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KRISLAI
Gerai ir gražiai.
Justice Douglas pastaba. 
Kodėl nėra kataliku?
Gal jau nebeirodys.
Šunlapio- daina.

. Rašo A. B.

1 įkosite, ar ne. bet as ijis- r baiminausi. Mat. iš anks
to užtikrinau visus, kad mūsų 
aidiečiai ir sietyniečiai šau
niai pasirodys su "Pepita.” 

Well, dabar matėte ir žino
te, kad niekas nebuvo nuvil
tas. Labai, labai gerai jie pa
sirodė.

Didžiausias kreditas, žino
ma, eina choru mokytoj'a i 
Mildred Stensler ir Įžymia
jam pianistui Pranui Balovi- 

• čiui.
O dabar štai didelė pro

ga Massachusetts ir Connec
ticut lietuvimas. Tik nepa
mirškite.

Gegužės 22 d. "Pepita” bus 
past ay t a Norwood e. o gogu-

SEPUBLIKONŲ VADAS RAGINA ĮSIVERŽT INDOKIMI JON*

Šiaurine Korėja teigia, 
kad Amerika nenori 
derybinės taikos

1 yongyang, l\c 
šiaurinės Korėjos

“Amerikos valstybės se
kretoriaus Dulleso grįži
mas iŠ Ženevos į Washing
ton;.! yra įrodymas, kad 
Jungtinės Valstijos iš tik
rųjų nenori taikiai išpręsti 
K o r ė j o s k 1 a! i s i m u s. ”

Tas radijas pridurdamas 
pareiškė, jog šiaurinės Ko
rėjos Liaudies Respublika

. laikysis savo užsienio rei- į ninkais perša, 
! kalų ministro Nam "Tl’o i mus tvarkyt 
! pasiūlymo dėl Šiaurines komisija, I__
i ir Pietinės Korėjos sujun-' Jungtinės Tautos.)

i nepasiduosite, tai visai

! apgultiem D.B.Fu franciizam

gimo į vieną demokratinę 
valstybe ir atmes amefiki-
n į planą.

Nam U siūlė Ženevos 
konferencijai, kad patys 
Šiaurinės ir Pietinės Korė* 
jos seimai tvarkytų visuo
tinus laisvus balsavimus 
dėl abiejų Korėjos dalių 
suvienijimo ir dėl bendros 

I valdžios sudarymo ištisai 
Korėjai.

(Amerika su

Hanoi, Indokin. — Viet
namo liaudininkai - komu
nistai per radiją, atsišaukė 
į savo apgultus francūzus 
Dien Bien Fu tvirtovėje:

“Pasiduokite! Nes kitaip 
visi būsite sunaikinti!”

Šaukdami francūzus pa
siduot, liaudininkai 
tarpu buvo atliuosavę
dringą ataką prieš juos. 
Paskui vėl šturmavo ir užė
mė dar vieną D. B. Fu for-

franciizam telieka jau

lios toje tvirtovėje. .
Amerikos lėktuvai 

i koma, nuleido

savo talki-

tuo
au-

<ytų svetimųjų 
kurią paskirtų

-B . —------ ----------------------

' Senatorius Knowland perša
i net be talkininku siusti4. *

i jankių armiją Indokinijon

vy

parašiutais' 
dar porą šimtų francūzų Į ■ 
D. B. Fu.

Francūzai praneša,

tintos

D. B. Fu.

CIO vadas vadinti Eisenh oner i a 9?

Washington. — Senato- Knowlandas smerkė Au
riu William Knowland, vy- gliją, kad ji atideda jsiver- 
riausias republikonų vadas ■ žimo klausimą iki po Že- 

, Senate, pirmadieni faktinai i nevos konferencijos: taip 
i reikalavo, kad Jungtinės! pat smerkė /Franciją, kad 
; Valstijos siųstų savo armi- j ji geidauja derybomis už- 
ją Indokinijon net tokiame ; baigti savo karą su Viet- 

i atsitikime, jeigu visi Ame-1 namo komunistais, Indoki-

* ' tų prisidėti prie to žygio, 
nuo Jei tik prezidentas

į senhoweris matytu ši
---- i kala, tai Knowland visomis i talkininkus

i jėgomis darbuotųsi, kad Se-i Indokinijon
■ natas
i įsiveržima

Aukščiausio Teismo (Įaugu 
m a užgynė nubaudimą Dr 
Barsky šešių mėnesiu kalėj i 
mu. šis žymus gydytojas ir; 
visuomenininkas prasižengė' 
tuomi, ,^ad jis nuosaikiai ir j 
nenuilstm^čiai kovo ja prieš j 
reakciją.

Teismo daugumos pasielgi- Anglija “išvystė daug 
. mą aštriai pasmerkė Justice p. pigesnę hy-
Douglas siais žodžiais: Į drogeninę bombą, negu

"Kuomet jau gydytojas ne-1 kurias Amerika ir So- 
hegali gelbėt; gyvybės Ame-! vjetų Sąjunga pasigamino.” 
rikoje tik todėl, kad jis prie-i ‘ F vv. .
žinosi Frankui Ispanijoje, tai | Pasak to laikraščio tai 
jau laikas tam padaryt; galą i Anglija sėkmingai išbandė

| savo H-bombą pernai spa- 
i’io 26 d. Woomeros dyku
moje, Australijoje.

Atominė Anglijos vai- 
Ja sudaro (^ba neduoda atsakymo į 
’‘ korespondentų klausimą:

Ar Anglija jau turi H-bom- 
5a, ar dar ne?

rosą, kuris mus apsėdo."

tik ėjimo

Tiesiai Maskvon 
•nepaprasta misija, 
protestantu, žydų, 
mozĮemų ir indusų 
dvasininkai.

Jie atstovaus Pasaulinį Re
ligijų Parlamentą. Jų misija 
bus geros valios misija.

Bet ar pastebėjote, kad to
je geros valios misijoje ne Fi
gūruoja katalikų tikėjimas?

Katalikų bažnyčios dvasi
ninkai, matyt, netiki i gerą 
V^ią.

O gal jie bijo Maskvoje už
sikrėsti komunizmu ?

Velykas Chicago.) e su
sirinko Amerikos katalikai Fi
losofai.

Ar žinote, ką jie svarstė ir 
kalbėjo ?

“Filosofai svarstė Dievo bu
vimo Įrodymu ir Jo prigim
ties klausimus (marijonu 
Draugas, bal. 27 d.).

Vadinasi, dievo buvimas 
dar nėra Įrodytas. Nėra ži
noma nei jo prigimtis. Tik 
dabar filosofai tuos klausimus 
svarsto.

r^*> Velykas Chicagoje

j Gandai apie Angli jos
I hy drogeninę bombą
i '

London. — Vietinis dien-

Amerikos talkininkai 
nusivylę jąja

Ženeva. — Anglija, Fran- 
ci ja ii1 kiti Amerikos tal
kininkai “nusivylę ir neži
no, ką manyti” apie tai, 
kad Amerikos valstybės 
sekretorius Dulles „ apleido 
Ženevos konferenciją ir 
sugrįžo į Washingtona.

Daugelis sako, Dulleso 
“pabėgimas” yra prisipaži
nimas, jog suklupo čia -ka
rinė' Amerikos politika. Jai 
pasipriešino svarbiausi 
Amerikos talkininkai —An
glija ir Franci j a.

Tuo tarpu “rusai ir Ki
nijos komunistai mato sayo 
politikos laimėjimą,” kaip 
rašo amerikiniai Scripps - 
Howard laikraščiai.
' Dulleso pasitraukimas iš 

konferencijos laikomas grę- 
smingu dalyku; bijoma, 
kad Amerika neužkurtu 
naujo pasaulinio karo dėl 
Indokinijos.

Laisve aną dieną išsireiškė 
šitaip:

"Amerikos žmonės priešingi 
naujai avantiūrai. Amerikos 
žmonės priešingi naujam ka
rui. Jie trokšta taikos ir ra- 
Pphės.”

’►So. Bostono makartistu Ke- 
leivisZjpšunka: 
voš rpropagandos 
šnekta.

Pagal Keleivį, 
žmonės nenori nei 
ramybės. ..... ......................

Mums norisi paklausti s Ko-j už metus gaus $27,300^

i "Mask- 
šunlapio”

Amerikos 
taikos, nei

kio gi čia propagandos šunla- 
pio šnekta?

Plačiai rekrutuojami Ame
rikos lakūnai Indokinijos ka
rui. Jiems brangiai apmoka
ma. Jeigu kuris išliks gyvas,;

Jis reikalavo, nelaukiant 
Ei- ■ konferenci jos pabaigos, 
rei- mobilizuoti visus Įmatomus 

maršavimui
— T u r k i j ą, 

užgirtų amerikonų Graikiją, Filipinus, čiang 
Indokinijon, i Kai - seko kinus iš Formo- 
audai. ’ zos, Pietų Korėjos tauti- 

------pinkus jr jya] dar Australi-
I Atlantic City, N. J. — 

Čiang Kai-šek prakišo J1?1.'! Rieve-_ .po Audėjų 
r ! Unijos pirmininkas, ra

portuodamas jos suvažia
vimui, pareiškė:

— Prezidentas Eisenh o- 
weris “kuo giliausiai 
bia pinigus
ypač stambiųjų turtu dide
nybę,” ir beveik nieko dau
giau nepaiso.

Eisėnhoweris seka nelai
mingąjį pavyzdį seniau bu
vusiojo prezidento gen. 
Ulyšses S. Granto, vesda
mas linkui tokio ekonomi
nio žlugimo, i kuri Grantas 
įvedė.

Unijos vykdomosios ta-

majoro rinkimus
Formoza. — Nepaftijinis 

Kao Pu-šu tapo išrinktas 
majoru Taipei miesto, For- 
mozos sostinės, prieš Čiang 
Kai-šeko tautininkų parti
jos kandidatą generolą 
Wa ng M i ngningą.

Soviety Sąjunga užgyrė 
genocide pareiškimą

United Nations, N. Y.— 
Sovietų Sąjunga pasirašė 
Jungtinių Tautų 
leistą pareiškimą, uždrau
džiantį “genocide,” užgi
nantį naikint skirtingas re
ligines bei tautines grupes.

