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KRISLAI MOLOTOVAS SIŪLO
Gegužės Pirmoji.
Pažvelgus i tyrinėjimus.
Klastuotojai makartistai.
Kultūrinės žinios.

Rašo R. M1ZARA

Pirmoji.

žn^nės mines 
km i;i

FRANCIJAI TARTIS 
'SU VIETNAMIEČIAIS
SAKO, REIKIA KVIEST 
JU LIAUDININKUS

Indoki-

apžvelgta pasiekimai, 
vyti praėjusiais metais, i 
statys gaires tolesniems 1 
mains už savo reikalus.

Rytoj, — eisenose gm 
masiniuose mitinguose ir 
riuose kituose narengunuoso 
vyriausias darbo žmoniu šū
kis. tačiau, bus: tegyvuoja 
taika!

Gegužės Pirmoji — tarp
tautinė darbo žmonių šventė. 
Ji gimė Amerikoje.

Deja, ne visuose ameriki
niuose miestuose šiemet ši 
šventė bus atžymėta dides
niais mitingais. Tam kliudo 
nelemta padėtis, apnuodintai 
makartizmo nuodais.

New Yorke rytoj iv 
džiulis darbo žmonių 
gas tradicinėje vietoje—l’ni 
on Skvere.

nu-

[apie karo 1 
n i joje.

Bidaultas nedavė aiš 
kaus atsakymo į šį ragini 
m3-jos užsienio reikalu minis

tras Bidault prašė Moloto
va, Sovietu užsienini mini-1 FRANCIJA ŽADA VIET-

pasistengti, kad Viet- ' NAMUI SAVISTOVUMĄ.
Ženeva. — Francija pa-

strą,
namo liaudininkai leistu iš
gabenti sužeistus franco-i sira.šė sutartį su tautiniais j 
žus iš tvirtovės miesto Dien j Vietnamo vadais (savo bi- į 
Bieu Fu; tuo tarpu turėtų 1 čiuliais) žadėdama po poros j 
būti sustabdyti karo veiks-1 metu suteikti 
mai. Liaudininkai apgula < “pilną 
I). B. Fu visomis pusėmis.

Molotovas

Nuo Balandžio 15-tos iki Liepos 15-tos 
Turime Sukelt i $10,090 Fondų ‘

Puikių atsiliepimų į <35 metų sukaktį vis dažniau 
iš Scranton, i Pa., 
dienraščio šgy- 
Daugiau dovanų

matome. Šiuo kartu B. Tuškevičius 
apdovanojo po. doleri už kiekvienus 
centus metus.7 Labai graži dovana, 
gavome sekamai:

B. Tuškevičius, Scranton, Pa. . . .
Moterų Klubas (per L. Bekeš.ienę),

. . . $35.0 )

Julia Werner, Cleveland, Ohio...............
Moterų Apšvietos Klubas (per K. Petri-

J. Stasiukaitis, Philadelphia

KINIJA REIKALAUJA 
[pašalint svetimųjų 
ARMIJAS IŠ AZIJOS

I PANAIKINT JŲ BAZES; Į tvarkyti savo reikalus. Sy- 
| LEIST AZIJOS TAUTOM Ikiu'jis perspėjo Jungtines 

Valstijas, jog Kinija at
rems amerikonus, bei kitus, 

j jeigu jie dar mėgintų 
premjeras čou En-lai rei-1 bi’iautis į jos žemes.

i kalavo ištraukt visą Ame-1 čou En-lai kaltino
I rikos ir kitų svetimų kraš-|riką, kad jinai nuo 
i tų kariuomenę iš Azijos ir metų užima Kinijos 
[panaikint visas jų karines Formozą, kur laiko

i APSISPRĘSTI
Kini

. .. 10.00 
. . . .10.00 
. . . 10.00 Čou En-lai, taip pat už- 

. sieninis

Ame- 
1950 
sala 

čiang 
įnagį,

vadindama jį “atstovu visų 
Kinijos ministras, i500 milijonų Kinijos žmo- 
Ženevos konfe- įnių.”

i rencijoje, kad turi būti lei-į čou En-lai. tarp kitko, 
i sta jjačioms Azijos tautoms įsakė:

Vera Jesulaitis, Brooklyn, N. W.
V. Bullienė, Rochester, N. Y. . .
L. B., Rochester, N. Y.................

Williamsburg© Bedarbe . :..........
P. Nakas; Verdun, Que., Canada
C. Pužauskas, Richmond Hill, N. Y.............. 1.00
J. Babarskas, Richmond Hill, N. Y.............1.00
Iš anksčiau gauta $1588.50. IJabar gauta $164.50,

’ Viso įplaukė $1753.00.
1 Dėkojame visiems, kurių vardai aukščiau suminėti, 
! už gražias dovanas. Atrodo, kad permažai pramogų 
: ruošiama fondo reikalui. Per lėtai iš pradžios imamas 
šis didelis darbas, gali susivėlinti. Be pramogų nėra 
kaip susitikti, žmonių, nėra progos paprašyti aukų. O 
pačios pramogos taipgi duoda pelno. Labiau rūpinki
mės pramogų surengimu. Dirbkime kiek galint slnar- 
kiau, dirbkime kaip skruzdės, kad sunešti tą didelį kup
stą — $10,000 .fondą. Laisves Alininistracija.

Vietnamu! 
nepriklausomybę,” 

i francūzų imperijos rėmuo-1 
atsakydamas i se.

i Vietnamo 1----------—------------------------
7 liaudininku atstovus i Že-1 it ■ • - ir i •

‘p, neva. Čia‘ francūzai gale- J Vakarine Vokietija
- Išin vertrauka dėl sužeistu-1 reglStlTlOja aUllIjai 

rIi. | ju išgabenimo. Bidaultas I QQQ “savanOHU”
Bonn, Vokietija. — Va- 

; prem- 
: jeras Adenauer įsakė su
registruoti 140,000 vokiečių 
savanorių kaip rekrutus 
planuojamai pusės’ milijo
no vyrų armijai.

Adenaueris įspėjo, 
“Jungtinės Valstijos 
pasitraukti iš vakarų 
ropos,” jeigu suirtų 
rikinis planas, kuris

i retų ten pat susitarti 
; fra ncū z u k o m a n d a D.*

i Bonn, Vokietija.
.• I karinės Vokietijos

somatinio sub-komiteto | Molotovas taipgi ragino 
ingtone tyrinę-(priimti Vietnamo liaudi- 

buiieskiniu ninkus ir Indokinijos tauti
ninkus i Ženevos,konferen
ciją, kuomet ji svarstys

savo 
einamąjį W 
jii^Ji “cirku“ ir 
spektakliu.“

Tas. kuris stebėjo šiuos ty
rinėjimus - klausinėjimus per 
televiziją bei atidžiai iu klau
sėsi per radiju, veikiausiai 
bus linkęs sutikti su McCar
thy© duotu iu apibūdinimu.

Bet kiekvienas sutiks ir su 
tuo, kad vyriausiu sorkininku 
šitame spektaklyje yra pats . 
McCarthy!

Keista, 
dideli žmonės, užimą atsakin 
gas valdiniame aparate 
tas, blusinėja Įvairius be
reikšmius dalykėlius, o neima 
esminiu. Visa tai ir sudarė 
burleskinio spektaklio atmes- 
f orą ’

I Japonija reikalauja
i atlygint už H-nnodus

Tokio. — Japonijos „ val
ia reikalauja iš Ameri- 

vyraiJ$100,000 kaip pradinio 
. 1 i mokėjimo atlyginti japo- 

vip- į nams, kuriuos užnuodijo 
hydrogenmių bombų dul
kės. Sykiu reikalauja at
lyginimo už laivus, kuriuos 
H-šiukšlės užteršė neišva
lomais nuodais.

Kokia iš šitų tyrinėjimu pa
moka Amerikos žmonėms?

Štai, vieni kitus melagiais 
Ir tie perlai eina i 

Amerikos žmonių

Guatemala reikalauja 
$10,000,000 iš jankių

kad

ne šešių kraštu
prieš komunizmą.

O tą planą gali suardyti
Francija, jeigu jos' sei-

5.00

Egipto premjeras 
medžioja prezidento
Naguibo rėmėjus

“Kinijos Liaudies Respu- 
Įblikos valdžia ir žmonės, 
i nuolat veikia už taiką ir 
j prieš karą. Mes niekuomet 
:neužpuolėme ir neužpulsi-

ITem-
; jeras

Ceilono konferencija gali
[sustiprini Azijos frontą 

armiją Į prieš Jungtines Valstijas

melagiai tokio dideli
kaip tie. kurie da-

tyrinėjimuose, tai
nemeluoti eiliniam

McCarthy© advo- 
senatiniam ko- 

sušmu- 
sekrotoriaus 

Kokx

milijonu 
nAnvs.

Jeigu 
žmonės, 
lyvauja
kodėL ( gi 
piliečiui ? !

Arba: 
katas įteikia
mitetui su k last uotą,
geliuotą armijos 
su Schine nuotrauką! 
tai šlykštus darbas!

Bet viskas piaeina 
vai,“ beveik juoku: 
sakytu televizijos 
jams ir radijo klausytojams: 
klastuokite ir jūs. jei klas- 
tuoja tokie dideli žmonės, 
kaip McCartbyio agentai!

Niekas o niekas neužsime 
na apie McCarthyo finansi
nius reikalus, apie atliktus ki
tus jo ūkanotus darbus praei
tyje.

Tenka, beje, priminti, kad 
armijos sekretorius Mr. Ste
eps, per keletą dieną sėdė
damas liudininko suole, davė 
faktųd^ Aštriai 
Cartn/ui j aki 
sino senatoriaus 
dūmų nebijo.

Galvojantis pilietis, tynTė-
(Tąsa 3-me puslapyje)

, “long- 
tarytum 
stebėto-

duriančių Mc- 
Bot Wiscon- 
akys geros,

Guatemala. — Guatema- 
los valdžia 
milijonų 
m o iš

tautinio 
vininkės.

reikalauja 10 
dolerių atlygini- 
Jungtinių Valstijų 
kompanijos, Tarp- 
geležinkelio sa* 

Sako, kompani
ja nusuko tiek taksų 
atemalai nuo 1942 iki 
metų.

Gu-
1952

2 čekai bus sušaudyti kaip 
“Amerikos šnipai-žudikai”

Praga. — Čekoslovakijos 
teismas nusmerkė ■ mirti 
čekus A. Kartdracą ir Cvr- 
ką, kurie, “tarnaudami 
Jungtinėms Valstijoms šni-

Čekoslova- 
pa-

pinėjo ir žudė” 
k i jos liaudies valdžios 
reigūnus bei rėmėjus.

Kiti keturi čekai už 
nuteisti kalėjiman nuo
metu iki viso amžiaus. Vi
si prisipažino kaltais.

tai
22

Meksika planuojaMeksika planuoja pre
kybos sutartį su Sovietais.

