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įsteigt I 
, Anglijos, Frau

dokinijcs karą, tatai le- 
šuotų Amerikai 100 bilijo
nų dolerių ir pusę milijono 
a mer ikinių gyvybių.

Taigi, vengiant suirutės 
dėl pirmininku, ir buvo pa

Ft. Bragg, N. C: - Da
roma oro jėgų pratimai, 
kaip reikėtų kovoti atomi
niame kare.

ORAS, -r šilta ir vėl gal 
bus lietaus.

tų karini sąryšį kovai prieš 
komunizmą rytiniai - va
karinėje Azijoje.

United Press žinių agen-

Nehru sumanymus, sako, 
“jisai laiko kolonine, im-

Ženeva,
jos užsienio reikalų minis-įleis Kinijos 
tras Anthony Eden ir So- j mininkauti, 
vietų užsieninis
susitarė, kad Ženevos kon
ferencijai paeiliui pirmi
ninkautu Thailandas, An-
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Amerikos valstybes se
kretorius Dulles buvo už-

nužiūri, 
daromi 
tokiam 
reikėtų 
prieš
komunistus.

pusių. Molotovas nereika
lavo Kinijai pirmininkavi
mo teisės, iš vienos pusės, 
o Dulles ir Franci jos 

|sieninis ministras ats
kė mio pirmininkavimo, iš 
antros pusės.

Pirma i a i kon f erenci j os 
sesijai pirmininkaus Thai- 
lando užsieninis ministras,

Šveic. — Angli- j reiškęs, kad jokiu būdu 
atstovui 
nes Amerika 

ministras' nepripažista liaudiškąją
I Kiniją lygiateise didžiąja

jungos premjeras Georgas 
:Malenkovas bal. 26 d. sakė:

Susitarime Edenas taip 
pat atstovavo Jungtines 
Valstijas ir Francija, c 
Molotovas ne tik Sovietu

H- - bombom gabenti.
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KRISLAI EISENHOWERIS NORJS
Įspūdingas pobūvis. 
Fast gavo premiją. 
Nenusiminkime. 
Republikonu skalbykla.

Rašo R. MIZARA

LEIDIMO SIŲSTI
i ARMIJA INDOKINIJON

Jeleną iš didžiųjų Mc.Alpm 
hotelio saliu renkasi žmones. 
laŠTtojai. laikraštininkai, švie
tėjai, artistai, visuomeninin
kai, darbo unijų veikėjai ir

tai.
Ko jie ten 
Jie su vyko

rinkosi ? 
rašvtojui I low-

ardui Fast’u i pagerbti-. stali- i
nines taikos p re m i jos Įteiki- ‘
mo proga.

Jš viso buvo apie 1.0(H) žmo- nuo komunistu.
niii.

Howard Fast,—jaunas am
žiumi. bet talentingas ir gau
sus amerikinis rašytojas. F

• viso jis parašė apie IS-ką 
didesnių ir mažesnių knygų, ! 
daugiausiai novelių. Jo tūlos 
knygos skaitomos visame pa-! 
šaulyje. išverstos i daugybė1

komis kongresmanas Alvin 
M. Bentley sakė:

>ą, prašydamas užgirti 
Jungtinių Valstijų kariuo
menės siuntimą i Indokini
ją, ir Kongresas tatai už- 
girs, jeigu pasirodys, kad

Prezidentas labai bijo 
komunistų laimėjimo

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris, kalbė-

Verslo Rūmu suvažiavime 
pirmadienį, pabrėžė, kad 
jokiu būdu negalima leisti 
komunistam laimėti prieš.

Indokinijoje, 
komunistų per

galė ten būtu didelė “nelai-Į

kitų kalbų. „
Bet Howard Fast -— no tik i *1 ancu.ZUS 

rašytojas. .Jis ir veikėjas. 
Jis jau sėdėjo kelis mėnesius 
kalėjime dėl to. kad atsisakė: mė visam laisvajam

prie karinių Amerikos vei
ksmų Indokinijoje. O kol 
to nepadaryta, tai Ameri
ka gali tiktai dar pasmar- 
kint siuntimą francūzams I 
lėktuvu bei kitu karo reik
menų, sakė Dulles, kaip | 
praneša United Press.
AMERIKOS BAIMĖ

Amerika bijo, kad jeigu 
Vietnamo komunistai už-* 
ims tvirtovę Dien Bien Fu, 
tai Francija, tur būt, pra
šytų taikytis bet kokiomis 
sąlygomis. O tatai suar- ‘ 
dytų Ženevos konferenci
joje amerikinius planus 
prieš komunizmą.

Amerikos diplomatai taip | 
pat bijo, kad jeigu Vietna
mo komunistai - liaudinin- 
.kai vis dar taip muš 
cūzus, kai]) pastaruoju lai
ku, tai francūzai praras 
paskutinį ūpą ten kovoti.

SKLANDŽIAI IŠSPRĘSTAS 
PI R M ĮNINKU K LA U SI M A S 
ŽENEVOS KONEERENCI.IA I

SOVIETAI A-GINKLAIS 
“ATMUŠTŲ ATOMINE 
AMERIKOS ATAK A

Juk jau pirmasis ir An- 
sis pasauliniai karai

Sąjungą, bet ir Kinijos 
Liaudies Respubliką.

Tuo būdu išvengta susi
dūrimų dėl pirmininkavimo 
pačioje konferencijos pra-

| rateliai su savo ])astumde- 
liais tyčia dirbtiniai palai
ko karinę isteriją, grūmo
dami pasauliui hydrogeni- 
nėmis bombomis, atvirai 
skelbdami ginkluotos jėgos 

uŽ- i politiką, ilgindan
j karą ir vartodami 
grasinimus.

“Jeigu, tačiau, 
viškieji rateliai.
m i ant atominių ginklų, be
protiškai užsimanytų iš-

mo viešpatavimo sritį... 
Tų karų pasėkoje jau dau
giau kai]) trečdalis visos 
žmonijos amžinai sutrau
kė ryšius su kapitalizmu.”

(Hydrogen inė bomba taip 
pat yar atominė, tik daug 
smarkesnė už paprastąją 
atom - bombą. Sovietų Są
junga turi ir hydrogeninių 
bombų.)
TAIKOS FRONTAS

Malenkovas kalbėjo Auk
ščiausioje Sovietų Sąjun-

fran- Ceilono konfereneiia svarstoi lai- -, _ ___ J

sauliui.” Jis lygino Indoki-| Sen. Johnson sako, 
niją prie kamščio, kuriuo | 
turi būti užkimšta komu
nistam “didysis butelis, ku
riame yra Indonezija, Bur
ma, Thailandas ir visi ap- 

,ijos plotai su 
gyventojų... ir

Kai Stalinui sukako 70 mo- į didžiausiais ‘ produktais,
11 kurių mes turime gauti.” 

Gynybos sekretorius Wil- 
Isonas sakė suvažiavusiems 
biznio vadams, jog “keli 
ateinantieji anėnesiai gal

n u si 1 en k t i ra ga n ga u d ž i a ms.
Jis —puolus kovotojas už 

tarka.
Dėl to Tarptautinis Taikos 

Komitetas 
praėjusiu

ir Įteikė Faf 
motų premiją

. milijonais.

tu amžiaus, tai. jam pagerbti. ; 
sukakties proga Tarybą Są
jungos'vyriausybė nutarė kas 
metai skirti, rodosi, dešimt 

t premijų tiems žmonėms, ku
rie daugiausiai tais metais 
pasidarbuos už taikos reikalą.

Kiekvienas, gaunąs premi
ją, — medalį, pagerbimo raš- 

gauna ir 100,000 ru- 
amerikietiškais

tą 
bliu dovanų ; 
pinigais — $25,000.

Ligi šiol iš amerikiečių 
tokias premijas gavo jau ke
turi asmenys: mokslininkas 
d r. Du Bois, Paul Robeson, 
vyskupas Moulton ir Howard 
Fast.

Paprastai premijos yra itei- 
k kapo s Maskvoje, bet rašyto- 
jaJ negalėjo ten vykti, nes jo 
valstybės departmentass ne
išleido. Tad premijų skyrimo 
komitetas įpareigojo d r. Du 
Bois^ kad jis įteiktų rašyto
jui premiją. Tai ir buvo 
daryta.

pa-

Netenka nei sakyti, 
sa premijos Įteikimo 
nijų programa buvo 
įspūdinga.

Visą kalbos lietė taiką, — 
taiką, kaip brangiausią žmo
nijos siekimąsi, brangiausią 
tikslą!

ceromo-

Nekantriai skaitysime spam 
d oje ir klausysimės radijo 
pranešimų apie Ženevos kon
ferencijos eigą.

Nežiūrint, kokios bus jos 
pasekmės, tačiau konferenci
ja bus įdomi.

Nebūkime dideliais dėl jos 
dįjįmistais, tai neteks skau
džiai nusivilti, jei -konferen
cija Apjuos to, ko žmonės 
labai' trokšta: taikos Indoki
nijoje.

Nesitikėkime matyti ko^ 
inercinėje spaudoje daug apie

vers pakeisti karinę Ame-

Ženevos diplomatai tvirti
na, kad Eisenhoweris pla
nuoja greitą Įsiveržimą

Ženeva, šveic. — Patiki
mi Amerikos politikai čia 
sakė, prezidentas Eisenho
weris gal jau greitai pra
šys Kongresą leisti jam pa
siusti Amerikos kariuome
nę Indokinijon, jeigu to 
reikėtų, norint išgelbėti 
francūzus nuo baisios ka
rinės nelaimės.
Franeuzų desperacija

Franci jos užsienio reika
lų ministras Bidault sek
madienį persigandęs, des
peratiškai prašė Amerikos 
valstybės sekretorių Dulle- 
są, kai amerikonų oro jė
gos tuojau atakuotų ' Viet
namo komunistus. Dulles 
atsakė, tam reikėtų dar 
prezidento užgynimo ir 
Kongreso nutarimo. Be to, 
Anglija turėtų iš anksto 
užtikrinti, kad prisidės

konf erenciją parašymo.
Atsiminkime, 

sias šiandien 
laikraštininkams 
toji republikonu
skalbykla, kurioje jie skalbia 
savo ryzus: sen. McCarthy ir 
armijos vadovybės k i virčiai.

Tolydžio būkime tikri, kad 
republikonai skalbėjai Mc- 

apatinių švariai ne- 
o gal tik kiek nors 
bei sušlapins^

išskalbs, 
pamozos

Jndokinijos karas tai 
ne komunistų agresija

Washington. — Demokra
tas senatorius Edwin C. 
Johnson, kalbėdamas Sena
te, pareiškė, jog “raistų ko
va Indokinijoje nėra joks 
agresijos (užpuolimo) ka
ras iš komunistų pusės.”