Amerika dar neužgyrė 
to pareiškimo. Gal jaučia
si nusikaltus, kad atomi
nėmis bombomis nužudė 
apie 150,000 civilinių japo
nų Hirošimoj ir Nakasaki, 
baigiantis Antrajam pa
sauliniam karui ? klausia 
kai kurie kritikai. Be to, 
Amerika, ginkluodamas] 
naujam karui, daugiausia 
atideda ant atominių 
hydrogeninių bombų, 
rids masiniai naikintų 
vilįnius gyventojus.

seimo iš

Graikija reikalauja, kad 
anglai sugrąžintų Kiprą

KO

iFrancija užgniaužia 
uniforma savo karo žinias

enho- 
ger- 

(r didybe —

— Eisenhoweris, “nuvilk 
damas kairinę 
kartu numetė č 
bumą vadovauti. Bet Ame- i Paryžius. _  Francijo
jrikos žmonės^atsisakys pei į valdžia užgniaužė visas 
ilgai ryti ruksciuosius eko-1 . . 1• -n- • k nias apie musius delnominius Eisenhowerio ko-1 1
|Aflsįlls Bien Fu tvirtovės,

Raportas, tarp kitko., nijoj, apari 
^merkia Eisenhoweirio vai- pranešimų, 
džią, kad. ji, leisdama nr- Į 
miniai gabenti Amerikon 
pigiuosius Japonijos ir Va
karinės Vokietijos audek
lus, nakina. darba ameriki
niams audėjams.

CIO Audėjų Unija turi 
325,000 n airiu.

Stevens griežtai atmeta i Francūzai daro hitlerinę 
pasaką, kad jis “pridengęs į klaidą Dien Bien Fu, sako 
komunistus armijoje” ; buvęs nacių komandierius

I I

Berlin. — Buvęs vokie
čių korąandierius šiaurinei 
Franci jai. Antrajame pa
sauliniame kare, generolas 
von, Fafkenhausen, sakė:

— Francūzai dabai’, at
kakliai gindami komunistų 
apgultai tvirtovę Dien 
Bien Fu, kaip “antrąjį Sta-

Washington. — Armijos 
sekretorius Stevens su pa
nieka atmetė ragangaudžio 
senatoriaus McCarthy’o 
išmislą, kad Stevens “pri
dengęs komunistus armijo
je” nuo makartinių tyrinė
tojų.

Stevens jau pirmiau pra- Tjngra<ijj; daro visas” to- 
, kias klaidas, kaip Hitleris 
darė, gindamas savo įvir

. toves.
laikyti Dien Bien Fu, beje 
tarnauja propagandai, 
gali tapti katastrofiška 
laime francūzams.”

Zl-j 
Dien ! 

Indoki-1 
valdžios i

Amerika gal parduos 
anglam seno sviesto

Washington. — Vedama 
derybos su anglais apie 
pardavimą Anglijai 40 mi
lijonų svarų seno sviesto iš 
valdiniu Amerikos sande-

O jeigu Amerika nė jų 
i talkos negautu, tai, pasak 
į Knowlando, vieni ameriko- 
I nai turėtu 

■ “grynai nušluoti 
jtus - liaudininkus I • • o j joje.’

Knowlandas
į amerikiečius, kad jeigu ko- 
įmunistai laimėti! Indokini- 
! joje arba jeigu per derybas 
būtu užleista jiem pusė to 

! krašto, tai “komunistai per 
I pora metų užviešpatautų 
Thailanda, Burma. Mala
la,” o toliau ir Indija. Pa- 
kistana, Japonija. Formo
za, Filipinus ir Indoneziią. 
Tuomet, anot Knowlando, 
Sovietų Sąjunga su 1,100 
milijonų Azijos žmonių su
darytų jau tiesioginį “mir
tinga pavojų pačioms Jun
gtinėms Valstijoms.”

Įsiveržti ir 
komunis- 
Tndokini-

gąsdino

Valdžios sandėliuose lai
koma 350 milijonų svarų 
perviršių sviesto. O val
džia vis dar supirkinėja iš 
farmeriu sviesta, kad var- 
totojai miestuose turėtų 
mokėti gana aukštas kainas 
už paliekamą “laisvajai 
rinkai” sviesta, 

k

Pasaulinė sviesto kaina 
yra 47 centai svarui, bet 
amerikiečiai naudotojai tu
ri mokėti apie 70 centų 
daugiau.

Kinija reikalauja 
sugrąžint belaisvius

Ženeva, Šveic. — Čou 
En-lai, Kinijos Liaudies 
Respublikos užsienio rei
kalų ministras, reikalavo 

I sugrąžint namo 48,00 be- 
. laisvių, kinų bei šiauriniųkad pats McCarthy 

neva surado tiktai tuos nu
žiūrimus komunistus, ku
riuos pati armijos valdyba 
susekė. O McCarthy bub- 
nijo, būk tai jo atradimas.
McCARTHY’O RIKSMAI

Kai tik būna pastatytas 
nesmagus McCarthy’ui 
klausimas arba kai armijos 
atstovai parodo McCarthyo 
monus, tai jis ir rėkia: “Pa
staba prie tvarkos, prie 
tvarkos!”

Tokiu būdu McCarthy 
per 15 minučių septynis sy
kius pertraukė armijos liu
dytojus, rėkdamas, “prie 
tvarkos!”

bei nešė, 
ku-
ci-

n

at-1
į Turkų valdžios smurtas 

laimėjo jai rinkimus
bet
ne-

Athenai, Graikija.—Grai
kijos premjeras Papagos 
užreiškė, kad Anglija turi 
atiduoti Graikijai Kiprą, 
istorinę graikų salą, ryti
niame gale Viduržemio Jū
ros, iki rūpinčio 22 d. O jei
gu ne, tai Graikija kreipsis 
i Jungtinių Tautu seimą, 
kad priverstų Angliją su
grąžinti Kipro salą.

(Anglija yra pavertus 
Kiprą karine savo lėktuvų 
ir laivyno baze prieš komu
nizmą-’ Viduriniuose x Ry
tuose bei prieš Sovietų Są
jungą.) , ,

Malaja. —Anglai skelbia, 
kad Mala jos partizanai nu- 
.smerkė ir sušaudė 40 to
kių neva partizanų, kurie 
veikė kaip anglų agentai.

AUDROS PRAŽUDĖ 
27 AMERIKIEČIUS

Oklahoma City, Okla.
Apie 50 viesulu su liūtimis partija 
bei sniegų audromis pra
žudė 27 žmones vidurvaka- 
rinėse ii’ pietinėse, valstijo
se pereitas savaitės pa
baigoje; sužeidė šimtus 
žmonių ir suardė daug na-

,mu.
Audros daugiausia siau

tėjo Miss., Nebraska, Min
nesota, Illinois, Missouri ir 
Louisianos valstijose.

pro-

ORAS, 
toka.

— Giedra ir šal-

Istanbul, Turkija. —Tur
kų prezidento Celal Bajaro 
ir premjero Menderes “de
mokratų ir laisvojo biznio 

sakosi išrinkusi
514 savo žmonių i Turkijos 
seimą. Laimėjus rinkinius 
00 provincijų.

Tik trijose kitose 
vincijose laimėjo respubli
kinė Liaudies Partija ir 
vienoje provincijoje respu
blikiniai tautininkai,

Turkijos seimas susideda 
viso iš 541 atstovo.

Valdžia rinkimų vajuje 
varžė bei spaudė visas ki
tas partijas, apart saviškės 

'neva demokratų partijos.

Kalbėdamas Ženevos 
konferencijoje, Čou En-lai 
tvirtino, kad amerikonai ir 
Pietinės Korėjos tautinin
kai per prievartą sulaikė 

i belaisvius, pasakodami^ 
būk šie belaisviai atsisaką

Čou En-lai todėl ragino 
sudaryti komisiją dėl be
laisvių grąžinimo. Komisi- 
ion jisai siūlė atstovus 
Jungtinių Valstijų, Angli
jos, Franci los, Kinijos
Respublikos, Sovietu Są
jungos, šiaurinės Korėjos 
ir Pietinės Korėjos.
draftavo savo armijon ke
liolika tūkstančių tokių be
laisvių, kuriuos “Jungtinės 
Tdutos” pargabeno jam iš 
Pietinės Korėjos į Formo-
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Pirmutinis susitarimas
Jau ir tai, kas pasiekta, parodo, jog Ženevos konfe

rencija gerai apsimokėjo. Viena, joje storai pabrėžta, 
kad ne tik Europos, bet ir Azijos žmonės nenori karo. 
Antra, pirmu sykiu bendroje konferencijoje dalyvau
ja naujoji Kinija. Jos dalyvavimas yra aytyvus. 
pasiūlymai konkretūs ir praktiški.

Trečia, ir gal svarbiausia, Ženevos konferencija 
įrodė galimybę, turint gerus norus, susitarimo, 
veik jau aišku, kad Indokinijos karo užbaigimui ir vi
sų kitu su tuo susietų klausimų aptarimui įvyks kita 
konferencija. Nors dar nėra galutino susitarimo, bet 
jau įvyko nuomonių apsimainymas dėl tos konferenci
jos sąstato.

Įdomu, kad net vakarinių valstybių pasiūlyme dėl 
konferencijos sąstato nė neprisimenama apie ignoravi
mą bei izoliavimą Kinijos.
i toki
iš Formozos atstovauti Kiniją.

Jos

jau

Niekas nė neprisiminė, kad 
konferenciją būtų pakviestas Čiang Kai-šekas 

Tai be galo svarbu. Tai 
iuk ryškiausias įrodymas, kokia nesąmonė Čiango re
žimą skaityti Kinija ir jį laikyti Jungtinėse Tautose.

Minėtame pasiūlyme nesimato Indijos. Manoma, 
kad Sovietai patars pridėti Indiją ir Indoneziją.

Svarbu ir tas, kad konferencijon susitarta kviesti 
ir Vietnamo Demokratinę Respubliką. O Ženevos kon
ferencijos išvakarėse buvo duodama suprasti, kad mūsų 
valstybės sekretorius Dulles jokiu būdu nesutiks skaity
tis su Indokinijos “sukilėliais.” Tai reiškia, kad yra 
padarytas nusileidimas. Ir tai protingas nusiledimas. 
Derybų ir pasitarimų eigoje, pamatysite, prisieis vi
soms pusėms daryti nusileidimų.

Ženevos konferencijoje įžymus vaidmuo tenka bri
tams. Jie, taip sakant, bent jau nori pasirodyti tai
kytojais. Anthony Edėn atskirai konferuoja su visais. 
Jis nesibijojo pasikalbėti ir su Kinijos delegacijos pir
mininku Chou En-lai.