ORAS. — Nešilta ir gal 
bus lietaus.

suėmė 12 armijos ofieferių 
I ir 40 civilinių egiptėnų, kal- 
j tindamas, kad jie išvien su 
i komunistais planavo sukel- 
; ti riaušes Pirmojoj Gegu
žės i h nuversti Nasserio

“Jau daugiau kaip 20 ša
lių, turinčių viso virš tūk
stančio milijonu gyvento
jų, pripažįsta Kinijos Liau
dies Respubliką. Tačiau, 
kai kurios šalys, — pirmu
čiausiai gi Jungtinės Vals
tijos, — atsisako pripažin
ti Kinijos žmonėms teisę 
pasirinkti sau tinkamą val
stybine santvarka... Jos

Visi suimtieji leitenantai nuolat grasina ramiam Ki- 
! bei kapitonai yra prezide1"’-|nijos 
i to gen.

jirogresui ir.saugu- 
Tatai gi tramdo ra- 

išsprendimą ir kitų 
tarptautinių klau

simu, ypač Azijos klausi- 
bą sugrąžinti valdžion Na- mų.” 
guibą kaip prezidentą 
premjerą. Bet 
savaitę Nasser is 
mė premjerystę 
dento Naguibo ir nats ta- 

Tad Nagu-

Naguibo šaliniu-i mui. 
su savo sekėjais |mų 
mėnesį privertė opiųjų 
karininku tavy-

vasario
Nasseriotaikau j a Anglijai irWashington. — Politikie- 

|riai spėja, kad Ceilono kon- 
1 mies

te, gal bus svarbesnė kaip 
Ženevos konferencija.

Amerikos valdininkai bi
jo, kad Ceilono konferenci
ja gali sustiprinti azijie
čių frontą prieš Jungtines 
Valstijas. Šioje konferen- 

' cijoje dalyvauja trijų ne- 
[ utralių kraštų premjerai 
; —Indijos, Burmos ir In- 
i donezijos. Jie nusiteikė be- 
Į pusiškai laikytis ginčuose 
tarp Jungt. Valstijų ir ko
munistinių valstybių, ne- 
remianf nei vienų nei kitų.

Kiti du Ceilono konferen
cijos dalyviai yra Pakista
no ir Ceilono premjerai. 
Jiedu, iš vienos pusės, pa

mas uždraustų įjungt fran- ferencija; Kolombo 
w/VIZVJ dl 1U0 KV1 6 ę S [fp erai hue evtivhnar

su vokiečių armija į ben
drąją vakarinių europie
čių armija prieš Sovietų 
Sąjungą, kaip sakė atvy
kęs į Washingtona James 
B. Conant, aukštasis Jung
tinių Valstijų komisionie- 
rius Vokietijai.

taikauja Anglijai ir Ame
rikai ir leidžia naudoti Pa
kistano bei Ceilono stotis 
amerikonams, lėkdinan- 
tiems francūzų kariuome
nę prieš , Indokinijos liau
dininkus - komunistus. Bet,

ir 
užpereitą 

vėl atė- 5".
iš prezi

iš antros pusės, jiedu taip i 00 premjeru.
ibas liko tiktai prezidentu ■11

Valdžia sulaiko paramą 
moksliniams tyrinėtojams 
kaip, “gal būt, komunistams”

Washington. — Valdžia 
per dvejus metus sulaikė 
finansinę paramą trims 
dešimtims mokslininku, ku-V 7 
rie tyrinėja, kaip nugalėt 
įvairias ligas.

Valdžia juos atmetė pa
gal įtarimus^ kai tie moks
lininkai gal esą .komunistai, 
taigi “neištikimi,” sake’ 
Oveta Gulp Hobby’ienė, 
gerovės, socialės apdraudos 
ir svekiatos departmento 
sekretorė.

Kongresas yra paskyręs 
40 milijonų dolerių sveika- 
tiniams bei moksliniams 
rinėjimams per metus.

pat nekenčia francūzų kaip 
imperialistų, kurie sten
giasi karu atlaikyti savo 
viešpatavimą prieš azijie
čius, Indokinijos žmones. 
Amerika gi remia Franci- 
jos imperialistus.

Taigi Ceilono konferenci
ja gali suduoti “didelį smū-

Nasser is grasina žiau
riai nubausti areštuotus 
Naguibo šalininkus.

Gen. Wedemeyer ragina 
siųst Čiango armiją 
talkon francyzams

ty-

PASAKOJIMAS APIE 
KASYKLOS NELAIMĘ 
LENKIJOJ

Viena, Austrija. — Len
kai pabėgėliai pasakojo, 
kad sprogimas angliaka- 
sykloje Chožove, Lenkijo
je, “užmušęs 600 mainie- 
rių.” Bet oficialis praneši
mas iš Varšavos sakė, jog 
žuvo 45 angliakasiai.

tikai Azijoj, kaip teigia i 
Scripps - Howard lafkraš- 
čiu užsieniniu žinių redak
torius Ludwell Denny.

SOVIETAI APSISAUGOJO, 
KAD AUSTRALIJA NEDRĮSTU 
SULAIKYT JŲ AMBASADORIŲ

Maskva. — Sovietu Są
jungą laukia,, iki iš Austra
lijos išvyks atšaukiami so
vietinis ambasadorius Ge
neralovas ir kiti ambasa
dos nariai. Tuomet So
vietų vyriausybė leis išvyk
ti Australijos atstovui ir jo 
bendrams iš Maskvos. Jie 
šiuo tarpu suturėti kaip 
“užstatas,” kad Australi
ja išleistų Sovietų ambasa
dorių ir jo štabą.

Sovietų Sąjunga nutarė 
atšaukti savo ambasadą iš 
Australijos ir pašalinti Au
stralijos atstovybę todėl, 
kad Australija atsisako su-

grąžint buvusįjį Sovietų 
ambasados tarnautoj^ V. 
Petrovą kaip sovietinių pi
nigų vagį. Australija taip 
pat atsisakė sugrąžinti Pe
trovo pačią Evdokiją.

Ottawa, Kanada.— Atvy
kęs Jungtim Valstijų gene- jimą, 
rolas A. C. Wedemeyer sa-1 ginklavimąsi, 
kė korespondentams, 
kėjo pasiųst 30,000 
Kai-šeko tautinink. 
menės iš Formozos 
talką francūzams 
bijoję 
paliuosuot francūzus Dien 
Bien Fu tvirtovėje,” kuri 
anp’ulta Vietnamo liaudi-

Čou En-lai ragino užgirti 
Šiaurinės Korėjos 

i dies Respublikos
nio ministro Nam Il’o pa
siūlymą suvienyti šiaurinę 
:r Pietinę Korėją per lai- 

įsvus demokratinius rinki- 
imus, pačių korėjiečių tvar- 
jkomus, be jokio svetimųjų 
! Įsikišimo.

Sykiu jis siūlė:
Ramiomis derybomis bai

gti Indokinijos karą tarp 
francūzų ir Vietnamo liau
dininkų.

Uždrausti atominių bei 
hydrogeninių bombų varto- 

apribojant ir kitokį

Liau- 
užsieni-

ninku.

tai jie butu

Canberra, Australija.
Australijos valdžia jau 
siuntė laivu namo sovietinį | nes kaip 
ambasadorių Generalova ' ”
ir visus kitus ambasados 
pareigūnus.

Maskva. — Sovietų vy
riausybė suteikė Austra
lijos atstovui Brianui ir 
jo padėjėjams visas lengva

rei-!
Čiang 

kariub- 
salos i 
Indoki-

ra
gino konferenciją užgirti 
Sovietų Sąjungos planą dėl 
Rytinės ir Vakarinės Vo
kietijos sujungimo į vieną 
demokratinę, nekarinę val
stybe, v c

. Indusai—-Sovietu draugai, 
[sako Maskvos spauda 
j ——

Maskva. — Sovietų spau- 
iš-1 da rašo apie Indijos žmo- 

’j “didžius mūsų 
draugus.” Gerai atsiliepia 
ir apie Indijos premjerą 
Nehru, kuris neina į anglų 
-amerikonų karinį bloką 
“prieš komunizmą.”

tas išvažiuoti namo preitą 
ketvirtadienį.

t

DULLES NEIGIA KINI
JOS PASIŪLYMĄ

Amerikos valstybės se
kretorius Dulles griežtai 
priešinosi Čou En-lai pa
siūlymui dėl Korėjos suvie
nijimo. Esą, jeigu būtų 
ten suruošti tokie rinkimai, 
kaip Kinijos atstovas per
ša, tai komunistai sunaikin
tų Syngmano Rhee val
džią Pietinėje Korėjoje ir 
užvaldytų visą tą šalį.

Dulles taip pat atmetė 
raginimą ištraukt Ameri
kos kariuomenę iš Korė-, 
jos bei kitų Azijos kraštų.
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{VAIRUMAI
Sauline baterija elektrai daryti

IS ISTORIJOS

Du Korėjos apvienijimo planai
Ženevos konferencija jau turi ant rankų du Korė

jos apvienijimo planus. Galimas daiktas, kad jų atsiras 
ir daugiau. Iki šiol konkrečius sumanymus bei pasiūly
mus pateikė tiktai patys korėjiečiai. Gal ką nors kon
kretaus sugalvos ir kiti konferencijos dalyviai. Iki šiol 
joje buvo tiktai nuomonių pasidalinimas. Taip pat, ži
noma, eina “slapti” pasitarimai.

Vieną planą pateikė Šiaurinės Korėjos Užsienio Rei
kalų ministras Nam II.' Tai beveik tas pats planas, ku
ris buvo siūlomas laike Korėjos diskusijų Jungtinėse 
Tautose. Jis labai paprastas. Jis reikalauja, kad būtų 
pravesti Korėjoje demokratiški rinkimai i visos šalies 
seimą. Tain išrinktas seimas sudarys jungtinę Korėjos1 
vyriausybę.

Tokių rinkimų pravedimui turi būti sudaryta ben
dra komisija iš Šiaurinės ir Pietinės Korėjos dabartnių 
eimų. Taip pat tokion komisijon privalo įeiti atstovai 

didžiųjų demokratinių organizacijų. Apart išdirbimo 
rinkimams nuostatų, komisija turės užtikrinti pilniau
sią visiems Korėjos žmonėms demokratinę žodžio, spau
dos, organizacijos ir susirinkimų laisvę. Toji komisija 
taip pat tuojau pradės vystyti draugiškus kultūrinius, 
politinius ir ekonominius ryšius tarpe Šiaurinės ir Pie
tinės Korėjos.

Šiame plane reikalaujama, kad visos užsieninės gin
kluotos jėgos iš Korėjos būtų iškraustytos bėgyje šešių 
mėnesių.

Kitą planą pateikė Pietinės Korėjos Užsienio Rei
kalų ministras Pyun Yung Tai. Tai irgi labai papras
tas planas, jeigu jį būtų galima planu pavadinti. Pyun 
Yung Tai sako, kad jokių rinkimų Pietinėje Korėjoje 
nereikia ir negali būti. Jis sako, kad rinkimus reikia 
pravesti po Jungtinių Tautų priežiūra tiktai Šiaurinė
je Korėjoje. Tegu šiaurinė Korėja išrenka apie šimtą 
atstovų į dabartinį Pietinės Korėjos seimą ir viskas. 
Gi dabartinis Pietinės Korėjos režimas automatiškai 
tampa visos suvienytos Korėjos vyriausybe. Kitais 
žodžiais, suvienyta Korėja turi būti pavesta Syngman 
Rhee.