Johnson sakė, Amerikos 
valdžia turėtų “jieškoti 
garbingos taikos” per 
novos konferenciją.
Jis kaltino Jungtiniu 

stijų diplomatus, kad 
veda kryžeivišką vajų
Amerikos armijos siunti
mą i Indokiniją kaip tik 
tuo laiku, kuomet patys 
francūzai bando ištrūkti iš 
to karo.”

Skaičiuojama, kad jeigu

Tebešėlsta kruvini 
mūšiai dėl Dien Bien Fu
Hanoi, Indokin. — Vis dar 

siautėją įnirtingi, nepapa- 
prastai kruvini mūšiai dėl 
Dien Bien Fu tvirtovės, 
kur Vietnamo liaudininkai 
šturmuoja apgultus fran- 
cūzus visomis pusėmis. 
Nauji Amerikos bombone
šiu būriai įtūžusiai bom
barduoja 1 i a u d in inkus. 
Bombonešiu lakūnai 
“tik francūzai.”

Liaudininkai šūviais 
na trankų pavojingai
žeidė bent vieną “civilini 
Amerikos lakūną. KM ku
rie francūzai. parašiutais 
nuleidžiami iš amerikiniu 
lėktuvu i D. G. Fu. ntikrito 
j liaudininkų pusę ir tapo 
suimti.

Kolombo, Ceilon. — 
trečiadienį 
premjerų 
penkių naujų azijinių vals
tybių — Indijos, Pakistano, 
Ceilono, Indonezijos ir Bur- 

! mos. Žymiausias konferen- 
icijos politikas yra Indijos 
. premjeras Jawaharlal Ne- 
ihru. Jo pasiūlymai suda- 
| rys konferencijos svarts- 
; tymu branduolį.

Minimosios šalys įgijo 
nepriklausomybę tiktai po 
Antrojo pasaulinio karo, 
nors Indija, Pakistanas ir 
Ceilonas pasilieka “sava
rankiškomis” Anglijos im
perijos dalimis.
PRIEŠ VAKARU KOLO- 
NINŲ POLITIKĄ

Nehru .išvien 
dalyviais nutarė 
konferencijoje 
klausimus:

1. Paskelbti pietiniai - ry 
tinęs Azijos “Monroe 
kymą,” reikalaujant, 
niekas iš kitų pasaulio da
liu nesikištu i vidujinius tu 4.- V 4 « 4

naikinti anglų, amerikonų 
bei kitu baltuiu kolonine 
imperializmo politiką.

2. Aptarti, kaip galima 
būtų sudaryti azijinių kra
štų sąjungą, įtraukiant jon 
ir afrikines tautas, kurias 
baltieji spaudžia bei nau
doja kaip savo kolonijas.

3. Pasižadėti, kad nė vie
na iš penkių susitariančiu 
valstybių nekariaus prieš 
jokią kitą tos sąjungos val- 
stybęi
Už TAIKA IR PRIEŠ 
A- IR H- BOMBAS

Teigiarria, kad premjeras 
Nehru dar siūlys:

Užbaigti'ramiomis dery
bomis karą tarp francūzų 
ir Vietnamo komunistų - 
liaudininkų, Indokinijoje.

Uždrausti atomines 
hydrogenines bombas. .

Sudaryti neutralinį Azi
jos šalių bloką, kuris lai-

Kytųsi bepusiškai ginčuose 
tarp kapitalistinių ii* ko
munistinių valstybių.

Si neutralinių salių gru
pė turėtu būti 
prieš Jungtinių 
planą, kuris perša 
Amerikos,

Anglija nežada siųst 
armiją Indokinijon

London. — Pranešama, 
kad Anglijos premjeras 
Churchillas tolyn, atidėjo 
Amerikos reikalavima — 
duoti anglų kariuomenę 
talkon amerikonams, * jeigu

savo armiją Į Indokiniją.
Admirolas Radford, visų 

karinių Amerikos 
vadas, vėl atlėkė iš 
žiaus i Londoną ir
paveikti Churchillą, 
sutiktu taikanti 
mam - Amerikos 
mui Indokinijon.

Wahintgon. —
kad prezidentas

Iweris pirm stengsis užšiti- 
! krinti anglų armijos tal
ką ir tik po to prašys Kon
greso leidimo įsiveržti In-

Amerikos laivynas 
manevruojąs karui 
panaujint Korėjoje

Į nuo ja daryti. (arba jau da
ro) didelius pratimus ties 
Pietine Korėja. Lavins 
tūkstančius marinų, kai]) 

i iš laivų išlipti krantan į 
Korėją ir kaip lėktuvai tu- 

i retų apginti išlaipinamus 
! nuo priešo.

Tuos manevrus Ameri
ka laikė “sekretu,” iki Ki
nijos Liaudies Respublika 
apie tai sužinojo ir paskel
bė per Pekingo radiją. .

ipondentai dabar 
jog šie manevrai 
kaip pasiruošimas 
atsitikimui, “jeigu 
panaujinti karą”

Šiaurinės Korėjos

seime. Jis atžymėjo sti
prėjantį pasaulinį, taikos 
frontą prieš karo kursty
tojus. Šio fronto pryšaky- 
ie eina Sovietų Sąjunga, 
Kinijos Liaudies Respubli
ka ir europinės liaudiškos 
demokratijos.

“Kuomet visuomeninis 
‘ Jungtinių Valstijų oras už- 
| nuodytas baimėmis, išgąs- 
! tingais rūpesčiais ir nusi- 
1 minimais, — sakė Malenko- 
; vas, — tai Sovietų Sąjun
goj viešpatauja ūpas links
mumo, pasitikėjimo, ramu
mo ir kūrybinio darbo.”
AMERIKOS IR SOVIETŲ 
POLITIKOS SKIRTU
MAI EUROPOJ

Sovietų Sąjunga kvietė 
visas europines šalis pada
ryt nekariavimo ir tarp- 
savinio apsigynimo sutarti, 
paliekant jas visas savisto
viomis valstybėmis, ne
paisant jų santvarkos skir
tumo, 
jas “jer 
tautini
dėl stengiasi suvaryti 
i tarptautinį karo, 
atgaivint vokiečių milita- 
rizmą ir įtraukiant Vaka
rų Vokietiją į tą bloką.

Tuo būdu Amerika “duo
da progą vokiečių militari- 
stams jau be karo laimėti 
pergalę prieš Franci ją ir 
pavergti ją,” sakė Malen-

Amerika gi laiko 
prastomis” turėti 
savistovumą; to- 

jas 
bloką,

Molotov ir Bidault tarėsi 
apie paliaubas Indokinijai

lyvaujančiu čionaitinėje! 
konferencijoje, nemato fak,(ramiaj

; BENDRADARBIAUTI
“Sovietų gi politika, siek- 

■ dama sutvirtinti taika, ry- 
• mo ant supratimo, kad esa- 
j mose sąlygose įvairios val- 
; stybės gali ramiai bendra-

Ženeva. — Sovįetų užsie- i darbiauti, nepaisant ju , so- 
nio reikalu ministras Mo-ic^a^lJ santvarkų skirtu-^ 
lotovas .tarėsi su Francijos: miJ> ir toks bendradarbiayi- 
užsieniniu ministru Bi- i mas Ralėtų ir turėtų užtik- 
daultu, kaip galima būtu Irinti Palaipsnį tarptauti- 
sulaikyti mūšius IndokinL nių įvelneJ>m?.”
• • , •,. , , . _ i pareiškė Malenkovas, baig-lo.ie, einant prie derybines ; į kaJb
taikos.

~ Norfolk, Va. —Automo-
Ottawa. Kanados nrem- Mijų pardavinėtojai rei- 

ieras Laurent sakė, jo ša- kalauja $200 numušti kai
lis nesikiš į Tndokinijos ką- ną naujiem Dodge auto- 
ra. c

Washiugto'n. — Sovietai 
siūlė paplatinti Amerikos rakietiniai lėktuvai A- 
prekybą su jais.

Washington. — Statoma 
ir
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Prezidento prakalba
Balandžio 22 d. New Yorke Amerikos Laikraščių 

Leidėjų Susivienijimo konvencijoje sakė prakalbą prezi
dentas Eisenhoweris. Kalbėjo jis milijonierių sueigoje, 
bet norėjo, kad Amerikos paprastieji žmonės jį išgirstų 
ir suprastų.

Prezidentas labai išgyrė ir iškėlė Amerikos komer
cinę spaudą. Ji esanti ir bešališka ir teisinga.

Prezidentas sakė, kad Amerika esanti galingiausia 
ir turtingiausia šalis. Todėl ji esanti “pašaukta” vado
vauti visam pasauliui.

Prez. Eisenhoweris dar kartą mums priminė, kad 
Amerika susidursianti su “didžiausiais pavojais.” Iš 
kur ir kaip tas pavojus apsireiškia? Nereikia nei aiš
kinti: mirtinas pavojus pareinąs nuo komunizmo ir ko
munistu.

Prezidentas susirūpinusiai kalbėjo apie visos Ame- 
rikos “vienybę.” Visiems aišku, kad jis turėjo minty
je savo partijos vienybę. Erzina, matyt, jį dabartinis 
susikirtimas tarp sen. McCarthy ir armijos sekreto
riaus Stevenso.

Prezidentas kalbėjo apie “kooperatyvišką taiką.” 
Visos tautos, kurios priešingos komunizmui ir kurios, 
suprantama, priima Amerikos pasaulinę vadovybę, tu
rinčios veikti išvien.

Tai maždaug toks buvo šios Eisenhowerio prakal
bos turinys. Reikia pasakyti, kad mūsų prezidentas 
nieko nepridėjo ir nieko neatėmė nuo to, kas jo paties 
ir kitų jau buvo šimtus kartų pasakyta.

Ši prakalba, kiek buvo galima spręsti, buvo taiko
ma ne tik Amerikai, bet visam pasauliui. Turėjo būti 
istorinė prakalba. Bet tie, kurie mūsų prezidento 
viešus išstojimus diriguoja, jam meškiškai pasitarnavo. 
Jie pataikė kaip tik tą laikotarpį, kuomet Washingtone 
prasidėjo McCarthy . Armijos dvikova. Tie patys laik
raščių leidėjai ir savininkai, kuriems jis kalbėjo apie 
komercinės spaudos dorybes, prezidentą su jo prakalba 
visiškai palaidojo ilgiausiuose straipsniuose ir mili
jonuose žodžiu apie minėtą Washington© cirką. Štai 
New York Times ant pirmojo puslapio apie prezidento 
prakalbą uždėjo antgalvį tik per vieną špaltą, o apie 
McCarthy per tris špaltas. Prezidento prakalbą įkišo 
ant 18-to puslapio, o apie McCarthy - Stevens dvikovą 
pripumpavo pilnutėlius šešis puslapius!

