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KRISLAI
Kas atstovaus Indokiniją? 
Dar tik pradžia. 
Nepaprastas žmogus. 
Genialus vyras. 
Hammarskjold ir H-bomba.
Mokslininkai pasisakė.

5 Rašo A. BIMBA

*Džiugu, kad Laisves finan
sinio sustiprinimo vajus pra- 
si d ėjo labai gražiai. Jau tuo
jau bus įplaukę beveik du 
tūkstančiai doleriu.

Tas teikia mums vilties ma
nyti, jog’ bus gera vajaus ii 
pabaiga, tai yra, pilnaj pa
sieksime pasibrėžtą tiksią.

Bet didele būtu klaida tik
tai tuo pasikliauti ir tikėtis, 
jog tą didžiulį tikslą pasiek
sime be didžiausiu pastangų. 
Nebus lengva. Reikia galin
gos visu skaitytoju, visu dien
raščio prieteliu ir patriotu tal
kos.

Laukiame žinią iš visu ko
loniją : kas suplanuota.kas .jau 
padaryta ir kas daroma dėl 
šio vajaus pravedimo?

Jau tik kelios dienos beliko 
iki Genevos konferencijai.

Labai svarbus klausimas: 
kas joje atstovaus Indoki
niją9

Nieką* neišeis iš tos konfe- 
re^cijos, jeigu suvažiavę “di
dieji” spręs tos šalies reika
lus be jos atstovu.

Logiškai kalbant, konforen-
cijoje turėtą turėti atstovybę 
abi k ariau jau čios pusės: 
francūzai įeina į “didžiuo
sius,” tuo būdu jie automatiš
kai save atstovaus. Belieka 
Indokinijos liaudiečiai ir ją 
vyriausybė. Bot ar ją atsto
vus sutiks Amerika įsileisti?

Skaičiau ilgą koresponden
ciją apie neseniai iš mirties 
išgelbėtą kalinį negrą Wesley 
Robert Wells. Rašo I) o n 
Wheeldin. Wheel d in turėjo 
pasikalbėjimą su Wells.

Tikrai nepaprastas žmogus 
tas Wells. Dideliu gabumą 
žmogus. Jis didžiuojasi savo 
kilme, savo rase, savo žmo
nėmis.

Jis pasakė korespondentui: 
“Aš negaliu pakęsti ir nepa
kęsiu jokiu įžeidinėjimu dėl 
mano odos spalvos.”

Ir už tai jis peršok jojamas 
ir kankinamas. Jo visas vei
das A’unduotas nuo sumušimą. 
Kalsimo sargai su juo elgia
si žvėriškai.

Californijoje pradėtas va
jus už šito vyro išlaisvinimą. 
Gal ir pavyks.

šiomis dienomis įžymusis 
žydų kilmės, bet Amerikoje 
gimęs ir augęs autorius - ra
šytojas Michael Gold minėjo 
savo 60 metą gyvenimo su
kaktį. Jis buvo gražiai pa
gerbtas daugybės garbingą 
žmonių.

Gerai Goldą pažįstu. La
bai malonus jis vyras.

Į mane giliausio įspūdžio 
padarė jo knyga “Jews With
out Money.” Tai knyga apie 
žydus darbo žmones New 
York o rytinėje dalyje.

Visi mes vėlinamo šiam 
kruopščiam, darbščiam ir tau- 
riammlitoriui dar labai daug 
kūrybingu metų.

Kodėl taip “gražiai” tyli 
Hammarskjold apie If-bom
bą? Jis gi yra Jun g t i n i ų 
Tautų sekretorius, vadas. Jis

VAKARAI VĖL ATMETA 
KINIJĄ. NUO DERYBŲ 
DĖL NUSIGINKLAVIMO

SYKIU UžGINT A-IR 
H-BOMBAS IR ĮVEST

I JOM KONTROLĘ
Višinskis pakartojo so- 

i vietinį pasiūlymą — pri
imti rezoliuciją, užginan
čią vartot atominius bei 
hydrogeninius ginklus, ir 
tuo pačiu laiku įsteigt pa
saulinę Jungtinių Tautų 

' kontrolę A- ir H-gamybai.
Jisai neigė amerikinį 

Barucho planą, vadinda
mas jį monu, kuris nieko 
negal apgauti. Nes ame
rikinis planas, anot Vi
šinskio, leidžia Amerikai 
gamintis vis daugiau A- 
ir H- bombų tuo laiku, kai 
amerikonai su savo ben
drais mėgintų panaikint 
tokius darbus Sovietii 
Sąjungoje. Višinskis pri
minė, kad ir Anglijos ato
miniai mokslininkai pri
pažino amerikinį planą ap
gavi ngu.

Kiekvienas apšvietą branginantis žmogus yra pra
šomas prisidėti prie šio fondo, sustiprinimui dienrašVišinskis ragina uždraust 

A- ir H-ginklus ir įvest 
pasaulinę jiem kontrolę

United Nations, N. Y.— 
Sovietu delegatas And
rius Višinskis pirmadieni 
reikalavo taipgi pakviesti 
Kinijos Liaudies Respu
bliką, Indiją ir Čekoslova
kija į derybas, kur bus 
tariamasi, kaip sukontro
liuoti atominius bei hy- 
d r oge n i n i u s g i n k 1 u s.

Anglu - amerikonu blo
kas Jungt. Tautų nusi
ginklavimo komisijoje at
metė Višinskio pasiūlymą 
9 balsais prieš 1. — Le- 
bano delegatas ir čiang 
Kai-šeko kinų atstovas iš 
Formozos susilaikė nuo 
balsavimo. •

Dauguma komisijos už- 
gyrė Anglijos pasiūlymą, 
kad privačiai tartasi ato
minę - hydrogeninę kon
trolę tiktai atstovai Jung
tinių Valstijų, Anglijos, 
Sovietų Sąjungos ir Ka
nados.

Višinskis tvirtino, kad Į 
bergždžios būtų derybos, 
jeigu jose nedalyvautų to- 

’ kios didžios valstybės, kaip 
Kinija ir Indija. Jis pa
juokė Angliją, kad jinai 
bijo ’ priimti i derybas net 
sąjungini savo imperijos 
narį — Indiją.

L. • v . .
Ciango priešai tarp 
atiduotu jam belaisvių

Formoztf! — Čiang Kai- 
šeko kinai tautininkai For- 
mozoje suėmė tris tuzinus 
iš buvusiųjų belaisvių, ku
riuos Jungtinės Tautos per
siuntė iš Pietinės Korėjos į 
Formozos salą kaip karei
vius čiango armijai.
Čiangininkai pasakoja, jog 

suimtieji “buvo komunistų 
agentai,” tyčia Įsprausti 
tarp belaisvių, kad agituo
tų prieš Čiang Kai-šeką.

United Nations, N. Y. — 
Amerikos delegatas Lodge 
bažijosi neįsileisti Kinijos 
į Jungtines Tautas.

Washington. — Valdžia 
pašalino 118 vyru iš kari
nės tarnybos kaip nužiūri
mus komunistus.

turėtų būti pirmutinėse eilė
se kovoje už to pragariško 
pabūklo uždraudimą.

Kol kas visos Jungtinės 
Tautos delsia, tyli. O tai ne
gerai, o tai pavojus!

žodį tarė ir Amerikos Mok
slininkų Federacija. Ji pasi
sakė už Dr. Openheimerį ir 
pasmerkė jo persekiotojus.

Ir taip kol kas dar nepasi
girdo ne vienas žymesnis 
mokslo balsas už Dr. Oppen- 
heimerio persekiotojus.

Eisenhower davė svetimom 
šalim $6,400,000,000

Washington. —■ Eisen- 
howerio valdžia 1953 me
tais davė svetimiems kraš
tams G bilijonus, 400 mili
jonų dolerių karinės bei 
medžiaginės paramos prieš 
komunizmą, taigi 1 bilijo
nu, 350 milijonų dolerių 
daugiau, negu jiems sutei
kė prez. Trumanas paskuti
niais savo valdžios metais.

Kinijos ir Šiaurines 
Korėjos delegatai 
Ženevos konferencijai

Peking. — Kinijos Liau
dies Respublika siųs savo 
premjerą, užsienio reikalų 
ministrą Chou Eh-lai i Že
nevos konferenciją.

Generolas Nam II, Šiau
rinės Korėjos Liaudies Res
publikos premjeras, bus vy
riausias jos delegatas toje 
konferencijoje, kuri atsida
rys balandžio 2G a.

Su Chou En-lai ir Nam 
Il’u vyks konferencijon ir 
po kelis jų padėjėjus.

Konferencija mėgins įvyk
dyti taiką Korėjoje ir baig
ti karą tarp francūzų ir 
Vietnamo liaudininkų, In
dokinijoje.

Scranton, Pa. — Suimtas 
philadelphietis R. H. Ba- 
llerstad, kaltinamas už
privačio lėktuvo pavogi
mą, v

Darien, Conn. — Čia mi
rė įžymus rusų teatrų di
rektorius Theodoras Ko 
misarievskis, 71 metų.

London. — Anglijos sei
me yra 70 kairesniųjų dar- 
biečių, priešingų ameriki
nei politikai.

$10,000 Fondo Eiga
Nuo Balandžio 15-tos iki Liepos 15-tos 
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KARAN INDOKINIJOJ

čio Laisvės.
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Vietnamiečiai dar kiečiau 
suveržia francūzus D.B.Fn

Hanoi, Indokin..— Viet
namo liaudininkai šturmu 
užėmė dar dvi stipriąsias 
francūzų pozicijas šiau
riniuose Dien Bien Fu 
tvirtovės pakraščiuose ii' 
nukirto francūzam ket
virtadali lėktuvinės aik
štės.

Naujaisiais žygiais liau
dininkai įvarė kylį į fran
cūzų linijas už 700 jardų

Sulaikyta "šnipo pati” Australijoj
Darwin, Australija. — 

Amerikinė spauda pasta
ruoju laiku skleidė tokią 
šnipijados istorija iš/ Aus
tralijos: sako, kad:

Trečiasis Sovietų am
basados sekretorius Vla
dimiras Petrov išdavęs 
Australijos valdžiai “slap
tus sovietinio šnipinėjimo 
dokumentus” ir prašęs lei
sti jam Australijoj apsi
gyventi. Australija leido.

United Press ir Associa
ted Press kartotinai pra
nešė, jog Petrovo žmona 
Evdokija apgailestavo, 
kad jos vyras “tapo šni
pu”: todėl ji prašė su
grąžint ją į Sovietų Są
jungą.

Taigi Sovietų ambasados 
nariai antradieni atlydėjo 
ją į lėktuvą skridimui na
mo. Lėktuvas staptelėjo 
Darwine. Belaukiant ten, 
iki lėktuvas vėl pakils, 
Evdokija per 45 minutes, 
sakoma, raudojo, “nežino
dama, ar grįžti Sovietų 

nuo paties Dien Bien Fu 
vidurio, francūzų koman
dos centro.

Prancūzams telieka jau 
tiktai trys tvirtoviškos 
D. B. Fu pozicijos iš aš- 
tuonių, kurias jie turėjo, 
kuomet Vietnamo liaudi
ninkai pradėjo juos štur
muoti kovo 13 d.

Šėlsta įnirtingi mūšiai, 
dažnai net durtuvais.

Sąjungon, ar pasilikti pas 
savo vyrą. Australijoje.”
Sovietai sako, Australija 
užgrobė Evdokija

Australijos slaptosios 
policijos agentai tuo tar
pu neleido Sovietų amba
sados nariams prie Ev- 
dokijos prieiti kalbėti. Pa
galiau, atėmė iš sovietinių 
palvdovų revolverius ir 
paskelbė, kad Evdokija 
“nusprendė pasilikti Aus
tralijoj.”

