietojo, vienas blokas nuo Jamaica 
Ave. linijos traukinio, Norwood 
Ave. stoties.

Vieta apgyventa lietuviais, vokie
čiais, žydais, italais ir kitomis, tau
tomis. Tame bloke randasi lietu
viška bučernė ir lietuviškas statio
nery štoras. 2 vokiškos bučernės, 2 
kriaučių Cleaning krautuvės, vais
tinė ir likerių krautuvė, batų taisys 
mo štoras ir skalbykla.

Photo—Art Studio randasi 271 
Ridgewood Ave., Brooklyn 8, N. Y. 
Nutraukia ir išdirba paveikslus, 
parduoda rėmus ir stiklus, kemo- 
rus, filmas ir visokius kitokius Pho
to st ūdijo reikalingus dalykus.

Art—Photo Studio 
parsiduoda labai pigiai arba priim
siu pusininką labai lengvom sąly
gom. Kreipkitės greit:

Tel. AP. 7-1145
Saukite vakarais nuo 6:30 P. M.

' šeštadieniais ir sekmad., 8 A. M. 
' (39-40)

, SCHMIDT’S I ARM
Fort Hill Rd. — Scarsdale

Tel. Scarsdale 8-1204
Geriausi valgiai, likeriai, ir ap
tarnavimui patogumai banketams 
dėl 600. šeštadieniais šokiai. At
dara kasdien išskiriant pirmadie
nius.

(26-27)

3

19c.
19c.

5c.
49c.
19c

14c.

TROPICAL FISH MARKET į 
2892 Nostrand Ave. 
Arti Kings Highway

NAvarre 8-5069. Atdara 9 iki 9 f 
Parakeets—$1.98 e

Tik vienas kostumeriui £
Swordtails ................
Black Mollys ..........
Guppies ....................
Neons, breeding size 
Zebras ......................
Plattys ......................
Pilnos kiekybės gyvuliukams 

reikmenų, nes niekada 
netruksime.

3

BRIDAL & BRIDESMAIDS 
GOWNS, 

PATAISYMAI NEMOKAMAI 
1,000 puikiausių* rūsių gowns. 
(Sizų nuo 9 iki 16.) Brides
maids gowns $5 iki $35. Bridal 
gowns <$25 iki $75. Taupykite 

pinigus ir vis tiek gaukite 
geriausius pas:

ROYAL BRIDAL GOWN 
SHOPPE

2517 Pitkin Ave., Brooklyn 
Tel. AP. 7-5671 ar DI. 5-4996 

(22-33)

•MATTHEW A J
: buyus :
J (BUYAUSKAS) J

; LAIDOTUVIŲ !
; DIREKTORIUS J

; 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. J
J MArket 2-5172 J
I " «

NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES
CANDY STORE - LUNCHEONETTE 
Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija, 
2*.2 rūmai užpakalyje. Daro $600 į 
savaite. Biznis lengvai padidinamas. 
Šią puikiausią biznio progą savinin
kas parduoda labai prieinamai, šau
kite savininką:

Tel. ESplanade 7-9897
(34-40)

GROCERY DELICATESSEN 
Pilnai įrengtas. Taipgi parduoda alų. 
Gera biznio vieta. Daro gerą pragy
venimą. Biznis lengvai padidinamas. 
Žema randa-lysas. 2 kambariai už
pakalyje gyvenimui. Gera proga. 
Parduodama labai prieinamai. Ma
tykite ar šaukite savipinką:

534 E. 85th St., N. Y. C. 
Telefonas: LE. 5-3255

(35-41)

CLEANING & TAILORING STORE 
Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija, 
randa $50. Daro gerą pragyvenimą. 
Biznis lengvai padidinamas, šią 
puikiausią biznio progą savininkas 
parduoda tik už $1,500. Matykite 
ar šaukite savininką:

2013 — 60th St., Brooklyn 
Tol. BE. 2-4154

Ar po 6 P. M. SU. 3-2836
(36-40)

BAR & GRILL
Pilnai įrengta. Geras' del restauran- 
to. Dabar uždaras. Galima daryti 
puikiausią pragyvenimą. Gerą progą 
savininkas parduoda labai prieina
mai.

