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KRISLAI
Gegužės Pirmoji šiemet. 
Rosenbergų reikalu.
R. Baraniko paroda. 
Žilinskams išleistuvės. 
“Adomas ir Ieva.”

Rašo R. MIZARA

Gegužės Pirmoji čia pat.
šiuos žodžius rašant, New 

York o darbo žmonių eisenos 
gatvėse rengėjai kovoja už 

, teisę paraduoti.
Jie ragina newyorkiecius 

dalyvauti Gegužės Pirmosios 
minėjime.

Tuo pačiu kartu Vincente 
Lombardo Toledano, Lotynu 
Amerikos darbininkų vadovas, 
prisiuntė telegramą mūsų mie
sto majorui, sakydamas:

—Leiskite newyorkieciams 
paraduoti šventėje, kuri gimė 
Amerikoje 1886 metais.

Tai rodo, kad newyorkieciu 
reikalas atkreipė pasaulio 
darbo žmonių dėmėsi.

—o—

Buvo manyta, jog aukščiau
sias šalies teismas savo spren
dimą Juliaus ir Ethelės Ro- 
senbergų reikalu paskelbs 
praėjusj pirmadieni.

Bet jis sprendimo nepaskel
bė.

šitoje savo sesijoje teismas 
posėdžiaus iki birželio 6 die
nos. Taigi vieną kuri iš seka

mų pirmadienių jis paskelbs 
savo nusistatymą: svarstys iš 
naujo jis Rosenbergų bylą ar 
ne ?

Tuo pačiu kartu Rosenber- 
gai tebesėdi mirties kameroje. 
Jų gyvybė vis tebėra didžiu
liame pavojuje.

Praėjusį sekmadieni buvo 
šaukiamas masinis mitingas 
Rosenbergams gelbėti. Mitin
gas buvo šauktas atvirame 
ore, o tą dieną lijo, todėl mi
tingas negalėjo Įvykti.

Dėl to mitingo šaukėjai jį 
nukėlė'iki gegužės 3 dienos. 
Įvyks toje pačioje vietoje, 
Randall’s Island Stadiume, 
New Yorke.

—o—
Pirmadieni atsidarė daili

ninko Rudolfo Baraniko kūri
nių paroda, kuri tęsis iki ge
gužės 9 d.

Ji vyksta ACA Galerijoje, 
63 E. 57th St.

Paroda atdara šiokiomis 
dietomis iki 6 v. v. Sekmadic- 
niailuždaryta.

I’ljfciatr apie ją skaitytojas 
ras Literatūra ir Menas sky
riuje sekamo šeštadienio Lai
svėje. 

---- o—
Kaip kiekvieneriais metais, 

taip ir šiemet, pas mus pava
sarį tirštai susikaupė visokių 
pramogų.

štai, sekamą šeštadienį 
Lietuvių Kultūriniame Centre 
bus Vincui ir Onai Žilinskams 
išleistuvės, kurių jiedu pilnai 
užsitarnavo. Nes Vincas Ži
linskas yra buvęs brooklynie- 
tis, visuomet darbštus, visuo
met ištikimas, visuomet jam 
uždėtas pareigas gerai atlie
kąs.

O sekmadienį — atvažiuos 
Adomas ir Ieva ir parodys, 
kaip jie į rojų ryžosi patekti, 
ten, kur prasižengė pirmoji 
^lešninkė, dėl kurios grieko 

pasaulis dabar turi dirb- 
nuodėmėse gyventi.

Bet tai bus daugiau negu 
tai: tai bus spektaklis Miko 
Petrausko 80 metų gimtadie
niui atžymėti.

Be operetės “Adomas ir 
Ieva,” Aido Choras duos

Trys vakariniai Didieji 
atmeta Sovietų siūlymą 
Vokietijai suvienyti
Pasiryžę atgaivint vokiečių 
armiją vakarinėj Vokietijoj

Paryžius. — Jungtinių 
Valstijų, Anglijos ir Fran- 
cijos ministrai, dalyvauda
ma Atlanto, kraštų sueigoje, 
susitarė atmesti visus So
vietų siūlymus, raginančius 
suruošti laisvus balsavimus 
Vokietijoje dėl šalies Sujun- 
gimo į vieną vokiečių vals
tybę, jeigu Sovietų Sąjun
ga vis reikalaus panaikinti

Senatas nutars padovanot 
kompanijoms milžiniškas 
naftos versmes pojūryje

- Washington.—Senato va
dai, republikonai ir demo
kratai, nutarė apribot gin
čus kas liečia pojūrinius 
naftos - aliejaus šaltinius 
ir leisti visam Senatui bal
suot ateinantį antradienį.

Užtikrinta, kad republi
konai išvien su demokratais 
senatoriAis iš pietinių vals
tijų nutars pervesti atski
roms pakraštinėms valsti
joms tas aliejaus versmes, 
vertas 300 tūkstančių mili
jonų dolerių, kaip kad rei
kalauja prezidentas Eisen- 
howeris ir republikonų va
das sen. Taftas. Trumano 
valdžia buvo nusprendus 
laikyti pojūri.n.į aliejų visos 
šalies nuosavybe.

Pojūrinius naftos šalti
nius per 3 iki 10 mylių nuo 
kranto savinasi Texas, Ca- 
lifornija ir Louisianos vals
tijos . O tų valstijų valdo
vai perleis kompanijoms 
milžiniškus aliejaus turtus 
pojūriuose.

Korėja. — Blogas oras 
trukdė amerikonų lėktuvų 
žygius prieš Šiaurinę Korė
ją-

Korėjos liaudininkai sa
ko nušovę dar 2 Amerikos 
lėktuvus.

gražų koncertą, paruoštą iš 
Miko Petrausko dainų.

—o—
Už savaitės— šeštadienį — 

įvyks Motinos Dienos minėji
mas.

Čia bus kas kita: dainininkė 
Suzana Kazokytč pasirodys 
visame savo pilnume, kaip 
dainininkė, nes tai bus josios 
rečitalis.