Geras CIO žygis
CIO prezidentas Walter Reuther šaukia nacionalę 

konferenciją Washingtone pasitarimui apie kovą su 
didėjančiu nedarbu. Konferencijon susirinks dideli ir 
maži CIO unijų viršininkai. Tai bus gegužės 11-12 dd.

Reuther sako, kad laikas ka nors veikti. Paskui 
gali būti pervedu nedarbo audrai užbėgti už akių. Toje 
audroje gali būti nušluotos visos darbo unijos.

Mes tiktai galime pasveikinti CIO vadovybę už šj 
žygį. Gerai būtų, kad ir Amerikos Darbo Federacija, 
ir Geležinkeliečių Brolijos, ir visos darbo unijos susi
rūpintų nedarbo kilimo problema.

Chicagos Darbo Federacijos organas “Federation 
News” .šaukia: “suglauskime eiles.” Girdi šiuo nedar
bu pasinaudos samdytojai ir stengsis sunaikinti darbo 
unijų judėjimą, nukapoti darbininkams algas ir sugrą
žinti į fabrikus ir įmones senąsias sąlygas.

Bet “suglaudimo eilių” neužtenka ir neužteks. Rei
kia sutartinai ir organizuotai darbo unijoms pasitikti 
pavojų. Kol kas, deja, Federacijos vadovybė, ypač 
jos prezidentas Meany, tebesisieloja gelbėjimu imperia
listinių interesų Azijoje, vietoje tuojau ir rimtai susi
rūpinti padėtimi čia pat Amerikoje. į

Ženevos konferencija
šios pastabos rašomos pirmadienį. Pirmadienį 

prasidėjo Ženevoje Keturių Didžiųjų sušaukta konfe
rencija atsteigimui taikos Korėjoje ir Indokinijoje. Pri
buvo skaitlingos delegacijos. šešiolika jų atstovauja 
kapitalistinius kraštus, o trys komunistinius. Jau iš 
to galima spręsti, jog čia negalės būti raukų pakėlimo 
klausimo. Jei tik eitų rankų pakėlimo klausimas, tai 
mažuma neturėjo jokio biznio ten važiuoti.

Klausimas visai kitas. Ženevos konferencijoje bus 
arba susitarta kaipo lygių su lygiais, arba bus prieita 
prie taikos nusileidimu keliu, arba nebus jokio susitari
mo.

Šiuo tarpu čia galima tik tiek pastebėti, jog visi 
žmonės seks Ženevos konferenciją su viltimi ir troški
mu. Mes nenustojame vilties. Mes tikime, kad ji 
duos ką nors gero ir naudingo.

Mes trokštame, kad Ženevos konferencijoje būtų 
, surastas kelias atsteigimui pastovios taikos Korėjoje 
’ ir sulaikymui septynerių metų skerdynės Indokinijoje.
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KUR DINGO SMETONI
NIS LIETUVOS 
KARALIUS?

Tai buvo 1918 metais. 
Susirinko smetoninė Lie
tuvos Taryba ir nutarė 
Lietuvą amžinais ryšiais 
prijungti prie Vokietijos. 
Lietuvą ji paskelbė monar
chija. O Lietuvos karaliu
mi pakvietė vokietį 
Urachą.

Keleivis pateikia iš 
bo” išėmęs Lietuvos 
bos išstatytas 
lygas.. 
Jos skamba sekamai:

Lietuvos (Tautos) Taryba 
siūlo Jo Didenybei Wilhelmui, 
Uracho Kunigaikščiui, Wuer- 
tembergo grafui, jam ir jo 
tiesioginiams vyriškosios ly
ties Įpėdiniams Lietuvos kara
liškąjį vainiką konstitucijos 
nustatyta tvarka.

Karalius priima Mindaugo 
Antrojo vardą ir užima Lie
tuvos sostą sekančiomis sąly
gomis :

I. Lietuvos valstybės forma 
yra demokratišku 
Įsteigta monarchija.

II. Konstitucija, 
sutinkant, Tarybos 
ruošta ir paskelbta.

III. Konstitucijos 
yra šie :

Kraštu valdo Karalius irI
Tautos Astovybė.,

1. Karalius ir Tautos Atsto
vybė sudaro teisingumo orga
nus.

2. Vykdomoji valdžia pri
klauso Karaliui per jo skir
tąjį ir Tautos Atstovybės kon
troliuojamą Ministerių Kabi
netą.

3. Tautos Atstovybę suda
ro dveji rūmai: Aukštieji Rū
mai 
m ai

grafą

“Dar- 
Tary- 

Urachui są- 
Jos labai įdomios.

pagrind u

Karaliui 
bus pa-

pagrindai

(Taryba) ir žemieji Rū-

4. Kiekvienas įstatymas tu
ri būti Tautos Atstovybės 
priimtas ir karaliaus patvir
tintas.

5. Konstitucijos persvarsty
mo iniciatyva priklauso Ka
raliui ir absoliučiai žemųjų 
Rūmų daugumai.

6. Įstatymų (leidimo) inici
atyva priklauso Karaliui. Mi- 
aisterių Kabinetui ir penkioli
kai Tautos Atstovybės narių.

Konstitucija bus peržiūrėta 
per dešimts metų. skaitant 
nuo, tos dienos, kurią Karalius 
užims sostą.

IV. Užimdamas sostą, Kara
lius iškilmingai prisiekia lai
kytis konstitucijos, ginti Lie
tuvos nepriklausomybę ir te
ritorinį integralumą.

Kabaiiųs renka sau ministe- 
rius ir 
ninkus 
lietuvių kalbą ir ja naudojasi, 

pasižada ga
re! igijų išpa-

kitus aukštus valdi- 
lietuvius, kurie moka

V L Karulius 
rantuoti laisvą 
žiu imą.

VII. Karalius 
stovybės sutikimo negali tap
ti kitos šalies valdovas.

VIII. Karalius ir visa jojsei- 
ma gyvena Lietuvoj; jis be 
Tautos Atstovybės sutikimo 
(pritarimo) negali 
kaip du mėnesiu pral 
deniu ose.

IX. Lietuvių kalba yra ne 
tik valstybinė, bet ir dvaro 
kalba.

X. Karalius renka visus sa
vo dvaro valdininkus lietu-

be Tautos At-

A.

J.

Dr.

Smetona, Tarybos Pirmi
ninkas.

Staugaitis, Tarybos Vice
pirmininkas.

J. šaulys, Tarybos Vice
pirmininkas.

J. šernas, Tarybos Generali
nis Sekretorius.

Grafas Urachas apsi
džiaugė pakvietimu ir mu
šė Tarybai tokį atsakymą:

Aš priimu aukščiau pažy
mėtą Lietuvos sosto pasiūly
mą sau ir savo vyriškos ly
ties įpėdiniams ir aš skelbiu 
priimąs aukščiau pažymėtas 
sąlygas visose jų dalyse.

Wilhelm Rezog von Urach 
Graf von Wuerttenberg.

Freiberg, i. Br.,1918 liep. 1 d.
Ir viskas būtų buvę gerai 

ir Lietuva būtų tapusi mo
narchija su vokišku kara
liumi, jeigu Smetonos ir 
jo kolegų troškimai būtų 
išsipildę. Viską sumaišė ir 
pavertė niekais didžioji re
voliucija ir nuvertimas 
Kaizerio sosto.

LIETUVIŲ SPAUDOS 
ATGAVIMAS IR KLE
RIKALAI

Chicagos Vilnyje L. Prū- 
seika savo kolumnoje pa
stebi : ;

Klerikalų ir tautininkų laik
raščiai labai daug rašo apie 
50 melų sukakti nuo to lai
ko, kai caro valdžia legaliza
vo lietuvišką spaudą (1904 
metuose). Jų laikraščiai pri
simena tuos laikus, kada lie
tuvių tauta išplėšė iš cariz
mo svarbią pergalę.

Bet ką bendro su tuo turi 
kad ir tie patys klerikalai? 
Jei jie arė, tai kaip musia 
ant jaučio rago. “Tėvynės 
Sargas,” kurį kunigai lei
do Tilžėje, stojo už nedalomą 
Rusijos monarchiją, reikšda
mas ištikimybę carizmui. Tą 

Taktą niekas nepajėgs užmo- 
zoti.

Kada 1904 metuose prasi- j 
dėjo Rusijos - Japonijos ka- i 
ras, “Tėvynės Sargas” (Nr. 

jo) rašė: “Gal ne vienas skai
tytojas paklaus, nejaugi mes 
turimo geisti pražūties Rusi
jai? Ant to atsakome trum- 

viešpatysči ų 1 ik imas, 
ir likimas kiekvieno

žmogaus, yra rankose Dievo. 
Kuriai pusei Dievas nulėmė 
pergalėjimą, mes nežinome. 
Kaip krikščionys mes galime 
tik melstis: būk valia Tavo.“

Kare su japonais pralaimėjo 
ne rusų tauta, bet supuvęs 
rizmas. 
kovojo
afieravojo jį Dievo valiai.

Draugo rašeivos tą viską 
slepia nuo savo skaitytojų. 
Jie bjauriai fušeriuoja isto-

pa i:

Kunigai ne tik 
prieš carizmų,

ca
ll e- 
bet

lei
sti laikytas ■ 

ca-
pa-

spauclą, “Tėvynės Sargo’’ 
d imas tuoj buvo 
Prūsuose. Jie žin 
rine cenzūra bus jiems

Studentų moksline 
konferencija

KAUNAS. — Pasibaigė 7 
dienas trukusi dešimtoji Lie
tuvos žemės ūkio akademijos 
studentų 
čija.

. , . . . i giauvius, kurie moka ir naudojasi | ? 
lietuvių kalba. Pirmuosius ; 
penkeris savo valdymo metus į 
Karalius galės kviesti savo I 
dvaro valdininkus ir iš užsie
nio, tačiau ta sąlyga, kad 
svetimšalių skaičius 
šoktų trečdalio visų 
valdininkų. ’

XI. Karaliaus vaikai turi 
lankyti lietuvišką mokyklą ir 
turi būti auklėjami Lietuvoj. 
Baigę mokslus Lietuvoj, jie 
gali tęsti savo mokslus užsie
ny.

XII. Tautos Atstovybė kiek
vienam ‘Karuliui, kai, jis uži
ma sostą, nustato išimtinę.

Vilnims. 1918 m. birž. 4 d.

daugiau '

mokslinė konferen- 
Joje išnagrinėta dau- 

kaip 70 mokslinių dar- 
Dešimtys būsimų j ų že- 

( mes ' ūkio specialistų savo 
darbuose nagrinėja tolesnio 
respublikos žemės ūkio išvys- 
t y m o p e rs p e k ty va s.