Argi dar reikia abejoti, kad šitoks “planas” nie
kuomet nebus priimtinas šiaurinei Korėjai? Jeigu 
Rhee ir Jungtiniu Valstijų sekretorius Dulles griežtai 
laikysis išio plano, tai Ženevos konferencija neduos 
nei pastovios taikos Korėjoje, nei Suvienytos Korėjos. 
Iš Tai kalbos galima suprasti, kad tiktai tokiu pagrindu 
Rhee režimas sutiks “vienytis.” Mūsų sekertorius Du
lles esąs nusistatęs Rhee planą paremti, ir jeigu konfe
rencija jo nepriimtų, kartu su Rhee delegacija iš kon
ferencijos ršmaršuoti.

Saulė kasdien išleidžia 
daugiau energijos, pavida
le karščio ir šviesos, negu 
būtų sunaudota visi esa
mieji žemėje anglies klodai, 
nafta - aliejus, natūralia 
gesas ir atom - bombinė 
uraniumo medžiaga. Kas
dieninė saulės energija 
skaičiuojama tokia, kaip 
kvadrilijonas kilovatų va
landų elektros srovės. Kva
drilijonas gi yra milijonas 
bilijonų (1 su 15 ratukų, 
nulių, arba zerų). ,

Mokslininkai jau nuo se
nųjų laikų galvoja, kaip 
pakinkyti milžinišką sau
lės energiją darbui, bet jų 
bandymai iki šiol per ma
žai tedavė vaisių.

| Tiktai naujasis Bell Te
lefonų laboratorijų inžinie
rių išradimas žada geres

Kaip atominiai nuodai žaloja kraują

Pirmutinis Amerikos kraujo lašas
Iš Indokinijos pranešta, kad smarkiai tapo sužeis

tas Amerikos lakūnas Paul R. Holden. Jis yra 32 me
tų amžiaus ir pareina iš Greenleaf, Kansas.

Holden buvo sužeistas, kai į jo lėktuvą pataikė 
vietnamiečių antilėktuvi^ės kanuolės šūvis.

Tai bus pirmutinis amerikiečių kraujo “lašas,” pra
lietas Indokinijos kare. Jeigu tas karas nebus baigtas, 
panašių incidentų įvyks daugiau. O tai komercinė 
spauda panaudos sukūrimui karinės isterijos ir paruo
šimui oficialaus ir formalaus mūsų -šalies įtraukimo į 
tą skerdynę. Atvirai kalbama, kad prezidentas ruo
šiasi kreiptis į Kongresą ir reikalauti galios mesti mūsų 
karines spėkas Indokinijos karam

fTai būtų didžiausia Amerikos ir viso pasaulio ne
laimė. Neseniai ir pats prezjdentas viešai pasakė, kad 
Amerikos įsitraukimas į šį ginkluotą Indokinijos konf
liktą būtų didžiausia tragedija. Nejaugi jis dabar pakei
tė savo nuomonę?

Pilnai užteko vienos Korėjos. Nei Amerikai, nei 
pasauliui nebereikia antros Korėjos. Mūsų vyriausybė 
turėtų klausyti savo žmonių balso ir užtikrinti juos, 
kad mūsų šalies ginkluotos jėgos niekuomet nebus mes
tos į Indokinijos karą. ,

Dar daugiau: Mūsų vyriausybė turėtų tuojau at
šaukti visus amerikiečius lakūnus iš Indokinijos. Jie 
neturi jokio pateisinimo ten būti ir kištis į konfliktą 
tarpe francūzų ir vietnamiečių.

Nesimato galo
Juc toliau, tuo aiškiau darosi, jog McCarthy - 

Armijos susikirtimo tyrinėjimas Washingtone turi tik 
vieną tikslą: nuplauti senatoriaus McCarthy rankas. 
Senato komisijos advokatas Jenkins negali paslėpti savo 
simpatijų makartistams.
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Bostono Universiteto mo
kslininkai d-rai Benton R. 
Lutz ir George P. Fulton 
ryškiai parodė, kaip atomi
niai spinduliai^ bei dulkės 
gadina kraują ir visą jo 
apytaką.

Bandymams jie' naudojo 
tam tikras žiurkes, turin
čias labai plonutę žandų 
odą1. Įdėjus elektrinę lem
putę į tokios žiurkės burną, 
tai per plonytę odą ir ma
tosi, kaip raudonieji kraujo 
rutuliukai bei kitos' dalelės 
va i kšči o j a k rau j agys lėni is 
—arterijos ir venomis.

Arti žiurkės snukučio jie 
padėjo gabaliuką radio-ak- 
tingos medžiagos, kaip kad 
vadinama atominiai besi
keičianti medžiaga. Tokia 

| medžiaga leidžia iš savęs 
Beta spindulius (elektro
nus), Gamma (X) spindu

lius ir Alfa daleles, tai yra, 
i helijo atomų branduolius.

Žymėtina, jog kai sprog
sta atominė ar hydroginė 
bomba, tai urmu pasklei
džia didžią daugybę tokių 
spindulių, žudančių žmones 
ir viską žalojančių. Atomi- 
nis-hydrogeninis sprogimas, 
be to, paleidžia miglynus 
dulkių-šiukšlių, kurios taip 
pat skleidžia kenksminguo
sius Alfa,-Beta ir Gama 
spindulius-;

I
Taigi Bostono Universi

teto mokslininkai stebėjo, 
kas atsitinka žiurkės krau
jui, kuomet jį apnuodija 
atomų spinduliai bei dale
lės. Jie žiūrėjo per mikros
kopą, kuris 900 sykių “pa- 
dina” smulkučius dalykė
lius. \

Ir štai kas pasirodė. Iš 
žiurkės kraujagyslių plūsta 
kraujas į vidurius: prakiū
ra -kraujagyšlių sienelės. 
Pro jas prasiverždami rau
donieji kraujo rutuliukai, 
palaidai klajoja po kūną, 
patys gesdami ir užteršda- 
mi įvairius organus.

Likęs kraujagyslėse krau
jas keistai tirštėja, stapčio- 
ja ir ima plaukti atbulon 
pusėn. Baltieji kraujo kū
neliai aplimpa kraujagys
les iš vidaus. •, Tuomet dar 
daugiau skylučių atsiveria 
vietose, kur jungiasi mažes
niosios veninės kraujagys
lės. Likusieji jose rau
donieji kraujo rutuliukai 
bando, užtvenkti skylutes, 
bet jie būna jąu per silpni. 
Taip ir jie patys, neatlaL 
•kydami, būna išspausti iš 

nių pasėkų. Jie, G. L. 
Pearson, C. S. Fuller ir D. 
N. Chapin, pagamino tokią 
bateriją, kur saulės spin
duliai sukelia elektros sro
vę. O to “sekretas” yra 
titnago elementas. Papra
stas smėlis, beje, taip pat 
daugiausiai susidaręs iš tit
nago trupinėlių.

Bet mokslininkai pa
darė plonutes titnago plok
šteles ir sujungė jąsias vie- 
•lomis. Bet tame titnage 
yra tyčia įmaišyta mažas 
biskelis kitos medžiagos. 
Kai saulės spindulys atsi
muša į plokšteles, tai tit
nagas nuolat ima ir išstu
mia po vieną ar daugiau 
elektronų iš ’ kiekvienos 
plokštelės. Elektronai ta
da vielomis eina į vieną 
storesnį vielos laidą, kuris 
ir suka dinamą, arba elek

kraujagyslių į kūną, kur 
tik papuolę.

PLOKŠTELĖS •
Gabaliukas radio-aktin- 

gos atominės medžiagos sa
vo spinduliais bei dalelėmis 
visiškai sunaikino plokšte
les žiurkės kraujuje. Tos 
plokštelės (angliškai plate
lets) yra daug smulkesnės 
už raudonuosius ir baltuo
sius kraujo kūnelius.

Jeigu plokštelės sveikos, 
tai jos saugo kraują, kad 
jis nebėgtų per žaizdas ar 
kraujagyslių pratrūkimus. 
Plokštelės susiburia irSuž- 
tv-enkią kraujagyslių sky- 
les bei skylutes. Taip krau
jas ir sukreka.

Bet atominiai nuodai 
sunaikino tas geradares 
plokšteles. Taigi kraujas 
nesulaikomai ir plūdo palai
dai pro skylutes žiurkės 
kraujagyslėse į kūną ir per 
gerklės plėves, per žarnų 
bei skilvio sieneles, per vi
dujines krūtinės plėves ir 
kt. ‘

0 j.uk jau nuo seniai ži
noma, kad jeigu kraujuje 
nebūna plokštelių arba per

NAUJOJI DIRBTINĖ AUSIS
Kartais kūdikis gema be 

vienos arba abiejų ausų. 
Suaugusieji kai kada per 
nelaimę praranda ausį. Bet 
gėda būti vienaausiui arba 
beausiui.

Taigi specialistai ima 
mėsas nuo kitų kūno dalių, 
padaro iš jų panašumą į 
ausį ii’ prigydo, kur tikroji 
ausis turėtų būti.

Dr. Lyndon A. Peer, vei
dų taisymo viršininkas Šv. 
Barnabo Ligoninėje New- 
arke, N. J., neseniai surado, 
kaip pagaminti jau gana 
dailią ir stipresnę ausį.

Jis ėmė kremzlių grieži
nėlius nuo šonkaulių galų. 
Dėjo tuos griežinėlius į au
sies formą (moldą), pada
rytą iš plastikinės medžia
gos, prikimšo tą formą šon
kaulių kremzlių ir užvožė, 
sujungdamas abidvi for
mos dalis. Vienoje ir kito
je formos ptisėje buvo iš 
anksto padaryta daug ma
žų skylučių.

• Suvarius kremzles į tą 
formą, daktaras Peer pra
pjovė pilvo odą, įdėjo" cĮirb- 
tinę ausi ir užsiuvo. Tada 
kūno raumenys bei jungi
niai ėmė mažurpamažu pro 

tros srovės darymo motorą.
Taip ir buvo gauta tiek 

elektrinės jėgos telefonui, 
kad galima susikalbėti per 
kelias dešimtis pėdų arba 
skleisti žinias bei muziką, 
naudojant mažiuką radijo 
duotuvą.

Apskaičiuota, kad vienas 
ketvirtainis jardas titnagi
nių plokštelių gali duoti 
gana “saulinės elektros” 
vidutinei lemputei žibinti.

Išradėjai tvirtina, kad
titnaginė baterija gali
“amžinai” veikti, nepra
rasdama savo jėgos. Bet
tai tik dienos laiku. 'Nak
čiai gi ši baterija prijun
giama prie paprastos elek
tros srovės, kuri tad varo 
elektrą į bateriją • (užčar- 
džina) po to, kai saulė “nu
eina nakvynėn.”

J. C. K.

mažai jų, tai žaizdos krau
jas negali sukrekėti. Tuo
met tik užlipdymu bei akli
nu užrišimu tegalima su
stabdyti kraujo tekėjimą 
net iš mažiukės žaizdos. 
Bet nesukrekėjęs kraujas 
genda ir lengvai apsinuodi
ja.

Taip atsitiko ir žiurkei, 
kurios kraują sugadino ato
miniai nepastovi, besikei
čianti medžiaga, iki paga
liau visi žiurkės raumenys 
liko suparalyžiuoti.

Tai yra pavyzdys, kas at
sitiktų šimtam tūkstančių 
žmonių, jeigu atominė ar 
hydrogeninė bomba būtų 
numesta į didmiestį.

Daktarai Lutz ir Fulton 
per mikroskopą nutraukė 
spalvuotus fotografinius 
paveikslus, rodančius, kaip 
atominiai spinduliai bet 
“šaudančios” atomų dalelės 
sužaloja žiurkės kraują.