—0—
Džiaukimės, kad vyksta 

daug kultūrinių pramogų.
Tai rodo, kad turimo jėgų, 

galinčių skaidrinti mūsų niū
rią padangę.

Tai rodo, kad esame verti 
to, ką turime.

Dalyvaukime pramogose ‘ir 
būkime linksmesni!

amerikinius planus, gin
kluojančius vakarų Vokie
tiją.

Anglų-amerikonų planai 
įsako vakarinei- Vokietijai 
sudaryt pusę milijono ka
riuomenės ir įjungt ją į 
tarptautinę vakarų Euro
pos armiją prieš Sovietų 
Sąjungą.

Kaip 67 Amerikos marinai 
liko gyvi palaidoti 
Korėjos karo fronte

Tokio. — George F. Hart 
ir trys kiti sužeisti Ameri
kos marinai, dabar sugrą
žinti iš nelaisvės, papasa
kojo, kaip Šiaurinės Korė
jos liaudininkai bei kinai, 
šaudydami iš patrankų per 
mūšius, užgriovė Vegas 
kalno urvuose 77 marinus 
pereitą mėnesį.

67 marinai užtroško ur
vuose nuo šovinių dujų ir 
dėl oro stokos. Korėjos 
liaudininkai bei kinai iš
traukė iš urvų apie 10 liku
sių gyvų amerikonų ir per
gabeno į savo ligonines.

Smarkiai padidinti pelnai 
N. Y. elektros kompanijom

Albany, N. Y. — Elektra 
1952 metais buvo taip pa
branginta, kad New Yorko 
valstijos piliečiai sumokėjo 
už ją 40 milijonų, 737 tūks
tančiais dolerių daugiau, 
negu 1951 metais. Tatai 
leido valstijos valdžia .

Egiptas prašo anglus 
laukan iš Suezo 

| kanalo ruožto
Ęairo, Egiptas. — Egipto 

premjeras gen. Naguibas 
reikalauja, kad Anglija be
sąlyginiai ištrauktų savo 
kariuomenę iš Suezo kana
lo ruožto; paskui tiktai pats 
Egiptas laisvai spręstų, ar 
prisiimt svetimųjų kariuo
menę, ar ne.

Anglijos atstovai, derė- 
damiesi su Egipto valdžia, 
pageidauja, kad būtų leis
ta Anglijai palaikyti bent 
savo oficierius ir inžinie
rius, kaip to kanalo prižiū
rėtojus.

(Laivai Suezo kanalu iš
plaukia iš Viduržemio Jū
ros į Raudonąją Jūrą, o iš 
jos į Indijos ir Pacifiko 
Vandenynus. Anglija va
dindavo tą kanalą savo “gy
vybės linija.”)

Derybos del paliaubų, sakoma, 
pradeda eiti gerojon pusėn

Panmundžom' Korėja. — 
Pranešama,- kad jau pada
ryta žingsnių pirmyn dery
bose dėl paliaubų tarpi ame
rikonų ir Šiaurinės Korėjos 
liaudininkų bei kinų. I

Teigiama, kad liaudinin
kai jau nereikalaus per iš
tisus 6 mėnesius laikyti ne- 
u trale je šalyje tokius be
laisvius, kurie, anot ameri
konų, “atsisako namo grįž
ti.” j

Amerikonai siūlo suga
benti tuos belaisvius! į ,at-

Jungt. Valstijos faktinai atmeta 
Penkių Didžiųjų konferencijų

Washington. — Valstybės 
department© atstovas Mi
chael McDermott sakė ko
respondentams:

“Visai nereikia” Penkių 
Didžiųjų sueigos, kurios 
nori Sovietu užsienio reika
lu ministras Viačeslavas 
Molotovas. Jungtinės Vals
tijos nepripažįsta Kinijos 
Liaudies Respublikos ,o Mo
lotovas siūlė, kad ir jinai 
dalyvautų toj sueigoj sykiu 
su Amerika,, Anglija, So
vietų Sąjunga ir Francija.

Molotovas pakartojo toki

N. Yorko policijos vadas užgina 
gegužinį maršavimą, bet leidžia 
susirinkt Union Square aikštėj

New Yorko policijos ko- 
misionierius Geo. P. Mona
ghan “galutinai” atmetė 
Jungtinio Gegužinės Komi
teto prašymą leisti Pirmo
joj Gegužės, penktadienį, 
maršuoti gatvėmis.

Monaghan pasakojo, kad 
“kiti piliečiai taip susijau
dinę prieš komunistus, kad 
galėtų, kilti riaušės,” jeigu 
Jungtinis Gegužinės para
das gatvėmis maršuotų.

Bet Monaghanas leidžia 
surengti masinį susirinki
mą Union Square aikštėje 
Gegužinei šventei paminėti. 
Sakosi, leisdamas čia susi
rinkti, “pagerbiąs į žodžio 
laisvę.”

Leidimą šiam susirinki
mui jau pirmiau davė par
kų komisionierius Robertas 
Moses. '

Leonas Straus, pirminin
kas Urtited Labor and Peo
ple’s Gegužinės Komiteto, 
pareiškė, jog policijos ko-

Washington. — Ragan- 
gaudis republikonas sena
torius McCarthy pasisiūlė 
šimtams savaitinių laikraš
čių dovanai prirašyti po 
špaltą kas savaitę.

Toks jo raštas jiems bū
tų siuntinėjamas valdžios 
lėšomis, be. paštaženklių ap
mokėjimo. -

skirą stovyklą pačioje Ko
rėjoje ir pavesti juos Švei
carijai globoti per tam ti
krą laiką. Sako, būtų leis
ta Korėjos liaudininkų at- 

* stovams ateidinėti į • stovy
klą ir aiškinti, kad jie gali 
be jokios baimės namo 
grįžti. Amerikos atstovai, 
iš savo pusės, kalbėtų be
laisviams, kad jie būtų bau
džiamai, jei grįžtų.

Numatoma, kad šiauri
nės Korėjos liaudininkai 
sutiktų laikinai perkraus- 
tyt juos Indijon.

siūlymą, atsilie p d a m a s į 
Tautų K o n g r e s o Taikai 
Ginti atsišaukimą, raginan
tį Penkis Didžiuosius suei
ti konferencijon ir taikio
mis derybomis išspręsti 
opiuosius ginčus .