Beje, mūsų valstybės sekretorius vengė bet 
asmensko kontakto su Kinijos užsienio reikalų 
tru. Tuomi, žinoma, Dulles ignoravo ne Chou 
kaipo asmenį, bet tą šalį, kurią jis atstovauja, 
kiausia neteks ilgai laukti įrodymo, kad šis mūsų dele
gacijos Ženevos konferencijoje pirmininko atsinešimas 
nebuvo pagrįstas išmintinga diplomatija.

kokio 
minis- 
En-lai

Vei-

Kokia turėtų būti išvada?
- The New York Times (geg. 3 .) vedamajame straip

snyje kalba apie naujo karo pavojus Amerikai. Jie esą 
dideli. Sovietų premjeras Malenkovas ir komunistų 
sekretorius Kruščevas persergėję mus, jog “bile koks 
atmonis karas neišvengiamai privestų prie kapitalisti
nės socialinės sistemos sunaikinimo.”

Toliau Times nurodinėja: Per gegužinę Sovietai 
pasauliui parodė milžinišką “j et” bomberi, kuris gali 
pristatyti hydrogeninę bombą už tūkstančių mylių. Jie 
parodė, kad jie jau nuo 1948 metų veda plačius šiaurės 
tyrinėjimus. Jų tikslas atsidaryti trumpesnius lėktu
vams kelius.

“Net dar anksčiau, — pradedant su 1949 metais 
Tarybų Są-ir pasiekiant čiukurą praėjusį rugpjūtį, 

junga mums pademonstravo, kad jinai turi atominius 
ir hydrogeninius ginklus. Vėliausi Sovietų atidengi
mai, trumpai pasakius, užbaigė Sovietų išvados įrody
mą, j°g\ atsitikime karo, Maskvos lėktuvai galėtų kirsti 
mūsų krašto pačion širdin masinic sunaikinimo gin
klais. Mūsų vandeninio apsupimo I ir II pasaulinių ka
rų apsauga pasibaigė.”

Kitais žodžiais, Tarybų Sąjunga turi tokius pat gin
klus, kokius mūsų šalis turi. Ji taipgi turi tokias 
priemones tų ginklų pavartojimui prieš mus, kokius 
turime pavartojimui prieš ją:

Mes turime atomines ir hydrogenines bomabs. 
Sovietai jas turi.

Mes turime beriberius, kuriais galime, atsitikime 
karo, pasiekti Maskvą ir numesti ant jos minėtas bom
bas. Sovietai turi tokius pat bomberius, kuriais jie ga
li atlėkti ant New Yorko ir čia numesti tokias pat bom
bas.

Tai kokia iš to išvada?
Išvada, protinga ir praktiška išvada, tėra viena: 

turi būti dedamos visos pastangos išvengimui naujo ka
ro. Naujas karas reikštų sunaikinimą visiems.

mes

Pabėgo 10 kalinių, sargam 
bežiopsant j beisbolę

Atmore, Ala. — Kuomet 
kalėjimo farmos sargai 

. žiopsojo, stebėdami beisbo-

lo rungtynes tarp kalinių, 
tai 10 negrų kalinių pra
kirpo storą vielų tvorą ir 
paspruko.

šeši pabėgėleiai sugauti, 
o kitų dar jieškoma.

2 pus!.—Laisve (Liberty)-Trečiad., Gegužės (May) 5, 1954

Kas Ką Rašo ir Sako
PAVOJUS VISAI 
ŽMONIJAI

Chicagos lietuvių dien
raštis Vilnis, kalbėdamas 
apie hydrogeninės bombos 
pavojų, rašo:

“Visa eilė japonų moksli
ninkų sako, kad plačiausi 
Pacifiko vandenyno plotai 
užteršti radioaktyviais 
nuodais. Japonų valdžia 
siunčia į Bikinį salų sri
tis mokslininkų ekspediciją, 
kuri tirs vandenį ir žuvis.

“Negana to. Užvakar iš 
Tokio pranešė, kad mete- 
riologų suvažiavime moks
lininkas Hidešoti Araki pa
reiškė nuogąstavimą, kad 
hidrogeniškų bombų eks- 

kli- 
mata, kad oras Pacifiko 
plotuose, per tūkstančius 
mylių, gali pasidaryti .{šal
tesnis. Japonijos metere- 
ologai rimtai skaitosi > su 
tuo įspėjimu.

“Kelios dienos pirm
kitas mosklininkas kalbėjo 
apie radioaktyvi lietų, ku
ris gali užteršti laukus, pie
vas, miškus.

“Ne tik Japonija, bet ir 
kitos ryti n ė s A z ij o s

to

to pragariško instrumento, 
kuriuo šios šalies bosai ža
da išgelbėti “laisvąjį pa-

“Visas pasaulis sujudo 
protestuose prieš pragari
nę bombą. Net Vatikano 
galva Pius XII neteko kan
trybės ir prabilo protesto

£ t 
Lietu- 
lenkus 
ir su

VISI JIE TOKIE
Kanados Neprikl. 

va sakosi sučiupusi 
“imperialistų rolėje”
nusistebė j imu sušunka:
“Nieko patys neturi, o jau 
tyko grobti iš kitų.”

Toliau skaitome:
“Keista žinią paskelbė 

šeštadienio ‘The Montreal 
Star’: esą Montrealy įsteig- 

I ta pirmoji svetimšaliu es
kadrilė, pavadinta ‘Wilno,’ 
kurios vadu esąs paskirtas 
tūlas j. Bielecki.

“Ta žinia palydėta pa
aiškinimu, kad Vilnius esąs 
toliausias Lenkijos mies
tas, už Curzono linijos, ku
riame esąs gimęs" Juozas 
Pilsudskis...

“Taigi, mūsų kaimynai, 
dar patys nieko neturėda
mi... jau pirmu savo žing
sniu puoselėja imperializmą 
ir yra pasimoję pasigrobti 
Lietuvos sostinę Vilnių.”

Tie lenkai yra ne tiek im- 
I perialistai, kiek juokdariai, 
i Bet ar ne tokiose pat rolėse 
šiandien randasi visi lie- 
viškieji “Lietuvos vaduoto
jai” ir “atstatytojai”? Jie 
irgi absoliutiškai nieko ne
turi, o jau sapnuoja apie 
pasigrobimų visos Lietu
vos, apie atgavimą “išlais
vintoje” Lietuvoje dvarų 
ir valdiškų vietų.

Šypsenos
Darbštuolis .

Bosas: “Kodėl tu, Biliau, 
tik po vieną maišą neši, kai 
visi kiti neša po du?”

Bilius: “Et, regimai, 
tingi antrą kartą eiti;
gi paėjėti visai netingiu.

jie
H

Nuolankus ligonis
“A.š-negaliu aiškiai jūsų 

ligą suprasti,” atėjusį ligo
nį apžiūrėjęs, sako gydy
tojas. “Manau, tai nuo' iš- 
sigėrimo.”

“Gerai, - daktare,” atsakė 
ligonis, “aš ateisiu, kai jūs 
išsipagiriosite.”

Sutaisė Kas Kitas

MOTERŲ KAMPELIS
Kaip mes pažvelgsime į akis 
pasauliui šią Motinų Dieną?
Vėl apsisuko vieneri me

tai. Artėja Motinos Die
na. Ji visuomet minima 
gegužės mėnesio antrąjį 
sekmadienį. Kokį džiaug
smą suteiksime mes savo 
motinai/ mūsų šalies darbo 
žmogaus motinai, pasaulio 
motinai?

Diena minima gražiausiu 
metų laikotarpiu. Bet, ko 
gražaus gali tikėtis motina, 
kuomet visa mūsų šalies at
mosfera yra užnuodyta 
Hell-bombos tvaiku? Kaip 
jausis turinčioji Simų mo
tina, kurios sūnus ruošia
mas siuntimui Indokinijon 
ar kur kitur? Kaip jau
čiasi motina tuose kraš
tuose, kuriems mūsų šalies 
valovai grūmoja tomis pa
baisomis bombomis?

Kaip jausis kiekviena mo
tina mūsų šalies miestuose 
ir kaimuose, kada tu svetur 
kankinamųjųjų žmonių 
kantrybė išseks ir pradės 
atsimokėti mums tokiomis 
pat ugnimis, eksplozijomis, 
mirtimi?
jie sukils prieš tą 
mą” mirtimi irz 
mais. Kada 
ir mūsų užpelnyta atsiskai
tymo valanda. Užpelnyta 
ne vien tiktai tų, kurie ka
rus ruošia, bet ir tų, kurie 
tuos praradusius visokį 
žmoniškumą nestabdome.

Manyje tą atsakomybę 
aštriai priminė tūla riebiai

Juk kada nors 
“laisvini- 
sužaloji- 

nors ateis

tų didžiausia laįmė, jeigu 
tai būtų tiesa. Mūsų, ša
lies motina linksmai galė
tų auginti savo mažutį ir 
džiaugtis užaugusiu. Bet, 
štai ką spaudoje \ skaitome 
apie militaristų ' ne tiktai 
žodžius, bet ir darbus In
dokinijoje.

New Yorko laikraščio 
World - Telegram reporte
ris Jim G. Lucas rašė: 
“Kairėje francūzų lėktuvai 
puolė tai, kas atrodė vienu 
kitu kaimu. Napalm bom
bos ištisais ruožais leidosi 
žemyn ir eksplodavo ant 
ryžių plotelių ir ant kaimo. 
Drebutinis gaisras plito.”

Kaip matome, ten buvo 
nei karo tvirtuma, nei fron
to linija, bet tik “vienas ki
tas kaimais,” su 
čiais kūdikiais, su 
čiomis motinomis, 
kyšite čia buvo 
apie francūzųs.

Žinokite, amerikonai 
neatsiliko nuo to “narsaus” 
darbo ant beginklių kaimų. 
Nors francūzai, kaip oficia
liai kariaujantieji palaiky
ti tą šalį savo vergijoje, tu
rėjo tam darbui daugiau 
pateisinimo, tačiau ameri
konai dar “geriau pasižy
mėjo,” nes žinių agentūra 
Associated Press praneši
me skaitome:

“Vienok amerikonų su
teikti B-26 bomberiai pa
sklido į šiaurę numesti

klykian- 
mirštan- 
Bet, sa- 
kalbama

San Francisco, Cal.
Darbo Federacijos eilinių 

narių sukilimas pritX Jk 
vadovybę

Laisvės skaitytojams jau ži
noma, kad Amerikos Darbo 
Federacijos Californijos Dar
bo Lygos Politinei Apsviltai 
lyderiai užgyrė dabartinio 
gubernatoriaus republi k o n o 
K n i g h t kandidatūrą. Tai 
smarkiai paveikė ir nustebi
no Federacijos darbo uniją 
narius. Mat, jų didelės dau
gumos simpatijos visuomet 
linko demokratų partijos pu
sėn. Jie manė, kad ta lyga 
užgirs kandidatūrą j valstijos 
gubernatoriaus dem o k r a t o 
Graves.