Sovietų ambasadorius 
Nikolajus Generalovas už- 
reiškė, kad Australija 
grobte užgrobė Evdokija 
Petrova; pareikalavo, kad 
Australija sugražintų Ev- 
dokiją ir atsiprašytų už 
blogą Australijos agentų 
pasielgimą su sovietiniais 
Evdokijos palydovais.

Porto Riko valdžia su
ėmė dar tris įžymius ko
munistus — P. G. Rodri- *
guezą, J. S. Coralesą ir 
Juaną Santos Riverą.

Netiki Dullesui ir kitiem 
republikonam, kurie bando 
“taisyti” Nixono grūmojimą

Washington. — Demo
kratas senatorius Edwin 
C. Johnson atvirai kal
tino Jungtinių Valstijų 
vice - prezidentą Richardą 
Nixona už bandymą įvelti 
šią šalį karą n Indokinijo
je. Johnsonas pareiškė:

“Aš priešinuosi Ameri
kos berniuku siuntimui i 
Indokinijos purvyną ir 
mėšlyną, kad jie ten krau
ją lietų už kolonini gyven- 

I tojų pavergimą ir už baltų- 
į jų žmonių valią išnaudoti 
Aziją.”

Kitas demokratas se
natorius Hubert Humph
rey neigė gynybos se
kretoriaus Charles *Wilso- 
no ir valstybės sekreto
riaus Dulleso bandymus

Kooperatyve Angly Partija 
prieš vokiečiu ginklavimą

London. — Visi 18 Koope- 
ratyvės Anglų Partijos at
stovai šalies seime nusitarė 
priešintis Amerikos planui, 
reikalaujančiam atgaivinti 
vokiečių armiją Vakarinė
je Vokietijoje.

Tie atstovai prisideda 
.prie 70 kairesniųjų darbie- 
čių, kurie seime taip pat 
stoja prieš vokiečių atgin- 
klavimą.

Japonai šaukia, kad 
H-bombos nuodija 
pamatinį jy maistą

Tokio.—Dulkės nuo Ame
rikos hydrogeninių bombų 
apnuodijo Japonijos laivus 
net už 2,000 mylių nuo vie
tos, kur tos bombos išsprog
dintos.

Taip pat lijo lietus su ato
miniais H-bombų nuodais.

Japonijos spaudoje ir sei
me kartojasi šauksmai, 
kai jeigu amerikonai dar 
sprogdins H-bombas, tai 
užnuodys svarbiausią Ja
ponijos maistą — žuvį.

Atominiai Japonijos mo
kslininkai atmeta ameriko
nų tvirtinimus, kad H- 
bombų dulkės “beveik ne
kenkia” japonų gaudomai 
žuviai.

PRAVDA MATO AUGAN
TĮ AMERIKOS SPAUDI

MĄ AZIJIEČIAM
Maskva. — Sovietu ko

munistų laikraštis Pravda 
rašo, kad Jungtinės Valsti
jos vis stipriau verčia azi
jinius kraštus sekti karinę 
Amerikos politiką.

ORAS. — šilta, dalinai 
apsiniaukę ir būsią lietaus.

“pataisyti” Nixono pa
reiškimą, kad “gal reikės 
siųsti Amerikos armiją 
Indokinijon,” kad sumuš
tu ten komunistus - liau
dininkus.

Humphrey pareiškė:
“Aš esu įsitikinęs, jog 

Nixonas, kaipo šalies gy- 
'nimo tarybos narys, pa
sakė tikrąją valdžios po
litiką, kuomet gynybols 
departmentas tiktai šne
ka apie Jungtinių Vals
tijų kariuomenės grąžini
mą namo iš Tolimųjų Ry
tų.”

Kai Nixonas pereitą 
penktadienį grasino “gal” 
siųsti Amerikos armiją 
Indokinijon, tai valstybės 
departmentas ant ryto
jaus ir užgvrė Nix’Ono pa
reiškimą. Dabar gi atsi
peikėjęs mėgina sušvel
ninti tą grasinimą.
JEIGU FRANCŪZAI 
TAPTŲ SUMUŠTI, TAI 
AMERIKONAI ĮSIVERŽ
TU, SAKO G.M.

General Motors auto
mobilių korporacijos kal
bėtojas Taylor per radiją 
pirmadienio vakare tvirti
no. kad:

Jeigu Vietnamo komu
nistai sumuštų francūzus 
Indokinijoje arba, jeigu 
francūzai pasitrauktų iš 
karo, tai Amerika panau
jintu karą ir ypač iš oro 
ir jūrų smogtu ne tiktai 
Indokinijos ‘komunistus, 
bet ir Kinijos Liaudies 
Respubliką.

Žymėtina, kad gynybos 
sekretorius Charles Wil
son tebėra General Mo
tors automobilių pirminin
kas, nes ta korporacija tik 
laikinai paliuosavo Wil- 
soną, kad tarnautų val
džiai kaip vyriausias kari
nis ministras. O tai kor
poracija, kuri gauna dau
giausia karinių užsakymų 
iš valdžios.

New Yorko Daily News 
kolumnistas John O’Do- 
nell taipgi tvirtina, kad Ni
xonas “paliejo diplomati
nius barščius,” atidengda
mas tikrąją (karinę) Ei
senhower io valdžios poli
tiką linkui Indokinijos.

Wilson sako, kad Sovietai 
“labiau biją Amerikos”

Washington. — Amerikos 
gynybos sekretorius Ch. 
Wilson sakė, jog “nišai 
daug labiau bijo mūsų, ne
gu mes ju,” todėl Sovietai 
ginkluojasi daugiausiai ap
sigynimui.

Nors jie, pasak Wilso- 
no, “galėtų atominiai už
pulti Ameriką,” bet, tur 
būt, nedrįs užpulti, nes ši 
šalis galėtų baisiai jiems 
atkeršyti atominėmis bei 
hydrogeninėmis bombo
mis.
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Kas Ką Rašo ir Sako
V4ZZ47 IR PROTAS

“The Catholic Worker” 
> šaukia:

“Laikas mums prabilti 
prieš mūsų ‘vadus’, laikas 
paklausti, ar jie yra bepro
čiai, kadangi ne mums 
spręsti, ar jie yra piktos 
valios žmonės!”

Bendras frontas su katalikais
Turime rankose velykinį Rymo katalikų bažnyčios 

galvos popiežiaus Pijaus XII pareiškimą. Tai rimtas ir 
svarbus pareiškimas.

Šiame pareiškime popiežius pasmerkia visus masinio 
žmonių žudymo pabūklus. O tie pabūklai yra atominiai, 
hydrogeniniai, cheminiai ir biologiniai.

Savo pareiškime popiežius nurodo tų pabūklų pra
gaištingumą. Jis primena, kad jais galima ne tiktai su
griauti ir sunaikinti miestus ir išžudyti nesuskaitomus 
milijonus žmonių visame pasaulyje, bet taipgi privesti 
prie paties žmogau's veisles išsigimimo. Žmogus gali 
pavirsti pabaisa!

Visa tai tiesa, šventa tiesa. Už šitą aiškų ir griež
tą pasisakymą katalikų bažnyčios galvą pasveikins kiek
vienas blaivaus proto žmogus.

Kiekvienas masinio žmonių žudymo ginklų priešas 
karštai popiežių pasveikins ir už jo pasižadėjimą, kad 
jis visomis jėgomis darbuosis pravedimui “pasekmingo 
uždraudimo ir pašalinimo atominio, biologinio ir chemi
nio karo.”

Tik gaila, kad popiežius nepašakė, kokių pastangų 
jis žada griebtis pasiekimui šio prakilnaus tikslo. O tu
rėjo pasakyti.

Vadovaujantis tuo iškilmingu pažadu, popiežius tu
rėtų tuojau Įsakyti visiems kardinolams, vyskupams ir 
kunigams darbuotis už pravedimą gyveniman jo sveikos 
minties. Tuojau turėtų būti įsakyta visai katalikiškai 
dvasininkijai susilaikyti nuo propagandos už naują karą.

Ar tai bus padaryta, jau kitas klausimas. Tiktai vė
liau pamatysime.

Ryšyje su šiuomi katalikų bažnyčios galvos pasisaky
mu prieš masinio žmonių žudymo ginklus ir pažado dar
buotis dėl jų vartojimo uždraudimo, iškyla kitas labai 
svarbus klausimas. Kaip tik tokio pat nusistatymo jau 
seniai laikosi visas komunistinis judėjimas, visas kai
rysis socialistinis judėjimas, visas liberališkasis sąjū
dis. visa nuoširdžioji demokratija.

Jei taip, tai čia tuojau susidaro plačiausias pagrindas 
milžiniškam bendram frontui prieš naujo karo kursty- 
jus, už masinio žmonių žudymo ginklų uždraudimą ir 
pašalinima.

Netenka abejoti, jog tokiose šalyse, kaip Italija ir 
Francūzija, komunistai ir katalikai rimtai paieškos 
bendrosios kalbos bendrai kovai prieš tuos atominio, 
cheminio ir biologinio karo pavojus, apie kuriuos taip 
aiškiai ir griežtai popiežius Pijus XII prabilo savo vely
kiniame pareiškime į visus katalikus, į visą pasaulį.

Ar čia pas mus Amerikoje atsiras katalikų bažnyčios 
dvasininkų ir eilinių katalikų, kurie taip pat aiškiai ir 
griežtai prabils už tas pačias mintis? Ar atsiras to
kių, kurie aktyvįškai įsitrauks į kovą už popiežiaus mi
nimo karo pavojaus prašalinimą?

Tiktai gyvendami pamatysime. Visų pirma tėmysi- 
me, ką pasakys mūsų lietuviškieji dvasininkai ir jų 
spauda.

Jau paruošta antroji Korėja?
štai klausimas, kurį staiga pradėjo diskusuoti visa 

Amerika. Ją ant kojų pastatė vice-prezidento Nixono 
pareiškimas, kad jeigu francūzai pasitrauks iš Indoki- 
nijos, Jungtinės Valstijos turės ten pasiųsti ginkluotas 
jėgas tęsimui karo!

Vice-prezidentas Nixonas tai pasakė ne pripuolamai, 
ne be pasitarimo su prezidentu Eisenhoweriu. Tokia, 
matyt, mūsų vyriausybės politika. Nixono pareiški
mas buvo padarytas tiktai paruošimui visuomenės opi
nijos.

Dabar komercinė spauda pasileido darban visuomenę 
nustatyti už tą politiką. Pirmadienio New York Times 
pasirodė ilgas cditorialas už būtinumą pasiruošti siun
timui Amerikos ginkluotų jėgų Indokinijon. Tas did- 
lapis įrodinėja, jog “kadangi mes taip mylime laisvę,” 
tai negalime paleisti iš rankų Indokinijos. Tarpe kitų 
argumentų, “Times” patiekia ir tą, kad Indokinija yra 
didžiausias “ryžių aruodas.” Vadinasi, Indokinija tur
tinga ryžiais ir kitais turtais, todėl mes turime siųsti 
savo Simus kariauti ir numirti už tuos turtus! •

Nuo dabar panašios kurstymo propagandos griebsis 
ir kiti komerciniai didlapiai.

Iš to susidaro naujas Amerikai pavojus, — pavojus 
naujo karo už keleto tūkstančių mylių.