Amerikos valstybės se
kretorius Dulles taip pat 
faktinai atmetė tokia suei
gą.

Jungtinių Valstijų val
džia nužiūri, kad didžiųjų 
valstybių sueiga galėtų su- 
tramdyt vakarų ginklavi
mąsi prieš kom’unizmą.

misionierius laužo konsti
tucines žodžio ir susirinki
mų laisves, kuomet jis už
gina gatvėmis paraduoti.

Straus sykiu pranešė, kad 
Gegužinės Komitetas pa
skleis milijoną lapelių, 
šaukdamias žmones į gegu
žinį mitingą Union Square 
penktadienį, 3 valandą po
piet.

Irano karaliaus sėbrai 
planavo nužudyt ir 
premjerą Mossadegbą

Teheran, Iran. — Areš
tuoti senieji Irano kara
liaus oficieriai prisipažino, 
kad jie ne tik nužudė poli
cijos vadą gen. Af sartų, 
premjero Mossadegho gimi
naitį, bet taip pat planavo 
nužudyt patį Mossadeghą.

Mossadegho valdžia ofici
aliai pranešė, kad Afšartus 
nužudytas pagal “svetimo 
krašto duotus patvarky
mus.” Manoma, jog tas 
kraštas yra Anglija.

Holandija taip pat už
draudė savo laivais gaben
ti strateginius reikmenis j 
Kinijos Liaudies Respubli
ką ir į liaudininkų šiauri
nę Korėją.

| Amerika susirūpinus, kad 
liaudininkai taip muša 
francūzus Indo-Kinijoje
Valdžia bijo, kad komunistai 
nelaimėtą Malajoj, Siame ir kt.

Hanoi, Indo-Kin. — Viet
namo liaudininkai, stumda
mi francūzus tolyn atgal 
Laos provincijoj, užėmė jų 
tvirtovę Paksengą, kalne 
už 42 mylių Į rytus nuo 
Luang Prabangu, Laos 
sostinės, ir paėmė Bannam- 
baką, o iš šiaurinio šono iš
mušė francūzus iš pozicijų 
jau tik už 12 mylių nuo L.
• .■.....■■■ .. ........................ i ■— ■ — — - ■■ ■ -........  ....... MM

Šnipas sakosi “dėl Sovietu 
pavogęs” kompan. planus, 
kurių ji pati neturėjo

Washington. — Naujas 
šnipas Thad Mason (Mosie- 
jewsky) pasakojo tyrinė
jančiai Senato komisijai, 
kaip jis 1943-44 metais iš
vogęs slaptus dyzelinių lėk
tuvų planus iš General Mo
tors kompanijos fabriko 
Clevelande, kur jis tada 
dirbės.

Pasak Masono (ateivio iš 
Lenkijos), tie planai buvę 
nufotografuoti pogrindinė
je fabriko valgykloje, pa
gal Komunistų Partijos 
Įsakymą, kad juos perduotų 
sovietiniams agentams. Po 
nufotogr ū f a v i m o tikrieji 
planai buvę atgal sugrąžin
ti į kompanijos raštinę, o 
jų fotografijos pasilaiky
tos “dėl perdavimo Sovie
tams.”

Kompanija parodo Masono 
melus

Cleveland, Ohio.— Gene
ral Motors dyzelinio fabri
ko viršininkai Clevelande 
sumušė Masono pasakas, 
pranešdami United Press’ai 
štai ka:

Fabrikas tuo laiku netu
rėjo tokių planų, apie ku
riuos Masonas šneka; o 
jeigu būtų ir turėjęs, tai 
jis, paprastas darbininkas, 
nebūtų galėjęs prie jų pri
eiti.

Po fabriko grindimis ne
buvo jokios valgyklos; tai
gi niekas ten negalėjo pla
nų nufotografuoti.

MYLIMIAUSIAS JANKIŲ 
PASISKAITYMAS

Tokio, Japonija.—Sugrą
žinti iš nelaisvės ameriko
nai, patalpinti ligoninėje, 
“labiausiai trokšta komiš
kų knygelių skaityti,” kaip 
teigia United Press.

(Vadinami “komikai” sa
vo paveiksliukais ir priera
šais paprastai vaizduoja 
kriminalistų žygius.)

ORAS. — šilčiau ir gal 
bus lietaus.

Prabango. Prancūzai gina
si daugiausia amerikiniais 
lėktuvais.

Išvien su Vietnamo liau
dininkais kovoja Laos par
tizanų būriai prieš francū- 
žus.

(Partizanų vadovai jau 
paskelbė Laosą nepriklau
somu nuo Francijos kraš
tu.)

Jungt. Valstijos dar smar
kiau ginkluoja francūzus 

prieš vietnamiečius
Washington. — Amerikos 

valdžia labai susirūpinus, 
kad liaudininkai - komunis
tai taip gabiai žygiuoja 
prieš francūzus jau ir Laos 
provincijoj, ne tik Vietna
me.

Valdininkai bijo, kad liau
dininkai neužimtu visos In- 
do-Kinijos. Sako, tuomet 
komunistai galėtų imt Ma
lają (nuo anglų) ir dvi gre
timąsias šalis, Burma ir Si- 
amą (Thailandą). Tai bū
tu “pavojus visam laisva
jam pasauliui,” kaip teigia 
Amerikos ir Anglijos poli
tikai.

Indo-Kinija, Malaja, Sia
mas ir Burma yra gausingi 
ryžių derliais ir tokiomis 
karinėmis medžiagomis, 
kaip guma, eina, tung§te- 
nas, manganas ir kt.

Jungtinės Valstijos duo
da 540 milijonų dolerių 
F r a n c i j a i del karo prieš 
Vietnamo Liaudies Respu
bliką per metus, O šiomis 
dienomis sukruto dar smar
kiau ginkluot franeūžus 
tam karui.