Dabar jau prasidėjo eilinių 
narių protestas ir sukilimas 
prieš tą keistą lyderių poelgį. 
Pirmiauąia išstojo klotei and 
Restaurant Employes Interna
tional Union, ši unija visiš
kai pasitraukė iš minėtos Po
litinės Lygos. Jinai turi fc- 
700 narių. Visi unijos loka- 
lai užyrė demokratų kandida
tus ,Richard Graves, Edward 
Roybal ir Dan Raeburn.

Ateina žinios iš visų Califor
nijos kampų apie eilinių uni- 
jistų pasipriešinimą savo va
dų politikai. Los Angeles 
mieste Federacijos unijos, at
stovaujančios 350,000 narių, 
sudarė Darbininkų Komitetą 
dėl Išrinkimo Graves Califor
nijos gubernatoriumi.

Californijos CIO Politinės 
Veiklos Komitetas vienbalsiai 
užgyrė Graves ir visus kitus 
demokratų partijos kandida
tus.- čia visai nebuvo kilęs 
klausimas apie užgynimą re- 
publikono Knigh kandidatū
ros.

Federacijos Bay Cities Dis
trict Council of Carpenters, 
kuris atstovauja 16.000 narių, 
pasisakė už "Graves kandida- 

; turą. GeležinkeliečiiAklerkos, 
! raštinių darbininkai 5r spai^?- 
, .. dninkai taip pat rems *e- 

Kuri žalios Į mokratu sąrašą. Mašinistų 
verdant | unijos lokalas 727, kuris turi

rie- 
try-

Tai 
ma-

■ Vitaminas D gaunamas 
iš saulės, žuvų kepenų alie
jaus, kepenų, pieno, 
bios žuvies, kiaušinių 
nio.

Ką jis daro? Pagelbsti 
kūnui suvartoti kalkes sta
tybai ar palaikymui kaulų 
ir dantų stipriais. Vaikuo
se padeda^ išauginti svei
kus kaulus ir dantis, 
dėl to vaikams, kurie
žai gauna saulės, būtinai 
prirašoma žuvų aliejaus do
zė.

Pradėjusieji paaugėti, 
vaikai, turintieji bent kiek 
laiko pažaisti po atvirais 
saulės spinduliais, vitami
no D gauna pakankamai iš 
saulės. Tačiau žiemos me
tu dienos valandas pralei- 
džiantiems mokyklose kar
tais ir paaugliams reikia 
žuvų. aliejaus. Tai turėtų 
nustatyti daktaras.

Iš virš paduoto matėme, 
kad vitaminai nėra stebu
klingi nei slaptingi. Jie ran
dasi paprasčiausiame mai
ste: augmenyse ir gyvūni
joje. Bet nuo mūsų pri
klauso tą maistą gauti tin
kamame paaugimo laips
nyje, nesugadinti, nesu
naikinti, neišmesti lauk vi
taminus tą maistą gami
nant.

Retai kuris sveikas būda
mas kratysis nuo pieno ar 
geros mėsos gabalo. Dau
giausia žmonių alksta vita
minų dėl nevalgymo pakan- 
kąmai žaliavų, vaisių. 
Jiems neskanu. Tokiems 
reikia išmokti žaliavas pa
skaninti, kad galėtų suval
gyti bent minimum porci
ja.

Pirmiausia priemonė yra 
gerai išvirimas. Lapuočiai

> garu;^ 
ko-;ir tuojau paduoti. Nieką- 

j da nepervirk.
i spalvos daržovė 1 
pasidarė ruda ar pilka, ta 
jau yra pervirta ar per il
gai laikyta po išvirimo.

Žalių lapų nemėgstamą 
skonį galima užmiršti vie
niems pridėjus priemaišą 
razinkų, kitiems citrinos, 
dar kitiems slyvų ar obuo
lių. Kaip kam užtenka ap
laistyti spirgais ar tirpytu 
sviestu. Tūlam viską iš
sprendžia užbarstymas tar
kuoto sūrio ar smulkiai su
kapotos hamės. Pabandy
kite visko permainai. Lai 
pagerintas skonis pagelbsti 
gauti pilną saiką vitaminų 
ir. sveikatos.

deimantuota poniulė. Ūžė- l.OOO^svarij bombas ant kai taniausi išvirė 
mo, kuriame, spėjama, sle-: bus sKamausi usvii ęjus vienon įstaigon ji su

sistabdė mane i
rankon neva literatūros. 
Sako: “Ponia gerai darba- 
vais Raudonajam Kryžiui, 
pasidarbuok ir Korėjos pa
ramai.” Iš tos literatūros 
sužinojau, kad vien tiktai 
Pietų Korėjoje:

500,000 namų visiškai su
naikinti.

Kiti 600,000 namu 
visai sužaloti.

9,000,000 asmenų 
sti benamiais.

80 procentų visų 
niu sunaikinta.

Šimtas tūkstančių 
laičių neturi nei tėvo 
motinos. O kiek sužalo
tų !

Du milijoni 
buvo išžudyti.

Tai mūsų valdovų

ir įbruko ^ymus sukilėlių

beveik

pa ve r-

ligoni-

nas- 
nei

korėjiečių

nuo-

mandės postas.”
Dėl tūlo pono militaristo 

^spėjama” žudoma tūks
tančiai kūdikiu. Kitur su
plėšoma į gabalėlius jų mo-. 
tina. Supleška pastogė, 
sunaikinamas maistas. Už 
ką? Už tai, kad tie žmo
nės, būdami patys savo ša
lyje, kovoja už savo šalies 
išlaisvinimą nuo svetimųjų 
pavergėjų ir išnaudotojų. 
Gi mes, atskridę iš už 6,000 
mylių, “laisviname” juos 
nuo komunizmo jų išžudy
mu.

Vieni tai daro, kiti dalei- 
džiame. 
karčios 
je.

Kaip

27,000 nariu, nerems republi- 
PbiU). Sunday Oakland Tri- 
bline tvirtina, kad iki šiol jau 
bus apie 500.000 Federacijos 
narių atmetę lyderių politiką 
ir pasisakę už Graves kandi
datūrą i gubernatorius. Rep.

Ir tas dedasi po 
pamokos Korėjo-

mes galėsime .pa
tikrai demokrati-

M. S.
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pelnas Korėjai. Gal jau da- niam ir žmoniškam pašau- 
bar pasitaisė? Gal sužmo- liui į akis išią Motinos Die- 

’ Mūsų šalies bū- ną? A.niškčjo?

Šeimininkėms
vinškiųimui, stiprina 
vus. Dėl trūkumo to 
mino asmuo dažniau 
krečia slogomis ar kitomis
nesveikatomis. Bendrai

f

ner- 
vita- 
užsi-

Kiti svarbesnieji 
vitaminai

Praėjusiame skyriuje 
buvo minėti vitaminai A ir 
B 1, dar vadinamas thia- 
minu. Minėta ir 1 
maiste jų randasi daugiau
sia.

Kiti trys iš svarbiausių
jų yra:

Vitaminas B 2, kitaip ži
nomas kaip G ir riboflavi- 
nas, gaunamas kepenyse, 
inkstuose, kitose liesose 
mėsose, vištienoje, kiauši
niuose, piene, žaliose dar
žovėse, mielėse, kviečių 
daiguose (saly kloję). Į 
žaliavas, tarpe kitų, įskai
tomi griežčių, burokų, mu- 
štardos ir kiti žali valgo
mieji lapai, žalios pupelių 
ankštys, 
žirniai.

Ką jis daro? Pagelbsti siliejimo. Daugina atspa- 
odos ir plaukų sveikatai,1 rūmą užsikrėtimams.

kokiame ^učia nuc^argį, silpnumą
silpsta regėjimas.

Vitaminas C, kitaip va
dinamas ascorbic acid, gau
siausia randasi citrininiuo
se vaisiuose. Seka žemuo
gės, pomidorai, žali kopū
stai, bulvės, žalios daržo
vės ir visoki valgomieji ža
li lapai. Citrininų vaisių 
grupėje vyriausiais yra 
apelsinai, seka grapefruit, 
lemonai, tangerinos.

Ką jis daro? Saugo nuo 
škoTbuto dantis ir dante
nas. Stiprina kraujo takų 
sieneles; padeda išsaugoti 

žalieji džiovinti jų tęsfumą ir apsaugoti nuo 
trūkimo ir kraują nuo iš-

Pa

Pataria pasveikinti 
įkalintas motinas

Politin. Kaliniams
galbos Komitetas pataria 
Motinos Dienos proga pa
sveikinti tris politines ka
lines. Dvi iš jų yra nutei
stos einant Smith Aktu. 
Trečioji yra nuteista kri
minalinio teismo, tačiau ji 
yra auka rasinio persekio
jimo ir dėl to taip pat poli
tinė. Tos trys yra:

Mrs. Dorothy Blumberg, 
Box A, Alderson, W. Va.

Mrs. Regina Frankfeld. 
Box A, Alderson, W. Va.

Mrs. Rosa Lee Ingram. 
Reidsville Prison, Reids
ville, Ga.

Pirmosios dvi turi po du 
vaikus, o trečioji yra moti
na 14-kos, kurių tūli dar 
maži. Du jos vyresnieji 
taip pat yra kalėjime dėl 
to, kad jie bandė apginti 
negrę motiną nuo baltojo 
farmerio. Susikirtime’ jie 
nuo užpuoliko atsigynė, bet 
f arine rys nuo to mirė.

Tciay’s Pattern

Varsa va. — Karinis teis
mas nusmerkė sušaudyti 
lenką Gerhardą K rzy ka
lą, kuris prisipažino sprog
dinęs angliakasyklas.
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9094 12—20 .

* Pattern 9094: Misses’ Sizes 12, 
14, 16, 18, 20. Size 16 dress 3% 
yards 35-inch: Jacket 1% yardį^ I

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

/f



ST. PETERSBURG, FLA.
Verti paminėjimo dalykėliai

Mūsų gera korespondentė 
Natalie, kuri seniau rašė dar
bininkiškai spaudai nuose
klias korespondencijas, jau 
seniai nieko neberašo.

Veikiausia, priežastis nera
šymo bene bus ta, kad ši 
draugė šią žiemą buvo labai 
užimta svečiais-turistais.