Amerikos žmonės priešingi naujai avantiūrai. Ame
rikos žmonės priešingi naujam karui. Jie trokšta tai
kos ir ramybės. . '
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JŲ DARBAI— 
VISUOMET JUODI

Clevelando Dirvoje Bro
nys Raila nepilnai paten
kintas smetonininkų veikla. 
Kalbėdamas apie “Lietuvių 
frontą” ir to nelaimingo 
“fronto” pirmininko Bra
zaičio straipsnį “Budėjimas 
naktyje,” Raila sušunka:

0, kaip aš gailiuosi ir 
laukiu, kada pasirodys 
straipsniai apie budėjimą 
dienomis. Naktį prabudė
jus, sekančios dienos dar
bai būna migloti. Budėki
me bent dieną, o naktį pa
ilsėkime. Nes juk yra pui
ki lietuviška patarlė: nak
ties darbai — dienos juo
kai .. .
Tiek pat teišeitų iš sme

tonininkų budėjimo ir die
nos metu . Jie seniai nieko 
bendra nebeturi su lietuvių 
tautos interesais.

ATSILIKO NET NUO 
POPIEŽIAUS

Kaip žinia, Vatikano or
ganas “L’Osservatore” pa
smerkė H-bombos gamini
mą ir vartojimą. Chicagos 
menševikų Naujienos nesu
tinka su tokiu popiežiaus 
nusistatymu. Girdi, “ir pa
prastos bombos užmuša la
bai daug žmonių.” Kitas 
dalykas: “galimas daiktas, 
kad amerikiečių pasigamin
tos vandenilio bombos kaip 

; tik ir atgrasins Rusijos 
Į diktatorius nuo agresingų 
į žygių.” Todėl Pijus Grigai- 
’ tis ir sveikina, anot popie- 
• žiaus organo, tą “moksliš
kai ir techniškai padirbtą 
pragarą.”

Tas tik parodo, kad men- 
ševikiškų makartistų ora
kulas jau toli atsiliko net 
nuo popiežiaus. Anti-komu- 
nistinė liga sunaikino jame 
bet kokį žmonišku m o 
pojūtį.

SEKASI, AR NE?
“Komunistai deda dideles 

pastangas perauklėti, lietu
vių tautą pagal marksizmą, 
tačiau šis darbas jiems sun
kiai vyksta,” rašo Chicagos 
marijonų Draugas. Girdi', 
“Lietuvos žmonės nerodo 
jokio susidomėjimo parti
niu bolševikų mokslu. Į 
kursus ir mokyklas žrhonės 
varomi prievarta.”

Mes gi niekur Lietuvos stoti.

$10,000 Fondo laga
(Tąsa nuo Į-mo psl.)

' Louis Pocius, Beacon Falls, Conn..................... 1.00
Irene Didžiūnas, New Haven, Conn. .. . . ...........1.00
S. Doveika, Town of Mt. Royal, Canada....... 1.00
M. Martus, Verdun, Canada...........................  1.00
P. Gutauskas, Toronto, Canada .................. 1.00
Juozas . Levetskis, Scranton, Pa. ................... 1.00
V. Unikas, Easton, Easton, Pa....................... 1.00
H. Žukas, Binghamton, N. Y......................... 1.00
Uršulė Bieliauskienė, Richmond Hill, N. Y. .. 1.00 
A. Zaldarienė, Collinsville, Ill........................... 0.50
A. B. Rudis, Lakeville, 'Mass........................... 0.50
Iš anksčiau gauta $1339.00. Dabar įplaukė $196.50. 

Viso gauta $1535.50.
Bendrai pradžia vajaus gana graži. Pirmas miestas 

pribuvo į fondą Montello, Mass. Prisiuntė dar pra
džioje balandžio $100.50.

Darbuokimės visi ir visur; darbuokimės pasiryžusiai 
sustiprinimui savo dienraščio. Tik nesivėlinkime. Daug 
našiau darbuotis iki’oras dar vėsus. Sueig'os, pramo
gos ir pares yra gausiausias šaltinis fondo sukėlimui. 
Tad rengkimę pramogas tam reikalui visur.

Laisves Administracija.

spaudoje nesame matę net 
priminimo, jog reikėtų 
žmones į kursus ir ipokyk- 
las prievarta varyti. Vers
tinas mokymasis liečia tik 
mokyklinio amžiaus vaikus. 
Berods greitoje ateityje bus 
įvesta privalomas ir vidu
rinės mokyklos lankymas. 
Bet tai juk gerai, ar ne?

Suaugusių varymas į kur
sus ir mokyklas prievarta 
bus Chicagos Draugo pra
simanymas.

Lietuvoje, kiek mums ži
noma, veikia ir partinės po
litinės mokyklos. Jos irgi 
paremtos savanorišku lan
kymu.

Kartais mums net sunku 
suprasti, kodėl lietuvių ma- 
kartistų spauda negalėtų 
bent mažiausią dalykėlį pa
rašyti apie šių dienų Lietu
vą be melo, be iškraipymo?
VĖL PRIBUSIĄS 
KRUPAVIČIUS

Kanados “Nepriklausoma 
Lietuva” praneša, kad ne
užilgo A m e r i k o n pribus 
VLIKo pirmininkas prela
tas Krupavičius ir VLIKo 
Tarybos pirm i n i n k a s K. 
Z a i kauskas. Krupavičius 
turis “svarbiu čia reikalų.”

Ar tik Grupavičiaus mi
sija nebus susieta su vysku
po Paltaroko Laisvėje pa
talpintu pranešimu apie 
bažnyčios padėtį Lietuvoje?

Vyskupo Paltaroko laiš
kas smarkiai paveikė Ame
rikos lietuvius katalikus. 
Tuo, matyt, labai susirūpi
nęs ir visas VLIKas. Pasi
rodo, kad tas raštas buvo

Prižadai, prižadai, ką jie reiškia?
Kuomet pajausta, jog ne

darbas plečiasi ir tas pra
dėjo liesti tūkstančius dar
bininkų, jie susirūpino, kuo
met fabrikantai - darbda
viai pradėjo ten ir ten dar
bavietes uždarinėti, nes jų 
interesai to reikalavo, dėl 
pačių gerovės, tai darbinin
kai, pabūgę, tuoj pradėjo 
krutėti protestuodami prieš 
atleidinėjimą iš darbų. Jie 
klausė: kaip gyventi? Tai 
valdančioji klasė biskį krūp
telėjo: Ką daryti?

Būdas surastas, sulyg ka
pitalistų supratimu. Leng
viausias būdas, tai daryti 
darbininkams prižadus. O 
juos visi skaitys ir visi 
džiaugsis.

Prezidentas Eisenhoweris 
su savo republikoniška ad
ministracija s u m a n ė ir 
skelbė, jog su kovo mėne
siu šių 1964 metų bedarbė 
turi sustoti plėtusis! Taip, 
gerai subarta, lyg tas pa
laidūnas vaikas — “turi su- 

O jeigu ne, lai tuo

svarstytas VLIKo susirin
kimuose. Krupavičius, ma
tyt, nemano, kad paskelbi
mas to laiško “sufalsifikuo
tu” daug ką įtikins. Pri
bus pats Mykolas Krupavi
čius gyvu žodžiu vyskupą 
Paltaroką sukritikuoti.

Kas tų dviejų vyrų kelio
nės ir gyvenimo išlaidas pa
dengs? Nepasakyta, bet be
veik aišku, kad į jų kišenes 
nuvažiuos nemažai tūkstan
čių, kuriuos Amerikos Lie
tuvių Taryba iš Amerikos 
lietuvių susirinko vasario 
mėnesi “Lietuvos nepriklau
somybės minėjimo” paren
gimuose.

“Nepriklausomos Lietu
vos” bosas J. Kardelis karš
tai pasveikina vyskupą 
Brizgi už pabarimą tų, ku
rie organizuoja “Amerikos 
L i e t u v i ų Bendruomenę.” 
“Brizgių patarimas JAV 
lietuviams,” rašo Kardelis, 
“atėjo pačiu laiku ir, reikia 
spėti, turės rimtų pozityvių 
pasekmių.”

Kaip žinia, vysk. Brizgys 
išbarė savo kolegas, kam 
jie sako Amerikos lietu
viams, kad “Bendruomenė” 
yra naujas padaras, karia
mas ant jų galvos. Reikia, 
girdi, skelbti, kad “Ben
druomenė” jau beveik per 
amžius gyvuoja: tik eikite 
ir stokite po jos vėliava.
. Kitais žodžiais, jeigu ne
galima lietuvius prisivilioti 
su teisybe, tai reikia grieb
tis apgaulės.

Vyskupas vyskupiškai ir 
patarė. O ta vvyskupo ap
gaulė pataikė Kardeliui tie
siai į širdį.

met Baltasis Namas paro
dys, ką jis gali — kaip be
darbę, tą neklaužadą, su
valdyti. ,

Well! Pas mus Lowelly- 
je vasario mėnesį nors ir 
nedideliame mieste, buvo 
virš 4,000 bedarbių, kurie 
jau jokių, o jokių įplaukų 
nebeturėjo.

Įpusėjus kovo mėnesiui, 
pas mus Lowellyj ir taip 
pat dar mažesniame mieste 
Woonsocket, Rhode Island, 
buvo jau po 6,500 bedarbių, 
viename ir kitame mieste. 
Tai iš unijų raportų. O 
unijoms juk negalima pri
mesti raudonumą, nes jos 
apvalytos nuo bile kokio 

i “neištikimumo.” Šiuo lai
ku visoj šalyj jau per virš 
4,000,000 bedarbių randasi, 
ir skaitlinė vis auga didyn. 
Tai kada ir kaip tą pra
gaištingąją bedarbę sulaiky
si, ponas prezidente?

Dabar visi laūkiame, argi 
nuo kovo mėnesio iš tikrųjų 
bedarbė sumažės ir gerlai- 
kis padidės?

Kai kurie gudruoliai pa
taria uždrausti bedarbiu 
skaičių skelbti. Ką tas tu
ri su pagerėjimu laikų?

Sveikiausias išėjimas mū
sų šaliai būtų, tai' grįžti į 
velionio Roosevelto užsie
ninę politiką, — atidaryti 
prekybą su naujosios de
mokratijos šalimis ir Sovie
tų Sąjunga, eiti prie įvyk
dymo pastovios taikos visa
me pasaulyje. Lai plečiasi 
taikos keliais mūsų preky
ba po visą pasaulį! Tuomet 
milžiniškai padidės parei
kalavimai tavorų, dirbtuvės 
juos gamins J r darbo žmo
nėms, kaip dr visiems, gy
venimas pagerės. Ve, po
nai, jums išeitis. Onę tuš
čiais prižadais “gerinti” 
gyvenimą.

Dabar mėtome bilijonus 
dolerių į visus pasaulio 
kampus, kad sulaikyt bet 
kokį bruzdėjimą -už pasi- 
liuosavimą iš priespaudos 1

MOTERŲ KAMPELIS
Šeimininkėms

Septinta iš svarbių 7 
grupių mūsų maiste

Pirmoje vietoje tarpe šių 
stovi sviestas ir pagerinta 
margarina. Vieno ar kito 
būtina valgyti po biskutį 
kas dieną, jeigu dėl kokios 
nesveikatos nėra uždraus
ta.

Antroje vietoje šioje gru
pėje stovi energiją gami
nantieji produktai. Tai ki
ti riebalai ir cukruoti val
giai, taipgi krakmolingieji. 
Cukrų ir krakmolus pats 
kūnas paverčia į riebalus, 
jeigu tokio maisto perdaug 
vartojame.