Tie paveikslai buvo rodo
mi Amerikinės Daktarų- 
Anatomistų Sąjungos suva
žiavime Galveston mieste, 
Texas valstijoje, pereitą sa
vaitę.

A. M.

formos skylutes augti vi
dun. Ilgainiui tiek jų pri
augo į formą, kad sujungė 
kremzles į vieną sąlydų au
sies pavidalą; taip pat ap
dengė ir visą pavidalą ap
linkui, paliai formos siene
les.

Tokiai dirbtinei ausiai 
“išperėti” iš kremzlių rei
kia penkių mėnesių. Tada 
“ausis” išimama iš pilvo 
šono ir prisiuvama, kur 
gamtinė ausis turėtų būti. 
Kol jinai prigyja, tuo pačiu 
laiku apsidengia ir oda. 
Apie tą savo išradimą dr. 
Peer raportavo Plastikinių 
Amerikos Chirurgų suva
žiavimui, įvykusiam Gal- 
vestonc, Texas, pereitą sa
vaitę.- ’

Kai kurios ligoninės tūri 
ir kremzlių “bankus”. Nau
doja jas, taisant įdubusias 
nosis, įmuštas kaktas, suža
lotus smakrus ir kt. Bet pa
tirta, jog kremzlės iš savo 
paties kūno geriau tarnau
ja tiems reikalams, negu 
svetima kremzlė.

A. M.

1953 motais J. V. automo
biliai užmušė 8,600 pėstinin
ką.'

Rašo D. M.
DIDŽIOJI KINŲ SIENA
Nerasime kultūriško žmo

gaus, kuris nebūtų girdėjęs 
apie Didžiąją Kinų Sieną. 
Ir tai tikrumoje yra milži
niška siena. “Vienas iš di
džiausių žmonijos senovės 
paminklų yra ta Didžioji 
Kinų Siena,” rašo Harry 
B. Gilbert.

Tai milžiniškas pastatas, 
kurį žmonės statė ir taisė 
per apie du tūkstančius me
tų.

Didžiąją Kinų Sieną pra
dėjo statyti trys ar keturi 
šimtai metų pirm dabarti
nės metų skaitlinės, o jos 
statymą ir taisymą baigė 
tik 1620 metais dabartinės 
skaitlinės.

Kas gi ta siena yra? Kam 
kinų žmonės ją statė? Kiek 
ten įdėta darbo, kiek žuvo 
gyvasčių prie jos statymo!

Kinija senovėje ėjo žmo
nijos progreso priešakyje. 
Kinai labai jau seniai pasi
gamino popierį, knygas, 
paraką, stiklą ir daugelį 
kitų dalykų, kada Europos 
žmonės apie tai dar nė su
pratimo neturėjo. Supran
tama pasigaminimui tokių 
dalykų jau buvo dirbyklos, 
mašinos ir meistrai.

Tuo kartu į šiaurę nuo 
Kinijos buvo didžiausi miš
kai ir laukai, kur gyveno 
laukinės klajoklių tau
tos. Tie klajokliai nuola
tos darė ant Kinijos užpuo
limus. Užpuolikai pasi
grobdavo kinų galvijus, 
turtą, o ir pačius žmones 
išsivarydavo su savimi, kur 
imtinius laikė amžinais 
vergais.

Kinija jau buvo centra
lizuota valstybė. Prieš 
tuos užpuolimus kovojo jos 
armija. Bet štai įsigali Ki
nijoje karalius Shi-Hwang- 
ti. Tai buvo savotiškas ti
pas. Jis pasiskelbė pir
muoju Kinijos imperatoriu
mi. Jis, norėdamas nuo 
žmonijos paslėpti pirmes
nių Kinijos valdovų istori
ją, įsakė surinkti visas is
torines knygas apie Ki
niją ir sunaikinti. Ir jis 
sugalvojo statyti Didžiąją 
Kinų Sieną, kad atsitvertų 
nuo klajoklių nenuoramų.

Ar ta siena galėjo geriau 
Kiniją apsaugoti, kaip pa
sienio sargai, apie tai mes 
nedarysime išvadų. Mes 
kalbėsime apie tą milžiniš
ką žmogaus darbo amžiną
jį paminklą.

Milžiniška tvirtuma, kuri 
turi 2,500 mylių ilgio

Didžioji Kinų Siena tę
siasi iš rytų, pradedant nuo 
Pohoi įlankos, į vakarus. 
Tartum kokis milžiniškas 
baisūnas su daugybe dan
tų, raitosi per kalnus, klo
nius, upes ir slėnius, ta' 
kyla į viršų, tai leidžia
si žemyn. Tiesiai oro lini
ja ta sieną turi apie 1,500 
mylių ilgio, bet kad ji vie
tomis sudaro dvieiles be: 
sukinėjasi, tai jeigu pasie 
niu atmieruoti išilgai sie
nas, tai ji turi 10,000 kiniš
kų Ii, arba 2,650 amerikoni
škų mylių ilgio.

Imperatoriui Shi-Hwang 
-ti sugalvojus ją statyti, 
pradžioje dirbo 700,000 
žmonių. Pusė jų buvo ki
nų kareiviai, kita pusė ver
gai. Siena pastatyta iš 
akmenų, molio plytų ir pur
vo.

Tas milžiniškas pastatas 
apačioje turi 25 pėdas plo
čio, o į viršų eina siauryn, 
kur turi apie 15 pėdų plo
čio. Viršuje sienos išilgai 
ją išvestas vieškelis, ku: 
riuo galėjo pravažiuoti ve
žimai viena eile į vieną ga-

šolomskas
lą, o kita į kitą. IšlMiki^l 
sienos pusė, tai yra, kuri 
buvo link priešų — yra au
kštesnė, pilna angų (sky
lių) ir dantuota, kad pro 
tas angas ir užsiglaudus už 
mūro “dantų,” atremti 
priešo atakas. Vidujinė 
pusė žemesnė ir lygi.

Sienos aukštis nuo 15 iki 
35 pėdų. Bet kas 100 mas
tų, arba apie 300 pėdų, yra 
bokštai, savotiškos tvirto
vės. Bokštai daug aukš
tesni už pačią sieną. Dau
gelis tų bokštų taip dideli, 
kad kiekviename galėdavo 
sutilpti iki 300 kareivių. 
Kiek tų bokštų yra, tai tik
rumoje niekas nežino. Mr. 
Upton Close paduoda, kad 
20,000, gi Mr. Harry B. 
Gilbert rašo, kad yra ,30,- 
000 tokių bokštų.

Jų įrengimas parodo Tų 
laikų kinų mokslininku di
delį pranašumą už dauge
lio kitu tautu mokslinin
kus.

Bokštai įrengti ant kalnų 
ir aukštumu. Ten buvo 
įrengta variniai prietaisai, 
per kuriuos sargai, pama
tę priešą, galėjo dūmų pa
galba duoti saviškiams sig
nalus. Įrengta ir veidro
džiai, kuriu pagalba su sau
lės spinduliais kinų sargai 
galėjo toli paduoti signa
lus. Tai senoviškas kinų 
“telegrafas.”

Bokštai pastatyti sker
sai vieškelio ant sienos, ir 
buvo įrengta storos meta
linės durys, kuriomis bu
vo galima uždaryti vieške
lį, jeigu ant dalies sienos 
priešas užsiliptų ir bandy
tų briautis išilgai vieške
lio. )

Vietomis po tais bes
tais ir skersai sienos įrėhg- 
ti praėjimai, tai prekybai 
su kitomis šalimis, taipgi 
išleidimui kinų kareivių už 
sienos — vijimui priešo. 
Tie vartai taip pat turi dvi
gubas storas metalines du-' 
ris. Tiek galima’ trumpai 
pasakyti apie pačią sieną.

Darbas ir kraujas.
Iš apačios siena išmūryta 

iš akmenų, o viršuje jos 
kraštai ir vieškelis išgrįsti 
molio plytomis. Jeigu tokį 
milžinišką pastatą ir prie 
šių die^ų technikos reikė
tų pastatyti, tai būtų ne
išpasakytai didelis ir sun
kus darbas.

Gi siena pradėta būda
vot! virš 2,000 metų atgal. 
Ir nors ji jau gerokai ap
griuvus, bet savo pamate 
dar gerai išsilaikius. Tai
gi, jos statytojai mokėjo 
gerai padaryti plytas ir ak
menis sujungti į daiktą pa
galba molio ir purvo.

Bėgo metai, keitėsi Į Ki
nijos imperatoriai, keitėsi 
ir žmonęs, o prie sienos sta
tybos darbas vis ėjo ir ėjo 
pirmyn. Gabeno milžinus 
akmenis iš plačios apylin
kės, vežė molį, gamino ir 
išdeginėjo plytas, o specia
listai krovė tą medžiagą į 
siena. Skambėjo dainos ir 
muzika: ore švilpė nagai- 
kos ir plakamų dejavimas, 
o darbas sienos statyme vis 
ėjo ir ėjo pirmyn.

Žiaurusis imperatorius 
Shi-Hwang-ti įsakė, kad 
tie, kurie suklupo darbe, tai 
mesti jų kūnus į tas maši
nas, kur plytoms minkė mo
lį. Ir tas, kas prakaite dar
bo neišlaikė, suklupo, par
puolė, — atsidūrė sieros 
medžiagoje. V

Buvo laikai, kad diekią ir 
naktį prie sienos statybos 
pakaitomis dirbo apie 300,- 
000 žmonių. Kiek tai jė-

(Tąsa 3-me pnsl.)

j.uk


Washington, D. C. Hamtramck, Mich.
Pas Deltuvus ant farmos

^ai tik saulutė pradėjo 
Skleisti savo šiltus spindulius 
ant žemės, pasirodė daug 
paukščių, kurie biskuti pasi
skubino sugrįžti iš tolimų 
kraštų, primindami žmonėms, 
kad pavasaris jau čia. Me
džiai prabudo po ilgo žiemos 
miego ir pradėjo rėdytis švie
siai žaliais lapučiais. Vaisme
džiai : obelys, kriaušės ir vyš
nios apsidengė margų spalvų 
žiedais. Visur pražydo gė
lės. Gamta numetė žiemos 
liūdesį ir apsidengė nauju pa
vasario grožiu.

Sakau saviškei: pavasaris 
vilioja į laukus, negalima jo
kiu būdu išsėdėti namie. Pa
rašysiu Onai ir Juozui Del- 
tuvams, kad pasiilgome jų ir 
nutarėme iš Washington© at
važiuoti Velykomis ir pra
leisti dieną pas juos ant far- 
molf.

Už poros dienų apturėjom 
draugišką laiškelį su primini
mu mums, kad atvažiuotu
me. Taip padarėme. Kada 
su busu atvažiavome prie sto
ties, pastebėjome, kad ant 
vieškelio stovėjo mašina. Juo
zas Deltuva sėdėjo ir skaitė 
laikraštį.

Pamatęs mane su žmona iš
lipant iš buso, iš tolo Deltuva 
su meilia šypsena mus pasvei
kino. Sulipom į mašiną ir nu- 
riedėjom. Kelionė neilga apie 
pusantros mylios iki farmos.

Nespėjom Įvažiuoti i kie
mą, prasivėrė trobos durys ir 
pasigirdo mums pažįstamas 
balsas: Sveiki, gyvi Joniškie
čiai ! Ona pribėgo ir malo
niai pasisveikino su mumis. 
Radom keletą pažįstamų, su 
jais pasisveikinom.