Prez. Eisenhowerio val
džia įžiūri didžiausią ko
munizmo pavojų Indo-Kini
joje ir kituose Azijos kraš
tuose, kaip rašo Scripps - 
Howard laikraščiai. Ame
rikos valdžia todėl pasmar
kino medžiaginiai - karinę 
paramą ir Čiang Kai-šeko 
kinams tautininkams For- 
mozos saloje, kurie rengia
mi įsiveržimui į Kinijos 
sausžemi. v

(Laisvės penktadienio lai
doje skaitykite Įvairumuo
se D. M. šolomsko straips
nį apie Indo-Kiniją ir f ran** 
cūziškas jos “karalystes”— 
Vietnamą, Laos ir Kambo- 
diją.) -

Buenos Aires, Argentina.
— Fašistinis Argentinos 
prezidentas Peronas suėmė 
dar keliolika socialistų ir 
radikalų vadovų, o “gal ir 
komunistų” už tai, kad jie 
kritikavo Perono valdžią.
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KAS YRA TA "LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ?

Šiuo metu tautininkų ir klerikalų spauda užversta 
kvietimais bei raginimais tverti “lietuvių bendruome
nės” skyrius, šaukiamieji mitingai “įvairinami“ dešre
lėmis, raugintais kopūstais, altinę ir armonika, kad tik 
jais sudominus kiek didesnius lietuvių visuomenės skai
čius. Tačiau Amerikos lietuviams Įpiršti tą šlubą antį 
ne taip jau lengva; jie yra tam naujam “raketui” gana 
apatiški. “Bendruomenes” skymui nepritaria ne tik pa
žangioji lietuvių dalis, bet net ir kairesnieji sandarie- 
čiai. Labiausiai jos nori tik vadizmo dvasios prisigėrę 
smetoniniai tautininkai ir klerikalai, nes jie ten mate 
sau naujų Įplaukų šaltinį, naują pasipinigavimo būdą.

Kas yra toji “Bendruomenė”? Jos vardas: Jungti
nių Amerikos Valstybių Lietuvių Bendruomenė; angliš
kai: Lithuanian Community of the United States of 
America. Kol kas veikia tik jos Laikinasis Organiza
cinis Komitetas, kurio dvasiniu ir faktinuoju vadu yra 
prelatas Balkumis. Kalbamasai komitetas paruošė ii 
pi’aeitų metų kovo men. G d. priėmė 1 aikinuosios Ben
druomenės Įstatus.

•Apie Bendruomenės tikslus jos nuostatai sako: “Da
lyvauti JAV gyvenime; prie to gyvenimo prisidėti savo 
kultūrinėmis ir tautinėmis savybėmis bei lietuviškaisiais 
papročiais; išlaikyti lietuvybę; palaikyti giminingumo 
ryšius su lietuviais už JAV’ ribų; reniti Lietuvos laisvini
mo kovą ir lietuvių tautos gelbėjimo pastangas, etc.’ 
Toliau sakoma, jog Bendruomenė “bendradarbiauja su 
Amerikos Lietuvių Taryba, bendruoju Amerikos Lietu
vių Fondu ir kitomis organizacijomis bei įstaigomis.”

Apie Bendruomenės narystę Laikinasis Organizaci
nis Komitetas plačiu mostu pareiškia, jog “‘visi Ameri
koje gyveną lietuviai \ra JAV LB nariai.” Ot kaip’ 
Jokio įstojimo ar pa rinkimo nereikia. B-nės komitetas 
visai užurpatoriškai pasisavina sau teisę “pašalinti” iš 
B-nės jai nepageidaujamus lietuvius, kurie Į ją net nie
kad nebuvo įstoję! Koks sauvaliavimas! Ši nepageidau
jamų lietuvių “valymo” darbą atliksianti apygardos val
dyba. Kokius gi “narius” apygardos valdyba “šluos lau
kan,” nuostatai sako:

“Turįs 18 metu amžiaus lietuvis neturi teisės balsuo
ti ir dalyvauti Bendruomenėje, jeigu jis:

a) nėra lojalus JAV santvarkai ar kenkia JAV- 
bėms;

b) kenkia lietuvių tautai ar vra priešingas Lietu
vos nepriklausomybei, arba pritaria bolševikinei ar ki
tokiai Lietuvos okupacijai.

Kas neturi teisės dalyvauti B-je, nustato apygardos 
valdyba.”

Šis nuostatas, jeigu tik jis nebūtų taip tragingai 
žioplas,!būtų labai juokingas! šiųdienės isterijos metu, 
kuomet “lojalumas” matuojamas tuo, kaip garsiai tu 
šauki už naują karą, tai kiekvienas pilietis, kuris tik 
karui priešingas, kuris tik stoja už pasaulio taikos išlai
kymą, jau yra “subver,syvus,” “neištikimas.” O jeigu 
koks šnipelis pakiš liežuvį, kad va Jonas Jonėnas prieš 
kelis metus ką tai sakė ar rašė prieš klerikalizmą ar 
Smetonos diktatūrą Lietuvoje, tai tokį “nelojalų” lietu
vį apygardos valdyba tuoj paskelbs “priešingu Lietuvos 
nepriklausomybei” ir jau negalinčiu B-je dalyvauti. 
Šiandien kiekvieną pažangesnį Amerikos lietuvį, kuris 
tik nepritaria klerosmetonizmo kontinuitetui,—klerotau- 
tininkai skelbia “nelojaliu,” “priešingu Lietuvos nepri
klausomybei.” . i

Tačiau pažiūrėkime, kas yra Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės priešai? Kiekvienas pažangus lietuvis 
nuoširdžiai stoja už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą, 
nes tik dabar Lietuva yra tikrai laisva ir nepriklausoma! 
Smetonmečio laiku Lietuvoj laisve naudojosi tik saujelė

Brangioji Gegužinė
Nėra brangesnės šventės, 

kaip Pirmoji Gegužės. Kiek
vienas darbo žmogus gali su
prasti, kodėl mes branginame 
tą šventę. Todėl, kad ji yra 
pašvęsta darbo žmonių ko
voms. Kada turčių klasė iš
naudojo darbo žmones neribo
tai ir spaudė prie sunkaus 
darbo, mok. buvo maža ir sun
ku buvo su šeima prasimaitin
ti. P a v., mainierys už ’anglies 
tonos iškasimą gaudavo tiktai 
50c. Taip pat ir kiti darbinin
kai buvo mažai apmokami. 
Vargas ir skurdas slėgė dar
bo žmonių šeimynas. Jos buvo 
priverstos gyventi namuose 
be jokių parankumų. Jų vai
kai buvo suvargę. neturėjo 
gero, sveiko maisto. Darbi
ninkas būdavo priverstas dir
bti 12 valandų ir ilgiau. Dar 
jauni žmonės pasemdavo.