Riebaliniu ir cukriniu - <•- v
krakmolinių valgių visiems 
sveikiems žmonėms galima 
po biskį valgyti priedui 
prie pirmesniuose skyriuo
se minėtų svarbiųjų 6-šių 
Bet negalima pavaduoti 
anų. Esant pavargusiu, 
peralkusiu dažniausia trau
kia praryti ką nors saldaus 
ir po suvalgymo greitai 
jaučiasi pasitenkinimas. 
Taip yra dėl to, kad cukrus, 
o ypačiai medus, skubiau
sia persidirba į šilimą ir 
energiją kūnui. Tačiau, jei 
dažnai taip darysi, kito 
maisto nevalgysi, kūnas ne
gaus kitame maiste esan
čiųjų vitaminų ir minera
lų. Tuomet pradės jaus
tis nuolatinis alkis. Seks 
vis daugiau ir dažniau tų 
saldumynų ar krakmolin- 
gų tešlų kimšimas į save. 
Kūne pradės susikrauti sa
vi lašiniai. Ir kuo daugiau 
krausis, tuo mažiau bus 
kūne spėkos juos panešti.

Joki pyragučiai negali 
pavaduoti geros liesos mė
sos, šviežių daržovių ir vai
sių pietus. Taip pat nega
li pavaduoti pieno ar jo 
produktų ir čielo grūdo 
duonelės. Tų vadinamų pa
prastųjų kasdieninių rei
kia pavagyti, o užsigar- 
džiuoti galima kad ir tor
tais.

N. G.

Maskva. — Amerikos am
basadorius Charles E. Bo
hlen išvažiavo automobiliu 
dešimties drenų kelionei 
per sovietinę Ukrainą ir 
Krymą.

Formoza. — čiang Kai- 
šekas, kinų tautininkų val
dovas Formozoje, šaukė 
paskelbti “šventąjį karą,” 
kad būtų sugrąžinta jam 
Kinija.

New Delhi, Indija. — In
dijos premjeras Nehru 
pareikalavo, kad Portuga
lija tuojau sugrąžintų In
dijai ligšiolinę savo kolo
niją Goa.

Hanoi, Indokin. — Tau
tinė Vietnamo dalies “val
džia” . įsakė mobilizuot jau
nus vietnamiečius į francū- 
zų komanduojamą armiją.

Santiago, Čilė. — Bekil
damas aukštyn susprogo 
lėktuvas, užmušant 9 ke
leivius ir 5 įgulos narius.

Nejaugi mes esame paver
gimo ir tamsiųjų gadynių 
šalininkai? Žmonių taksai 
iškilo į negirdėtą aukštu
mą. Kada bus galas? Ka
da mes pradėsime išsiblai
vyti iš raudonbaubizmo ? 
Kada pradėsime savo turtu 
gerinti savo žmonių gyve
nimą?!

J, M. Karsonas

Kepta aviena
Vienas iš skaniausių pe

čiuje kepamų gabalų yra 
avienos šlaunis ar petis. Vi
sa šlaunis sveria apie 6-7 
svarus. Mažai šeimai per
daug. Tačiau dabar daug 
kur parduoda pusę šlaunies 
ar peties.

Avieną biskelį apibars
tyk druska (ir pipirais, jei 
mėgsti). Dėk negi lion blė- 
ton, ant grotelio. Kepk ne
dengtą. Nepilk vandens, ne
laistyk. Temperatūra yra 
300 F.

Kepimo ilgis įvairuoja 
pagal mėsos rūšį ir gfcbalo 
didumą. Vienok ir mažiau
siam, 2 svarų g a batu i 
minkštai iškepti reikia apie 
poros valandų. Tai išeitų 
po 60 minučių per svarą.

Didesnį gabalą kepant 
laikas per svarą mažinasi. 
Kepant 7 svarų gabalą, už
tenka po apie 30 minučių 
per svarą. Viso laiko išeitų 
3į valandos.

Kepėjai pagalbiniai 
įrankiai

Dabar veik visi pečiai tu
ri termometrus. Arba gali
ma gauti už apie $2 neblo
gą termometrą pakabinti 
ant grotelio pečiuje. Jei ne
sutrenksi, ilgokai tarnauja. 
Dar yra termometrai smei
giami pačion mėson, o kiti 

. kabinami į viralo puolą.
Dažnai ir daug kepan

čioms apsimoka turėti veik 
visus. Nustatai karštį, tar
si, žinai kepimo-virimo ilgį, 
užsukai laikrodį Skambinti 
nustatytu laiku ir rakiai 
dirbi kita darba.

Pagreitinti kepimui yra 
vartojami aluminiai smai- 
giai, tarsi virbalai. Per 
alumina greitai eina. karš
tis. Tais virbalais (ske
wers) persmaigyto mėsos 
gabalo vidurį greičiau pa
siekia karštis ir kepa iš vi
daus sykiu. Jų yra vien 
aluminių ir yra apdengtų 
su nerūdijančiu (stainless) 
plienu. Gi mažieji smaigu- 
čiai pagreitina darbą užsių- 
ti vištą ar palaikyti vietoje 
suvyniotos mėsos kraštus.

i

Pattern 9034: Child’s Sizes 2.W,
C. 8. 10. Size 6 dress; 1 •« yavTO 
85-inch fabric; bolero r’^yar<L__

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N, Y.



Margos
< A tuščiausias šalies teisinas
Uždėjo OK ant radijo ir tele
vizijos programose duodamų 
pinigų už gabumą - gudrumą. 
Tūlose programose jūs galite 
laimėti $1,000 už pasakymą 
reakcionieriaus M c Cart h y 
antrašo. Ir jūs nepaspėsite 
pasakyti, kur jis gyvena, o 
jau taksų kolektorius bus pa
likęs tau tik pusę sumos.

Mūsų šalies “didvyriai’’ ko 
žada nedaryti, paskiau daro. 
Gi ką žada daryti, gal neda
rys.

Kai Japonija rašė savo 
Konstituciją, 1946 'm., mūsų 
šalies didieji priverto Įrašyti 
.punktus, kurio Japonijai už
draudžia skelbti karą ir mi- 
litariškai apsiginkluoti.

Dabai- gabenama įJaponiją 
kalniai pabūklai ir statoma 
fabrikai karini a m s pabū- 
jK'ams gaminti.

Tas pats atsitiko su Vo
kietija.

H-bombos spėkos paskelbi
mas nėra niekas kitas, kaip 
tik padrąsinimas piliečių, 
ypatingai tėvų ir motinų, kad 
jie nesipriešintų, kai bus pra
dėta vežti jų sūnūs i Indo- 
Kinijos skerdynę.

Tikyba prieštarauja 
gydytojams

Vienas pryČeris nusinešė 
gyvatę Į bažnyčią First Boru, 
Long Beach, Calif.

Visi tikintieji, apie 50, lei
do gyvatę per rankas, tikė
damiesi, kad “dievas dūšias 
išganys.’’ Vienai moteriai. 
Mrs. Bertha Smith, gyvūnas 
kirto, ir moteris mirė.

Klausta mirusiosios brolio: 
kodėl jūs nešaukėte gydyto
jo? Jis atsakė: “Yra prie
šinga .mūsų bažnyčios tikybai 
šauktisT medi kalės pagalbos 
Jbkiu įvykiu.“

Maudosi piene

Francijoje, Paryžiuje, “In- 
stitut de Beautc“ išrado mau
dymąsi pienu. Sako, kad jis 
moterims suteikiąs nervų su- 
tvirtėjimą ir odos suminkšti
nimą. Pripylimui pilnos, mau
dynės reika 12 kibirų pieno, 
100 laipsnių šilumos. Kai jau 
pienas ataušta, tuomet speci
alistai duoda panai masažą. 
Kaina esanti $14.

Tik buržujės moterys gali 
piene maudytis.

Prancūzai į tą atšalus: pie
ną gali pridėti “olominės“ 
rūgšties ir parduoti ameri
kiečiams kaip šampaną.

Sydney J. Harris vienoje 
savo kolumnoje rašo, kad jei 
kiekvienas komunistas ir jų 
simpatizatorius būtų išvaryti 
iš šios šalies ir paliktų tik

rai 100-procentiniai amerikie
čiai, vistiek negalėtų atsi
kratyti’visų blogybių. Jis sa
ko ■

Kriminalystė ir korupci
ja žydi ilgas laikas pirmiau, 
negu komunistų partija buvo 
girdima. . Prostitucija esanti 
senesnė už^bizantinę imperiją.

—Mūsų stubų trūkumas te
bebūtų.

—Jaunuolių visokį prasi
žengimai taip pat plėtotųs) 
didyn. Taksai būtų tiek pat 
dideli taip ilgai, kol mes ne
sustabdytame didžiausios ka
rui pasiruošimo programos.

—Ginklais rišimas susikir
timų nebūtų prašalintas arba 
bent sumažintas.

—Darbininkai ir fabrikan- 
tąu-XHTėTTf tokį pat susikir
timą dėl to, kaip pasidalinti 
įplaukų pyragą.

—ūkininkai norėtų dau
giau pajamų, tiek pat balta- 
kalnieriai darbininkai, stubų 
Kajjrifcinkai, pirkliai ir net 
“iRdijonų čyfas.“

—Mūsų kolegijos, ligonbu
čiai, kuriems būtinai reika
lingi pinigai, neturėtų paliuo- 
savimo nuo nedateklių. Mo-
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Mintys WORCESTER, MASS. Akyplėšos
kyklų trūkumas nebūtų pra
šalintas.

—Reikia pasakyti, kad ma- 
liavojimas komunistų neturi 
sugadinti mūsų proto ir ap
temdyti mūsų akis. Nei ko
munistai, nei kokia kita grupė 
nėra atsakominga už šalies 
nesveikatą. Mūsų apsileidi
mas ir siatiras permatymas 
yra prasikaltę.

Harris ant galo pasako: '•
“We can not buy off our 

consienccs by placing the 
blame on a few hundred, or 
a few thousand reds. it is 
both immoral and infantile to 
try.”

Jo mintis aiškiai rodo, jog 
nei pavieniai, nei grupės nėra 
kaltos už visą šalies nesveiku
mą, bet kalta yra pati vaira
vimo sistema.

iš Vokietijos DP Henry 
Litmanowitz įstojo i kariuo
menę, kad gavus pilietybės* 
popierius. Jį užmušė Korė
jos fronte.

Pora savaičių atgal prezi
dentas Eisenhoweris pasirašė 
ir suteikė pilną pilietybę — 
mirusiam, išpildė kare žuvu
sio Henry norą.

Generalisimas Franco rei
kalauja iš Britanijos atgal 
Ispanijai Gibraltaro.

Didžioji Britanija paėmė į 
savo rankas Gibraltarą 1783 
m. Pagal sutartį, Ispanija 
perdavė Britanijai akmeny
ną. o pastaroji pervedė Ispa
nijai Minorca salą ir dar dėl 
patenkinimo suteikė didelį 
plotą raistų ir smėlynų, da
bar žinomų kaip Florida.

Tą faktą iškėlė angliškas 
savaitraštis “The Economist.”

Pagal Franco reikalavimą, 
ta sutartis nesanti be galo. 
Tokiu būdu ir Ispanijos par
davimas Floridos 1819 metais 
Jungtinėms Valstijoms už $5,- 
000,000 irgi būtų laikinas. 
Kuomet jis nori Gibraltaro 
atgal, tai jis turi atpirkti 
Floridą iš JAV *ir grąžinti 
Britanijai.

Aš tikiu, kad Ispanijos iž
das nenupirktų 100 pėdų pa
jūryje ties Miami Beach. Gal 
kitais metais turės daugiau 
pinigų, kai mūsų šalies buda- 
vojimui Iberian air bases su
mokės $700,000,000.

Denver Universitete studen
tas George Murch išmokęs 
skaityti 8,000-žodžių per mi
nutę. Jis perskaitęs tiek žo
džių per minutę žinotų tiek, 
kiek žinotų kitas |visai ne
skaitęs.