Valandėlę pasilsėjom žydin
čios obelies pavėsyje. Gaspa- 
dorius pakvietė mus eiti ap- I 
žiūrėti ūkį. Jį sudaro 40 akrų 
žemės. Yra gražių pievų ir 
ganyklas. Keturi raguočiai. 
Vienas arklys ėda pašarą ir 
g?ria vandenį, bet ėda už 
dyką, neužsidirba. Antras 
yra geležinis arklys. Jo pa-

BINGHAMTON, N. Y.
Komedijų ir dainų vakaras

LDS 6-ta kuopa rengia ko
medijų ir dainų vakarą, ku
ris įvyks šeštadienį, gegužės 
15-tą dieną, Lietuvių Svetai
nėje, 315 Clinton St. Pradžia 
7:30 vai. vakaro.

šio vakaro programos da
lyviai yra gerai išsilavinę ir 
plačiai žinomi kaipo vaidinto
jai - dainininkai, iš Brook- 
lyrf, N. Y. Atvyks 10 asmenų.

Programa bus įvairi ir gra
dainų tus.ži. Susidės iš dialogų, 

ir muzikos. O mūsų brangūs 
svečiai menininkai yra pilnai 
prisirengę duoti mums puikią 
ir gana įvairią programą su 
"laug juokų, gražios muzikos 
ir gražių dainų.

Mums, vietos lietuviams, 
belieka tik vienas dalykas: 
vijyems dalyvauti minėtame 
vakare ii- pasidžiaugti bei pa
sigėrėti puikia muzika ir gra
žiomis d ai no m is.

Mes, šio vakaro rengėjai, 
širdingai kviečiame ir iŠ apy- 
Jinkės atvykti pas mus ir sy
kiu praleisti linksmai laiką. 
Mes būsime pilnai pasirengę 
priimti visus pas mus atsįlaiP 
kiusius svečius.

Į šį puikų komedijų ir dai
nų vakarą įžanga labai že
ma, tiktai 75 c. asmeniui. Pa
tartina įsigyti tikintus iš anks
to.

Po programos bus ir puiki 
vakarienė. Kurie norėsimo 
arčiau susipažinti su meninin
kais, tai kaip tik ir bus ta 
proga vakarienės laiku drau- 
pKJJ-y pasikalbėti. Vakarienės 
k»Zfla tiktai $1. Mūsų gaspa- 
dinės gana rūpestingai dar
buojasi, kad ši vakarienė bū-
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šaras yra ^aliejus (gazolinas), 
jis uždirba trigubai. Yra virš 
10 akrų pušyno. Nesuskaito
ma daugybe vištų, jaunų ir 
senų. Sako, k a d a vištos 
pradeda dėti kiaušinius, nėra 
vietos, kur juos sudėti. Skie
pas per mažas, prisieina nešti 
į seklyčią.

Apžiūrėjom visą gaspado- 
rystę. Einant atgal, išgirdo
me varpelį. Juozas primine 
mums, kad tai gaspadinė šau
kia mus pietauti.

Kada suėjom į trobą, ra
dom daug viešnių. Labai 
smagu, kad visi pažįstami bu
vo sveiki, šeimininkė papra
šė visus eiti į seklyčią. Di
delis stalas — gražiai prirengę 
tas. Apkrautas kopta vištie
na, lietuviškomis dešromis, 
kumpiais, kopūstais ir daug 
kitų skanių valgių. šalto 
alučio iki valios. Tai buvo 
maloni, draugiška sueiga pra
leisti Velykas.

Po pietų visi išėjome ir su
sėdome po žydinčia obelimi, 

i Diena buvo giedri, saulutė 
j šildė gerokai. Pasikalbėjom 
apie pasaulio padėtį; apie 

' dienraščio Laisvės reikalus ir 
i padėtį; taipgi apie ateinantį 
pikniką. Baltimore.]'© dienraš
čio naudai. Ir taip sau pa- 

l plepėjom apie asmeniškus ir 
i naminius reikalus.

Nespėjom apsižiūrėti, kaip 
greitai laikas prabėgo. Gas
padinė pradėjo kviesti visus 
prie vakarienės. Suėjome į 
trobą, susėdome prie stalo. 
Valgio ir alučio nebuvo galo. 
Tai buvo vakarienė, kokią tik 
Ona ir Juozas Deltuvai. gali 
pagaminti. *

Iki gilaus vakaro svečiai 
šnekučiavosi. Buvo labai links
ma ir malonu pasimatyti su 
visais. Prie pusnakčio visi 
atsisveikinom su Deltuvais ir 
išdundėjome, kas į Washing- 
toną, o kiti į Baltimore.

Tokių broliškų sueigų turėtų i 
būti kuo daugiau tarpe pa
žangiečių lietuvių. Tos suei
gos yra labai naudingos.

Steponas Joniškietis

Seattle, Wash.
Kompanijos pelnai ir darbi

ninkų nauji reikalavimai

Čia mes turime Boeing Air 
Plane Co., kurios fabrike dir
ba 37,500 darbininkų. Kom
panija daugiausia išdirba val
džiai lėktuvus. Jos pelnai 
nesvietiški. Ir kasmet jos 
pelnai auga. 1953 metais ji 
pasidarė $76,378,832. Apskai
toma, kad kompanija pasida
rė nuo kiekvieno darbininko 
pelno po apie $1,230 per me-

Kompanijos darbininkai yra 
organizuoti į Amerikos Darbo 
Federacijos mašinistų uniją. 
Mašinistų lokalo 751 prezi
dentu yra Harold Gibson.

.šiomis dienomis unija at
laikė keletą konferencijų ir 
padarė išvadą, kad laikas' 
statyti kompanijai naujus rei
kalavimus. Unijos pateikti 
reikalavimai susideda iš ke- 
‘urių punktų. Pirmiausia rei
kalai! jajma peržiūrėti darbo 
sąlygas, su- tikslu jas page
rinti. Paskui seka algų pa
kėlimo reikalavimas. Trečias i » 
reikalavimas liečia darbinin
kų sveikatos apsaugą ir penk
tas — unijos saugumą.

Unija pranešė kompanijai, 
kad ji ieško naujų derybų i 
dėl naujo kontrakto. Dabar- . 
finis kontraktas pasibaigs bir
želio 22 d. Unija rūpinasi iš 
anksto kompanijai pateikti 
savo reikalavimus, idant bo
sai neturėtų pasiteisinimo iš
sisukinėti nuo derybų. Rep.

tų kuo puikiausia už taip ma
žą kainą.

Visus širdingai užprašome 
dalyvauti.

Rengimo komisija

Bedarbių bėdos: skurdas ir 
evikcijos pasitinka atleis

tuosius iš darbo
Dodge lokalas 3 United 

Auto Workers iškėlė viešu
mon, kad evikcijos, netekimas 
rakandų ir kitų dalykų, gy
dytojams skolos, šaltis ir al
kis bei skurdas vis labiau ap
ima to lokalo bedarbius na
rius.

Lokalas, kuris atstovauja 
Chrysler kompanijos darbi
ninkus Dodge didžiulės įmo
nės, išspausdino šiurpius laiš
kus, nulaikytus nuo atleistų 
darbininkų, savo laikraštyje 
balandžio 17 d. laidoj. Tie 
laiškai patvirtino, ką lokalo 
prezidentas Joe Cheat ir kiti 
pareigūnai sakė kompanijos 
managementui neseniai rašy
tame laiške, reikalaudamas 
susirinkimo svarstymui nedar
bo krizės. Apie du trečdaliai 
Dodge darbininkų, dirbusių 

| gerlaikyje, yra be darbo dau
giau kaip 8 mėnesiai, ir nesi
mato jokio ženklo, kad ši pa
dėtis pagerėtų.

Body šapos darbininkas su 
7 metų seniority rašo unijai, 
kad jis buvo priverstas iškel
ti savo šeimą iš projekto, kai 
užsiliko su renda. žmonės 
prisiėmė mus į jų keturių 
kambariu stuba. ir mos gyvo- 

1 * 

name jų skiepe, — rašo jis,-—■ 
Dabar jie mums liepia išsi
kelti, surasdami priežasčių iŠ 
mūsų pusės ir vaikų. . . Ne
galiu apsisukti ir išsikelti, 
nes neturiu 'pinigų rendai.

Bedarbio žmona prašo 
unijos: Ar negalėtumėt pa
gelbėti man? Turiu stoti teis
man . . . Mano renda užvilk
ta... Krautuvės nori atimti 
iš manęs • rakandus. Mano 
vyras nedirba ilgas laikas. 
Nedarbo kompensacija nepa
dengia viską. Jei bandysiu 
mokėti už bilus, aš i)' vaikai 
neturės maisto.

Liejyklos darbininkas su ! 
trimis šeimos nariais rašo: 
Esu be darbo daugiau du 
mėnesiai ir esu užsilikęs su 
renda ir nežinia kaip ilgai 
ims atsigriebti. Jau užstačiau 
savo drapanas, stengdamasis 
stumtis. Su skolomis iš visų 
pusių ir drapanų netekęs. 
Galite suprasti kokiam stovy
je randuosi. Taip, bile kokis 
viešas darbas pagelbėtų man.

—Gaso ir šviesos bilos ne
mokėtos, — rašo kitas darbi
ninkas, — ir jeigu negausiu 
mokesties greitai, gasas ir 
šviesa bus man nutraukta. 
Naudo.) u dujas apšildymui. 
Turiu žmoną ir tris vaikus ir 
jei greit negausiu iš kur nors 
pinigų tuojau rendai, tai at
sidursiu gatvėje. Mano ren
da $60 mėnesiui.

Bedarbė moteris darbinin
kė, kuri yra vienatinė užlai- 
kytoja savo nesugalinčio vy
ro, dirbusio Dodge įmonėje, 
ir sūnelio, rašo: Turiu išlai
dų $40 į mėnesį tik gyduolėm 
vyro ir sūnaus. Tas neįeina 
maistui, drapanoms ir kitiems 
būtiniausioms reikalams. To
liau yra kitos abelnos išlaidos 
už auglį. Šviesą, dujas, palai
kymas namų. Jeigui galėtu
mėt man nurodyt, kada ga
lėsiu grįžti prie darbo, arba 
duoti informacijų . ar patari
mą čia minimais klausimais, 
tikrai būsiu jums dėkinga už 
tai.

Dar kitas atleistas darbi
ninkas ir užlaikytojas dviejų 
žmonių, rašo: Tokiu būdu 
negaliu laikytis su $27 savai- 1 
tėję, net turiu rendai skirti 
$70 menesiui. Taipgi turiu 
sergančią žmoną... Išmokė
jus daktarui nelieka nieko 
maistui.

Dirbęs prie tran s m i s i j ų 
darbininkas, su trimis šeimo
je1, kuris nedirba nuo perei
to rugsėjo menesio, rašo: La
bai viliuosi, kad jūs ką noi’S 
dalysite greitai. Aš pergy
venau girnas 1930 metų de
presijos ir, dieve, nedaleisk 
man ir tūkstančiams kitų ton 
nelaimėn patekti.

Tai tokia yra padėtis Dodge 

įmonės daugelio darbininkų, 
kurią iškėlė aikštėn UAW- 
CIO Dodge lokalo 3 laikraštis 
įtalpinęs tik" dalį laiškų, ku
riuos to lokalo nariai rašė 
unijos pareigūnams.