Kurie darbininkai negalėjo 
pakęsti to skurdo, organiza
vosi j darbo unijas ir prie
šinosi išnaudotojų klasei.

Šiandien darbo žmonės gy
vena geriau ir kai kurie jų 
pamiršta darbininkų kančias 
ir 'kovas praeityje. Pamiršta ir 
tai, kad Amerikoje kadaise ir 
baltieji žmonės, kaip ir neg
rai, buvo vergais ir buvo bi
zūnais plakami.

Laikui bėgant vis kilo pasi
priešinimas. Darbdaviai pa
naudojo visokias teroristines 
priemones to pasipriešinimo 
numalšinimui. Bet kovos ėjo 

j pirmyn. Pras.linkus daugeliui 
metų prasidėjo kova už aštuo- 

'niii valandų darbo dieną ir už 
didesnį atlyginimą. Prasidėjo 
streikai. 1872 metais sustrei
kavo namų statytojai New 
Yorke. Streikavo kovo mėnesį 

j ir pareikalavo 8 vai. darbo 
dienos. Streikavo 100,000 dar

bininkų. Streikas tęsėsi tris 
mėnesius. į

1886 metais iškilo visuoti
nas streikas, daugiausia Chi- 
cagoje skerdyklų > darbinin
kai stojo į kovą. Toje kovoje 
daug darbininkų žuvo ir pasi-i, 
baigė baisia tragedija, suo
kalbiu prieš darbininkų judė
jimo vadus. Bet dalinai kova 
buvo laimėta ir daug kur gau
ta astuonių valandų darbo 
diena ir algų pakėlimas.

Kaip tiktai tais pačiais 
i 1886 metais ir buvo pradėta 
Pirmoji Gegužės švęsti kaipo 
darbo žmonių šventė. Paskui 
Amerikos darbininkus pasekė 
klasiniai sąmoningi darbinin- 

jkai ir kitų kraštų, ir tokiu 
i būdu Pirmoji Gegužės tapo 
Į Tarptautine Darbininkų šven
te.

Štai kodėl šiandien I taip 
j brangi mums Gegužės Pirmo- 
l.ji. Dilgele.

___________
I ADENAUER ŽADA 
LAUŽYT VAK. VOKIE
TIJOS KONSTITUCIJĄ

Bonn, Vokietija. — Nors 
vakarinės Vokietijos sena
tas nutarė neribotam lai
kui atidėti amerikines su
tartis, reikalaujančias re- 
krutuot 500,000 vokiečių į 
tarptautinę armiją, t; 
premjeras Adenaueris 
na prezidentą Heussą 
jau pasirašyti ir vykdyt tas 
sutartis.

(Bet tai būtų konstituci
jos laužymas, kai]) įspėja 
net New Yorko Timesu)

ačiau 
ragi- 
tuo-

Korėja. — Atslūgo karo 
veiksmai, apart žvalgu su
sidūrimų.

Pažangieji Amerikos lietuviai turi tai suprasti!
Bet, pasakys mums B-nčs maklioriai, jog “A 

dos valdybos pripažintas neturinčiu teisės dalyve 
j e, vieno mėnesio būvyje nuo .valdybos nutarimo pijane- 
šimo gali skųstis B-nės Garbės Teismui... Garbės Teis
mo nutarimas galutinis.”

Taigi, jeigu kas yra tiek naivus, gali kreiptis į t. v. 
“Garbės Teismą.” O kas yra tasai 3-jų žmonių G. IT.? 
Gal tai narių rinkta, savistovi įstaiga? Nieko panašaus! 
Tą, G. T-mą vieneriems metams skiria visagalingoji B- 
nės Taryba, o jeigu tasai G. T. padarytų bent vieną B- 
nes T-bai nepageidaujamą tarimą, ta tuoj gali jį pašalin
ti, o jo vietoj pasiskirti kitą, sau palankų. Tai kokia gi 
nauda iš tokio “G-bės T-m'o”?

Dabar pažiūrėkime, kas valdys tą peršamą B-nę? 
Statutas sako, jog: “Vyriausias JAV LB organas yra 
B-nės Taryba. Ji priima ir keičia JAV LB įstatus p atsto
vauja L. B-nę pasaulio lietuvių seime, renka B-nės Tary
bą, Garbės Teismą, nustato Valdybos būstinę, skiria kon
trolės komisiją, tvirtina Valdybos darbą ir sąstatą, tiria 
visus kitus klausimus ir tt.”

B-nės T-bos narius trejiems metams renka žemes
nieji vienetai. Kiekviena apygarda renka po tris na
rius ir po vieną nuo kiekvieno 1,000 teisėtų narių. T-pa 
posėdžiauja kartą į metus.. B-nės T-bos tarimus ir direk
tyvas vykdo B-nės V-ba iš 5-kių narių, kuriuos skiria 3- 
jų metų terminui B-nės T-ba. Taigi V-ba pilnai priklau
so T-bos valios. Jeigu V-bos veikla T-bai nepatinka, ji

car-

B-hė laikosi iš aukų, palikimų, dovanų, nario įna
šų (mokesčių) ir šiaip organizuotų pajamų (pramogų, 
aukų, etc.). Nemažiau kaip 40% įplaukų skiriama “Lie
tuvos nepriklausomybės kovai remti,” t. y., politikierių 
loviui: kelįonėms, baliams, koteliams, sugaištims, etc. 
Likusios įplaukos eis B-nės aparatui sukti ir “kultūros, 
mokslo bei švietimo įstaigoms.” Kitaip sakant, iš jų bu 
finansuojama klerosmeteninės įstaigos, nes tik tokia bu

C

pąrazitų, valdininkų bei stambiųjų žemvaldžių, o liaudis 
buvo kalinama ir persekiojama. Tūli laisvės šalininkai 
buvo išlaikyti kalėjimuose po dešimtį ir daugiau metų. 