“St. Petersburg Times” ba
landžio 21 d., š. m., rašo, jog 
Chamber of Commerce ap- 
skaitliavimu ši žieminį sezo
ną, turistų buvo privažiavę j 
St. Petersburgą 500,000 (pu
sė milijono). Iš jų 9,137 buvo 
dar tik pirmu kartu.

čia pravartu pažymėt, jog 
apie tris ketvirtadalius suda
rė moterys, kurios daugumoje 
našlės. čia netrūksta ir vi
sokių anekdotų apie mote
lis?. .

Pereitas sezonas (dabar jau 
turistai baigia iškrikti) buvo 
gausus ir lietuviais turistais. | 
Todėl ir mūsų LLD kuopos 3 j 
piknikai pereitą sezoną buvo 
labai pasekmingi. Ypač 28 
d. vasario piknikas buvo re-1 
kordinis. \ u

čia būtinai reikia atžymėti 
tą faktą, kad mūsų piknikus 
padaro populiariais ir sėkmin
gais draugių moterų sugabu- 
nias ir nepaprastas darbštu
mas. Juk virš .100 žmonių 
pavalgydinti visokiais ska
niais ii- karštais valgiais, kaip 
tai: kepta vištiena, kugeliu,

keptu kumpiu, visokiomis dar
žovėmis ir kitokiais skanumy
nais ir karšta kava, pareika
lauja daug darbo!

Neveltui mūsų piknikus vi
si mėgsta. Apart St. peters- 
burgiečių, piknikuose dalyva
vo net iš Orlando, kuTTš 118 
mylių atstumo, d. J. Juraitis 
ir P. ir O. Navickai, ir iš ar
timesnių vietų geri žmonės 
bei draugai.

O ‘kiek ir vėl darbo su
pi aut ir sutvarkyt visokias 
“dišes,” staltieses, etc.

Šį pavyzdingą darbą atliko 
per visus1 tris piknikus šios 
draugės:

Natalie Lenigienė, M. Ta- 
rienė, A. Tašelienė, H. Ber
notienė, O. Greblikienė, A. 
Pakalniškienė, Zablackienė, 
Siderevičienė, Lapėnienė.

Visi piknikieriai šeiminiu- j 
kėms buvo labai dėkingi už 
viską. Galima pridurti, kad 
ir P. Taras, F. Pakalniškis, 
J. Greblikas ir J. Bernotas 
nemažai pasidarbavo viršuj 
minėtuose piknikuose.

Mūsų Literatūros Draugi- i 
jos kuopos veik visi nariai 
sumokėjo duokles dar sausio 
mėnesyje, manydami, k a d 
kuopa pateks garbės sąrašai!. 
Bot “Laisvės” No. 80 Centro 
bertaininiame ALDLD rapor
te bei atskaitoj St. Petcrsbur- 
go kuopos nesiranda. . .

Mūsų Literatūros Draugijos

Racing in Maryland at

May 7*h thru May 27,h
8 RACES DAILY

Daily Double Closes 1:50 p> m.
May 8th 

THE DIXIE 
$25,000 Added

May 15th 
The Black Eyed Susan 

$20,000 Added

May 22nd 
THE PREAKNESS (7 8 th Renewal) $ 100,000 Added

Admissions: GRANDSTAND: $1.80 CLUBHOUSE: $3.60

kuopa yra nutarusi paaukot 
“Laisvės” fondui ,$25.00 ir ki
tus $25.00 ALDLD Centrui 
del apsigynimo. Bet ir šių 
aukų dar neteko matyti aukų 
sąrašuose... (Už viską pi
nigai gauti tik. balandžio 30 
d.—died.)

Taipgi kuopa yra nutarusi 
pasveikinti “Vilnies” bendro
vės dalininku suvažiavima su 
$25,00, kuris įvyks gegužes 
9 d.

Kaip matote, St. Petersbur- 
go pažangūs lietuviai nesutir
po tropiškuose saulės spindu
liuose, bet dirba draugiškai 
ir sutartinai pažangos darbą.

Svieto Pereiga

A.L.D.L.D. REIKALAI
f—— ——
Iš LLD Kanados Veikiančio 

Komiteto

Veikiausiai jau visi esate 
skaitę Lietuvių Literatūros 
Draugijos pirmininko K. Ki- 
likcvičiaus tilpusi Liaudies 
Balse atsikreipimą, kviečiant 
visus pasidarbuoti laike ge
gužės mėnesio Lietuvių Lite
ratūros Draugijos stiprinimui 
ir kartu gynimui jos teisių, 
kad ji galėtų tęsti apšvietus 
darbą tarpe lietuvių Amerikos 
kontinente.

Kai kurios LLD kuopos jau 
gražiai darbuojasi darby me
tės menesio sąskaitom bet kai 
kririos dar neatsiliepė. Todėl 
dar kartą tenka priminti vi
siems aldieČiams, taipgi mū-

Penkiasdešimt vieneri metai Amerikoje
su draugijos simpatikams, kad 
laike gegužės mėnesio pirmoj 
eilėj visi privalome pasisteng-

Rašo Vincas Žilinskas
ti apsimokėti duokles. Antra, 
—gauti naujų narių į Draugi-

Plymouth, Pa.
B. Navickas po operacijos 

gražiai sveiksta namie, bet 
vis dar po gydytojų priežiū
ra. Visi linkime Navickui ge
ros sveikatos!

antrašu 206 Parrish’ St.
Kaip gal jau girdėjote, mi

nėtam parengimui duos pui
kią programą iš Richmond 
Hill artistai, po vadovyste 
Stensler ir Juškos. Taigi, 
būkime ten visi. V. Ž.

Padėkite savo vajininkama 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

•
Ar Tamsta jau gavai Lais

vei naujų skaitytojų? Jei ne, 
( tai pasirūpink gauti.

LDS 60-tos kuopos susirin- | 
Rimas, kuris įvyko balandžio 
28 d., buvo geras ir tvarkin
gas. Nariai duokles mokasi 
į laiką ir laikosi organizacijos 
patvarkymų.

LLD 97 kuopa turėjo susi
rinkimą balandžio 29 d., ku
ris irgi buvo geras ir pasek
mingas. ši kuopa, prisikėlusi 
iš numirusių,' puikiai gyvuoja; 
ji turi 13 narių ir visi užsi
mokėję už šiuos metus duo
kles ir pasiryžę šią apšvietos 
ir kultūros organizaciją iš
laikyti čielybėje. Apart kitų 
reikalų, nutarta turėti’ iš
važiavimą kur nors į farmas 
gegužės 30 d. 

•» t

Na, o ką, ar jau visi pa
sirengę j Wilkes-Barre j e vai
dinimų ir gražių dainų pa
rengimą, kuris įvyks gegužės 
16 d.? Kaip matote, viršmi- 
nėtas parengimas jau visai 
arti, tad patartina šią dieną 
išnaudoti smagumui ir dvasi
niam pasitenkinimui, kuris 
prasidės 2 vai. po pietų, po

Rochester, N. Y.

13 BIRŽELIO-JUNE
BALTIMORE, MD.

LLD 25 kuopa rengia šaunų pikniką paramai 
dienraščio Laisvės. Rengėjai rūpinasi suruošti 
fcuogeriausią ir kviečia iš arti ir toli lietuvius 
atvykti į tą didįjį sąskridį.

Tai birželio 13 d. įvyksta tas didysis sąskridis 
ne tik iš Baltimorės, bet ir iš tolimesnių mies
tų. Tai bus gražus pasilinksminimas ir pasi
matymas su daugeliu pažįstamų, seniai maty
tų. čia pribus Laisvės patrijotai iš mainų, iš 
Philadelphijois, iš Brocklyno ir iš kitur.

Gegužės mėnuo yra gražiausias metų 
laibas, nes visa gamta atgyja iš po žie- 
mo* šalčių. Paskutinį sekmadienį ge
gužės v mėnesio, 1903 metais, Giluišių 
Keinio jaunimas, susirinko atsisveikinti 
savo mielą draugą, išvažiuojantį į Ame
riką. Tai paskutinė buvo diena Lietu
voje, kuomet aš traukiau su Armoška 
valcus ir polkas, o mano draugai ir drau
gės jaunuoliai šoko, kad net pieskos de
besėliais į padanges kilo; pasimainyda
mi grojome ir šokome ligi vėlumos vaka
ro. Atsisveikinant su savo brangiai
siais draugais ir draugėmis, netik man, 
bet visiems gailestis spaudė širdis, ir 
ašaros, kaip' ryto rasos nuo gėlelių, rie
dėjo per mūsų visų jaunus skaisčius vei
delius! Tai buvo pirmas mano jaudi
nantis momentas, kurio niekad neužmir
šiu! Gi paskutinį trečiadienį gegužės 
mėnesio, 1903 metais, apleidau savo mie
lą tėviškę ir brangią Lietuvą, Suvalkų 
rėdybą, Punsko parapiją ir Giluišių kai
mą, kuriame gimiau ir augau ligi 17 
metų amžiaus. Mano brolis Jonas jau 
buvo Amerikoje, bet laišką nuo jo, ro
dos, tik vieną tegavome, kuriame rašė, 
kad jis sveikas ir kad jis jau Ameriko
je, Brooklyn, N. Y. Ir kadangi jo adreso neturėjau, tai važiavau pas dėdę, Jur
gį Pečiulį, kuris gyveno Elizabeth, N. J. 
Pradžioje birželio mėnesio jau buvau 
Vokietijoje, Berlyne, kur mano vadas iš- 
pjx^o laivakortę į Ameriką.

Berlyne teko būti visą dieną, o vakare 
sėdau į traukinį, kuris nuvežė į Belgijos 

. uostamiestį Antverpą. Kadangi laivas, 
kuriuomi aš turėjau išplaukti į Ameriką, 
jau buvo išplaukęs, tai man prisiėjo šia
me Belgijos uostamiestyje išbūti visą sa
vaitę ir jame pavaikštinėti bei pasidai
ryti. Pirmu kartu mačiau vežimus trau
kiamus šunimis. Ties didele kepykla, 
keli vežimai buvo prikrauti pilni duonos 
ir į juos pakinkyta po ketvertą šunų, ku
rie traukia vežimus kaip arkliai. Taip 
pat Antverpas gausus didelėmis gražio
mis bažnyčiomis, į kurias emigrantus 
beveik po prievarta varė poteriauti. 
Prieš išvažiavimą iš namų, matulė jau 
buvo apkarsčiusi mane naujais škaplie
riais ir rožančiumi, bet Belgijoje dar 
daugiau jais apkarstė,— už kuriuos, ži- 
noma, reikėjo užmokėti. Bet maniau 

• esąs laimingu su tokiu dideliu pundu 
šventų relikvijų.