Tai paveikslas republikonų 
a d m i n i stracijos “gerovės,” 
kurią prez. Eisenhoweris su 
kabinetu iš bilionierių. tebe- 
ignoruoja ir atsisako imtis 
žingsnio pagerinimui jos.

Matęs hoovervilles

Trenton, N. J.
Gal bus geras komisionierius

New Jersey valstijos ,guber- 
natorius demokratas Meyner 
valstijos darbo komisionieriu- 
mi paskyrė CIO unijų vals
tijos prezidentą Carl Holder- 
maną. Amerikos Darbo Fe
deracijos vadai labai prieši
nosi tam paskyrimui. Bet la
bai galimas daiktas, kad bro
lis Holdermanas bus pirmu- 

| tinis šios valstijos istorijoje 
toks veiklus ir protingas ko
misionierius. Dar tik pora 
ai- trejetas savaičių, kai jis 
užėmė tą vietą, o jau davė 
gerų darbų pavyzdį.

K o m i si o n i eri us 11 o 1 d erm li
nas išdirbo ir paskelbė pa
tvarkymus;^kaip visuose fa
brikuose turi būti apsaugota 
darbininkų sveikata. Fabrikų 
savininkai bus aštriai bau
džiami už nbsilaikymą saugu
mo potvarkių.

Komisionierius Holderma
nas pareiškė, kad jis sulai
kys visus prie kelių taisymo 
ir tiesimo darbus, jeigu kon- 
traktoriai nesilaikys sveika
tos apsaugos reguliacijų. Jis 
įsake nedarbo biurams nau
joviškai atsinešti linkui be
darbių, atėjusių ieškoti ap- 
draudos. Į tokius darbinin
kus neprivalo būti žiūrima 
kaipo ieškančius kokios ten 
labdarybės. Jie atėjo ir ieško 
to, kas jiems pagal įstatymus 
priklauso.

Holdermanas sakė, kad jis 
aplankys visus valstijoje dar
bo department© ofisus ir mo
kins tarnautojus, kaip jie 
turi atlikti savo pareigas.

Svarbu ir tas, kad komisi
onierius Holdermanas lanko 
visus unijų mitingus, į ku
riuos tiktai yra kviečiamas. 
Lanko mitingus ir Federacijos 
unijų, nors Federacija kovojo 
prieš jo paskyrimą.

Iš viso matosi, kad brolis 
Holdermanas duos gerą pa
vyzdį, kuo turi būti ir ką turi 
veikti protingas ir nuoširdus 
valstijos darbo komisionierius.

Koresp.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Is sutaupytos žaliavos— 
2,660 metrų audinių

PLUNGE. — “Linų audi
nių’’ fabriko kolektyvas įsi
jungė į socialistinį lenktynia
vimą Gegužės Pirmosios gar
bei. Pirmosios balandžio mė
nesio dekados pusfabrikačių 
ii', gatavos produkcijos gamy
bos planas viršytas. Įsiparei
gota viršyti mėnesinį bendro- 
sios produkcijos planą ir iš
leisti gaminius tik puikios ko
kybės. Pasižadėta iš sutau
pytos žaliavos išausti 2,660 
metrų audinių.

Verpėjos didina verpsčių 
sukimosi greitį

K I AI Pe D A. — Klaipėdos 
“trinyčiui” verpimo fabrike vis 
labiau paplinta darbas padi
dintais greičiais. Jau dabar 
pirmaujančios verpimo cechų 
darbininkės padidino verspčių 
sukimosi greitį iki 11 tūkstan
čių apsisukimų per minutę.

Sukimo-lenkimo cecho dar
bininkės nutarė pereiti į iš
plėstą aptarnavimo zoną per- 
vijant ir sukant verpalus. Jei
gu anksčiau darbininkės ap
tarnaudavo po 20 - 25 būg
nelius, tai dabar kiekviena 
aptarnauja 45 ir net 50' būg
nelių. . \ V

Chicagos Žinias
LKM Choras vėl pasižymėjo

Sekmadienį stebėjau LKM 
Choro perstatymą komiškos 
operetės “Rio Rita” ir gėrė- 

■ jausi. Keliolika metų atgal
Į teko stebėti chorą statant tą 
pačią operetę. Dabai' jau
daug naujų jėgų ..."

Daugumą rolių operetėje 
vaidino čiagimis jaunimas: 
Tex žebraitis, Ronald Povelo- 
nis, Aut Waller, Lorėtta Coo
per (Želviūtė), Estelle Bog
dan, Vince Bogdan (Estelles 
sūnus), Roger 'Žilis, Helen 
Kwain, Dolores Bazar ir kiti. 
Kas stebino daugelį senesnės 
kartos žiūrovus, kad jaunieji 
artistai - mėgėjai vaidyboje ir 
lietuviškoje tarsenoje bene 
pralenkė ir nekuriuos “senuo
lius.”

Neprisirengęs esu patiekti 
pilną recenziją “Rio Ritos.” 
žinau, tą padarys vietiniai 
korespondentai. Abelnai per
statymas ir visa nuotaika man 
patiko.

Publikos irgi buvo daug. 
Pilna žemutinė Mildos tea
tro salė ir apipilniai balkonai. 
Kada po perstatymo publika 
pasiskirstė kitose d vi ('jose sa
lėse — ant antro ir trečio 
aukšto, ir ten buvo pilna 
žmonių.

Klubo saloje ant antro 
aukšto veikė bufetas ii' už
kandinė. Ant trečio aukšto— 
bufetas ir šokiai. Nors sek
madienio vakaras ir tą rytą 
laikrodžiai pavaryti viena 
valanda pirmyn, bet publika, 
ilgai nesiskirstė.
Skaitlinga meno mėgėjų pu

blika ii’ pats LKM Choras il
gai nepamirš “Rio Ritos.” 
Ypatingai choriečiai, kurie 
įdėjo tiek daug darbo tinka
mam pasiruošimui. Bet jų 
triūsas nenuėjo voltui. Mes 
jų pastangas tinkamai įverti
nome skaitlingu atsilankymu. 
ir ncpašyk.Štėjimu karučiu 
aktoriams ii- visam skaitlin
gam chorui". Svečias iš kitur

P A V A S A KINIS M U Z I K A L I S

FESTIVALIS
RENGIA LAISVĖS CHORAS, VADOVAUJANT WILMA HOLLIS

Jvyks Sekmadienį

Gegužes (May) 2 d.
Prasidės lygiai 2-rą vai. po piety

LIETUVIŲ KLIUBO SVETAINĖJE
227 Lawrence St .^Hartford, Conn.

jonas Danauskas una juirvenene jonas virveus
A

tenoras,' solistas’ sopranas, solistė Aido Choro mokytojas

-■LAISVĖS CHORAS, vad. Wilma Hollis, kuris rengia šį koncertą ir pats dalyvaus 
programoje su naujausiomis dainomis.

Bus ir daugiau įdomių pamarginimų ir bus ŠOKIAI. Tačiau Worcester!© 
Aido Choras, vadovaujamas Jono Dirvelio, yra puikiai sumokytas ir turi tokius žy
mius talentus (solistus) kaip tai Oną Dirvcliene ir Joną Sabaliauską. Taigi visas 
choras, grupes ir solai sudaro nepaprastai Įspūdingą programą — tikrai operetišką.

Būtinai išgirskite jį. ‘ Rengėjau

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

jimus stebėdamas, tiesa, pra
turtės kai kuriais faktais, bū
tent: kai]) aukštų sferų die
vaičiai Washingtone politi
kuoja.

Na, bot lauksime tyrinėji
mų pabaigos.

Kultūrinės žinios:
Rytoj Nevvarke aidiečiai- 

pietyniečiai statys gražią 
operetę “Pepitą.”

Ant rytojaus tą pačią ope
retę jie statys Kultūriniame 
Lietuvių Centre, Richmond 
Hill, N* Y.

Būkime vienoji1 iš minėtų 
vi et ii.

Chicagos kankliečiai praė
jusį sekmadienį statė opere
tę “Rio Rita.” Viskas pavy
ko, sako pranešimai, labai 
gerai. Puiku!

Šypsenos
Skirtumas

1 ’acktvūjas valgykloje:
“Ar jūs norėsite steiką už 
doleri ar už doleri ir kvo- 
t.erj?”

Pietautojas: “O kokis 
tarp jų skirtumas?”

Padavėjas: “Stoikas tas 
pats, tamsta, bet, mokant 
dolerį ir kvoteri, duodame 
aštru peilį, tai ju.omi pjau
stant stoikas išrodo mink
štesnis.”

Nemaišyk
Vyras (rūpestingai): 

“Bet jeigu tu pirksiesi tuos 
brangius kailinius, kaip gi 
mes pajėgsime bent kada 
juos išmokėti?”

Moteris: “Mielasis, ne
kalbėkime tuo pat laiku 
apie du skirtingus daly
kus! Kalbėkime dabar tik 
apie kailinius.”

Sutaisė Kas Kitas

K ISTORIJOS
(Tąsa nuo 2 pusi.) 

gos, kiek atlikta sunkaus 
darbo! Taip atsirado ant 
žemės paviršiaus Didžio
ji Kinų Siena.

Buvo laikai, kada Kinija 
sienos patalpose ir arti jos 
laikydavo iki 3,000,000 ka
reivių apsigynimui. Ir vis 
vien šiauriečiai (mongolai, 
totoriai, mandžūrai) 1644 
metais nukariavo Kiniją, 
nuvertė buvusius jos kara
lius. Tada nauja, Manchu 
karalių padermė užviešpa
tavo Kiniją ir viešpatavo 
iki 1911 metų, iki kinų liau
dis tuos karalius nuvertė.

Kaip žinome, po ilgų ko
vų Kinijos liaudis nugalėjo 
namiškius ir užsienio im
perialistų intervenciją ir 
Įkūrė savo liaudišką san
tvarką. Dabartinei Kini
jai nereikalinga statyti 
sienas. Darbo žmonių iš
naudotojai statosi prieš Ki
niją sienas, ' kad išgelbėti 
<avo viešpatavimą.

Montello, Mass.
Literai Tiros Draugijos 6 kuopos 

mėnesinis susirinkimas jvyks pir
madieni. gegužės-May 3 d., Lietuvių 
'Liūtiško 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 
Norwoodo, gegužės 22-rą dieną; ap
skriejo pikniką, kuris yra rengiamas 
birželio-June 20, Lawrence, Mass., 
Laisvės piknikas licpos-July 4 ir 5, 
Montello ir kiti dalykai.

Geo. Shimaitis.

Baltimore, Md.
LDS 48 kuopos mėnesinis susirin

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

Valdyba.
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Gegužės demonstracija 
vykdoma laikai pinti

Laikinasis Gegužės Pirmo-

Minėtasis Pepitoje “nesusipratimas” 
tik baikos lyginant su sekamu:

sios demonstracijai rengti ko
mitetas atsišaukė* Į \ isuome- 
nę, primindamas širmi et i nė? 
Gegužinės svarba. Jis sako, 
kad:

—Gegužės Demonstracija 
gina taiką ir dėl to svarbi vi
sam pasauliui.