-O kiek jų buvo policijos sušaudyta ar šiaip nukankinta? 
‘Tik dabar Lietuvos liaudis yra tikrai laisva, ji valde 
Lietuvą, ji tvarko jos apšvietą, meną, mokslą, literatūrą, 
etc. Lietuva savanoriai įstojo i Tarybų Sąjungą, jos 
nįekas neokupavo, ir ji gaji bile kada iš jos išstoti, nes tą 
teisę jai garantuoja Tarybų Konstitucija! Lietuva, .ka
ro .nukankinta ir nualinta, daug pa ra ridos gavo iš kitų 
tarybiniu respublikų. Be jų pagalbos ji nebūtų galėjusi 
taip greitai atsistatyti, ir net daugeliu požiūrių pralenkti 
smetonmečio Lietuvos padėti. Kiti Europos kraštai irgi 

* jungiasi į sąjungas, kuria pelitines, ekonomines bei mi- 
litarines kombinacijas . Lietuva įstojo į T. S-gą kaip tik 
tolygiais sumetimais!

Kokios Lietuvai “laisvės” nori kleronacionalistai, jie 
jau spėjo parodyti čia savo elgsena: pikietavimu pažan
gesniųjų lietuvių pramogų, terorizavimu kairiosios spau
dos, organizacijų ir asmenų, įžulumu bei šmeižtais. Jie 
laisvę pripažįsta tik sau, o kitiems—^kalėjimą!

Taigi visi tie lietuviai, kurie tik nepritaria klero- 
smetonipei “laisvei,” bus apšaukti “subversyviais,” “ne-
ištikimais” rr negalės toj jų keliamoj B-nėj dalyvauti, nereikalingi!

ir pati Taryba! 1 į
Kol, šių nuostatų tvarka einant, bus išrinkta pirmoji 

JAV LB Taryba ir sudaryta pirmoji B-nės Valdyba, jų 
pareigas eis Laikinasis Organizacinis Komitetas, .kuris 
pasiskyrė pats save, kurio niekas neįgaliojo ir neijųko. 
Šis komitetas organizuos ir apygardas bei apylinkes.

Kur tik yra bent 10 lietuvių, jie gali sudaryti apy
linkę. Apylinkių ribas nustato apygardos valdyba. Geo
grafinis apylinkių skaičius sudaro apygardą. Apygardos 
ribas nustato B-nės Valdyba. Apylinkių įgaliotiniai su
daro apygardos suvažiavimą.

Išrodo, kad visa toji B-nė organizuojama koncen
truoto vadizmo pagrindu, kaip kad buvo Lietuvos sme
toninė tautininkų partija. Nariai jokio balso neturi, 
jokios demokratijos hera. Net ir t. v. B-nės T-bos “rin
kimus” praveda skirti viršininkai, o ne nariai. Visaga
li ngo j i Taryba už narius veikia ir protaują, o nariai tik 
pinigus renka ir moka. Ji viską skiria, viską kontroliuo
ja, viską valdo ir viską spenduoja . Jos galia neribota!

Savistoviams, protaujantiems Amerikos lietuviams 
toje Bendruomenėje vietos nėra ir jie jos nerems! Jie 
yra Amerikos Bendruomenės nariai ir jiems jokie “imi- 
portai,” jokie pasipelnymo tikslais kuriami “raketai”

Am. Pilietis.

ĮSŪNIJU VEIKLOS
Unijų lyderiai už 
valdžios bondsus

Washington, D. C. —Jung
tinių Valstijų iždininkas Ge
orge Humphrey susikvietė 
pietums aukštuosius darbo li
nijų vadus, taip pat Darbo 

i Sekretorių Martin Durkin ir 
gerai juos pavaišino. Iždinin
kui rūpėjo supažindinti unijų 
lyderius su valdžios pasimoji- 
mu daugiau žmonėms par
duoti valdžios taupymo bond- 
sų. Organizuoti gi darbinin
kai sudaro svarbią visuome
nės dalį ir jie nemažai savo 
santaupų įvesdina į valdiš
kuosius bondsus.
’ Susirinkę unijų vadai iždi
ninkui užtikrino, kad jie pil
nai pritaria valdžios progra
mai ir visais būdais skatins 
unijų narius pirkti valdžios 
bondsus.

★ ★
Ragina liaudies koaliciją 
kovai už taiką

Atlantic City, N. J. — Ho
tel and Restaurant and Bar
tenders International unijos 
konvencijoje kalbėjo unijos 
prezidentas Hugo Ernst. Jis 
sakė, kad šiuo tarpui visų žmo
nių svarbiausias reikalas yra 
siekti taikos. Jis esąs Įsitiki
nęs, kad taikos pasiekimui ne
užtenka atsidėti ant valdžių. 
Liaudis pati turinti aktyviškai 
įsitraukti į kovą už taiką.

Tarp kitko, Ernst pasakė:
“Leiskite man išreikšti ma

no pritarimą tai idėjai, kuri 
jau plačiai yra diskusuojama 
darbininkiškuose ir liberališ
kuose rateliuose, jog turėtų 
būti sudaryta plati koalicija, 
kuri apimtų farmeriųs, darbo 
unijas, vartotojų grupes, 
kooperatyvus ir kuri savo įta
ką panaudotų išrinkimui to
kių kandidatų, kurie yra pa
žadėję liberališką liniją vi
suomenės reikaluose.

“Į tokią koaliciją turėtų į- 
eiti tokios grupės, kaip Darbo 
Lyga dėl Politinės Apšvietos, 
CIO Politinės Veiklos Komite
tas, National Association of 
Colored People. Ji turėtų pra
vesti tokią politiką, kuri ves
tų prie taikos, gerovės ir ge
resne gyvenimo visiems visų 
kraštų žmonėms.”