Spartakas

Hartford, Conn.
Iš Laisvės Choro veikimo

Dabartiniu laiku Laisvės 
Choras turi smarkiai darbuo
tis, kad prisirengti prie pava
sarinio muzikališko festivalio. 
Jis įvyks gegužės 2-rą die
ną, Lietuvių Svetainėje, 227 
Lawrence St.

Praėjusiose pamokose mo
kytoja Wilma Hollis ragino 
visus dainininkus būti visose 
pamokose, nes reikia susimo- 
kinti dainas taip, kad atsi
lankiusi publika būtų paten
kinta.

Rengimo komisija pranešė, 
kad Worcesterio Aido Choras 
rengiasi atvažiuoti su visa sa
vo menininkų grupe. Atvyks
ta ir jų pirminis duetas, Ona 
Dirvelienė ir Jonas Sabaliaus
kas. Taipgi atvyks geras ar
tu on istas Juozas K.

Laisvės Choro mokytoja su 
laisviečiu choro nariu lavi
na savo saldžius balselius, 
bandys palinksminti letuviš- 
ką visuomenę. Tai matote, 
visko negalima nei suminėti.

Komisija ragina narius gar
sinti kuo plačiausia, kad ne
liktų nei vieno lietuvio, kuris 
nežinotų. Nes, kada Laisvės 
Choras duoda muzikalę pro-

LLD 11 kuopos susirinkime 
balandžio H d. pasirodė, 
kad jau yra užsimokėjusių 32 
nariai. Būtų dar gražiau, 
kad visi tuojau užsimokėtų. 
Visi žinote,kad knygų leidimo 
reikalui Centrui pinigų visa
da reikia, už popierių ir 
spaudos darbą reikia atsiteis
ti. Draugai, žinote, kad būsi
te LLD nariais, tai kodėl ne- 
pasimokėti savo duoklę atei
nančiame susirinkime 7

šis susirinkimas paskyrė $5 
ateivių gynimo reikalams. Pa- 
simokčjo narinę duoklę į LMS

Jonas Skliutas sakė, kad 
Laisvės $10,000 fondui dar
bas jau prasidėjo, ir prašė 
visų gražiai atsiliepti.

Taipgi šis susirinkimas nu
tarė surengti nepaprastą ban- 
kietą balandžio 25 d., pager
bimui mūsų darbščiųjų gaspa- 
dinių, kurios per daugelį metų 
mums banketus ruošia, links
mais veidais mus pasitinka ir 
geraj vaišina, šiame ban
kete' vyrai bus kukoriais 
ir prie stalų patarnautojais.

DETROIT, MICH.
Verčia motiną liudyti prieš 
dukterį deportacijos byloje

Mrs. Peggy Wellman buvo 
čionai tardoma tikslu ją de
portuoti. Pagaliau, bylą ati
dėjo, kad galėtų atkviesti 
Wellmanienes motiną iš Seat
tle, Wash. Nori iš motinos 
gauti tokį liūdymą, kuris įga
lintų jos dukterį deportuoti.

šeimos istorija yra tokia:
Mrs. Hobson, Wellmanie

nes motina, yra 70 metų am
žiaus, išauginusi 3 vaikus ir 
jau turi 4 anūkus. Prieš ją 
pačią yra užvesta deportaci
jos byla, bet per 23 metus 
jai pavyko tą antpuolį nuo 
savęs atmušti.

Kuo prasikalto jos duktė 
Wellmanienė ?

Imigracijos valdininkai sa
ko, kad nors jinai Jungtinėse 
Valstijose gyvena visą savo 
amžių, tačiau ji esanti gimu
si Kanadoje ir į šją šalį mo
tinos atsinešta ant rankų. Ta
čiau tas nebuvo skaitoma pra
sikaltimu iki jos vyras Saul 
netapo areštuotas einant 
Smith o Aktu.

Po vyro arešto, areštavo ir 
Well m an i e 11 ę d e portavim u i. 
Samdyti liudytojai prieš ją 
priplepėjo štai kokių prasi
kaltimų: jinai veikusį už 
taiką: ji pagelbėjusi General 
Motors stroikieriams: veikusi 
už lygias teises visiems gauti 
darbą, taipgi kovojusi prieš 
aukštas kainas.

Jeigu Smith ir Waite r-Mc- 
Carran Aktų vykdytojams 
pavyktų atsiekti savo, štai kas 
laukia Wellmanu šeimos:

Mrs. Hobson po *45 metų 
čionai galėtų tapti i.šdeportuo- 
ta Anglijon, kur ji nebeturi 
nei vieno pažįstamo žmogaus, 
būtų atskirta nuo vaikų ir 
anūkų.

Mrs. Wellman būtų depor
tuota Kanadon, paliekant čia 
vyrą ir du vaikus.

Mr. Wellman eitų į kalėji
mą penkeriems metams, kaip 
to reikalauja minties kontro
lės Smith Aktas.

Kas laukia Wellmanu vai
kų, kurie yra 12 ir 13 metų 7 
Ar tai demokratinis aprūpi
nimas vaikų?

Susirūpinusi vaikų - ateitimi, 
Wcllmaniene klausia:

“Ar persekiojimas mano 
šeimos padarys Ameriką sau
gesne, ar prašalins nedarbą, 
numažins kainas? Ar gal 
prašalins H-bombų pavojų, ai 
daugiau namų pastatys?“

Organizacijos ir demokra
tiniai nusiteikę atskiri asine- 

gram^, tai ne juokais. Duoda 
tokią programą, kuri turi pa
tenkinti atsilankiusius. Taigi, 
lai visi keliai veda į Hartfor
dą gegužės 2-rą dieną, 2 vai. 
po pietų!

Komisijos n^rys 

Mes, vyrai, užtikriname, kad 
maisto skonis bus aukščiau
sios rūšies, su prancūziškos ir 
itališkos dietos valgiais ir su 
žemaitiškais prieskoniais.

Todėl prašome visų mūsų 
gaspadines, taipgi visus wor- 
cesteriečius ir iš plačios apy
linkės kaimynus balandžio 25 
d., 5 vai. vakaro, būti salėje, 
29 Endicott St.

Gegužės 9 d. Aido Choras 
yra pasiruošęs duoti koncertą 
pagarbai Motinos Dienos. Su 
gražiuoju pavasariu, atminsim 
mūsų motinėlę su gražiausio
mis dainomis. Aido Choras, 
vadovaujant Jonui Dirveliui, 
gražiai dainuoja. Dalyvaus 
ir mūsų puikusis duetas, Ona 
Dirvelienė ir Jonas Sabaliaus
kas. Turėsim solistų net iš 
New Yorko.

Programa prasidės 2 vai. 
dieną, 29 Endicott St.

Prašome worcesteriecius if 
iš plačios mūsų apylinkės kai
mynus dalyvauti.

J. M. L.

nys protestuoja prieš Well
manu šeimos persekiojimą. 
Taipgi rašo ir delegacijas 
siunčia kongresmanams, rei
kalauja atšaukti Walter-Mc- 
Carran Aktą, o priimti Leh- 
man-Ccller bilių.

Koresp.

Oiicagos Žinios
Gerai pavyko Vilnies bazarao

Abi dieni buvo daug žmo
nių, taipgi gauta daug viso
kių daiktų, suaukotų chica- 
giečių ir iš kitų kolonijų.

Sunkiai dirbo bazare daug 
moterų ir vyrų.

Daigelis daiktų parduota 
‘iš varžytinių,” kas daugiau 
pasiūlė, tas gavo nusipirkti.

Gerosios šeimininkės paga
mino skanių užkandžių, tai 
daugelis žmonių, atėję ne
valgę, galėjo pasisotinti.

Bazaras davė gražios pa
ramos dienraščiui. Visiems 
dirbusiems bazare, taipgi vi
siems aukojusiems daiktus ar 
pinigų Vilnies administracija 
labai dėkinga.

Dabar dienraščio vedėjai 
subruzdo ruoštis prie Vilnies 
bendroves suvažiavimo. Kai 
kurie jau suskubo sveikinti 
suvažiavimą teikdami aukų. 
Tai pagirtina. Vilnietis

Kitas kandidatas 
prieš Dulleso skymą 

*
Kiek pirmiau Joseph Meek, 

dabar Edward Hays, jausda
mi žmonių sentimentą, griež
tai išstojo prieš Dulleso siū
lymą daryti intervenciją In- 
dokinijon, prieš tempimą ša
lies į naują karą.

Abu jie yra republikonų 
kandidatai į senatą.

Demokratų kandidatas Paul 
Douglas gi remia Dulleso ka
rinę politiką, o tas gali lėšuo- 
ti jam senatorsus vietą.

P—kas.

Americans for Democratic 
Action (ADA) savo septintą 
konvenciją laikė Congress vieš
butyje.

ADA yra kairiųjų demo
kratų ir tūlų besivadinančių 
socialdemokratais organizaci
ja.

Dalyvavo apie 600 delega
tų. Kalbas pasakė sen. Hum
phrey, Minnesotos demokra
tą, sen. Douglas, Illinois de
mokratas, kurį tačiau sunku 
atskirti nuo reakcinių republi
konų, taipgi Walter Reuther 
ir kiti.

Mrs. Eleanor Rooseevlt yra 
garbės pirmininke šio suva
žiavimo. Rep. .

Žmonės, kurie gyvena
, “ant' ratij”

Net 15,00Q žmonių Chiea- 
goje “gyvena ant ratų,” bū* J i • i r■ • p; i n o t .. f .c' <

Per Antrąjį pasaulinį karą 
tūlose vietose trūkdavo darbo 
jėgos, ypatingai, kur pigiau*- 
sia apmoka, kur nereikia būti 
amatininku atlikimui darbo. 
Tos vietos yra valgomųjų 
daiktų krautuvės. Liaudis 
prisidėdavo, kad tik nugalė
jus fašizmą, žmonės nuėję į 
krautuvę nelaukia, kad kas 
nors jiemsi daiktus prineštų: 
patys pasiima, kas tik yra pa
siekiama.

Ypač taip vadinami “chain 
stores” tuojau pamatė progą 
pasinaudoti. Prirengė lenty
nas ir ant jų sukrovė daiktus, 
kur žmogus - pirkėjas viską 
mato ir gali pats pasiimti. 
Savininkai publika pasitikėjo: 
mat, žmonės ateina pirkti, o 
ne vogti. Tokia sistema vis
ką pagreitina, galima apsiei
ti su .daug mažiau darbinin
kų. Pasėkoje to, dirbantiems 
pradėjo mokėti geresnes al
gas. Ir tie patys darbinin
kai pasilieka daugiau atsa
kingi už padarytas klaidas. 
Reikia žinoti, kad tokiuose 
darbuose sunku visiškai iš
vengti klaidų.

Dar karo laiku pradėjo 
statyti ‘‘supę r manketus.” 
Pradėjo daiktus sušaldyti, su
pjaustyti, gatavai pasverti ir 
surišti. Togu' žmogus pasi
renka, kas jam reikalinga ir 
kiek reikalinga, ii* pasiima. 
Jis mato, kiek už ką reikia 
mokėti.

Progresas . •. bet
Atrodo, jog tai puikus pro

gresas, — tik ne žmonių nau
dai, o pelnagrobių. šiandien 
nueini į tokią krautuvę, žmo
nių prisigrūdę, vienas kitą 
stumdo, vežimukai įtaisyti 
ant ratukų, imk daiktus nuo 
lentynų ir krauk į juos. Pri
sikrovei ir stok eilėn. Iki pri
važiuosi prie kasieriaus, pra
eis daugiau . pusė valandos. 
Mat, kasieriai užversti dar
bais, skuba, padaro daug klai
dų, daugiausia prisieina per
mokėti. Jei nedamokės, kor- 
noracijai. bus skriauda. Su
gaus kasierių už tokią klaidą, 
nepasitikės, išvarys iš darbo. 
Todėl taip dažnai darbinin
kus maino. Jeigu tūkstantis 
nuskriaus vieną, jis pajus, bet 
jeigu vienas nuskriaus tūks
tantį, jam liks gražaus pelno.