—Tndo-Kinija ir II - bomba 
demonstraciją daro taip svar
bia. Jie jau siunčia mūsų 
šalies techniškas spėkas In
do - Kiniįon ir grasina sius
ti kariuomene. Bet mūsų ša
lies liaudis nenori (Junti dau
giau auką karams, ir geguži
nė demonstracija yra tinka
miausia vieta tai pasakyti 
stipriai ir įspūdingai, kad 
matytu namiškiai karo kurs
tytojai ir visas pasaulis.

Demonstracija Įvyks jau ši 
šešta d i (m i. gegužės 1 dieną, 
nuo 6 iki 8 vakaro. Union 
Square, prie F. 17th St. >r 
Broadway, New Yorke. Visu Į 
subwav linijų stotis I Ith St. 
arba I’nion Square.

K. N.
•

Laikraštis minės savo 
sukakti su banketu

Vokiečiu darbininku laik
raštis German - American 
rengia savo sukakčiai pami
nėti banketą ir kviečia visus 
prietelius ir geru banketu 
mėgėjus. įvyks šio penkta
dienio vakarą, balandžio 30- 
tą. Jugoslavu Salėjo. 105 W. 
41st St. Vakarienė 8 vai, 
Kaina $2.50. K-nas

Wilsonas žavingoje, gra- | krutina 
žioje atmosferoje pasijunta ; tikras 
m (>i lės kupinas. Jis norėtu
pareikšti meilę Jonei, o ypa
tingai jos milijonams. Bet pa
sijunta nežinančiu, iš kur pra
dėti.

Wilsonas ne toks, kad nu
sileistu nežinystei ir prarastu

SUZANA KAZOKYTĖ 
Jonės rolėje

laimę. Jis stveriasi knygos 
“Kaip meilintis prie mergi
nos.” Knygoje jis randa, kas 
daryti, jeigu ji alptų, ar pyk
tų. ar būtu nustebusi. Bet 

j neranda, kas daryti, kai Jonė

Užrašyki t TaIsv© Savo Draugui.

Tigras pagavo ranka
Cirko darbininkui Charles 

I licks, 28 metu, tapo nuplau
ta ranka po to, kai tigras ją 
sužalojo. Darbininkui dirbant 
netoli klėtkos, tigras jo ran
ką pasiekęs pro grotus, pri
sitraukęs artyn.

SKELBKITĖS LAISVeJE
t

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR & GRILI
Brooklyn, N. Y

Telephone EVergreen 4-8174

i A TONY’S Į Dr. A. Petriką
j UP-TO-DATE' ’ DANTŲ GYDYTOJAS

į BARBER SHOP į 221 South 4th Street
Į ANTANAS LEIMONĄS ’ BROOKLYN, N. Y.
| Savininkas | Tel. EVergreen 7-6868
! 306 UNION AVENUE I 1 1 VALANDOS:
i BROOKLYN, N. Y. |
1 f i 9—12 ryte; 1—8 vakare
| Gerai Patyręs Barberis [ į

-- a-- - -- a-- - ------ - -- - -- - -- ■—
Penktadieniais uždaryta

■■■

9 — — — - , 

: MATTHEW A. 1 : buyus :
J (BUYAUSKAS) J
1 LAIDOTUVIŲ t
l DIREKTORIUS J

J 426 Lafayette St. j
J Newark, 5, N. J. Į
J MArket 2-5172 _ J
» < 

koją... Ot, Įvyksta 
nesusipratimas. . .

Jų ir kitu aktorių Šposelius 
išpasakoti imtu daug vietos. 
Gi žodžiai neprilygsta vaidy
bai. Tai geriau pamatykite 
operetę patys. Aido ir Sie
tyno chorai operetę vaidins:

JONAS JUŠKA 
Wilsono rolėje

Gegužės 1-mą, šeštadieni, 
Newarke, 57 Beacon St. Pra
džia 8 vai.

Gegužės 2-rą, sekmadieni, 
3 vai., Richmond Hill, N. Y. 
Liberty Auditorijoje, kampas 
Atlantic Avė. ir 110th St.

Prašome matyti operetę ten, 
kur kam parankiau.

Operetėje visi vyriausieji 
aktoriai turi solo dainą, yra 
duetu, kvartetu, o visas cho
ras dainuoja apie 10 dainą. 
Vaidins apsirengę meksiko- 
niškai, spalvingai. Dainoms 
ir vaidybai vadovauja Mil
dred Stensler.
Akompanuos muzikas Frank

Balwood-Balevičius. N. A.

Jaunimo Lygos valdyba 
ragina narius mokytis

Darbininku Jaunimo Lygos 
Vadovybė atsišaukė i savo na
rius, kad jie lankytu Jeffer
son Mokyklą. Sako, jog tik 
ten darbininku jaunimas ga
li gauti visuotinai teisingą, 
sau ir šaliai naudingą moks
lą. Pareiškia, kad tas moks
las pagelbsti apginti demo
kratiją ir taiką.

Apiplėšė banką
Trys vyrai vidurdieni api

plėšė New York o West Side 
'banką, Clinton Trust Co. sky
lių prie 10th Ave. ir W. 57th 
St. Išnešę $35,755.78.

Plėšikai prisitaikę Įeiti tą 
pačią minutę, kada sargas 
buvo išėjęs pietą. Du iš ją 
peršoko neaukštą užtvarą, 
kuri atitveria kasininkus nuo 
publikos, paguldė tarnautoją 
ant grindą. Įsakė atiduoti 
pinigus. Tris tuo laiku Įėju
sius i banką taipgi suguldė 
ant grindą.

Apie pora valandą anksčiau 
du vyrai, apsirengę paslais, 
bandė apiplėšti Citizens ban
ką East New Yorke. Bet čia 
sutiko tarnautoją pasiprieši
nimą ir išbėgo nieko nepešę. 
Vienas tarnautoją apdaužy
tas, bet ir užpuolikai buvę 
gerokai apkulti.

Spėjama, kad gal tos pačios 
gaujos pastiprinta grupe 
Įvykdė ir tą pavykusi apiplė
šimą, nes vienas buvęs su 
mėlynėmis ant veido ir su 
bandažu ant nosies.

Važiuotės valdininkas Mac
duff skelbia, kad per vieną 
kovo mėnesį suspenduoti 6,- 
509 auto vairuoti leidimai 
vien tik dėl to, kad neturėjo 
apdraudos. Viso per 3 mė
nesius suspendavimą už vi
sokias priežastis buvo 31,084.

Moteris ir mergytė 
žuvo gaisre

Williamsburge kilusiame 
gaisre prie '238 Bushwick 
Ave. sukiužęs apartmentinis 
namas taip smarkiai pleškėjo, 
kad liepsnos užkirto išėjimą, 
žuvo 27 motą moteris Shirley 
Brand. Ji mirtinai susižeidė 
nukritusi nuo gaisriniu laiptu 
3-me aukšte, kai ji pati bandė 
gelbėtis iš gaisro. Menama, 
kad jinai jau buvo prisvaigin- 
ta dūmais.

Septyneriu metu Lucy Gon
zales mirė visai neišvesta-ne
išnešta iš apartmento, kurio 
penkiuose kambariuose gyve
no 8 suaugo ir 5 vaikai.

Gaisras iškilo tuojau po 
p u s i a u nakčio, tūliems jau 
Įmigus. Jeigu ne artima gais- 
lagosiu stotis (ji randasi už. 
poros bloku), ten galėjo dar 
daugiau gyvybių žūti.

Skaniausia vakarienė
Brooklyno LDS penkios 

. kuopos rengia skaniausią va- 
, karionę gegužės 15 d., Liber
ty Auditorijoje, 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill, N. 
Y. Laikas: 6:30 vai. vak. 
Tikintas už vakarienę $3.

Kurie dar neturite Įsigiję 
vakarienei tikietu, bandykite 
gauti ii- dalyvauti sykiu' su 
kitais minėtoje vakarienėje.

Narys

Bušu darbininku 
neramumo priežastis

Paskiausias susikirtimas pri
vatiniu busti liniją savininką 
su unija yra dėl 145 darbinin
ką pensijos. Jie seniau dirbo 
kaip konduktoriai ant buvu
siu dviaukščiu' busą. Tuos an
truosius aukštus panaikinus, 
jie tapo atstatyti iš darbo.

Vėliau, pasitaikus reikalui 
vairuotoją, unija juos pasiun
tė tiems darbams. Kada pri
ėjo pensiją klausimas, firmos 
nenori tiems darbininkams 
p r i skaityti kreditą už ją pir
mesni darbą konduktoriais, 
tik kaipo naujiems darbinin
kams. Unija užprotestavo ir 
pagrasino streiku, jeigu tas 
klausimas nebus teigiamai iš
spręstas derybomis.

N. Y. Fondas pradėjo 
metini vajų

Dalyvaujant majorui Wag
ner iu i ir kitiems aukštiems 
pareigūnams balandžio 26-tą 
oficialiai atidarytas Didžiojo 
New Yorko Fondo metinis va
jus. Jame siekia sukelti 9 mi
lijonus doleriu visuomenės 
aukomis.

Vajuje gautoji suma pa
gal viršininką nuožiūrą pa
skirstoma 423 lab d a r y b ė s 
agentūroms, daugiausia reli
ginėms. Gi tos savu ruožtu 
teikia Įvairias pašaipėles tu 
agentūrą užgirtiems tas pa
šaipėles gauti.

Gal tarpe naudingiausia su
vartotu auką yra paskyros 
ligoninėms. Už kukąs tos li
goninės Įsileidžia tūlą skaičių 
biednuomenės ligoniu, kurie 
damoka tik dalį mokesties ar
ba ir visiškai neišgali mokėti.

New Yorko valstijoje (ne
skaitant miesto) šiemet jau 
buvę 44 susirgimai vaiku pa
ralyžiumi (polio).

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

Liet. Amerikos Piliečių Kliubo 
biznio skyriaus susirinkimas jvyks 
balandžio 30 d., penktadienio vaka
re, 8 v., 280 Union Avė., Brooklyne. 
Yra svarbu, kad kiekvienas" narys 
dalyvautų ir išklausytų biznio sky
riaus raportus.-

Kom.
(82-84)

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

FINC. ER WA VER—MA NICURIST
Patyrusi visame darbe. Gera sti

listė. Pilnam laikui. 5 dienos, gera 
alga. Linksmos darbo sąlygos. (Už
dara trečiadieniais). Kreipkitės: -

M A RLE Y HAIRDRESSERS 
812 Franklin, Ave., Brooklyn.

ST. 3-8800

HELP WANTED MALE

REIKALINGI MECHANIKAI
Byrne Brothers - autorizuotas Lin
coln Mercury Dealer, White Plains 
su naujausiu budinku ir labiausia 
modeminiai 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 Westchester Ave., White Plains 

White. Plains 9-0423
, (81-87)

SUPERINTENDENT
Mokantis prie pataisymų.

. Vedęs. Be vaikų.
Su paliudijimais.

118 E. 60 St., N.Y. C.
M U. 8-1581

(83-85 P

REIKALINGAS
SUPERINTENDENT’

24 šeimų namas Yorkville. Karštas 
vanduo. Nėra šilumos. Išvietė lobū-

je. Gaus apartmentą ir algą.
Skambinkite:

ST. 4-0924 ar NE. 9-1530
Neskambinkite šeštadieniais ar 

sekmadieniais. Vien tik per savaitę.
(83-85)

(83-85)

VYRAS
Dirbti keptuvėje su ar be patyrimo, 
pagelbėti prižiūrėjimui krautuvės, 
užlaikyti švariai. Sekmadieniais ne
dirbama. Kreipkitės:

TERRACE BAKE SHOP
664 Merrick Rd., Oceanside, L. I. 