Konferencijoje dalyvavonepra- 
dvaro j taip pat Maskvos A. Timiria- 

zevo vardo žemės ūkio aka
demijos, Leningrado žemės 
ūkio instituto, Sibiro Mišku 
technikos instituto, Estijqa 
žemės ūkio akademijos ir ki
tu šalies aukštųjų žemės ūkio 
mokyklų studentų mokslinių 
draugijų atstovai. Svečiai pa
sidalino darbo patyrimu, skai
tė eilę įdomių pranešimų.

R. Kiaupė, B. tylartinkuą

MOTERŲ KAMPELIS
Nori sužinoti moterų lytie

organų vėžio priežastis
Prieš trejetą metų du 

vėžio tyrinėjimo moksli
ninkai užsimojo patirti dėl 
ko išsivysto vėžys gimdos 
kakliuke ir krūtyse.

Savo stebėjimams tie ‘da
ktarai nusprendė pasirink
ti 500 turinčių ir tiek pat 
neturinčių vėžio. Pasirink
ti ne bile ką, bet po la
bai plataus išnagrinėjimo 
jų viso gyvenimo prietikių, 
sąlygų ir lytinio gyvenimo 
santykių buvimą ar nebuvi
mą. Tam turi paruošę ir 
speciales anketas; Jose pa
duotiems klausimams at
sakymus surašyti net eks
pertai užtrunka apie 4 vai.

Surinkimui tų tyrinėsi
mų 1,000 moterų jie tikėjos 
turėsią praleisti apie pen
ketą metu ir iš visu su
rinktų apie jas davinių 
vykdyti studijas. Tiktai 
po tų studijų daryti išva
das - sprendimus.

Tačiau ir iš apie trečda
lio tų studijuotų jie jau bu
vo pastebėję tūlus skirtu
mus tarp dviejų grupių gy
venimo, nors anaiptol jie 
nebuvo pasiruošę tikrinti, 
kad tie skirtumai turi 
bendrą su išsivystymu 
žio.

Tarp turinčiųjų vėžį 
ties organuose radosi dau
giau gyvanašlių ar našlių; 
kita grupė buvo apsivedu- 
sios ir gimdžiusios pirm 
20 metų amžiaus; daugu
ma alkanai mitusios ir blo
gai gyvenusios nuo 
kystės, daugiausia 
niokės.'

Tąjį biednystės

geram

priežiū-

ve

kūdi- 
bied-

faktą 
imant dėmesin gaunasi da- 
leidimas, kad gal našlystė 
ar jaunų motinystės gru
pė čia nefiguruotų kaip vė-

žio ligonės, jei jos būtų tu
rėjusios išteklius 
maistui, pasilsiui, pakam 
kainai sveikatos 
rai.

Greta kitko, jie taipgi 
nuodugniai ištiria apie ly
ties santykių pageidavimą 
ar jiems priešiškumą, daž
numą, sąlygas, nėštumus, 
persileidimus, abortus, var
tojimą ar nevartojimą 
apsaugų nuo nėštumo.

Kožnai atsakiusiai klau
simus sergančiai “palygi
nimui” parenkama tokie 
pat amžiaus ir tiek pat nė
štumų turėjusi sveika mo
teris. Ją parenka maž
daug . iš panašaus finansi
nio ištekliaus grupės, kaip 
kad sergančioji.

Projektui dar neužbaig
tam esant, vienas tyrinė
tojų, Dr. Edward G. Jo
nes, išsireiškė, kad vargiai 
ką bendrą su vėžiu turės 
lyties higijena, skaičius 
vaikų ai* vartojimas ap
saugų nuo nėštumo. As
tuonios iš sergančių lyties 
organų sakėsi nevartoju
sios jokių apsaugų ir tik
tai kas devintoji sakėsi 
vartojusi.

Dr.. Jones ir jo bendra
darbis Dr. lan MacDonall 
tyrinėjimą 
Kalifornijos 
Medikalėje
tyrinėjamosios 
mos iš miestinių ligonių ir 
iš privatinių.

Įdomūs turės būti davi
niai kada juos užbaigs rin
kti ir suves sąskaitas. O 
gal kai ką ir padarys ap
saugai moterų nuo tos vien 
tik joms skiriamos nelai
mės, nūo vėžio lyties or
ganuose.

vo Lietuvos kaime įpratę į 
save supilti bliūdą sriubos 
ar sukimšti pusgorčių bul
vių. Toks skilvis £avęs 
mažą bulvytę nei su?iup|į 
jos negali, žarnos atsisako 
judėti.

Nežiūrint to reikalo ru
plėtos, būtų daug geriau 
kad ji ateitų su visais vi
taminais, su bulvių, mor
kų ir kitų šakniavaisių ir 
lapuočių skysčiais ar tai 
jie būtų padaryti sriuba, 
gėrimu, ar panaudoti bly
nams ar košei.
Tūli vitaminai nyksta uuo 

virimo, dar kiti net nuo oro 
ar saulės. Kopūstus, sa
lotas, jeigu reikia paduoti 
piaustytas, visuomet rei
kia supiaustyti pirm pat
paduodant ant stalo, nes
oras naikina juose esamą 
vyriausią jų vitaminą C.

Dėl ko kepta bulvė Ska
nesnė už virtą? Atsaky
mas aiškus: jos vitamiiįfei 
ir mineralai neiščiulpiami į 
vandeni, v

Gamtoje yra gausa vita
minų, tik reikia žinoti jų 
šaltinius ir pasiėmus sau
goti nuo sunaikinimo.

V. G.

Universiteto
Mokykloje. O

parenka-

Ar bandėte kada paduo
dant šaltainę užpilti šauk
štelį medaus ir užbarstyti 
riešutais? Norint dar 
puošniau, ant pat viršaus 
užsodink vyšnią ar kitą ko
kį gražų \,skanumyną.

Argentina pasirašė biznio 
sutarti su Vengrija

Buenos Aires. — Argen
tinos valdžia pasirašė pre
kybos sutartį su Vengrijos 
Liaudies Respublika.

Argentina pristatys Ven
grijai kviečių, odų bei l^ų 
žemės ūkio produktų ųz 4 
milijonus, 750’ tūkstančių 
dolerių. Vengri ja už tai at
mokės mašinomis, elektri
niais įrengimais bei kitais 

j fabrikiniais dirbiniais.

Šeimininkėms
Maiste yra vitaminų 
mainos, bet...

Tuos vitaminus reikia 
rūpestingai, atsargiai ran
kioti, nes rieškučiomis jų 
nepasisemsi. Tiesa, nusi
pirkus vitaminų koncen
tratų vaistinėje, būtų gali
ma praryti kad ir saują. 
Bet tūlų saują vienu kartu 
suvalgius pasidarytų nuo
dais, nors po vieną piliulę 
imant yra kaip ir vaistai 
(papildomasis maistas).

Aršiausia tai, jog’ mūsų 
kūnas yra tokia nuostabiai 
gudri mašina, kad ji ima 

I tiktai tiek, kiek jai tuo tar
pu reikia. Mažai ko ji te- 
uriima taupyti kitai dienai, 
išskyrus lašinius. Ko per
daug tai diedai, kūnas iš
meta lauk.

Kur vitaminai gaunami, 
ką jie daro kūnui.
Vitaminas A gaunamas 

kepenyse, žuvų kepenų 
aliejuje, geltonose daržo

vėse, žaliose ir lapuotose 
daržovėse, svieste, page
rintoje margarinoje, grie
tinėje, čielame piene ir jo 
produktuose, kiaušinio try- 
nije, džiovintuose aprico- 
tuose.-

Ką jis daro? Stiprina 
akių sveikatą ir regėjimą; 
pagelbsti vengti nosies ir 
gerklės slogų; akstiną vai-

liesose mėsosč, čielo grū
do valgiuose, pinatuose, žir
niuose, pupelėse, lyšiuose, 
kepenyse, inkstuose, žuvy
je, piene, mielėse, salyklo- 
je.

Ką jis daro? Gelbsti ner
vų audinių veiklai; pagelb
sti kūnui naudingai suvar
toti saldymus ir riebalus; 
akstiną vaikus augti; stip
rina žarnų muskulų veiklą;

5 akstiną apetitą.
Apie kitus 

teks prisiminti 
skyriuose.

Washington. — Kareivis 
David H. Benzig, bevai
ruodamas automobilį, už
migo. Automobilis drožė 
į medį, taip ir užmušė Ben- 
zigą.

ffodavj ratterh
* >

vitaminus 
sekamuose

M. S.
mes.

suim'ti
O tai

kain
is

Vitaminai, kaip ir 
yra mirštami
Svarbiausia juos 

ir suvartoti gyvus, 
reiškia, kad svarbu,
virsi ar kepsi ta maistą, 
kurio nori vitaminus ir mi
neralus gauti.

Paimkime pavyzdžiui, 
kad ir kviečius. Jų visą 
žievelę nunialk, daigeli su
naikink, išmesk ir būsi ap
sidirbęs ko ne su visais vi
taminais. Mažai tau liks.

Dar aršiau padarysi, jei 
visoje baloje vandens iš
viręs (o gal dar ir pervi
ręs) daržoves jų skysti
me išpilsi rynon. Jei ame
rikoniška sinka turėtų skil
vį ir žarnas, ji būtų svei
kiausią pasaulyje. Plati 
ryna surija viską geriau
sią, *o sau pasiliekame tik 
šiaudus.

Beje, net šiaudų, rupie- 
nos, biskytį reikia. Ypa-

liesoje kiaulienoje ir kitose čiai reikią tiems, kurie bu-

Vftaminas B, dar vadi
namas thiaminu, randas

Pattern 9268: Misses’ Sizes 12, 
14. 16, 18, 20; 40. Size 16 takes 

yards 35-inch fa brio.   1

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



NEWARK, N. J.
Atvyksta gražuolė Pepita j

* N tvarka; gegužės 1d. 
bus čia

Tai bus nepaprastai graži 
operetė, kuri įvyks gegužės 1 
d., šeštadienio vaakro 7:30, 
Ukrainą Salėje, 57 Beacon 
St. Bilietas tik $1.20.

Vaidins didelės spėkos: Ai
das iš Brook lyno ir vietinis 
Sietynas. Principaliniai ak
toriai labai geri artistai ir jų 
net astuoni: Tadas Raškiau- 
čius, Jonas Grybas. K. B. 
Kraučiūnas, Onutė Stelmokai-

tė. Elenutė Brazauskiene, Su
zanna Kazokytė, Petras Gra- 
abuskas ir Jonas Juška.

Chorų mokytoja, dirigentė’ 
ir režisierė Mildukė Stensler.

Per visą operetę eina dai
nos, nuobodumo čia jokio nė
ra. Operetė dviejų ilgų aktų. 
Vaidinimas užims apie dvi va
landas ai' daugiau. Visas vei
kalas linksmos dainos ir juo
kai.