šaukite savininką:
Tel. GEdney 6-1158

(37-43)

BAKERY
Pilnai įrengta. Gera, veikli sekcija, 
5 rūmai gyvenimui. Daro gerą pra
gyvenimą. Biznis lengvai padidina
mas. Savininkas parduoda šią pui
kiausią biznio progą labai prieina
mai. Pardavimo priežastis—liga.

99-08 — 37th Ave., Corona
Tel, TW. 8-5200

(37-43)

BUTCHER
Pilnai įrengta. Gera veikli sekcija, 
$850 įeigų. Jeigos lengvai padidina
mos iki $1,200. Šią puikiausią biz
nio progą savininkas parduoda la
bai prieinamai. Matykite ar šaukite 
savininką: . *

72-36 Calamus Ave., Woodside 
Tel. NE. 9-3625 aY vakarais 

šaukite, GL. 5-757G
(38-40)

TV AND RADIO REPAIR 
Parsiduoda biznis. Pilnai įrengtas. 
Gera veikli vieta prie 7 Central 

Avenue, arti Main Street, White 
Plains, prieš Bus Terminai ir gele
žinkelio stotį. Išrandavojam pigiai 
—lysas. Galima daryti gerą pragy
venimą. Biznis lengvai padidinamas. 
Šią puikią biznio progą savi
ninkas parduoda labai prieinamai 
iš priežasties kitų investmentų. Šau
kite savininką: Klauskite “Duke” 

SCarsdale 3-4642
(39-45)

MERCHANDISE FOR SALE

•% lova su goru švariu mat rasų. 
Dubeltavos spirioklės. Taipgi par
duodame awnings, Florence pečiu
ką. Gero dydžio vynuogių prosą ir 
kitus gorus reikmenis. Kainos pri
einamos.

Tel. VI. 7-7608 W
(39-40)

REAL ESTATE
FRESH MEADOWS 
Bloomingdale Sekcija

Detached, kampinis mūro namas, 5 
metų senumo, Ž’/ž maudynės, 4 mie- 
grūmiai, pilnas diningrūmas, gara- 
džius. Gali būt. pertaisomas dėl 2 
šeimų namo.

KAINA $25,000
Tel. FL. 7-7217

(36-42)

, WESTBURY
$17,500, 4% GI Mortgage gaunamas. 
2 miegrūmiai ir maudynė viršuj. 
Cape Cod Namas. Puikiausia vie|a, 
mūro Terrace. Garadžius ir daug 
ekstra priedų.

WEstbury 7-5088 J
(37-39)

FRESH MEADOWS
2 Metų Senumo Ranch

4 miegamieji, 4 maudynės, ištaisy
tas attic ir skiepas, aliejum šildo
mas 50x120, garadžius, daug kitų 
priedų. $28,000.

Tel. AL. 5-0828 darbo dienom.
B A. 4-6382 vakarais ir savaitgaliais

(37-39)

GERAS PIRKINYS
1423 64th St., Brooklyn

2 šeimų, pusiau atskiras mūrinis 
ir medinis namas. Stucco finish. Šil
tas vanduo, garas. 20xlQ0 prijung- 
tinis lotas su driveway. Pirmos lu
bos ir skiepas tušti.

> Kaina $12,500
Te). CLoverdale 9-5155

(39-43)

GERAS PIRKINYS
Canarsie. 2 šeimų namas, 42x100.
4 kambariai tušti. Užpakalyje lotas 
85x42. Abelna kaina $15,000. Susi
tarimai. /
Tel. Nightingale 9-8175, vakarais,

(39-45)

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

4 pusl.-Laisvg (Liberty)-Penktadien., VasarioFeb. 26, 1954

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

■ ____________________ __________>__ —_____________________ _

DRAPER
I Ant necklaces, patyrei. TiW^g, 

clasping, ringing. Nu'at inis Bar
bas, 5 dienų savaitė. Oru vėdinama 

į dirbtuvė. Gera mokestis, puikios dar- 
' bo sąlygosi Turi kalbėti angliškai.