> Ernst ragina organizuotus 
darbininkus kovoti prieš mi- 
kartizmą ir visokią reakciją.

Prieš visuomeniško 
turto plėšimą

Washington, D. C. — šiuo 
tarpu Senate eina/ diskusijos 
dėl prezidento Eisenhowerio 
programos atiduoti porai ar 
trejetui valstijų didžiuosius 
žibalo šaltinius, kurie randasi 
po jurui vandeniu. Tokiam 
visos visuomenės turto plėši
mu ir eikvojimui priešinasi 
CIO. Pasipriešinimo garsipi- 
mą CIO įdėjo ' į dienraštį 
“Washington Post.”

CIO sako, kad tie žibalo 
šaltiniai yra verti trilijono do
lerių. Juos nori pasisavinti at
skirų valstijų kapitalistai.

Republikonų partija savo 
rinkiminėje programoje paža- 
dėjo tuos žibalo šaltinius Ca- 
lifornijai, Louisiana] ir dar 
porai valstijų, kurių rubežiai 
prieina prie jūrų. .

Svarsto algų numušimo 
reikalavimą

Paterson, N. J. — Botany 
Mills kompanija reikalauja, 
kad jos darbininkams būtų 
nukapotos algos. Aišku, kad 
CIO United Textile Workers 
unija priešinasi. Nukąpojimas 
paliestų 4,000 darbininkų.

Kompanija reikalavimą 
svarsto American Arbitration 
Association, kuriai yra paves- 

I ta kompanijos reikalavimą iš
spręsti.

★ ★
Už tękstilininkų reikalavimus 

| Boston, Mass. — Interna
tional Associatiqn of Mach i- 
nists, Amerikos Darbo Fede
racijos, Mass. Valstijos Tary
ba, pasisakė už tekstilininkų 
imijosi reikalavimą, kad- val
džia ateitų pagalbon Lawren-

Antroji Lietuvos jaunijjų matematikų 
ir fizikų olimpiada

VILNIUS. — Prieš 17 metų 
pradėta Maskvoje organizuoti 
pirmosios pasaulyje matema
tinės olimpiados. Maskvos pa
vyzdžiu ėmė sekti ir daugelis 
kitų Tarybų Sąjungos kultūri
nių centrų.

Prieš 3 metus Vilniaus 
Valst. universiteto fizikos-ma
tematikos fakulteto komjau
nimo organizacijos ir mokslo 
personalo buvo suorganizuota 
Vilniaus vidurinių mokyklų 
moksleivių olimpiada, sutrau
kusi nemažą vilniškės moks
leivijos būrelį (apie 200 da
lyvių). Pernai buvo suorgani
zuota olimpiada respublikiniu 
mastu, ir joje dalyvavo dau
giau kaip 3,000 jaunuolių.

Šiais metais buvo nutarta 
organizuoti respublikiniu ma
stu kartu ir jaunųjų fizikų 
olimpiadą.

Bendros jaunųjų matemati
kų olimpiados pirmojo rato 
varžybos įvyko mokyklose. 
Vietinėse varžybose dalyvavo 
šiemet jau apie 6,300 mokslei
vių, ir tai rodo auganti Tary
bų Lietuvos mokyklų ir jų 
auklėtinių susidomėjimą tokiu 
garbingu lenktyniavimu.

Kovo mėnesio 26-28 dieno
mis įvyko Vilniuje olimpia
dos antrojo rato varžybos, į 
kurias buvo švietimo ministe
rijos pakviesti 200 mokslei
vių, laimėjusių pirmąsias vie
tas vietinėse varžybose. Var
žybos praėjo su pakilusia nuo
taika. Laimėjusiems pirmą

sias, antrąsras ir trečiąsiasl 
vietas 36 dalyviams švietimo 
ministerija paskyrė vertingas 
dovanas: 6 kelialapius kelio
nei (20 dienų) į Maskvą, Sta
lingradą, Volgos—Dono kana
lą ir 12 kelialapių kelionėm j 
Maskvą ir Leningradą; 18 do
vanų (111-os premijos) skirta 
vertingomis knygomis, kiek
vienam—knygų iki 100 rb.
vertės.

šių metų olimpiada parodė, 
kad vis daugiau mokinių do^ 
misi matematika, labiau į ją 
įsigilina.

Olimpiados rezultatai iškė
lė ir eilę trūkumų moksleivių 
pasiruošime matematikos ir 
fizikos srityje. Jie bus specia
listų giliau išanalizuoti, ap
svarstyti mokytojų susirinki
muose ir tuo, be abejo, padės 
švietimo ministerijai vykdyti 
didį uždavinį—kelti mokslei
vių žinias matematikos ir fizi
kos mokslų srityse ir tuo pri
artinti didžios politechninio 

.mokymo idėjos įgyvendinimą.
Dviejų įvykusių respubliki

nių olimpiadų laimėjimai ir 
pasireiškę organizaciniai trū
kumai iškelia Švietimo minis
terijai uždavinį — įtraukti 
kasmetinį matematikos ir fi
zikos olimpiadų organizavimą 
į normalų savo darbų planą, 
numatyti priemones moki
niams padėti ruoštis ir pan.

Tokių olimpiadų organiza
vimas turi didele auklėjamą
ją reikšmę.

Prof. Z. Žemaitis.

DARBININKU SVEIKATA
J. J. Kaškiaučius, M. D.

LYTINĖMS LIGOMS 
NAIKINTI

Tarpe įvairiausių apkre
čiamųjų ligų venerinės li
gos užima didžiulį kampą. I 
Tai saviškas, ypatingas pa- > 
razitinių ligų skyrius.

Tūlos limpamosios ligos 
jau beveik išnaikintos. Hi
giena, švara, s a n i t a c i j a 
daug padeda. Daug pade
da ir čiepai bei skiepai, ku
rie suteikia atsparumą bei 
imunitetą prieš tą ar kitą 
apkrečiamąją ligą. Juoda* 
sis maras, cholera, raupai., 
šiltinės; tifas, difteritas, 
s ką rlatina, kpkliušas jau 
gerokai suvaldytos ligos.