Žmonėms prisieina grumtis 
su neteisybe. Jie tai žino ir 
stengiasi apsisaugoti. Pasiima 
paišelį ir popierių ir užsirašo, 
kiek daiktų jam reikia ir kiek 
pinigų jis turi. Bet kuomet 
prieina prie kasieriaus ir jam 
mašinėle išmuštą kvitą paro
do, jis turi mokėti daugiau. 
Pirkėjas neturi tiek skambu
čių. Kasierius kokį daiktą 
išima. Pirkėjas pasišaukia 
vedėją, kad yra klaida. Tas 
pirkėją išbarą, kam bereika
lingai jiems laiką eikvoja ir 
trukdo biznį. žmogus susi

tepi, “treileriuose.” Jie ne
turi namų. Tokių “treilerių” 
viso čia yra bent 6,500.

Nereikia aiškinti, kad to
kiuose “namuose” nėra reika
lingų parankamų, neigi gali
ma išlaikyti reikalingas svei
katingumo sąlygas.

žmonės turi gyventi “trei
leriuose” dėl to, kad negau
na geresnių namų, kad nega
li išsimokėti didelių vendų.

Jeigu taip būtų kur nors 
Varšuvoj, Pragoj ar Maskvoj, 
kiek skaitytume mūsų laikraš
čiuose didelio susirūpinimo 
“tais nelaimingais,” bet kad 
tai yra Chicagoj, tai jau kas 
kita. 1 Rep.

Unijos reikalauja 
algų pakėlimo

Gasolino pardavotojų unija 
reikalauja pakelti savo na
riams algas $6 savaitei. Rei
kalavimas paliečia apie 4,500 
Chicagos gasolino stočių.

Balandžio 30 baigsis šios 
unijos kontraktas su gasolino 
stočių savininkų sąjunga.

Savininkai grūmoja pakėli
mu kainos ant gasolino.

* M” 

maišęs persiprašo ir eina 
sau. O tikrenybėje jie klai
dingi.
Taupumas ir aPsižiūrėjim^s

Kai žmonės daugiau dirba 
ir galą su> galu nesunkiai su
duria, ie nepaiso, nusileidžia. 
Atrodo labai nemandagu bar
tis su “dideliais” žmonėmis, 
nors tiesa ir tavo pusėje bū
tų. Kitaip dalykai virsta, kai 
žmonėms visko trūksta ir ver
čia juos taupyti, būti atsarges
niais, viską atydžiai peržiū
rėti, kad sumažinus skurdą.

štai registeris išmuša tiek 
ir tiek ir mokėk. Bot pirkėjui 
trūksta 11 centų. Susiginčija 
su kasieriumi. Įsikarščiuoja, 
žmonės prijaučia pirkėjui. 
Viską išverčia ant staliuko ir 
reikalauja, kad viskas būtų 
peržiūrėta. “Didelis” žmo
gus įsižeidė, paėmė vieną 
daiktą — gal tas daiktas ir 
buvo tik 11 centų vertės, ir 
liepia pirkėjui viską kitą su
sikrauti ir neštis.. Bet mote
riškė išsitraukia iš “abrako” 
tris kitas kvitas ir parodo, 
kad čia ta “klaida” Įvyksta 
nebe pirmą kartą, kad ji buvo 
nuskriausta ir pirmiau. Pra
šo laukiančių žmonių padabo
ti jos krovinį, o ji išeina at
sivesti policistą ir patraukti į 
teismą tuos, kurie ją nu
skriaudė, kaipo netinkančius 
tai vietai žmones.

Kaip tas viskas užsibaigė, 
nesužinojau. O kad jie, tie 
“dideli žmonės1,” priskaito 
daugiau, tai patvirtina tie, 
kurie tokiose krautuvėse per
ka. Jiems tai labai lengva 
padaryti, ypatingai su tais, 
kurie daug daiktų perka ir 
nesusižymi, kiek kas kaštuo
ja, ir nepatikrina. Jeigu juos 
sučiupsi sukant, jie teisinsis, 
kad tai klaida, ir viskas.
Kaip su sveikatos reikalais?

Nekuriuose miestuose yra 
patvarkymas, kad kurie dirba 
prie maisto, turi sykį į metus 
eiti pas gydytoją ir patikrin
ti savo sveikatą. Jeigu ne
gausi nuo gydytojo leidimo, 
negalėsi dirbti.

Atrodo, jog politikieriai rū
pinasi žmonių sveikata.

Tas turėtų būti verstina, bet 
tie “super markets” ’ su tuo 
nesiskaito.

Kitas dalykas. Viskas su
krauta ant lentynų, žmonės 
d a i k t u s čiupinėja, varto, 
spaudo, uosto, vaikai laižo. 
Kur užtikrinimas, kad jie 
sveiki? Nėra jokio užtikrini
mo.

1947 metais man tekdavo 
lankyti taip vadinamus “Food 
Handlers' Course.” Buvo la
bai įdomu susipažinti su tuo. 
kaip žmonės užsikrečia įvai
riomis ’ ligomis ir kaip reikia 
būti atsargiam.

1 Laukdamas eilėje turi gerą 
progą prisižiūrėti, kokia šva
ra pas žmones yra. Kitų ran
kos taip apterštos, kad gal 
jie visą dieną prie kokio nors 
nešvaraus darbo dirbo ir atė
jo į krautuvę rankų nenusi
mazgoję. Aišku, jog čia su
sidaro sveikatai pavojus.

Ką reikėtų daryti?
Tą viską galima pagerinti 

organizuotai veikiant: pri
versti savininkus duoti geres
nį patarnavimą. Reikia eiti 
grupėmis, ir jeigu prisieina 
laukti, reikia užprotestuoti. 
Reikia raginti, kad ir kiti taip 
darytų.

Reikia pasiimti kvitas, per
žiūrėti, patikrinti, parsinešus 
namo. Jeigu suradai skriau
dą, netylėk. Pasikalbėk su 
kaimynais, paklausk jų, gal 
ir su jais panagiai yra atsi
tikę. Pasitark, ką reikia da
ryti. Nėra reikalo keisti krau
tuvę, eiti kitur, nes ir ten ta 
pati sistema.

Dažnai matai ant langų už
rašus, kad kainos sumažintos. 
Ypač būk atsargus su mėsa: 
žiūrėk, kad neparsineštum 
kavalko riebalų. Visuomet 
žinok, kad pelnagrobiai nie
ko be pelno neparduoda. Ge
riau užmokėk1 centą kitą 
r , r: »,

brangiau už gerą mėsą.
šeštadieniais kai kuriose 

vietose prieina labai daug 
žmonių, prisieina ilgai laukti. 
Kam laukti? Kodėl nenusi
pirkti reikalingų daiktų šio
kiomis dienomis?. Turint šal
dytuvą, maistas nesugenda. 
Juo daugiau žmonių susiren
ka, tuo jiems lengviau bran
giau viską parduoti ir dar už
dėti centą kitą magaryčioms.

Darbo žmonėms prisieina 
visur ir visuomet budėti.

Prasčiokas

Trenton, N. J.
PASITARIMAS BEDARBIŲ 

REIKALAIS
Neseniai šiame mieste įvy

ko darbo žmonių konferenci
ja kovai su nedarbu. Pasi
tarime dalyvavo ir New Jer
sey valstijos nedarbo apdrau- 
dos department© viršininkas 
Krank T. Judge ir valstijas 
darbo ir pramonės divizijos 
komisionierius Carl Holder
man. Pasikalbėjimui su šiais 
viršininkais buvo sudaryta de
legacija iš 75 bedarbių ir uni- 
jistų atstovų. Delegacijai va
dovavo United Electrical 
Workers unijos District '4.

Bedarbiai ir unijistai iškėlė 
sekamus reikalavimus:

Reikia, kad nedarbo ap- 
drauda būtų mokama darbi
ninkui taip ilgai, kaip jis ne
turi darbo, negali susirasti 
darbo.

Reikia dabartinį nedarbo 
apdraudos įstatymą taip suli- 
beralizuoti, kad būtų lengviau 
darbininkui, netekusiam dar
bo, gauti nedarbo apdraudą.

Reikia, kad nedarbo ap
draudą gautų darbininkai, iš
ėję į streiką.

Reikia, kad ir moterys gau
tų nedarbo apdraudą laike 
nėštumo, kuomet jos negali 
dirbti. t

Be to, reikia pakelti mini
mum algą iki $1.25 į valandą.

Minėti valdininkai prižadė
jo darbininkų reikalavimus 
apsvarstyti.

Manoma, kad šita konferen
cija ir pasimatymas su valsti
jos valdininkais bus pirmas 
žygis linkui plataus, masinio 
bedarbių judėjimo. Kaip 
visur kitur, taip šioje valsti
joje bedarbių armija tebeau
ga. Rep.

MONTELLO, MASS. 
Paskutinis Pakvietimas

Pavasarinis koncertas *ir šokiai. 
Rengia Liuosybės Choras, jvyks šeš
tadienį, balandžio-April 24 d., Lietu
vių Tautiško Namo žemutinėje sa
lėje, kampas Vine ir North Main 
St. Pradžia 7:30 vai. vakare. įžan
ga $1.00, bus geras koncertas, nes 
choras yra sumokytas naujų dainų, 
taipgi gerų solistų ir akordian du
etas. Kviečiame visus.

Rengimo Komitetas. 
(77-79)

Worcester, Mass.
L.L.D. Bankictas, kurį rengia 11 

kuopa, pagerbimui gaspadinių, Įvyks 
25 balandžio, 29 Endicott St. sve
tainėj, 5 vai. vakare.

Kukorės ir patarnautojai bus .vy
rai. Mes žemaičiai, aukštaičiai ir 
dzūkai turėsime nepaprastai skanių 
vakarienę. Prašome visus ir visas 
Worcesterio ir mūsų plačios apie- 
linkės lietuvius dalyvauti ir persi
tikrinti, kad mes vyrai užlaikom 
savo gaspadines gražiai ir jas mo
kame pagerbti.

Už rengėjus,
J. M. L.

(77-79)

ir 5-tą
Liepos-July

Įvyks didysis Laisvės paramai 
piknikas Montello, Mass., kurį 
rengia Massachusetts valstijos 
lietuvių organizacijos. Tai 
bus dviejų dienų piknikas, tas 
skaitlingasis lietuvių sąskridis 
iš visos Naujosios Anglijos

•
Piknikas bus Lietuvių Tautiško 
Namo Parke, Keswick Rd. ir 
Winter St, Montello, Mass. Jau 
laikas užsisakyti busus vyki
mui į pikniką ir jau laikas ver
buoti pasažierius

•
Iš anksto įsigykite įžangosfbi- 
lietus, nes prie iš anksto per
kamų bilietų yra skiriamos do
vanos. Pasinaudokite dovanų 
proga. Bilietai jau yra plati
nami.



Apie sveikatą verta 
kai ką žinoti, kol 
tebesame sveiki

Mūsų sveikatai sušlubavus, 
mylių mylias nuvykti pas spe
cialistus nėra per toli. Dešim
tų ir šimtų dolerių, iki pasku
tinio, negaila būtų išmokėti 
atgavimui sveikatos. Tad—

Padarytume neatleistiną sau 
skriaudą, jeigu nepasinaudo
tume proga kai ką sužinoti 
apie apsaugą sveikatos. kol 
tebesame sveiki.