Abu chorai pilnai prisiren
gė palinksminti jus skaitlin
gai atsilankiusius. G. Albinas

Onutė Gendrėnienė susirinki
mo dalyviams patiekė pilnus, 
skanius pietus: pikepusi ku
gelio, puodą varškėčių, Sme
tonos, kavutės ir kitų skanu
mynų. Geros sveikatos Onu
tei besidarbuojant apšvietus 
darbuose.

Pataisau Reporterio klaidą

Praeitose Clevelando žinio
se Reporteris, aprašydamas 
Draugijų Sąryšio konferenci
jos nutarimus, paminėjo, kad 
Į spaudos pikniko komisiją iš
rinkta “M. Plaush”; turėjo 
būti M. K arson. J. N. S.

DETROIT, MICH.
Serganti pažangiečiai 
organizacijų nariai

Keletas parengimų praėjo, 
kai neatsilanko drg. S. Tva- 
rijottns. Jis retai juos pra- 
leisitnvo. Mano žmona ir aš 
pasdgedome jo. kas su juo 
paj/darė.

Suėjus d. J. G. ir besikal- 
ban apie dieninius įvykius, jis 
prasitarė, kad buvęs Memo
rial ligoninėje aplankyti S. 
Tvarijono, kuriam balandžio 
20 d. buvus padaryta sunki 
operacija. Linkiu draugui 
Tvarijonui greitai susveikti ir 
vėl dalyvauti su mumis

U. Palevičienė po biskį tai
sosi ir dalyvavo svetainės pa
rengime. U. Jurkevičienė 
taipgi jau gali pavaikščioti. 
N. Vaitekūnas, gyvenęs po 
num. 12102 Santa Bosą, gir
dėjau, jaučiasi geriau ir per
sikėlė gyventi kitur.

Marshalienė. N. Beliūnienė, 
J. Steponkevičius. J. Laukai
tis, O. Mačienė, P. Sturo- 
nienė, nėra pilnai pasveikę. 
Kalvinas dar ir dabar tebėra 
ligoninėje po užgavimo auto
mobilio. Kasparkienė po bis- 
ki taisosi ir jau gali pavaikš
čioti. 
---------------------------------------------

’Scottville, Mich.
LLD 218 kuopa pavasariop 

įvykdė draugišką vakarienę 
pas Lapėnienę, kur nariai ir 
prieteliai turėjo linksmą po
būvį.

Neseniai įvykusiame susi
rinkime aukojo iš iždo $10 
sveturgimiams ginti ir $5 ap
gynimui draugijos, o nariai 
sudėjo dar $7.

Gegužės 1 vėl įvyks drau
giška vakarienė pas Lapėnie
nę. Ta pat proga atžymėsi
me ir tarptautinę darbininkų 
šventę. Kuopa užprašo visus 
narius ir pašaliečius.

Neseniai palaidojome Joną 
Rimkų, 72 m. Per pastaruo
sius 6 metus jau nieko ne
galėjo dirbti, nors gyveno ant 
žemės ūkio, kur darbai nie
kiui nesibaigia. Draugijose 
nepriklausė, tačiau sanlikiuo- 
se su žmonėmis buvo drau
giškas.

trinkus išauklėjo didelę 
šeimą: 5 sūnus ir 5 dukteris. 
Visi yra geri darbininkai. 
Dukterys stengėsi užbaigti 
aukštesniąją mokyklą pačios, 
dirbdamos. Viena išsimoksli
no į mokytoją, dvi slaugėmis. 
Reiškiu užuojautą žmonai ir 
šeimai.

Vilnietis K. Gliamža su
sirgęs. išvežtas į Muskegan.

Sirgo Petkienė. Iš Kalifor
nijos buvo atvykusi jos duk
tė Mrs. Aldona Kozek ją at
lankyti ir prižiūrėjo iki mo
tina sustiprėjo.

Linkiu ligoniams greit pa
sveikti ir visiems būti sti
priems. S-s

Tai pažangiųjų organizaci
jų nariai, spaudos rėmėjai ir 
mūsų organizacijų parengimų 
lankytojai. Jiems visiems 
linkiu, kad greit pasveiktų 
ir vėl visi veiktų pažangiame 
judėjime.

Taipgi prašau korespon
dentų sergančius ir mirusius 
aprašyti spaudoj, nes tai yra 
labai svarbu.

Atlankant N. Vaitekūną 
radau dėžutėje laiškutį net iš 
Racine, Wis., nuo C. Kisie
liaus. Jis rašo, skaitęs Vil
nyje, kad N. Vaitekūnas ser
ga, tai prisiuntė jam linkėji
mus skubiai susveikti.

Arba pamatęs, kad yra mi
rę mano geri pažįstami iš 
Springfield, Ill.: Bazaras, Ba- 
kūnas, Armin, Valaitis. Tariu 
ačiū tam springfįeldiečiui, 
kuris tas žineles parašė.

Prašau d. M. Smalstienės 
pa rašyti apie sergančius, nes 
jai parankiau sužinoti. Taip
gi ir J. L-skui už rašinėjimą 
žinučių spaudai. Mes. senes
nės kartos žmonės, kurie ne
dirbame dirbtuvėse, tai ir ne
galime rašyt apie darbaviečių 
ir darbininkų kovas su išnau-j 
dotojais. S. R.

Rochester, N. Y.
Iš Moterų Klubo veikimo

Balandžio 14 Įvyko susirin
kimas. Apsvarsčius bėgan
čius reikalus, buvo skaitytas 
laiškas nuo Laisvės dėl sukė
limo —$10,000 fondo išlaiky
mui dienraščio šiuose sun
kiuose laikuose. Nutarta pa
aukoti $25.

Nutarta surengti pažmonj 
sykiu su vyrais. Pelnas eis 
Laisvės fondui. Kadangi Ge- 
domino namas dar vis nepa-

Miami, Fla.
Na, tai jau ir Miami jau

čiamas pavasaris. Svečiai iš
skrido i savo šaltus kraštus 
kartu sui paukšteliais. Dar 
vienas kitas užsiliko ant il
giau, bet ir tie pakėlę spar
nus lėkti.

Jonas ir Marijona Koch iš
važiavo i Detroitą jau .5 d. 
balandžio.

žekoniai pasirengę irgi 
greitu laiku grįžti į Bostoną. 
Bet girdėjome, kad lieknu
tės žekonienęs sveikata su
šlubavo, Tai nemaloni žinu
tė, nes Helena turės sunkią 
kelionę. Labai gaila nuošir
džios draugės. Linkiu geros 
sveikatos ir laimingai praleis
ti vasaros mėnesius Bostone.

Balandžio 2 d. turėjome la
bai malonią ir linksmą nuo
stabą, nes mus aplankė lau
kiami malonūs svečiai, tai 
Marijona Mažukniene ir sū
nus Jonas iš Pittsburgh, Pa. 
J. K. Mažukna yra plačiai 
žinomas ne tik Pittsburghc ir 
apylinkėje, bet ir visoms lie
tuvių kolonijoms yra žinomas 
kaipo sugabus darbuotojas. 
Mums buvo labai malonu pa

T Jei Tamsta dar neprenu- 
merupji dienraštį Laisvę, tai 
tuojAii' užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

Clevelando Žinios
į IŠ LLD 15-tos Apskritie;-, 
i Komiteto susirinkimo

į susirinkimą atvyko visi 
Komiteto nariai ir visi Ap
skrities reikalai buvo svars
tomi rimtai ir draugiškoje 
nuotaikoje. šis Komiteto su
sirinkimas buvo pirmutinis po 
konferencijos, nuo kurios įėjo 
i Komitetą du nauji nariai: 
Petrė Nemurienė ir Julius 
Krasnickas. Nėra abejonės, 
kad juodu įnešė naujo gyvu
mo tarpe nuo seniai besidar
buojančių Komitete.

Iš konferencijos pietų šei
mininkių raporto pasirodė, 
kad delegatai ir svečiai pa
pietavę sumetė $58, iš kurių 
padengus pietų lėšas, apgyni
mui mūsų užpultos Draugijos 
liko $22.46. Prie tų pridėjus 
$30, ką konferencija paskyrė, 
sudaro viso mūsų apšvietus 
Draugijos apgynimui $52.46.

Apskrities Komiteto valdy-» 
ba užgirta senoji vienbalsiai.

Prisirengta prie pikniko, 
kuris įvyks sekmadienį, ge
gužės 23, draugų Rūbų pik
nikų darže, visiems jau gerai 
žinomoje vietoje, prie U. S. 
122 vieškelio, tarpe Welsh- 
ficld ir Parkman. Tai bus 
pirmas, ankstyvas išvažiavi
mas pakvėpuoti tyru oru ir 
pasidžiaugti pavasario gam
tos grože.

Pikniko šeimininkais išrink
ti: Julius Krasnickas, Ona 
Gendrėnienė, Petrė Nemurie
nė, Agnes Palton ir Mariutė 
Gedaminskienė. Taipgi tuo
jau tapo suplanuota ir kuo
mi šeimininkai pavaišins pik
niko svečius. Ogi šeimininkes 
pagamins namuose dešrų, ko
pūstų, nupirks skanios hamės 
ir norintiems vynerkių bus. 
Prie to, trys iš šeimininkių pa
sižadėjo iškepti po bandą ra- 
zinkų pyrago, bus karštos ka
vutės ir kitų pasitenkinimui 
d ai y kėlių.

Susirinkimui pasibaigus,

3 pusi.—Laisve (Liberty) -Trečiad., Baland.-April 28, 1954

baigtas, tai pramogai laiko 
dar nepaskyrėme, pranešime 
vėliau. Manau, kad roches- 
toriečiai pasirodys gražiai, 
sukeldami gerą sumą laikraš
čiui.

Mūsų miesto ligoniai
Verutė Greibienė jau susti

prėjo.
F. čereškienė turėjo net dvi 

operacijas. Randasi namie, 
eina sveikyn.

Mr. G. Savage, laidotuvių 
direktorius, turėjo . sunkią 
operaciją, randasi dar ligoni' 
nėję.

P. Būgai 1 iškis serga, randa
si namie.

Linkime visiems greitai po- 
sveikti ir niekad daugiau ne
sirgti, nes pavasaris atėjo.

L. B.

simatyti sui Mažukniene ir sū
numi Jonu. Tik gaila, kad 
tai į) trumpai svečiavosi. Vie
ną savaitę pabuvo, apžiūrėjo 
žymesnes vietas ir išvažiavo.

Mažuknų sūnus labai drau-

bą taipgi labai gražiai var
toja, net reikia stebėtis. 
Mažukniene yra Amerikoje 
gimusi ir augusi, o Mažukna 
visai jaunutis į šią sali atva
žiavęs, 
augęs, 
lietuvių 
abelnai

laisvai buvo laidojamas. Sa- 
koima, kad pastaraisiais lai
kais velionis nekaip sugyve
nęs sir žmona gal dėl to, kad 
pradėjo įsigerti į pabaigą šio 
sunkaus savo gyvenimo. Jo
kiose organizacijose neprigu- 
1 ė j’ o .