Kreipkitės:
DE MARIO

! ♦ 435 — 5th Avė., N. Y. C.
(34-40)

FINGERW AVER—MANICURIST
Patyrusi. 5 dienos. Valandos 9 iki G 
(vakarais nedirbama). Gera mokes
tis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
. MAISON JACQUES

1188 Madison Ave., N. Y. C.
(prie 86(fr St.)

' (36-42)
SEWING INSTRUCTRESS (3)

Nuolatinis darbas. Puikiausia mo
kestis. Ekstra progos, geros darbo 
sąlygos. Bronx, žemutinėje West
chester ar Bronx rezidentės pagei
daujamos. Kreipkitės:

NECCHI
33G So. Broadway, Yonkers

Tel. YO. 8-1500
. - (36-40)

FING ERWA VER
Patyrusi. Darbas naujoje, ultra mo
derninėje dirbtuvėje. 5 dienos, nuo
lat, gera mokestis, puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

R AE & SAL’S £ 
7118 — 18th Avė., Brookl.VTU 

Telefonuokite BE. 6-9656
(37-43)

NAMŲ DARBININKE
Gera virėja. Visi jrengimai elektri
niai. Guolis atskirame maloniame 
kambaryje — televizija. 3 suaugę, 
nėra vaikų. Gera mokestis. Linksma 
namų atmosfera. Darbas Manhasset, 
L. I. Paliudijimai. Darbo dienomis 
šaukite: WAtkins 4-5677. Savaitga
liais: Manhasset 7-0648.

(37-39)
PATYRUSI MOTERIŠKE

Virimui — Darymui Salads Dėl 
DELICATESSEN

3327 Fulton St., Brooklyn, N. Y. 
(imkite Jamaica Line iki Crescent 
Street stoties)

Tel. AP. 7-3896
(37-39)

BAKERY SALESGIRL
Patyrusi. 40 valandų, nuolatinis 

darbas, gera alga, linksmos darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

DIAMOND BAKE SHOP
433 Kings Highway, Brooklyn 

Tel. DE. 9-9819
(38-40)

OPERATORES
Patyrusios siuvimui prie plastikų. 
Nuolatinis darbas, gera mokestis, 
puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

PREPAC
151 W. 2Gth SU, N. Y. C. 

Tel. WA. 4-1807
(38-40)

JAUNOS MOTERIŠKES — 
ŽEMIAU 40

Abelnam namų darbui. Nėra valgių 
gaminimo, nėra skalbinių. Priežiūrai 
2 vaikų. Guolis vietoje ar kitur su
lig pasirinkimo. 5 dienų darbas, ge
ra mokestis, linksma namų atmos
fera. Šaukite:

OR. 3-9859
(38-40)

OPERATORES
Dirbti prie sijonų. Darbas nuo ka- 
valkų. Gera alga. Puikios sąlygos.

LAPUCH SPORTSWEAR
57 W. 16th St., N.Y. C.

2-ros lubos.
(38-44)

JAUNA MERGINA-(18-25 METŲ) 
Del namų užlaikymo darbo. Guolis 
atskirame gražiame kambaryje. Vo
nia. Gera mokestis. Puiki namų at
mosfera. Anglų kalba nereikalinga. 
Priimsime naujai atvykusią. Šauki
te ar matykite:
204-09 Hollis Ave., Hollis, Queens 

Tel. HO. 5-8600
(39-43)

JAUNA MOTERIŠKE
Žemiau 35 metų, su ar be vaikų.' 
dėl namų be motinos, priežiūrai 7 
metų mergaitės, apmokėjimas: kam
barys, valgis ir nedidelė alga.

Darbo dienomis po 6 P. M.
Ar

šeštad. ir Sekmad. ištisą dieną.
Tel. OR. 8-0996

(39-43)
FINGERWAVER

Patyrusi—Pilnai mokanti operatorė. 
Nuolat, gera mokestis, puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

SAM’S HAIRSTYLIST 
8818 Northern Blvd., 
Jackson Heights, L. I.

Tel. HA. 9-8878
(39-43)

JAUNA MOTERIŠKE
Gera motinos pagelbininkė, guolis 
vietoje, atskiras maląnus kambarys. 
Gražūs namai. Tinkami paliuosavi- 
mai poilsiam. Linksma aplinka, 
ma aplinka.
Darbo dienom 9 A. M. iki 5 P. M. 

Telefonuokite:
PLaza 7-1200 — Ext. 6514 

Ar
Vakarais ir savaitgaliais šaukite: 

BAbylon 6-0217 W.
(39-41)

PRIE KEPURIŲ
MOKINES W

Turi mokėti gerai rankom siūti. Pa
tyrimas nereikalingas. GoVa proga. 
Kreipkitės:

80 West 57th St., N. Y. C. 
8-člos lubas.

(39-41)