•Keliaujant per Vokietiją ir Belgiją, 
teko matyti gražių miestų, ypatingai, 
kaip Berlynas ir Antverpas, kokius pir
mu kartu mačiau Europoje. Ir tuomet

maniau sau, kad Amerikoje teks matyti 
dar daug gražesnius miestus, nes teko 
girdėti nuo Amerikoje buvusių.

IŠ ANTVĘRPO Į NEW YORKĄ
Štai ir laivas, kuriuomi plauksime į 

Ameriką. Laivas, pagal tuos laikus, bu
vo gana didelis ir puikus; oras irgi buvo 
labai.gražus, ir plaukėme per jūras, kaip 
per ežerą. Per jūras teko plaukti devy
nias dienas ir naktis. Į New Yorką at
plaukime nakties laiku. Oi! koksai gra
žumėlis: Abu Hudson upes krantai tik 
žėri visokiausių spalvų šviesomis. Tai 
neapsirikau! pamislinau sau, manyda
mas, kad Amerika, tai yra pasakiškasai
rojus.

Ant rytojaus, dieną, apie 4-tą valan
dą po pietų, po visų ceremonijų, su ma
žu laiveliu iškėlė mane ant kranto į gelž- 
kelio stotį, o iš ten nuvežė traukinių į 
Elizabeth Port, N. J. Tai buvo graži, 
bet vėjuota diena; ir mano nuostabai, 
išlipęs iš traukinio, sunkiai galėjau įžiū
rėti gatves ir namus, nes pasirodė, jog 
gatvės negrįstos, visokį dideli fabrikai 
aplinkui, iš kurių gausingai dūmai rūks
ta, o vėjui keliant, dulkės maišosi su dū
mais. Tai netik padengia saulės šviesą, 
o ir kvėpuoti labai sunku, nes smarvė 
neišpasakytai bjauri ir troškinanti.

Nusiminusiai stoviu, dairausi ir mis-

3 pusi.-Laisvė (Liberty) -Trečiad., Gegužės

linu sau: Ot, tai tau pasakiškasai ro
jus. Gal buvo jau šešta .valanda, nes 
darbininkai pulkais pradėjo -eiti iš tų 
rūkstančių fabrikų. Jie pro mane pra
eidami dirsteli, . daugumoje lenkiškai 
kalbėdami, pajuokia mane ir eina sau.

SUSIRANDU DĖDĘ
O aš su maišu ant pečių, liūdnai sto

viu ir mislinu sau, kaip surasti dėdę, pas 
kurį aš atvažiavau. Bet mano laimei, 
žiūriu, ateina du vyrai garsiai kalbėda
mi lietuviškai. Na, manau sau, dabar 
aš laimingas, aš eisiu su jais, aš klausiu 
jų apie mano dėdę. Jiedu praeidami 
pro mane, dirstelėjo ir juokdami kalba: 
Matai koksai su maišu stovi,— jis, ma
tyt, grinorius. O antras žemaitišku ak
centu,—aie dor jauns vaikioks, kaip uns 
ir atvožava. Nors man jų kalba ir ne
labai patiko, bet aš, manau sau, nuo jų 
nesiliksiu, nes visgi lietuviai. Na, tai 
ir einu paskui juos.

Žemaitis dirstelėjo atgal ir patėmijęs 
mane einant paskui juos, kalba į savo 
draugą: “Ar tamsta matą, tas vaikioks. 
paskui mus ei n, uns gal būt iš krajaus, 
reik jį užkalbinti”.

(Bus daugiau)

(May) 5, 1954

!ją; pagal išgalę paaukoti 
i Draugijos teisių gynimo rei- 
j kalams: paskleisti kuo clau- 
; giau apšvietos — platinti kny- 
I gas ir laikraščius, bei kitais 
, galimais būdais. Taipgi neūž- 
! mirškime ir taikos gynimo reij 
I kalo.

Vienu žodžiu, pašvęskime 
gegužes menesį savo Draugi
jos stiprinimui, apšvietos plė
timui ir kovai už taiką.

Centro sekretorius pranešė, 
kad jau rengiamasi išleisti šių 
metų narinę knygą. Tai bus 
istorine JAV prezidentų bio
grafija, pradedant G. Wash-

Gedcmino Draugystės metinis pik
nikas įvyks šoštadienj, gegužes-May 
15 d., Savoje svetainėje,. 575 Joseph 
Avė., prasidės 5-tą valandą vakare.

Visi Gedcmino Draugystės nariai 
turi dalyvauti šiame piknike, nes 
vistiek, būsite ar ne, įžangą turėsite 
te užsimokėti. Nenariams įžanga 
veltui.

Kviečiame visus Rochcstcrio lie
tuvius dalyvauti šiame piknike ir 
pamatyti naują namą, (šis parengi
mas dar nėra namo atidarymas). Tas 
pokilis bus vėliau ir apie ji bus pra
nešta.

Širdingai prašome atsilankyti į ’ 
pikniką Gegužės 15-tą. ;

Komitetas.
(86-89)
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NEWARK,. N. J.

ingtonu ir baigiant Eisenho
wer iu.

Duoklės ir aukos
Pastaruoju laiku duoklių 

gauta nuo 47-tos k p., Montre
al ; nuo 21-mos kuopos, Win- 
sor; 162 kuopos, Toronto ir 
nuo 2-17 kuopos, Winnipeg.

Draugiojs gynybai 1953 me
tais buvo suaukota $143.50. 
šiais metais suaukota $110.75. 
Viso $254.25.

K. V. K. Sekretorius

Cleveland, Ohio
Draugė Williams 
pasidavė operacijai

Klubietė Onutė Williamie- 
nė pastarosiomis dienomis iš
važiavo į Women’s ligoninę, 
4940 E. 101st St., kur ji pa
sidavė operacijai.

Visi jos draugai ir drau
gės linki Williamienei greito 
ir laimingo pasveikimo, kad 
vėl galėtų darbuotis su' vi
sais kartu ir iš naujo pasi
gėrėti savo sveikata.

Viešnia iš Kalifornijos
/

Draugė Meteliėnė, kuri čia 
su savo gyvenimo draugu Ben 
ir dukrelėmis darbavosi per 
daugelį metų, jau’keletas me
tų, kai išvažiavo į Los An
geles, Cal., ir dabar ten dar
buojasi su Kalifornijos drau
gais ii1 draugėmis.

Pastarosiomis dienomis at
važiavo pasisvečiuoti pas savo 
dvi dukras, kurioj jau išteJ 
kėjusios, taipgi pas savo bu
vusius draugus ir drauges, 
kurių ji čia turi gausybę. Me- 
telienė mąno čia pasisvečiuoti 
tūlą laiką. J. N. S-

S
I

K B 
B

3 
ž

Bus gera muzika šokiams ir šokiai prasidės 3- 
čią valandą po pietų ir tęsis iki 7-tos vakaro. 
Taipgi rengėjai rūpinsis pagaminti gerų val
gių svečiams pasivaišinti. O gėrimų galėsite 
pasirinkti, kokių tik jūs norėsite, nes bus viso
kiu.

Piknikas bus gražioje vietoje, kur yra labai pa
togi salė šokiams. Tai Slovak National Park, 
6526 Holabird Avė. čia paduodame ir kelrodį, 
kurį prašome gerai įsitėmyti, kad nereikėtų 
klaidžioti:

"KELRODIS: Iš Philadelphijos imkite kelią No. 40 
ir važiuokite iki Baltimorės, privažiavę pirmą gatvę— 
Kresson St., .sukite po kairei ir važiuokite iki Lom
bard St.; privažiavę Lombard St. sukite po kairei* ir 
pervažiavę tiltą laikykitės tiesiai iki Holabird Avė., 
čia sukite po kairei ir mailę ir pusę pavažiavus po 
kairei pusei bus pikniko vieta, o dideli vartai kareivių 
Camp — po dešinei pusei.

Iš miesto galima važiuoti 26th St. karu iki Hola
bird Avc. Išlipę eikite į vakarus pusę mailės. O bu- 
sas No. 20 Dundaik reikia imti ant Baltimore St. ir 
jis priveža iki pikniko vietos.

P. S. Privažiavus Kresson St. reikia tėmyti orlai
vių iškabas,. kurios tiesiai veda į pikniko vietą.

NEWARK. N. J

TEATRAS
Visi pasiilgome teatro, pagaliau susilaukėme ir dar ne bet 

kokio, o labai įspūdingo, užvardyto:

NE VISADA KATINUI UŽGAVĖNĖS
Keturių Veiksmų Komiška Drama

Parašė Didis Dramaturgas A. Ostrovskis

Stato scenoje LLD 5 kuopa «
Suvaidins Brooklyn© Lietuvių Liaudies Teatro žymiausi vaidintojai:

J. Budrevičius, Elena Brazauskienė, Jonas Lazauskas, Eva Mizarienė, 
Eleonora Tautkus ir Koste Rušinskienė.

Režisierius Rojus Mizara
Žinant, kas vaidina jau aišku, jog veikalas bus purkiai suvaidintas. Gi 
žisierius pats yra pasižymėjęs dramaturgas ir sumųkinimas tikrai bus

Prašome jsitėmyti, kad vaidinimas įvyks

Šeštadienį, Gegužės 15 May
Pradžia 7-tą vai. vakare. Prašome nesivėluoti i

Ukrainą Salėje, 57 Beacon St., Newark, N. J.

Įėjimas Nemokamai
ATEIKITE PAMATYTI ŠĮ NEPAPRASTAI GRAŽŲ VEIKALĄ
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NohYork(k>zte^?7lnlov Daugiau sveikinimų 
vilniečiams

NEW YORK NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES
HELP WANTED—FEMALE

Šaukia visus mokytojus 
veikti bendrai

Darbininkai minėjo tradicinę 
savo šventę Union aikštėje

LDS kuopoms bendro 
banketo reikalu

Mokytojų Unija atsišaukė 
į visas organizuotų mokytojų 
grupes sueiti i btmdrą konfe
renciją ir susidaryti bendrą 
planą veiklai už $750 meti
nio algos priedo. Sako, toks 
priedas buvo pažadėtas ma
joro Wagnerio laike rinkimų 
kampanijos.