Ilsėkis, Vincai, šalia savo 
.jauniausio sūnelio!

Švogerib

Chicagos Žinios
Dailės ir Dramos Klubas 

energingai ruošiasi savo suva
žiavimui, kuris įvyks gegužės 
1-mą.

Tuo tarpu jų gražiojoje 
Mildoje vis dar kas nors nau
jo įdedama patogumui ar 
gražumui. Neseniai Fr. Lu
kas padovanojo naują televi
zijos priimtuvą klubo bufetui. 
Dar neseniai gautas naujas 
šaldytuvas. Baigiama pri
ruošti viršutinė, mažesnė sve
tainė, tinkama nedidelėms 
pramogoms ir šeimyniškiems 
pobūviams.

Vilnies korespondentų susi
rinkimas nutarė Įkurti kores
pondentų ratelį. Susirinkime 
buvo tartasi apie tai. kaip 
pagerinti rašybą, kalbą ir- ge
ru rašinėjimui pagelbėti orga
nizacijoms, palengvinti redak
cijai ir sykiu suteikti naudos 
dienraščiui. Busimojo ratelio 
veiksmams planuoti išrinko 
komitetą.

Frances Yurgil, žymi jau
nosios kartos darbuotoja, iš-

| eina už vyro. Vestuvėms pa* 
[ sirinko gegužės 8-tą.

MIRĖ
1 , i

Zidorius Milius mirė balam• j

I džio 18 d., palaidotas 21-mą, 
Lietuvių Tautinėse kapinėse. ,

Andriejus Kaminskas mirė | 
I vai. 20 d., palaidotas 24-tą. 
j Liko žmona Antanina (Va- 
į baliūtė) ir sūnus Juozas, 
1 daktaras. Velionis buvo gi- 
I męs Metelių par., Suvalkų ! 
i apskr.

Mike Kavalūnas mirė bal. i

19-tą, palaidotas 22-rą. Liko 
žmona Luncillo (Yurkus), 
duktė ir 4 broliai. I. V.

Baltimore, Md.
I.DS 48 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks šeštadieni, gegužės 1 d., 
Workmans Hali, 2507 E. Madison 
Ave., kampas Rose St. Pradžia 2 v. 
po pietų. Visi kuopos nariai prašo
mi dalyvauti lame susirinkime, nes 
turėsime svarbių reikalų aptart.

Valdyba.
(82-83)

SKELBKITĖS LAISVĖJE
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

BALTIMORE, MD.
Linksma pranešti, kad didysis piknikas, para
mai dienraščio Laisvės Įvyks sekmadieni, Birže- 
lio-June 13 d., Slovak National Parke, 6526 
Holabird Avė. Iš anksto kviečiame visus atsi
lankyti i ‘ta eražu saskridi. • v V C

štai ką gausite iš šio pikniko: Gera muzika, gė
rimai ir užkandžiai. Muzika nuo 3 iki 7 vai. va
karo. Įžanga lik 50c asmeniui. Dovanos prie 
Įžangos: 1-ma $7.00, 2-Va $5.00. Puiki salė šo
kiams, labai gražus parkas.

Niekur kitur taip naudingai ir maloniai nepasi- 
linksminsite kaip čia. Tad rengkitės iš anksto 
ir tikrai atvažiuokite1 i šį gražų piknikų. Beje, 
čia bus daug svečiu iš kitu miestu, iš Philadel- 
phijos ir iš Brooklyno. Pasimatykit-? su jais.

o sūnus taip gražiai 
kalbą vartoja. Ir 

yra rimtas, inteligen- 
profesijona- 

(pharmacist). 
kad užaugino

turėjome sve- 
Atvyko

KONCERTAS
Rockford, III.
Mūsų kolonijos ligoniai

Sunkiai serga Nolle Bagdo
nienė. Ji jau ilgokas laikas 
Swedish - American ligoni
nėje. (lydytojai pripažįsta, 
kad galvoj kraujagyslė trū
kusi.

Antra ligonė yra Maggie 
Stočkienė, kuri balandžio II 
d. pasidavė ton paeinu ligo
ninėn pataisymui mvo sveika
tos.

Abi yra I.DS kuopos narė
mis. Stočkienė yra ir vice
pirmininkė ir Lietuvių Moterų 
Klubo iždininkė. Retas pa
rengimas, kuriame Megute 
nebūtų prie įvairių darbų.

Girdėjau, senokas laikas 
kai Jonas Kutra turėjo skau
damą koją ir jam teko būti il
goka laiką ligoninėje.

Neseniai grįžo namo iš li
goninės Jonas Verseckas. Jis 
turėjo operaciją. Dabar na
muose sveiksta po daktaro 
priežiūra.

Linkiu visiems ligoniams 
greitai ir laimingai susveikti.

M. R.

4-tą 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 btrsus vyki
mui į pikniką ir jau laikas ver
buoti pasažierius

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

lis vaistininkas 
Tėvams garbė, 
gerus vaikus.

Kovo mėnesį
čių iš Clevelando. 
plačiai žinomi prieteliai Jonas 
Rūbas ir Madingas1 su sūnu
mi. Jie Miami pabuvo, ro- 

, dosi, tik 3 dienas, išvažiavo 
' plačiau pasivažinėti po Flori- 
! dos valstiją, pasižiūrėti, kaip 
■ atrodo kituose miestuose ir 
: kaimuose. Kaip Madingas, 
itaip ir Rūbas, abu turtingi 
i žmonės, tai žiūrinėja nusi- 
j pirkti gražų ūkį, nes pripra- 
į tę ūkininkauti, tai ūkininkys- 
I te ir interesuojasi.

Būtų gerai kad čia atsiras- 
geras lietuvis ūkininkas,

tai gal turėtumėm gerų Sūrių 
ant vietos, nereikėtų traukti 

. iš Fountain, Mich. Mes, jei- 
! gu norime lietuviškų sūrių, 
I tai turime parsitraukti iš mi
nėtos vietos. Kas myli ūki
ninkauti, čia galėtų pasidaryti 
pragyvenimą. Laikant gyvu
lių, visuomet turėtų pašaro, 
nes visuomet šiltą, oras ge
ras, tad ir žolė gerai auga. 
Ypatingai dėl karvių maisto 
visuomet būtų pilnai.

Man atrodo,
krašte ūkininkams būtų len
gviau gyventi, negu šiaurėje, 

naudos gal daugiau turėtų.
Vietinė

! tU

kad šiltame

o

gan dide- 
bu vo dar-

Vaux Hali, N, J:
Balandžio 10 d. mirė Vincas 

Veiveris, po trumpos ir sun
kios ligos. Jį numarino .tas 
pabaisa vėžys. Palaidotas Ar- 
lingtono kapinėse, 
tinių cerenionijų.

Laidotuvės buvo 
lės, nežiūrint, kad
bo diena. Po laidotuvių žmo
na ir sūnus davė gerus pie
tus dalyviams Iląrrisono lietu
vių salėje, 15 Ann St.

Velionis atvyko į šią šalį 
1912 metais ir gyveno New- 
arke. Vėliau vedė šio rašy
tojo seserį Algą Janušioniū- 
tę. Išauklėjo 2 g^rus sūnus, 
Vincą ir Vytautą, kurie, jau 
vedę ir gyvena savystoviai.

Velionis turėjo čia ir gi
minių, seserį Hayyisone, brolį 
kunigą-misioniei'ių, įgyvenant 
Conn, valstijoje,. Į šermenis 
buvo atvykęs, bet laid 
nedalyvavo, gal -d

esc
to, kad

Rengia Aido Choras, vadovybėje Jono Dirvelio 
Pagerbimui motinu ir pasilikimui grįšiančio pavasario

Graži dovana bus motinoms, t# 
. .. fe* ■ 

kurias pagerbimui mylimieji L1’

Gegužes 9 May

Prašome nesivelinti.

l-r--

Pradžia 2-ra vai. dieną

M

mezzo-sopranas, solisteAldona Wallen
sopranas, solistė
Lietiiviii Svetainėje. 29 Endicott Street
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tenoras, solistas

Mezzo-sopranas, iš New York

t

s’»M
Lv

Ona Dirvelienė 
sopranas, soliste

Programa

Jonas Dirvelis
Aido Choro mokytojas

Aldona Wallen
Sopranas iš Montello, Mass.

Aido Choras, mažesnes grupės iš ęhoriečią ir jo solistai:

Ona Dirveliene, sopranas, ir Jonas Sabaliauskas, tenoras
JONAS DIRVELIS labai atydžiai prirengė Aido Chorą ir grupes šiam kon
certui. Žinodami Jono Dirvelio išsilavinimą ir talentą kaipo muziko, iš 
anksto šokome* jog koncertas bus jaudinančiai gražus. Nepraleiskite jo 
neišgirdę ir nepamatę. Rengimo Komitetas.
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NowM>rto^^8g^^2inloi
Sveiksta

Magdalena Juškienė, mėgė
ju teatro žvrpi dalyvė, virš 
savaitė sunkiai serga. Jos 
sveikatai biskyti jau apsuko 
geroj on pusėn, tačiau vis dai 
tebėra ligone. Randasi na
mie, 113-09 107th Avenue.
Richmond Hill. N. Y. Lin
kime greitai pasveikti. Rep.

SERGA
Nuo žymiojo teatrininko - 

komiko, žmonių linksmintojo. 
Juozo Judžento gavome \isai 
nelinksmą laiškeli. Lai ji pa
siskaito visi ją prūdeliai:
Gerbiamieji ’

siuomi pranešu liūdna nau
jieną bei staigmeną. Mr.no 
žmona Marijona Judžentienė 
10 d. balandžio, apie 10 vai. 
vakaro, taip staigiai ir sun
kiai susirgo. kad daktaras 
patarė kuo greičiausia eiti Į 
ligoninę. Ligoninės taisyklė 
reikalavo absoliutiško ramu
mo, kad kaip nors bejėgė šir
dis atsilaikytu prieš audringą 
gyvenimą.

Todėl ir laikau viską di
delėje slaptybėje, 

f

Nors ir dabar randasi kri
tiškoje padėtyje, bet jau daug 
pagerėjusi ir galima ją lan
kyti.

Su godone.
J. Judžentas

Linkime Judžentienei grei
tai pasveikti, abiem links
miems būti ir vėl kada, nors 
ateityje mus linksminti vai
dyba.

Woodsideje septynių mėne
sių kūdikis pasismaugė savo 
lovytėje kaip nors iškišęs gal
vą tarp groteliu.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR&GRILll
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y. 

Telephone E Vergreen 4-8174

TONY’S
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
---------------------------------------------------------------------- ■■■ — -i-----------------------9

Dariaus-Girėno 
paminklui aukos '

Paminklo Statymo Komi
tetas laiškais kreipiasi i vi
suomenę, organizacijas ir pa
skirus asmenis. prašydamas 
auką užbaigimui jau pradėto 
statyti paminklo mūsų didvy
riams lakūnams.