šį sekmadieni, balandžio 
25-tą, tam bus auksinė pro
ga. Prelekciją apie nervų li
gas teiks daktaras Jonas Sta- 
nislovaitis iš W a t e r b u r y , 
Conn. Daktaras toje srityje 
specialybę yra įgijęs ilgų me
tų praktika ir nuolatiniu stu
dijavimu daugiau, nestovėji
mu vietoje. Jau karo laiku 
mūsų šalies karinėse iėgose 
jam buvo pavestos aukštos 
vadovaujančios pareigos toje 
srityje. Yra ėjęs pareigas ve
teranų ir privatinėse ligoninė
se. Tą praktikuoja ir dabai’ 
priimadamas paciįentus savo 
kabinete.

Tą brangią pamoką sveika
tai saugoti išgirsite čia kiek
vienam prieinamai, nes įžanga 
į prelekciją nemokama. Dak
taras taipgi atsakinėja klau
simus. Patartina 
pasirašius klausimus, 
taupys laiko, suteiks
visiems klausti ir į klausimus 
atsakyti.

Prašome įsitėmyti. kad pre- 
lekcija prasidės lygiai 3 vai. 
Pavėlavusių nebus laukiama. 
Rengia Motorų Klubas, Liber
ty Auditorijoje.

Klubietė

atsinešti
tas su-

progą

Miestui mažai teks 
pigių naujų butų

Miestiniuose statybai pla
nuose numatyta statyta aflart- 
mentų su 66,000 butų. Bet 
kad tai statybai per mažai 
tegauta paskyrų iš valstybės 
ir iš valstijos iždo, tai tūli 
namai tuose planuose nebus 
pradėti statyti net iki 1957 
metų. Kiti bus privatiški ar 
pusiau privatiški, tad tokiuose 
rendos bus aukštos, nors val
džia duos statyboms pinigų 
iš valdinio iždo, o tūliems pa
darys taksų nuolaidas.

Viena grupė tokių projektų 
iš miesto gaus metinių subsi
dijų $2,200,000. Tuos pini
gus valdžia tikisi surinkti ap- 
taksavimu telefonų po 60 c. 
Ten butai būsią išrenduoja- 
mi- po $15 už kambarį. - Ki
tur išrenduos po $18 ir $20 
kambarį

Yra pažadėta lengvatų tak
sais ir nupiginimo lotų unijų 
kooperatyvams.

Vokiečių laikraštis 
minės 13 metą sukaktį

Pažangiųjų vokiečių New 
Yorke leidžiamas laikraštis 
The German American minės 
13 metų sukaktį su banketų 
balandžio 30-tos vakarą. Ju
goslavų Salėje, 405 W. 41st 
St., New Yorke. Vakarienės 
kaina $2.50.

Dalyvaus žymūs kalbėtojai 
ir turės meno programą. Bi
lietams iš anksto užsisakyti 
adresas: P. O. Box 214 Coo
per Sta., New York 3, N. Y.

Nepaprastas vagis
New York as yra tokia vie

ta, kur tiksliai ieškodamas ar
klio galėtum ištisą dieną pra- 
žioplinėti ir nepamatyti ar
klio. Tokioje tai aplinkoje 
45 metų jaunuolis Joseph 
Knife, išėjęs iš aludės prie 
42nd St., pamatė arklį įkin- 

ne- 
ke- 
iki

kytą karietoje. Nieko 
laukęs, jon ir įsisėdo. Jis 
lioliką blokų pavažinėjo, 
policija jį sugavo.

NwYorko^/Z^z/zrZlnhn
Filmos—Teatrai

Shakespeare veikalams sta
tyti organizacija pradėjo sta- 

Pirmasisveikalą “Hamlet.
pastatymas įvyko
19-tos vakarą, Jan Hus Audi
torijoje. 351 E. 74th St., New

Sekami pastatymai tuo pat 
laiku ir toje pat vietoje bus 
kas vakaras baigiant balan
džio 27-ta. O balandžio 24- 
ta i vyks ir popietinis vaidini- 
mas 2 :30.

Po 27-tos 
liuką. Gegužės 
v k s vakariniai

turės trumpą per- 
I, 3, 4 ir 9 
vaidinimai. 

Vėl pertraukėlė, o pradedant
gegužės 12-ta vaidins po 5 
vakarus, pradedant trečiadie
niu, baigiant sekmadieniu.

priedinės trumpos filmos.
Roxy teberodo spalvinę, di

džiūnu romansų ir kautynių 
filmą “Princo Valiant.’’

šeštadieniais bus ir popieti
niai vaidinimai.

■*- —- , ——

Grande teatre, 96ih St. prie
Lexington Ave., šešta savaitė
rodoma unijistų filmą “Salt of
the Earth.”

Stanley rodo spalvingą
“Ataka iš jūros.” Yra ir

imtos

Balandžio 21-mą Astor pra
deda rodyti “Elephant Walk,” 
technispalvę. Scenos 
krašte, kur drambliai gyvena 
tūkstančiais. žinoma, yra 
romansas, drambliai tik 
dui.

ir
prie-

‘The 
120,-

Pastatymas veikalo
Golden Apple” kainavęs 
OOP dolerių. Veikalą pradėjo 
toliau nuo Broadway, o kai 
pavyko, išsigarsino, persikėle 
Į Alvin Teatrą.

Tas primena Aido ir Sie
tyno chorų statysimą opere
tę Pepitą. Mūsų iškaščiai ne
bus roku o jam i šimtais tūks
tančių. Tačiau jie dideli, žiū
rint į juos mūsų mažos tau
tinės grupės akimis, lyginant 
su anų dirva pinigams sukelti, 
mūsų iškaščiai yra ne mažes
ni.

Chorai prašo visus Įsigyti 
bilietus iš anksto, tuomi užti
krinti finansinę operetės dali, 
kad choristai galėtų ramiai 
rūpintis tiktai vaidyba ir dai
nomis.

Pepita bus statoma Newar- 
ke, gegužės 1 vakarą, o Rich
mond Hill — gegužės 2 po
pietį. N. C.

AIDO CHORAS
ba-Specialė pamoka įvyks 

landžio 21-mos vakaro 7:30, 
paprastoje ’ vietoje.

Valdyba

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

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS
Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR&GRILL
Brooklyn, N. Y32 Ten Eyck St

Telephone E Vergreen 4-8174

Ragina parodyti, kur 
randasi N. Y. miesto 
“paslėpti” pinigai

New 
sumą 
repu-

Atsisakydami teikti 
Yorko miestui būtiną 
pinigų iš valstijos iždo, 
blikonai valstijos iždo kontro
lieriai sako, būk miestas tu
rįs nuslėpto kapitalo, kad 
miestui daugiau pinigų iš 
valstijos nereikią ir būk mie
sto valdininkai norėjo pro
centus sales taksų praplėsti ir 
į tūlas biznio sritis. Paliečia
mieji biznieriai sujudo, kaip 
širšės. Jų organizacijos pro
testuoja. Grasina boikotuoti 
m i estą, i šs i k ra u st y t i.

Akyregyje to visko, miesto 
valdžia atsikreipė i guberna
torių Dewey, kad jis i viešą 
Miesto Tarybos posėdį at
siųstų valstijinės iždinės kon- 

lai .jis parodo, kur miestas tu
ri galimų paimti pinigų be 
sumažinimo visuomenei svar
bių patarnavimų ir be pra
tęsimo sales taksų į biznio 
sritį.

IW0 apdraudy byla 
tęsiasi toliau

dimo reikalo buvo 
tas švenčių savaitei, 
lindynių bus vėl 
balandžio 23, 26 
prie Aukščiadsiojo
refero Jesse Climenko.

Balandžio 13 ir 14 New 
Yorko prasidėjęs svarstymas 
IWO narių iš naujo apsidrau- 

peytrauk- 
Tęsinys 

vykdomas 
ii’ 27-tą, 

Teismo

Į būsimą posėdi pašauktas 
valstijinis New Yorko Ap- 
draudų Superintendentas pri
statyti visokius tuo klausimu 
organizacijos rekordus ir de- 
partmento atstovai šaukiami 
liudyti apie organizacijos pa-

Rooseveltui paminėti 
masinis mitingas

New Yorko 20-jo kongresi
nio distrikto darbiečiai ren
gia masinį mitingą atminimui 
velionio prezidento Roosevel- 
to. Įvyks šį trečiadienį, ba
landžio 21-mą, Manhattan 
Tower balruimyje, Broadway 
ir 76th St.

Vienu kalbėtojų bus' 
Irving Peress, kulis buvo 
Carčio vyriausiu cieliumi 
k e makartiečių puolimo 
J. V. Armijos, kur D r.
ross buvo aukštu karininku.

Dr.
Mc-

ant
Pe-

Brooklyne prie 7th Avė. ii’ 
54th St. užeigoje plėšikas 
pasislėpęs skiepe iki visi kos- 
tumeriai išėjo. Atėmęs iš sa
vininko viso galo savaitės pa- 
j amas.

Union Square gegužinei 
gautas; reikalauja 
pratęsti laiką

Pirmajai minėti 
prašymai leisti 
Union Square

Gegužės 
komiteto du 
susirinkti į 
miestinio Parkų Departmento 
buvo atmesti. Darbininkų 
organizacijos ir atskiri asme
nys sujudo protestuoti. Ga
lop, komitetas gavo leidimą 
demonstraciją vykdyti nuo 
6:30 iki 8 vakaro.

Ko-

Darbo liaudis, kuri entuzi
astiškai ruošiasi minėti darbi
ninkų šventės 69 metų sukak
tį, tuomi nepasitenkina, 
mitetas kreipėsi į Parkų De
partments ir į majorą su rei
kalavimu daugiau laiko. Or
ganizacijos ir atskiri asmenys 
La reikalavimą paremia savais 
laiškais, telegramomis, ^žo
linei jom is.

Komitetas savo telegramoje 
majorui Wagneriui primena, 
kad Gegužės Pirmoji yra tra
dicinė Amerikos žmonių šven
te nuo 1886 metų ir kad Uni
on Square buvo tradicine 
tiems susirinkimams vieta nuo 
1890 m.

Paskutinė konferencija ge
gužinės reikalams įvyks šj 
šeštadienį, balandžio 24-tą, 1

Vėl operuotas 
Juozas Bimba

Pirmadienį buvo operuotas 
patersonietis Juozas Bimba. 
Gydytojas mano, kad opera
cija gerai pavyko. Bet, ži
noma, šiuos žodžius rašant 
(antradienio popietyje) dar 
buvo sunku tikrai nustatyti.

'Ligonis randasi New York 
Mount Sinai Hospital, kam
pas 100th. St. ir 5th Avenue. 
Lankymo valandos kasdien po 
pietų nuo ir nuo 7

Velinamc Juozui 
pilnai susveikti.

ir
Rep.

Medus su Arbata
Pradžioje pavasario reikia būt 
atsargiem, kad neapsirgti slo
gomis. Labai naudinga yra gert 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. O slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.

KVORTA MEDAUS $1.25 
Gaunamas Laisvės Įstaigoj

TONY’S I
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

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. 7-6288

4 psl.—Laisvė (Liberty)- Trečiad., Baland.-April 21, .1954

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NAMŲ DARBININKĖ
Guolis vietoje maloniame rūme. 
Lengvas valgio gaminimas — visi 
įrengimai elektriniai. 2 suaugę. 2 
mokykyos amžiaus vaikai. Gera al
ga, Linksma namų atmosfera.

Telefonuokite:
While Plains 6-4628

(77-79)

PRACTICAL NURSE
Dioninems pareigoms. Slaugimo na
mai. Gera alga tinkamai asmenybei.