Konferenciją šalikui nuta
rė vidurinių mokyklų moky
tojų delegatu susirinkimas. 
Jie pareiškė, jog dar galima 
priedus laimėti šiemet, dabar 
svarstomame budžete, 
bus skubiai ir tinkamai 
kiama.

jeigu
vei-

Atstatė 15 mokytoju
Miestine švietimo Taryba 

35 minučių posėdyje išspren
dė 16-kos mokytojų klausimą 
Mat. vartojant “raus” taktiką 
svarstymo nei nereikia.

Taryba 15-ką prašalino iš 
tarnybos, o vienam leido pa
čiam neva “atsistatydinti.’’

Už ką juos atstatė? Ofici- 
alis kaltinimas sako, kad už 
nepaklusnumą i)- mokytojams 
nepritinkamą poelgį. Nepa
klusnumu ir netinkamu poel
giu skaito mokytoju atsisa
kymą paneigti Konstitucijos 
garantuotą teisę turėti savo 
politines pažiūras. Jie atsi
sakė atlikti išpažinti apie sa- 
savo pažiūras.

Mokytojų Unijos įstatymda- 
vystei 
Įvykusį 
Homs 
teismą
mokytojų

atstovė Rose Russell 
miestinėms moky- 

aukštųjų valdininkų 
mokytojams pavadino 

“korimo sesija.”

Didžiojo New York o dar
bininkai iškilmingai paminėjo 
Gegužės Pirmosios 69 metų 
sukakti į Union Square. Tai 
loji pati aikšt 
b in ink a i
apie 80 metų, 
i a įvyko, 
buvo 
demonstracijai

ne

va-

susirinkdavo jau per 
Dcmonstraci- 

nors reakcininkai 
p a s i m o j ę darbininkų

n odų* ti

žymia:!
Komi

kai! dalyvavo 
Darbininkų mi-

nepriklausomybę Puerto Rico 
valstybei, lygių Jeisių 
grams, trumpesnės darbo 
vaitės, pakelti mažiausią 
landinę mokestį iki $1.25.

Grota reikalavimų, matosi 
darbininkams raginimai šiuo
se rinkimuose iššluoti iš Kon
greso fašistinius makartistus, 
ginti teises, giluti persekioja
mus sveturgimius ir 
išlaisvinti Amerikos 
kalinius.

darbuotis 
politinius

kalbėtojų

Susirinkimas buvo 
didesnis už pernykštį, 
lėtas sprendė, 
apie 15.000.
tingas Įvyko tarp 6-8 vakaro. 
Miestinis Parkų 
to valdininkas 
atidavęs -aikštę 
grupei biznierių, 
kada pirmiau 
kos specialūs 
juo labiau gegužines. Ati
davęs net 8 valandoms, kad 
darbininkai negalėtų susirink
ti. Darbininkai tik per 
sinę veiklą gavo tas 2 
landas.

Darbininkų gegužinės 
bliką didelėje daugumoje 
darė jaunimas. Jauni tėvai, 
nešini ant pečiu savo mažu
čius, kita ranka laike iškabas 
su šūkiais už taiką ir goresni 
gyvenimą savo vaikams. Jie 
nenori, kad fašizmas ir karai 

gyvenimo 
metus, 

dabartinio 
kad jų vai-

Departmen- 
tiksliai buvo 
dienos laiku 
kuriems nie- 

neyeikejo jo-
dienos aikštėje, 

gegužines.

išplėštų jų vaikų 
heleris geriausius 
kaip išplėšė nuo 
jaunimo. Nenori, 
Lai žūtų karuose.

Minioje pavyko 
grupę lietuvių.

šios
obalsiu 
taikos.
ir balsu šaukiami reikalavimai 
uždrausti A ir H bombas, ne
sikišti Tndo-Kinijon, suteikti

ma-
va-

PU

if

geg'u žiu ės vyriau si u 
buvo reikalavimas 
Mirgėjo plakatuose

PETRAS KAPICKASSODAITISVINCAS
Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone EVergpreen 4-8174

TONY’S Dr. A. Petriką1
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8l vakare
Penktadieniais Uždaryta

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Ilewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, {vairūs daikte
liai, ligoniu kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:
EDWIN LĄNE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6288
a............................... —-■■■.................... ■■ ‘I

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAB)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark, 5, N. X 

MArket 2-5172

Tarpe vyriausių 
buvo autorius Howard Fast, 
darbininkų vadove komunistė 
Elizabeth Gurley Flynn, artis
tas dainininkas ir visuomeni
ninkas Paul Robeson, rašyto
jas Albert E. Kahn, savaitraš
čio National Guardian vedė
jas John McManus, Jefferson 
Mokyklos fakulteto direkto
rius Doxey Wilkerson, Įkalin
tojo Morton Sobellio žmona 
Helen Sbbell, Darbininkų Jau
nimo Lygos New Yorke va
das Leon Wofsy, nuo eilinių 
ILGWU narių Fanny Golos, 
nuo negrų organizacijų Vic
toria Garvin, nuo portorikonų 
liaudies organizacijų Jesus 
Colon.

Skaitlinga publika ir entu- 
rodo,joą^-nuotaika 

bauginimai ir perse- 
neatims nuo 
tradicines

darbi- 
šventės. 
sugris i

motai 
O

Liejimai 
ninku jų 
Kad darbo liaudis
Union Square kas
skaitlingesni ir stipresni, 
tada jau pareikalaus ir gar 
siosios Fifth Ave, savo i 
mingiems paradams.

P. K.

Aido Choras

N.

Viso Choro praktikų šj penk
tadienį nebus. Praktikuosis 
tiktai tie, kurie turės važiuo
ti vykdyti programą Wilkes- 
Barre ir Binghamtone.

Choro Valdyba

Nepaprastas pobūvis 
Robesonui sveikinti'

žymi
T ą

Gegužes 26-tą bus 
n e w y o r k i eč i ams diena,
dieną daugelis paskubusių 
dainos, filmų ir scenos artis
tų, taipgi mokslininkų vyk
dys programą dainininkui 
Paul Roebsonui pasveikinti.

Sąskridžio vyriausias siekia 
yra atgauti Robesonui pasų 
keliauti užrubežin. Tas gar
susis dainininkas turi daugy
bą pakvietimų iš visų pasau
lio dalių koncertuoti, bet J. 
V. valdžia neleidžia jam iš
vykti. Amerikos menininkai 
to neužgiria.

Kviečia visuomenę dalyvau
ti. Bus labai graži progra
ma. Įvyks New Yorke, Re
naissance Casino, 138th St. it 
7th Ave .

Apie ponu gegužinę
Ponų neva gegužinė, ruoš

toji tikslu pastoti kelią dar
bininkų gegužinei, išėjo dide
lis “piš.
sambūrio laiku galėjo 
apie 1,500 asmenų, 
kai nėjo 
laužusio 
savininkų 
apylinkės
dytojų pigių pasakorių.

Už vis tirščiausio 
būti 

Darbinin- 
klausytis streiką su-
Tlearns krautuvių! 
nei kitų tokių tos 
ponų, nei jų

Susirinkimas

sam-
Rep.

RICHMOND HILL, N. Y.
L.D.S. 13 kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, gegužūs-May 6 
d., pradžia 8 vai. vakare, Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic Avė. 
Šiame susirinkime bus balsavimas 
už centro valdybą ir rinkimas dele
gatų j LDS 11-tą seimą, kuris įvyks 
liepo 12, 13 ir 14 dienomis, Chica
go, Ill. Kom.

(86-87)

Brooklyno - Richmond Hill 
visų kuopų bendrasis banke
tas jau čia pat. Jis įvyks ge
gužės 15 d., Liberty Audito
rijoje, Atlantic Avė., ir 11 Oth 
St., Richmond Hill.

Visos kuopos prašomos iki 
gegužės 7-tos pranešti, kiek 
jūsų kuopa jau išpardavė ti
ls ietų. O tai raiškia, kad kiek
vienas gavęs iš savo kuopos 
tikietų pardavinėjimui priva-. 
lo apie parduotus tikintus 
pranešti tam, iš kurio juos 
gavo. Bendroji komisija pri
valo tai žinoti, kad galėtų 
svečius patenkinti ir kad 
kuopos turėtų iš to -naudos.

Apskrities Valdyba

Sekmadieni turėjome labai 
šaunų parengimą. Aidinčiai ir 
sietyniečiai gražiai pasirodė 
su operete “Pepita.” žmonių 
irgi susirinko vidutiniai. Tad 
ir buvo proga susieiti gerų 
darbininkiškos spaudos patri
otų ir gauti nuo jų dienraš
čio Vilnies šėrininkų suvažia
vimui pasveikinimų. Kaip ži
nia, jų suvažiavimas i\yks 
jau ateinantį sekmadienį, ge
gužės 9 d.

Sveikinimų toko gauti se
gamai :

Su $5: Jonas Brooklynie- 
lis, A. Gilmanas ir Fairlawn- 
ietis, Jonas Grybas.

Su $2: Depsąs, Kazakevi- 
Lepus, W. ir H. Ker- 
Philipsie, Lazauskai ir

R. Mizara. '

Elektrinės ma-

STALŲ PATARNAUTOMS 
Nuolatinis darbas, gera mokėsi isOi 
tipai. Linksmos darbo sąlygos.

Kreipkitės asmeniškai, nešaukite
telefonu.

čion ė.

BUTCHER SHOP
Tinkamas kosher ar no kosher mė
sai. Išvežiojimųi ir ant vietos trak
tas. Pilnai įrengta.
šinos pjaustymas ir kapojimas. Band 
saw, barbeque department as. Ronda 
$95 (ilgas lysas). Bendros jeigos 
$900 j savaitę. Šią gerą biznio pro
gą savininkas parduoda dabai priei
namai. Matykite ar šaukite savi
ninką.
1612 Coney Island Ave., Brooklyn 

Tel.- ES. 5-3679
(85-84)

188-06 JarnaicH Av<*., 
Jamaica, L. I.

186-89l

PLAUKŲ DABINTOJ I
$55 iki $60

PATYRUSI

FOUNTAINLUNCHEONETTE
Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija, 
grota A. & P. Neša $700 į savaitę. 
Biznis lengvai padidinamas. Sa
vininkas parduoda gerą biznio progą 
labai prieinamai. Matykite ar šau
kite savininką.

3738 White Plains Road, Bronx 
Telefonas O L. 5-9275

(86-92)

P i rm a d i e n i a i s U žd a ra
Saukite TA. 2-9829

(81-87)

Bušu streiko nebus
<«•

Transport)ninku Unija skel
bia, kad derybomis išrištas 
nesusipratimas del 145 bus
man ų pensijų. Tie darbinin
kai buvo seniau iš vieno dar
bo atstatyti, vėliau Į kitą pri
imti toje pat firmoje. Tačiau 
pensijų klausimui atėjus, juos 
norėjo paskaityti naujais dar
bininkais, neduoti pensijų.