Skelbiamos aukos yra gau- 
į tos iš Brooklyno draugi jų ir 
į pavieniu asmenų, nuo gruo
džio 17 d., 1953 m.

Po $25 aukojo: Liet. Ame
rikos Pil. Kliubas, Liet. Dar
bininkų Draugijos 7-ta kuo- 

: pa ij- Lietuvių Piliečių Kliu- 
Į bas. Maspeth, N. Y. Po S15 
aukojo: Lietuvių Unijos Vyk
dą nlis Komitetas ir SLA 36 
kuopa. Lietuvių Atletų Kliu
bas aukojo $10. Po $5 auko
jo: LDS 1-ma kuopa. Lietu
vių Siuvėjų Nepriklausomas 
Kliubas. Mrs. Vitkauskienė, 

j Dr. A. Petriką ir Adv. S. Bre- 
des. J r.

J. Lakūnas iš Cliffside, N. 
1 J., surinko nuo pavienių as
menų ir prisiuntė aukų $13 
1950 m., kurios iki šiol nebu
vo paskelbtos. Naujos aukos 
priimamos čekiais: Darius-Gi- 
rėnas Monument Fund. 251 
Etna St., Brooklyn H, N. Y.

J. Š.

Brook lyne areštuotas Alex
ander Eifler, 17 m., Įtartas 
bandyme pasamdyti gengste- 
rius, kad sužalotų ar nužu
dytų. nuo jo atsiskyrusią žmo
ną. Vienas tų samdomųjų iš
sigandęs, pagelbininku “pasi
samdęs” detektyvą. Susiėjus 
deryboms, Įvykdė areštą.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6808

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

I MATTHEW AG
: BUYUS >
Į (BUYAUSKAS) J
I LAIDOTUVIŲ I
J DIREKTORIUS J

I 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. J
| MArket 2-S172 J
► «

Toje saulėtoje 
Meksikoje...

Meksika yra Jungtinių Vals
tijų kaimyninė valstybė, bet 
savo papročiais ir gyveninio 
sistema visiškai skirtinga, — 
todėl meksikiečiai susilaukia 
daug amerikonų turistų ten 
atostogas praleisti. Na, žino
ma, amerikonas visų malo
niai sutinkamas, nes doleriu- 
kais jis už “good time’’ ge
rai atlygina.

Operetėje “Pepita’’ labai

TADAS KAŠKIAUČIUS
Amer. milionieriaus rolėje 

gražiai atvaizduoja vien o 
amerikono atvykimą Į Mek
siką, kaip jis ten mandrauja 
senjoritų apsuptas, pagaliau 
vieną pasirenka ir apsiveda.

“Pepita” Įdomi ir ypatinga 
operetė, nes turi, taip sakant, 
tą lotynų, tautos charakteri: 
temperamentą, meilę, žais
lą. . .

Kaip jau minima Laisvėje, 
Aido ir Sietyno chorai stro
piai mokosi ir rengiasi kuo 
geriausiai šią operetę persta
tyti scenon gegužės 1 d. (šeš
tadieni) Newark e ir 2 d. ge
gužės (sekmadienj) Rich
mond Hill, Kultūriniame Cen
tre.

Abudu chorai lauks visų at
silankant. kur kuriems pato
giau. H. F.

100,000 lapelių 
šaukia j gegužinę

Laikinasis Komitetas darbi
ninkų Gegužės Pirmosios 69 
metų sukakčiai minėti išleido 
šimtą tūkstančių lapelių, šau
kiančių Į gegužinėj demon
straciją. Lapelius skleidžia 
Įvairios organizacijos kožna 
savo apylinkėje.

Lapelio pirminiai obalsiai 
šaukia:

—Nesiųskite mūsų vaikinų 
Indo-Kinijon!

—Uždrauskite TIell-Bombą!
—Demon str u o k i t e Gegužės 

Pirmąją!
Demonstracija—masinis mi

tingas — Įvyks Union Square 
6 valandą, gegužės 1-mos 
prievakari. Visi, kam bran
gi taika, dalyvaus demon
stracijoje.

Union ,Aikšte randasi prie 
17th St. ir Broadway, N e w 
Yorke. Netoli n u o B M T , 
IRT ir Independent 6th Avė. 
linijos 14th St. stočių. T-as-

ŠVAISTYMASIS ŠAUTU
VU BUVO MIRTINGAS

Josephine Carrion, 16 metų, 
tapo mirtinai pašauta mažos 
jaunų žmonių grupės pobu 
vyje privatiniame bute prie 
75th St., New Yorke. Pirm 
įnirdama, mergaitė pasakiusi 
tiktai tiek’ kad jos vaikinas 
švaistymąsi revolveriu skaitęs 
tik šposais.

Kada tais neva šposais mer
giną pašovė, visi kaip banda 
išlakstė slėpti savo kudašių. 
Tik viena mergaitė pasiliko 
prie pašautosios. Tačiau ir 
ta nešaukė pagalbos. Mato
mai, tikėjosi kur nors nueiti 
pačios, nes pašautoji mirė 
ant šaligatvio netoli tos vie
tos, kur tapo pašauta.

Sveikinsime vilniečius
Praėjusi sekmadieni pasi

naudojome Moterų Klubo pa
rengimo proga ir pradėjome 
rinkti pasveikinimus Chica- 
gos dienraščio Vilnies suva
žiavimui. Kaip žinia, suva
žiavimas Įvyks gegužės 9 d. 
Todėl laiko nedaug beturime.

Pradžia pusėtinai' graži. 
Per mane suvažiavimą svei
kina sekami:

Su penkinėmis Adomas Da- 
gis ir Katrina Petrikienė.

Su dvidolerinėmis A. Bim
ba, Baltrušaičiai, Ant. Balčiū
nas, S. Sasna.

Su dolerinėmis: ’Reinhardt, 
Varaška, Viriikaitis, A. Ka- 
lakauskienė, A. Bečienė, K. 
Joneliūnas, Višniauskas, Skuo
dis, Žukauskienė, Ona Stanu
lienė, M. VVitkus, Tadas Kaš- 
kiaučius ir Kazys Aleksynas.

Labai ačiū visiems. Prašo
me ir visus kitus tuojau pri
sidėti prie pasiuntimo Vilnies 
suvažiavimui smarkaus pa
sveikinimo.

Mačiau, sveikinimus rinko 
ir P. Buknys. Jis paskelbs 
atskirai. A. B.

Atsisakė knygas 
deginti

Brooklyno bibliotekų vy
riausias prižiūrovas - knygi
ninkas Francis R. St. John 
atsisakė tapti knygų deginto
jų Įrankiu. Jis nuo ragan- 
gaudiskų Veterans of Foreign 
Wars viršininkų buvo gavęs 
protestą, būk knygynuose 
randasi ir prielankių darbi
ninkams (“stlbversyvių”) au
torių knygų. Ragino jas iš
mesti.

St. John pareiškė, kad jis 
prisilaiko knygininkų Teisių 
Biliaus, priimto American Li
brary Association 1948 me
tais. Tos organizacijos tari
mas buvo, kad teikti skaity
tojams “pilniausią galimą pa
sirinkimą medžiagų, persta
tančių visokeriopass pa žval
gas.”

Karosienės padėkos 
žodis už linkėjimus

Pramogoje “Ne visada ka
tinui užgavėnes” būrys brook- 
lyuiečių kolektyviai pasiuntė 
nelaimės ištiktai K. B. Ka- 
rosienei simpatiją ir linkėji
mus pavasario švenčių proga. 
Sveikintojams ligonė rašo:
Brangios draugės 
ir draugai:—

Kaip džiugu aplaikyti kor
tą su tiek parašų. Jaučiu, 
ka<l atsimena ir atjaučia ne
laimėje.

Esu daug stipresnė ir vaikš
tau ant medinių kojų. Turiu 
vilti pilnai susveikti greitoje 
ateityje.

Linkiu visoms-visiems viso 
labo.

Draugiškai,
K. B. Karosienė

Unijistai nrašė majoro 
sulaikyti šapas

Ruošiamų iš Brooklyno iš
kraustyti American Safety 
Razor ir United Metal Box 
šapų darbininkų unijos dele
gacija buvo nuvykusi pas 
majorą Wagnerj prašyti, kad 
jis dėtų pastangas sustabdyti 
šapas nuo išsikraustymo.

Delegaciją pasitiko majoro 
vykdantysis sekretorius Willi
am R. Peer. Jis sutiko, kad 
iškraustymas šapų iš miesto 
sudaro problemą ne vien tik
tai darbininkams, bet kad 
taip pat mažėja miestui pa
jamos taksų, mažėja biznie
riams prekių pirkėjai. Jis 
prižadėjo, k,ad majoro kabi
netas svarstyk tą' klausimą.

NEW YORK
HELP WANTED MALE'

LINOTYPE OPERATORIAI
Naktims. Įvairiem spaudos darbam.

Unija.* Kreipkitės:
NEWPORT PRESS 
1650 Center Street

Ridgewood, B’klyn. Tol. IIY. 7-6737
■ (80-82)

STALIORIUS—PAGELBININKAS 
Turi kalbėti angliškai.

Vairuojantis Auto
Pripuolamai užmiestyje įrengimai 

$60. Nuolatinis darbas.
Tol. BE. 3-6236

(80-82)

R EI K ALI N GI M ECH A^’IK AI
Byrne Brothers autorizuotas Lin
coln Mercury Dealer, White Plains 
su naujausiu budinku ir labiausia 
moderniniai įrengta dirbtuvė West
chester, yra užinteresuotas samdyti 
labiausiai kvalifikuotų mechanikų 
del savo greitai augančio Service 
operation. Gausi mokestis su proga 
del bonų pagal nustatymą Klauski
te Service manager Mr. Della 
Volpe ;

BYRNE BROS.
268 West Chester Ave,, White. Plains 

White Plains 9-0423
. (81-87)

Planuoja krusadą 
pas Ingramienę

Dr. Mary Church Tcrell, 
veteranė teisiu gynėja, pra
neša, kad ji vadovaus nacio- 
nalei delegacijai pas Ingra- 
mienę Motinos Dienos proga. 
Reikalaus išlaisvinti Mrs. Ro- 
sff^Lee Ingram ii- jos sūnus.

Ingramienė ir du jos1 jau- 
namečiai sūnūs jau išbuvo ka
lėjime po šešerius metus su 
viršum. Negrai, jie pateko Į 
kalėjimą gindami nuo baltojo 
farmerio savo gyvybę, savo 
žemę ir Ingramienės garbę.