Telefonuokite:
White Plains 9-8525

(77-83)

SLAUGĖS

LAISNIUOTOS PRACTICAL*
Staugimo namų pareigom, 

m as vietoje.
Gyveni- 

Telefon nokite:
4-7320

Ar rašykit0“.-
Box 71, Glen Cove, N. Y.

(77-83)

MOTERIŠKĖ
Guolis vietoje atskirame,maloniame 

kambaryje, 
mų darbas
nimas. Kiti 
kųjį darbą.
žiaus berniuko. Alga $40. Nauji na
mai. Linksma šeima. Telefonuokite:

CE. 9-4811
(77-79)

Televizija. Lengvas na- 
ir lengvas valgių gami- 
darbininkai atlieka sun-

Priežiūra 8 metų am-

Atidarys tiltą
Gegužės 3-čią atidarys 

Brooklyn Bridge trafikui į 
abi puses. Pataisytu tiltu ga
lės važiuoti greta 6 auto. Pirm 
pertaisymo buvo tiktai ketu
riems. Pertaisymas užtruko 
apie ketverius metus ir kai
navo 7 milijonus.

Kas bus Indo-Kinijoįe 
—taika ar karas?

sa-
Ta klausima diskusuos 

turi ekspertai progresyvių 
vaitraščio National Guardian 
rengiamame forume. Įvyks 
šio penktadienio vakarą, bal. 
25-tą, Adelphia Hali, 74 Fifth 
Ave., New Yorke. Įžanga $1. 
Pradžia 8:30. K-nas

Laisvės 
Piknikas 
Brooklyne

Tai visos Didžiojo New 
Yorko apylinkės sąskrydis 
pasilinksminimui ir paramai 
dienraščio Laisvės. Bus toje 
pačioje vietoje, kur pernai 
buvo:

National Park & Hall
63-18 38th Ave., Woodside, L. I.

July Q2X —

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

MATTHEW A 
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-6172

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED FEMALE REAL ESTATE

BEAUTICIAN
Patyrusi, pilnai mokanti operatore. 
Gera alga, prisideda komisas. Links
mos darbo sąlygos. Kreipkitės:

JAMES BEAUTY SALON 
78 Rockaway Ave. 

Valley Stream 
Valley Stream 5-1375

<75-81)

FINGERWAVER
Patyrusi, pilnai mokanti. 5 dienos.
Gera alga, prisideda komisas. Link

smos darbo sąlygos. Kreipkitės:
NATIONAL

2090 Broadwa.v, N. Y. C.
(kampas 72nd St.) 
Tel. TR. 7-8781

(75-82)

EM BR OI I) EBY DESIG NER
Teigiamas sugabumais. Pilnam 

daliai laiko. 
Kreipkitės:

BIJOU
270 West 38th St., N. Y. C.

ar

MANICURIST
Nuolat- 5 dienos, gera mokes
Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
DAYMOR BEAUTY SHOP
818 W. 187th St., N. Y. C.

Tel. WA. 7-7535
<72-78)

SLAUGĖ — REGISTRUOTA

Patikrintojos darbas, 
'rinkamos pašalpos.

Šaukite:
C Y. 8-8100

Tarp 8- 4 P. M.
(74-78)

LAB TECHNICIAN—PATYRUSI

Gera alga—užlaikymas, jei 
pageidaujama.

STATEN ISLAND HOSPITAL 
Tel. GI. 7-6000

Ex L 90
(74-79)

STYLIST
mokanti operatorė, 
dirbtuvei. Pilnam 
laiko. Gera alga, 

HAIR
Patyrusi—pilnai 
apkštos klases 
laikui ar daliai
linksmos darbo sąlygos. Kreipkitės:

ESTER HAIRSTYLING SALON
4378 Klssena Blvd., Flushing 

Tel. FL. 9-9405
(76-80)

BEAUTICIAN
Patyrusi—pilnai mokanti operatorė.
Pilnam laikui, 5 dienų savaitė. Link- 
mos darbo sąlygos, gera mokestis.

Kreipkitės:
TOM’S BEAUTY SALON
196 2nd St., Mineola, L. I.
Tel. Garden City 7-5059

(76-82)

HAIRDRESSER
Vien tik patyrusi, tinting ir visam 
darbui. 5 dienų savaitė. Puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

CLAUDIA KNORR
88 West ''42nd St., N. Y. C.

(Įsteigta 28 metai, ant 12th Floor)
(76-78)

FINGERWA VER— HAIRSTYLIST

Patyrusi—pilnai mokanti operatorė. 
Turi būti gera. Puikiausia alga. Pui
kios darbo sąlygos. Kreipkitės:

ESS’MO BEAUTY SALON
681 Remsen Ave., Brooklyn 

Tel. DI. 2-8805
X76-78)

HELP WANTED MALE

MALIAVOTOJAI 
roidencijiniai ma- 
dieną. Tuojau sta-

REIKALINGI
Industrijiniai ir 
liavotojai. $18 į 
lomi į darbą.
JENSEN EMPLOYMENT SERVICE

208 Front St., Mineola, L. I.
(Priešais geležinkelio stotį)

Tel. GA. 7-5941
(75-81)

REIKALINGI PLUM BĖRIAI
Galinti
$2.00 į

atlikti pataisymų darbus, 
valandą. Tuojau statomi 

j darbą.
EMPLOYMENT SERVICEJENSEN

» 208 Front St., Mineola, L. I.
(Priešais geležinkelio stotį)

Tel. G A. 7-5941
(75-81)

766

PATYRŲ GRANDINIŲ

TVORŲ TĘSĖJAI

Gera Alga, kreipkitės:
HUDSON STEEL CO.

Main St., New Rochelle, N. 
Tel. NE. 6-5078

(76-80)

SUPERINTENDENT
Pasitikimas. 18 šeimų namas. An

glim šildomas. Upper Manhattan. 
Vyras gali dirbti kitur. 4 kambarių 
apt., gesas, elektra ir alga. Skam
binkite trečiadieni po 1 P. M. Va
karais—WA. 6-4877. Kitom dienom 
MU. 7-1940. Atsiliepkite angliškai.

(77-79)

MEZGĖJAS, PATYRUS
Dirbti prie Circular ir Dubied 

Mašinų.
WITTMANN KNITTING MILL 

1086 CYpress Ave., 
Ridgewood—Brooklyn 

Tel. HE. 3-2687
(77-79)

VALLEY STREAM
Pilnai detached. 2 aukštų,*mūri®š. 
Tudor, ant gražaus kampinio žemės 
ploto 55x100. Gyvenimui rūmas, 
muzikali* rūmas, valgymui rūmas, 
knygynas, 5 miegrūmiai. 3 maudy
nės, ugniavietė, žaidimui rūmas, ba
ras, skiepas, aptverti užpakaliniai 
porčiai, patio, detached garadžius, 
visi ekstra priedai. Arti visų pato
gumų. Tik $23,000.

Šaukite Savininką:
Tol. VA. 5-0051

i75-79)

ELMHURST
Gerai budavotas. 2 šeimų namas. 4 
ir 3 rūmų apartmenlai, prisideda 
ištaisytas skiepas ir attic. Gesu šil
domas, air conditioned, 
ram garadžius, kiti ekstra 
mai. Gražus 50x100 žemės 
Arti katalikiškų mokyklų, 
vių ir subways. Kaina tik 
Šaukite savininką:

Tel. HA. 4-9259

dviem ka- 
įrengi- 
plolas.

kraut u- 
$20,000

(75-77)

BRONX—RIVERDALE

251st ir Broadway. Pusiau atskirtas, 
mūrinis, l’j maudynių, iš^Jsytas 
skiepas, prietaisai, divonai, gara
džius 5143 Post R<l. KI. 3-774^|

(75-77)

ELMHURS7'
Gerai budavotas, semi-detached. 

Colonial namas. 6 rūmai, iš užpaka
lio porčiai, aptvertas kiemas. 2 iš
nuomoti garadžiai. Graži rexidcnci- 
jinė sekcija. Arti public ir katalikiš
kos mokyklų, krautuvių, transpor- 
tacijos. Tikras pirkinys. $13,500.

Šaukite savininką:
Tel. TW. 8-4872

(75-80)

FOR SAFE
CENTEREACH—L. L

Parsiduoda vasarnamis, .4 rūmai ir 
maudynė (tik 2 metų senumo). Pil
nai išfomišiuotas, refrigerator, ge
sas ir elektra. Kiti ekstra įrengimai. 
A 1 sąlygose. Pastatytas ant gra
žaus 100x189 ploto. Trumpas paėji
mas iki bust) ir krautuvių. Tikras 
pirkinys 1ik už $5,000. Saukite sa
vininką: v

Tel. RA. 6-6608 ar RA. 8-1269
(76-78)

WANTAGH, L. I. Forest City sek
cija: 3 miegrūmiai, ranch, pilnas 
skiepas, Hollywood bath, storms ir 
screens. 4% GI. mortgage. Ekstra 
įrengimų. $13,500. Tel. ,‘Le. 3-4907.

' (76-78)

FLUSHING—AUBURNDALE
Naujas, semi detached, gryno mūro, 
kostumeriškai budavotas, 2 šeimų 
namas. 4U ir 6’a apartmenlai. Ek
stra išeinamoji skiepe, šiltas van
duo, aliejum šildomas. Gera reziden- 
cijinė sekcija. vArt i visų susisiekimų. 
Tikras pirkinys — tik $29.500.

Šaukite ar matykite savininką 
198-02 47th Ave., Flushing 

Tel. BA. 4-8208
(76-82)

FT. WADSWORTH Area -238 Hylan 
Blvd, pilnai moderninis, 5 rūmų na
mas, su frontiniais porčiais. Daug 
drabužiam patalpų, naujas stogas, 
rynos, etc. Karštu vandeniu šildo
mas. (Chrysler unit), žalvariniai 
plumbing, rubber lile grindys. Visi 
nauji moderniniai įrengimai. Tuojau 
užimtinas. Tikras pirkinys. $10,000. 
SA. 7-8800 bile laiku

(76-82)

BROOKLYN HIGHTS, L. I.

Colonial- 3 miegrūmiai, l’-s maudy
nės, 25 pėdų gyvenimui rūmas. Tile 
Siding. Dideli screened porčiai. Daug 
ekstra įrengimų. Nori $15,800.

Telefonuokite: RO. 3-2884

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

GAS STATION \
Mechanikui Proga, žema randa, ge
ra sekcija. Priverstas parduoti iš 
priežasties ligos. Pilna kaina tik 
$1,500. Matykite ar šaukite savinin
ką:

PAUL’S AUTO REPAIRS 
211 North Main St., Freeport, L. I.
Tel. FR. 8-9765 darbo dienom ir 

šeštad., Sekmad. iki 3 P. M.
(76-78)

HELP WANTED MALE

ŠAUTUVŲ KALVIS
Patyręs prie medžioklinių šautuvų, 

šaunamieji šautuvai, taipgi šovinių; 
taipgi priimtini jauni pradiniai. Ge
ras nuolatinis darbas. GRIFFEN &

HOWE, 202 E. 44th St., N. Y. C.
Tel. MU. 2-9152

(77-79)

MALE and FEMALE

(VYRAI AR MOTERYS)
Patyrę pagelbininkai prie lengvai 
protiniai sergančių. Gera alga, Pufei 
kiausios darbo sąlygos.

Gyvenimas vietoje ar k//Qir.
Kreipkitės tarp 6 ir 9 P.WL
HIGH POINT HOSPITAV- 

Upper King St.
Port Chester 5-4420,. Ext. 20

(77-83)