Unija užprotestavo. Tie 
darbininkai, daugelis išdirbę 
firmoms visą savo amžių, da
bar suėj^ 62 ir iki 72 metų, 
būtų buvę aršiai nuskriausti. 
Leidus šiai skriaudai Įvykti,' 
tą patį būdą galėtų pavarto
ti ateityje prieš tūkstančius 
kitų darbininkų. Dėl to uni
ja taip isvarbino tų 145 bylą, 
kad buvo padrąsinusi busų 
linijų streiku. >

Paskutinėmis pirm skelbto 
streiko valandomis miestinis 
arbitratorins Kheel Įsake pri- 1 
pažinti pensijas. Sakoma,* kad 
sąlygos nėra visuotinai pa
tenkinančios. Tačiau pamati
nis punktas — pensijųn pripa
žinimas — tapo laimėtas.

Apiplėšė auksorių
vyrai 
savo 
cen- 

4 6 th

Du ginkluoti suaugę 
Įiasitikę pareinantį į 
raštinę auksorių miesto 
Iro pastate prie 74 W.
St. Įsakė pabaigti atrakin
ti raštinės duris. Pasigrobę 
.$192,000 vertės brangumynų 
ir pabėgo, palikdami jį su
rištą. Pabėgę taip išgąstin
gai, kad nerizikavę paimti 
nukritusį ant aslos brangų 
pundą.

Sveikino su gegužine
Gegužinės šventės proga 

sveikinu jus, brangūs laisvie- 
čiai. Linkiu jums viso gero, 
labiausia sveikatos.

Draugiškai, J. Stigienė

Dalyvaujant aukštiems val
dininkams, šauniose apeigose, 
iš naujo atidarytas pataisytas 
ir praplėstas senelis Brook
lyn Bridge.

Bunka i sveikina su

Brusokas, Walteris, 
Frances šapaliūtė, 

Stelmokienė. O.

V. ir V.
$3.00.

Su $1 : 
Aleksaitis, 
Siaurienė,
Iaikauskienė, Levanas, P. M.

Draugas,
A. M.,

Philadol-
Lais-

Karpavičienė, 
Onutė, Jurgis 

čiuberkis, Z.

U!US

G., Sadauskiene, 
Petras Babarskas, 
šiupailienė, A. P. 
phia. M. Makarevičius, 
ves Kaimynas, 
Mrs. Belskis, 
Kanopa, Mrs.
Gailiūnas, Purvėnas, Biržietė, 
Amelia, Kovas, Kūlikas, Mi- 
linkeviČius, Cedronienė, Mur- 
mokas, Mažylis, J. Radzovi- 

J. Valeika, Ch. Jankai- 
\ Alekna, Povilas, Ru

činskas, Janauskas, S. Petkie
nė, Bredis. P. Beeis, Lideikis, 
Klaston, P. Poškaitis, Grau- 
nas, R. Laukaitienė, A. Ku
nevičienė, T. Lisajus 
Grigas.

Matote, kokia graži grupė. 
Visiems širdingai ačiū. Dar 
neprisidėjusieji esate prašomi 
tuojau Įteikti savo pasveikini
mus vilniečiams.

Kiti sekmadienio 
dalyviai pridavė
per kitus draugus, 
paskelbti atskirai.

Viso aš jau esu

su eigos 
sveikinimus 

Tie bus

surinkęs

Kepėju streikas prieš 
5 kompanijas

Virš 2,000 kepyklų ir sal
dainių gaminimo šapų su
streikavo gale praėjusios 
savaitės. Reikalauja trumpes
nių darbo valandų be numaži
nimo mok esti e s. 
rican, General, 
Ward firmas.

Pirmą streiko
pasišaukė darbininkų atstovus 
derėtis.

Liečia Ame-
Thomas ir

d i er a firmos

New York o paštininkai la
peliais kreipėsi j visuomenę 
su prašymu, kad paragintų 
Kongresą suteikti paštinin
kams po .$800 metinio algos 
priedo.

Ludwig Auer, 45 m., atras
tas nusinuodijęs miegui vais
tais. Jo sesuo sako, kad jinai 
ji subarusi už girtavimą.

BANKETAS
Rengia Brooklyno LDS Kuopos

Gegužes 15 d. (May), 1954
6:30 P. M.

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

Įžanga $3.00t
Kviečia visus Komitetas

CANDY — LIGHT LUNCH
Pilnai įrengtas, gera biznio sekcija, 
skersai nuo 2-jų bankų, neša virš 
8600 į savaitę. Biznis lengvai pa
didinamas. Puikus užpakalinis kam
barys. Renda $60, lysas. 6’6 dienos. 
Savininkas parduoda puikią biznio 
progą labai prieinamai. Matykite ar 
šaukite savininką. 992 Bedford Ave., 
Brooklyn. Tel. MAINE 5-9241.

(85-87)

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

Kreipkitės:
GRETCHEN’S BEAUTY 

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

SALON
L. I.

(84-90)

KRIAUČIŲ! SARA
TUOJ UŽIMAMA
• Hotel Ansonia

74 St. ant Broadway
SU. 7-3300

IRI-87)

BUTCHER SHOP
Gerai įrengta. Gera veikli sekeija. 
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

(81-87)

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:

MAfn 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 Centra) Park Ave. 
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. 8-6110

(83-89)

REAL ESTATE

HOLLIS—užmiesčio rezidencijoje 1 
šeimos mūrinis namas, gasas, garu 
apšildomas, 2 aukštų attached, ga
radžius, iš užpakalio porčiai, iš prie
kio daržas. Arti krautuvių, subways 
ir mokyklų. Storms ir kitkas.

$11,500. Tel. AX. 7-8837
(86-88)

N. TARRYTOWN—PHILIPSE 
MANOR

Central hall Colonial, 8 rūmai, 2’6 
maudynės, kampinis 150x150, 2 ka
ram garadžius, už 1 bloko stotis. 
Beach privilegijos. Prašo $35,000. 
Laukiama pasiūlymų.

Tarrytown 4-0179.
(86-88

■ PUTNAM COUNTY
Farmij Pardavimai. Towne rs—100 
pėdų priekis 85 ilgio. Senas namas, 
18x24 — 2 aukštų, elektros ir tele
fono įrengimai gaunama. Geras ke
lias — $1,000 įnešimas, išmokėji
mai. Telefonuokite:

’ MOunt Vernon 7-5224 del pasima
tymo

(87-93)

Spėja, kad ir kitas 
Macri nužudytas

Ieškantieji asmenų, kurie 
nužudė Vincent Macri, esą 
suradę davinių, kurie leidžia 
spėlioti, kad ir jo brolis Be
nedict esąs nužudytas. Tačiau 
jokių žudytojų dar nesusekė.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai ?

FINGERWAVER
Visame darbe. Aukšta alfja,.

Nuolatinis darbas.
Kreipkitės: V

ROBERTS BEAUTY SALON 
79-26 87th Ave., Jackson Heights

L. 1.

GENERAL
HOUSEWORK

<87-93)

Plain Cook. Like Children. 
Live in.

$40 $50. Other help.

(87-88)

MALE and FEMALE

SUPERINTENDENT
Pora be vaikų, kalbanti angliškai, 
patikimi, patyrę prie mažos forni- 
šiuotų apart mentų st ūbos, Wcst- 
side (aliejum šildoma): gražus for- 
nišiuotas apartmentas, 
tra, baltiniai ir alga, 
dirbti kitur.
SChuyler 4-3864 |X) 12 
dienom ir šeštadieniais.

gesas.
Vyras

pietų, darbo

(87-89)

HELP WANTED MALE

DELICATESSEN

Su kiek nors patylimo 
Kreipkitės:

167 7th Ave., Brooklyn 
Telefonuokite:

80. 8-4067
(86-88)

REIKALINGI MECHANIKAI
Byrne Brothers — autorizuotas Lin
coln Mercury Dealer, White Plains 
su naujausiu budinki! 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 Westchester Ave., White Plains 

White Plains 9-0423
(81-87)

REAL ESTATE

ASTORIA
Gerai budavotas, moderninis mūro 
namas, du 4’6 rūmų apartmentai, 
prisideda pilnas skiepas, garadžius, 
terrace, sodas, žalvario plumbing, a- 
liejum šildomas, screens, storms, 
Venetians, daug' kitų ekstra {rengi
mų. Gera rezidencijinė sekcija. Arti 
transportacijos, krautuvių ir mokyk
lų. Tikras pirkinys tik už $24,5O& 
Šaukite savininką: T

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

HOLLIS GARDENS, L. I. Gerai 
pastatytas, mūrinis ir medžių aptai
sytas 9 kambarių namas. Pilnai iš- 
taisytas skiepas, dubeltavas gara
džius. Storms & screens, Venetians. 
Daug kitų priedų. Gražiai žalumy
nais apaugta. 100x117 plotas. Gera 
gyvenimui apylinkė. Arli mokyklų, 
pirkimo ir važinėjimo. Gražūs na
mai tik už $47,500. Matykite savi
ninkę po: 88-01 195tli St. (karnp. 
Hillside Ave.) Tel. HO. 4-8642 ar 
HO. 8-9501.

(84-90)

8 kambariai, pilnai moderni-

miestą. Trumpas

MAHOPAC APYLINKĖJE 
PUIKU!

Apskritiems metams poilsiui puiki 
vieta.
niai. 2 akrų žemės, ežeras. Lengvai
galima pasiekti
kelias į kaimą. Tinkama ūkininkys- 
tei. Parduodame arba išnuomojame. 
Prašome $23,500. Rašykite: /

S. DEMBY, LONG POND RD.,
MAHOPAC, N. Y. arba telefonuo
kite po 7 P. M.: MAHOPAC 8-8659.

(85-90)

HOLLIS, $17,500
Plytų, veneer ir medžio. 40x100, 8 
rūmų, 5 miegrūmiai ir pusryčiaują' 
mui nook. IV2 maudynių, ugnia
vietė, iš fronto ir iš užpakali Už
dari porčiai, patio, aliejum ^aro 
šiluma, 2 karam garadžius. Daug 
ekstra įrengimų. Tel. HO. 8-7588

(86-88)

4 psI.—LaiaVfi (Liberty)-Trečiad., Gegužės (May) 5, 1954