Dr. Terrell a'tsišaukė i mo
teris, kad keliautų kartu su 
ja i Georgijos Valstijos ka
pitelių Atlantoje gegužės 9- 
tą, o iš ten sykiu nuvyktų Į 
Reidsville atlankyti Mrs.' In
gram.

4

Daug sveriančios 
smegenys

Tūkstančiai žmonių iš to
lo stebėjo, kai i Metropolitan 
Life Insurance Co. pastato 
20-tą aukštą buvo Įkeliamos 
milžiniškos mechaniškos 
smegenys, gal didžiausios ar 
vienos iš didžiausių pasaulyje. 
Smegenis sukėlė dalimis. Gi 
to darbo laiku ištisas gatvės 
blokas buvo atitvertas nuo 
publikos.

Iš septynių ' dalių, sunkiau
sioji svėre toną ir pusę, o 
lengviausioji 500 svarų. -•

Smegenys, vadinamos “Uni- 
vac,” veikiančios elektroniš
koje kontrolėje. Ta galinga 
mašina spėjanti per sekundą 
surokuoti 1,900 sudėjimų ar 
atėmimų, 465 padauginimus, 
257 padalinimus, ar 2,740! pa
lyginimų.

Atrodo, kad pavaduos daug 
darbininkių.

NUŠOVĖ GENGSTERIO 
BROLĮ

Bronxe atrastas nušautas 
ir Įgrūstas i auto dėžę Vin
cent Macri, kurio brolis Bene
dict prieš trejetą metų buvo 
Įtartas kaip nušovėjas ar da
lyvis nušovimo unijos organi
zatoriaus William Lurye.

Firmos savo pasikėlimą 
neštis kitur teisina būk tai 
negalėjimu čia gauti tinkamų 
patalpų. Komercijos , virši
ninkas sako, jog jis suteiks 
firmoms pasiūlymus tinkamų 
šapoms patalpų.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškoma Justina ar Justine 

Diergielaitė, kuri vėliausia gyveno 
New Yorke. Pilnas adresas nežino
mas. Ji taipgi buvo žinoma pd' pa
varde Norwish. Kurie žinote apie 
ją ar žinote kur ji dabar randasi, 
malonėkite pranešt i sekamu adre
su: Albert S. Herskowitz, 1420 Wal
nut Street, Philadelphia, Pa. Tel. 
Kingsley 5-3067.

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NAMŲ DARBININKE
Patyrusi. Daliai laiko. $1.00 j va

landą priskaitant važinėjimo lėšas. 
Gera virėja. Reikalingi geri paliu
dijimai.

Tol. BU. 8-4031
<80-82)

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

smos darbo sąlygos. Kreipkitės:
NATIONAL

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

(75-82)

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

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

(76-82)

PRACTICAL NURSE
Dieninėms pareigoms. Staugimo na
mai. Gera alga tinkamai asmenybei.

Telefonuokite:
White Plains 9-8525

(77-83)

SLAUGES — R.N. 
ir

LAISNIUOTOS PRACTICALS
Slaugimo namų pareigom. Gyveni

mas vietoje. Telefonuokite:
G L. 4-7320

Ar rašykite:
Box 71, Glen Covė, N. Y.

(77-83)
« —  — ... ........ -  

PERTAISYTOJOS

Vien tik tos, kurios pilnai patyru
sios prie 'geresnių suknelių, koutų 
ir siūtų.

Pilnam laikui. Kreipkitės:
KEATON

19 North Broadway, Yonkers, N. V.
(80-86)

NAMŲ DARBININKE
Paprastas virimas. Elektriniai įran
kiai. Guolis nuosavame puikiame 
kambaryje, su vonia. Dvi mergaitės 
lankančios mokyklą. Puiki alga. 
Sekmadieniais nedirbama. Maloni 
narni) atmosfera. Reikia .paliudijimai

JA. 8-3759
(81-83)

PLAUKŲ DABINTOJI

$55 iki $60
I PATYRUSI
j Pirmadieniais Uždara

šaukite TA. 2-9829
(81-87)

MERGINA
I

I Reikalinga jauna savim pasitikinti 

mergina, namų ruošos/ darbui. Guo
lis vietoje ar kitur. Turi mokėti 
nors biskį angliškai.

Šaukite Trafalgar 7-0410
(82-84)

MALE and FEMALE

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

Gyvenimas vietoje ar kitur.
Kreipkitės tarp 6 ir 9 P. M.
HIGH POINT HOSPITAL

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

(77-83)

PORA VASARINIAM REZORTUI 
Turi mokėti pataisymų su įrankiais. 
Moteris turi padėti prie apvalymų. 
Tur būti blaivūs; turi kalbėti ang
liškai. Šaukite tuojau:

9—11:30 A. M. ir 6—7:30 P. M. 
PR. 3-1267

(81-83)

Montello, Mass.
Literatūros Draugijos 6 kuopos 

mėnesinis susirinkimas įvyks pir
madienį, gegužės-May 3 d., Lietuvių 
Tautiško namo kambariuose, prasi
dės 7:30 vai. vakare.

Visi’ nariai malonėkite dalyvauti 
šiame susirinkime, nes turėsime ap
svarstyti daug svarbių dalykų, kaip 
tai operetės Pepitos parengimą 
Norwoode, gegužės 22-rą dieną; ap
skričio pikniką, kuris yra rengiamas 
birželio-June 20, Lawrence, Mass., 
Laisvės piknikas liepos-July 4 ir 5, 
Montello ir kiti dalykai.

Geo. Shimaitis.
(82-85)

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

Liet. Apierikos Piliečių Kliubo 
biznio skyriaus susirinkimas įvyks 
balandžio 30 d., penktadienio vaka
re, 8 v., 280 Union Avė., Brooklyno. 
Yra svarbu, kad kiekvienas narys 
dalyvautų ir išklausytų biznio sky
riaus raportus. •

Kom.
(82-84)

4 psi,—Laiavfi (Liberty)- Trečiad., Baland.-April 28, 1954

NEW YORK
REAL ESTATE

FT. WADSWORTH Area 238 Dylan 
Blvd, pilnai moderninis. 5 rMmU 
mas, su frontiniais porcinis? DtroS 
drabužiam patalpų, naujas slogas, 
rynos, etc. Karšiu vandeniu šildo
mas. (Chrysler unit), žalvariniai 
plumbing, rubber tilo grindys. Visi 
nauji moderniniai įrengimai. Tuojau 
užimtinas. Tikras pirkinys. $10.000. 
SA. 7-3300 bile laiku

(76-82)

ASTORIA
2 šeimų Mūrinis Namas. Pusiau at
skiras, ištaisytas skiepas aliojus 
garadžius. 20 minučių į New Yorką. 
Arti visko. Vienas blokas nuo Dit- 
marš stoties.

Kaina $15,000 
Pamatykite: 2137 32nd SI., 

Tol. VE. 2-0725
(80-851

FRESH MEADOW APYLINKE 
FLUSHING

Gerai budavotas asbestos šingeliuo- 
tas bungalow. 4 rūmai, prisideda iš
taisytas skiepas su baru. Storm win
dows ir screens. Venetians, Koolvent 
awnings, patio, šaldytuvas, skalbia
moji mašina. Nuo sienos iki sienai 
divanai. Automatiškai šildomas. Ar
ti mokyklų, krautuvių ir iranspor- 
tacijos. Tikras pirkinys vJa už. 
$14,750. Matykite savininką.^ • 

50-15 189th St., Flushing
(80^6)

ASTORIA—moderninis, mūrinis na
mas. Du 4’i apartmentai. prisideda 
skiepas, garadžius, blokas nuo GG 
linijos. A ibi krautuvės, bažnyčios.

$24,500. \
Savininkas AS. 4-1011

(80-82)

PORT WASHINGTON
Manoi' Haven. 4 kambariai, du 

neužbaigti viršuje. Garas. Du blokai 
nuo marių. Plot 40x100. $8.000.

TV. 2-5797
(81-83)

MANHATTAN BEACH— Nepapras
tos įeigos. 2 šeimų detached, prisi
deda bungalow, 60x100. 2 karam ga
radžius ir kiemas. $12.000 imokėji- 
mas priskaitant mortgage.

Telefonuokite NI. 8-4075
(81-8.3)

ASTORIA
Gerai budavotas, moderninis mūro 
namas, du 4'2 rūmų apartmentai, 
prisideda pilnas skiepas, garadžius, 
terrace, sodas, žalvario plumbing, a- 
liejum šildomas, screens, storms, 
Venetians, daug kitų ekstra įrengi
mų. Gera rezidencijinė sekcija. Arti 
transportacijos, krautuvių ir moįfi'k- 
lų. Tikras pirkinys tik už $24,500. 
Šaukite savininką:

Tel. AS. 4-1041
(81-R7)

BRONXVILLE (Vic.) YONKERS

Namas galimas perdaryti ant 2 šei
mų, Garden Apartments zone. Para
pijinė mokykla ir public mokykla. 
Arti krautuvių ir busų. ’2 akro Gar
den Shrubs - gėlės. Kaina $28,500. 

Telefonas BRonxville 2-0429
(81-83)

WESTBURY

3 metų senumo, 2 miegi ūmiai. Ranch 
attached, garadžius, patio. Virš pa
prasto dydžio lotas. Combination 
storms. Perimamas G. I. mortgage. 
$1,500 jmokėjimas.

Telefonuokite Savininkui: 
Westbury 7-3618

(81-83)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

BUTCHER SHOP
Gerai įrengta. Gera veikli sekcija. 
Žema randa, daro gerą pragyveni
mą. Biznis lengvai padidinamas, -‘ti- 
vininkas parduos ar išrandavos s/ą 
gerą biznio progą labai prieinamai.

Matykite Savininką:
460 Amsterdam Ave., N. V. C.

(kampas 82nd St.) 
Telefonas TR. 7-7446 s

\^l-87)
______________________________ # - - •- ____

GROCERY—SELF SERVICE
Pilnai ir moderniniai įrengtas. Že
ma randa. Nėra naktų ar sekmadie
nių darbo. Gera, veikli sekcija. Sa
vininkas parduoda šią gerą biznio 
progą labai prieinamai, šaukite sa
vininką:

Tel. DA. 3-4561
(81-83)

CANDY—STATIONERY
FOUNTAIN

Taipgi laikoma žaislai. Naujai ir 
pilnai įrengtas, švari krautuvė ir 
tavorai. Gera biznio sekcija. Atviras 
langas, 2 rūmų garu apšildomas ap- 
artmentas iš užpakalio. Gali daryti 
gerą pragyvenimą. Savininkas par- 
duodą gerą biznio progą labai priei
namai. Matykite savininką:

5703 7th Ave., Brooklyn
Ar telefonuokite: GE. 9-9863

(81-87)

KRIAUŠIUI ŠAPA
TUOJ UŽIMAMA iį I

Hotel Ansonia .

74 St. ant Broadway 1

SU. 7-8800
(81-87)