RO. 6-1605
(84-86)

Dirbtuvėje eksplozija 
sužeidė 10 asmeny

Stein - Davies Co. šapoje, 
Long Island City, ištiko eks
plozija. Ją iššaukė kibirkš
ties padegtos dulkės. Vienas 
darbininkas sužeistas pavojin
gai, kitas taip pat sunkiai, o 
kiti po apžiūros ir mažu žaiz
dą aptvarstymo galėjo eiti 
namo. Apie 100 kitą ten dir
busią išliko visai nesužeisti.

Mirė
Ona Papienė, gyvenusi 92 

Meserole St., Brooklyne, mirė 
Brooklyno ligoninėje. Bus 
laidojama gegužės 1 rytą, 10 
vai. Jos vaikai prašo gimi
nes, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. Pilnes
nių informaciją žiūrėkite ryt 
dienos Laisvėje.

Velionė buvo Laisvės skai
tytoja ir Moterą Klubo na
rė. Reiškiame užuojautą jos 
vaikams ir kitiems artimie
siems.

Pašarvota Aromiskio šer
meninėje, 4 2 3 Metropolitan 
Ave., Williamsburge. Laidos 
šv. Jono kapinėse.

PATAISA
Juozas Budrevičius skambi

no Laisvei pranešdamas, kad 
jis gauna sveikinimą už gabu 
sūnų. Bet, sako jis: “Ta gar
bė priklauso ne man. Mano 
sūnus kitu vardu. Ta garbė 
uz Vitali priklauso kuriam 
nors kitam iš laimingąją Bu- 
drevičią. Chicagoje yra daug 
žmonių ta pavarde.”

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas , kam

barys, labai patogioje gyvenimui 
vietoje, arti geros transportacijos ir 
arti daugelio restaurantų. Kreipki
tės: Mrs. Jaciha, 105 So. 3rd St., 
Brooklyn, N. Y.

(84-86)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, gegužės 4 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje, 280 Union Avė. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti, nes šiame susi
rinkime turėsime Centro Valdybos 
rinkimus.

Valdyba.
(84-85)

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NEW YORK
REAL ESTATE

PLAUKU DABINTOJA
$55 iki $60
PATYRUSI

Pirmadieniais Uždara
Šaukite TA. 2-9829

(81-87)

BEAUTKTA N
A-1 plaukų stilistė perimi) daug 

koslumerių. Uždara pirmadieniais. 
Kreipkitės:

ROBERT & BERNARD 
1328 Broadway, Hewlett, L. I. 

Telefonai: Franklin 4-2552 
Arba Franklin 4-9826

(83-85)

* BEAUTICIANS
Pilnai mokančios operatorės, pilnam 

ai1 daliai laiko. Air conditioned
salionas. Kreipkitės:

PEGGY £ SYDNEY’S 
West Hempstead 
T('l. IV. 1-8088

(83-85)

NAMU DARBININKE
Del Upstate New York. Gera mokes

tis. Linksma atmosfera.
Telefonuokite:
SUnsct 1-3414

(83-85)

PLAUKU DABINTOJA
Patyrusi Pilnai mokanti 

Taipgi reikalinga Manicurist c 
5 dienos, gera mokestis, puikios 

darbo sąlygos. 
Kreipkitės:

MITAS BEAUTY SALON 
825 W. 181 st. St., N. V. ('. 

WA. 3-6330
(83-85)

NAMU DARBININKE
Paprastas valgių gaminimas. Guo
lis vietoje atskirame patogiame rū
me su maudyne. Mylimi vaikus. Pa
tikima švari moteriškė. Vėliau atvy
kusioj) priimtina. Linksma namų 
atmosfera.

■ Telefonuokite:
Lynbrook* 9-665-1

(84-86)

BEAUTICIAN
Patyrusi visame darbe. 5 dienų sa
vaitė. Valandos nuo 9-5 P. M. Gera 
alga. Linksmos darbo sąlygos.

Kreipkitės:
GRETCHEN’S BEAUTY SALON 

1441 B’way, Hewlitt, L. I.
Franklin 4-0092.

«• (84-90)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

ICE CREAM PARLOR — 
LUNCHEONETTE

Įsteigtas 40 metų. Pilnai įrengtas. 
Gera veikli sekcija, arti ligoninės. 
$38,000 metinių jeigu. Savininkas 
parduoda puikiausią biznio progą 
tik už $13,000. ($4,000 įnešimas).
Šaukite savininką:

MAIn 2-9694
(83-87)

RESTAURANT—PIZZERIA
Pilnai įrengtas, tinkantis visokiam 
restauranto bizniui. Gera veikli sek
cija prie gero kelio. Galima daryti 
gerą pragyvenimą. Savininkas par
duoda puikiausią biznio progą labai 
prieinamai. Pasimatykite ar šauki
te savininką:

2007 Central Park A ve. 
Yonkers, N. Y.

Tel. Spencer 9-9835
(84-88)

GROCERY
Taipgi parduoda alų ir Ice Cream. 
Moderniniai, pilnai įrengtas. Gera 
veikli sekcija. Gera biznio vieta. Ga
li daryti gerą pragyvenimą. Taipgi 
turime trijų šeimų namą pardavi
mui. Aliejum Šildomas. Savininkas 
parduoda biznį ir namą kartu ar 
paskirai. Geras biznis, labai priei
namai, matykite savininką:

382 Pulaski St., Brooklyn 
Tel. GE. 3-6110

(83-89)

BEAUTY SALON
Gerai įsteigta, pilnai įrengta. Gera 
veikli sekcija, galima daryti pui
kiausią pragyvenimą. Savininkas 
parduoda puikiausią biznio progą iš 
priežasties kitų interesų, šaukite 
savininką:
Tel. LU. 5-8581, jei neatsilieptų— 

Šaukite DA. 8-0203
(84-86)

SHOE REPAIR SHOP
Seniai įsteigta, pilnai įrengta. Gera, 
veikli sekcija, žema randa. Lysas. 
Galima daryti gerą pragyvenimą. 
Žmona parduoda tikrai gerą biznio 
progą iš priežasties vyro mirties. 
Šaukite ar pasimatykite:
1830 Schenectady Ave., Brooklyn 

(arti Avenue J) 
Tel. ST. 9-7347

(84-86)

LUNCHEONETTE—BROOKLYN
Gera veikli sekcija, skersai public 
marketo. Žema randa. Gali daryti 
puikiausią pragyvenimą. Ideališka 
porai ar pusininkams. Savininkas 
parduoda puikiausią biznio progą la
bai prieinamai iš priežasties ligos. 
Šaukite savininką tarp 12—7 P. M.

Tel. UL.. 4-9759
s(84-86)
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GREAT NECK x 
Mokykla ir prūdo apielinklę. Gi>W) 
būdavot as 3 šeimų. 9 rūmų rAnch 
namas, ant gražaus kampinio ploto, 

su vandens vaizdu. Įrengimai, divo- 
nai, daug ekstra įrengimų. Geras 
pirkinys tik už $38,000. šaukite ry
tais.

G R. 2-597 J
(83-85)

ASTORIA
2 Šeimų Mūrinis Namas. Pusiau at
skiras, ištaisytas skiepas aliejus 
garadžius. 20 minučių j New Yorką. 
Arti visko. Vienas blokas nuo Dit- 
mars stoties.

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

Tel. YE. 2-0725
(80-85)

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 už 
$14,750. Matykite savininką, y 

50-15 189th St., Flushing
(8(^86) 

ASTORIA
Gerai budavotas. moderninis mūro 
namas, du 4*2 rūmų apartmentai. 
prisideda pilnas skiepas, garadžius, 
terrace, sodas, žalvario plumbing, a- 
lie.jum šildomas, screens, storms. 
Venetians, daug kitų ekstra įrengi
mų. Gera rezidencijinė sekcija. Arti 
transportacijos, krautuvių ir mokyk
lų. Tikras pirkinys lik už $24.500. 
Šaukite savininką:

Tel. AS. 4-1041
(81-87)

ROSLYN HIGHTS, L. I.
Colonial-3 miegrūmiai, 1’2 maudy
nės, 25 pėdų gyvenimui rūmas. Tile 
Siding. Dideli screened porcini. Daug 
ekstra įrengimų. Nori $15,800.

Telefonuokite: RO. 3-2834 
(83-85)

FLATBUSH
2142 Haring St. 2 .šeimų semi-de
tached mūrinis. 6 metų senumo, 
30x105. Dvilypė nuosavybė 4 4’2 
rūmų. Vienas blokas nuo Nostrand 
ii- Avė. U busų. $21,000.

Tel. NT. 8-5688
(84-85)

1 HOLLIS GARDENS, L. I. Gerai 
pastatytas, mūrinis ir mezlžių aptai
sytas 9 kambarių narna J Pilnai iš
taisytas skiepas, dubeltavas gara
džius. Storins screens, Venetians.

■ Daug kitų priedų. Gražiai žaliumy- 
nais apaugta. 100x117 plotas. Gera 
gyvenimui apylinkė. Arti mokyklų, 
pirkimo ir važinėjimo. Gražūs na
mai tik už $47,500. Matykite savi
ninkę )M>: 88-01 195th St. (kamp. 
Hillside Ave.) Tel. HO. 4-3642 ar 
HO. 8-9501.

(84-90)

Summer Rentals

WHITE LAKE, N. Y.- NEW 
WINDSOR. Po 2 3 kambarius 
bungalows ir apis. Geri apartmen
tai su comm, virtuve, TV. žaislavie- 
tės, privatus rezortas, sporto vieta, 
daržas. Yra ir mašinos skalbimui: 
55 akrų. $120-$475. Adresas: 
WHITE LAKE 37,- CITY. Tel. 
HY. 8-7423.

SYOSSET ESTATES 
SMART CUSTOM SPLIT LEVEL. 
Graži nuosavybės vieta. Pėsčiam 
nueinama į mokyklas, krautuves ir 
transportacijos vietą. Karštu vande
niu šildoma. 4 miegrūmiai, 2’2 mau
dynių, salionas, valgymui rūmas, vir
tuvė, skalbykla. Optional Play Room. 
Šie namai siūlo jums viršaus 3,000 
sq. pėdų gyvennmui vietos. Ant lz3 
akro, kaina $24,990.

W. J. DOUGHERTY, JR.
Custom Builder & Civil Engr. > 

264 Split Rock Rd.—SY. 6-8981, 
HI. 8-8880.

Kelrodis: Northern Blvd, važiuo
jant, pervažiavus Rothman’s, po tie
siai ant Split Rock Rd.

c>l-85)

WOODHAVEN—NORTH
1 šeimos atskiras namas. 7 kamba
riai, uždaras porčius. Arti transpor
tacijos, krautuvių ii' mokyklų.

Michigan 2-5582
(84-85)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

BUTCHER SHOP
Gerai įrengta. Gera veikli sekcija. 
Žema randa, daro gerą pragyveni
mą. Biznis lengvai padidinamas. Sa
vininkas parduos ar išrandavos šią 
gerą biznio progą labai prieinamai. 

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

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

(81-R7)

KRIAUŠIUI ŠAPA

TUOJ UŽIMAMA

Hotel Ansonia N

74 St. ant Broadway

SU. 7-8300
(81-87)

i