Bet su venerinėmis ligo
mis vra keblumu. Nėra čie- 
pų ar skiepų, kad tau liga 
nebeliptų. Nėra ir šiaip pa
tikimų apsaugojamųjų, hi
gieninių bei sanitarinių bū
du, v

O vis dėlto tenka naikint 
ir lytines ligas. Ypač da
bar, su galinguoju penicili
nu daug galima nuveikti. 
Penicilinas įveikia lytinių 
ligų parazitus, ypač sifilic 
ir triperio . •

Geriausia, žinoma, tas li
gas perspėti, jų išvengti, 
nuo jų apsisaugoti. Vienai 
labai lengvas būdas tai pa
imti keletą didžiulių peni
cilino tablečių, tą dieną, ka
da numatoma galimybė ap- 
sikrėsti. Sakysim, po vie
ną tabletę kas pora valan
dų, kolei priėmei bent 8 ar 
10 ar 12 tablečių, žiūrint 
didumo. Tabletės galėtų 
būti kad ir 1 miliono peni-' 
cilino vienučiu stiprumo,, 
arba bent 600,000 vienučių

Nuo tų tablečių kraujo

skysčiuose susidaro t i e k

ce miesto žmonėms, kurių 
tūkstančiai šiandien vaikštinė
ja be darbo. Mašinistų taryba 
pasiuntė laišką kongresmanui 
Lane. Jame nurodoma, kad 
šiandien pat Lawrence yra 
10,000 bedarbių. Valdžia nie
ko nėra padariusi tos baisios 
padėties pataisymui.

penicilino, kad jis užmuša 
tų ligų parazitus, pirma ne
gu jie galėtų pereiti per ly
tines plėveles į kraują. >

Be to, yra dabar ir kito
kių, vietinių apsaugomųjų 
vaistų. Vaistinėse moterys 
gali gauti p r o go nasylio. 
“Progonasyl” atrodo kaip 
ir d a n t i m s valyti tyrė 
(“jelly”). Padarytas tas 
progonasylis iš keleto an- 
tiseptiškų vaistų. Mišinį su
daro “triethanolamine,” or
ganinis iodas, oleine rūkš- 
tis, mineralinis ii- daržovių 
nis aliejus. Vaistininkui ne
tenka tą receptą maišyti: 
preparatas jau gatavas.

Prieš susinešimą moteris 
įsispaudžia i kanalą truputį 
(pusę šaukštuko ar šaukš
tuką) tos tyrės — ir vis
kas.

Bet yra ir vyrams apsau
gomųjų priemonių. Jūrei
viai ir kareiviai žino tą ve
nerinę profilaktiką. Tai yra 
gyvsidabrio druskos įLa- 
lomelio kombinacija suJJir- 
gyroliu. Kuo greičiai ją 
vartosi, tuo geriau. Tuojau 
no susinėsimo. Vaistas įlei
džiamas į šlapinamąjį ka
nalą, ir mos tele aptepama 
galvukė, apvyniojama 
minkštu popierium, — ir lai 
sau taip pasilieka. Chemi
kalai išnaikina jiasimaišiu- 
sius parazitus, pirma negu 
jie galėtų persiskverbti per 
plėves ir organo audinius į 
kraują.

Irano valdžia pageidauja 
daugiau pinigu iš Amerikos

Teheran, Iran. — Irano 
premjero pavaduotojas H. 
Fatemi prašo daugiau me
džiaginės paramos iš Jun^ 
tiri ių Valstijų. Iran as yu6 
gavęs 40 milijonų doleriuį 
pagal amerikinę Ketvįrjo 
Punkto programą prieš ko
munizmą. Bet sako, reikė
tų daug daugiau.

« ’i ...............................        ■ ■ ■■ ■ .. I I ■ I .................................... ... ..............  ..............................................
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(Tąsa)
“Aš jam esu niekas daugiau, kaip 

maitintoja.”
Ji net nebeturėjo drąsos priešintis. Ji 

buvo apleista. Baigiant pietauti, jis pa
stebėjo, kad buvo nieko nekalbėjęs; jis 
pajuto lyg ir sąžinės nerimą; bet bijojo, 
kad jei jis tik ištars žodi, ji pradės jį 
klausinėti. Jis įkišo blogai sulenktą ser
vetėlę į žiedą, skubiausiai pakilo ir, la
bai stengdamasis neužkliūti už prale
kiančio motinos žvilgsnio, išėjo... jis bu
vo beišeinąs, kai staigus impulsas... Jis 
paklausė (jis buvo tikras, kadangi Noe- 
mi jam tai buvo pasakiusi, bet jam dar 
reikėjo pasitvirtinti tai, ką žinojo):

— Tai šį vakarą mes pietausime pas 
Viliarus?

Aneta, dar tebesėdėdama, niūriai ne
judri, į jį nežiūrėdama pasakė:

— Nėra pietų.
Ant durų slenksčio Markas sustojo 

nustebęs:
— Kaip! Man taip sakė...
— Kas tau taip sakė?
Vaikas sumišęs neatsakė: motina ne

žinojo apie jo vizitus pas Noemi. Jis 
paskubėjo nukreipti klausimą kitu klau
simu :

— Tai kokią tada dieną? — paklausė 
jis nusivylęs.

Aneta gūžtelėjo pečiais. Nebebuvo nė 
kalbos apie pietus pas Viliarus! Noemi, 
žaisdama, jam buvo pasakiusi: “sekan
čią savaitę”, kaip ji būtų pasakiusi: “ke
turiasdešimtais metais!”.

Markas paleido durų rankeną ir su
grįžo neramus. Aneta pažvelgė į jį, iš
skaitė jo nusivylimą ir tarė:

— Aš nežinau.
— Kaip! Tu nežinai?

Aneta pasakė:
— Viliarai išvažiavę.
Markas sušuko:
— Ne!
Ji atrodė neišgirdusi. Markas savo ne

kantrią ranką padėjo ant motinos ran
kų, ištiestų ant stalo ir maldavo:

— Juk tai netiesa?
Aneta, pabusdama iš savo sustingimo, 

pakilo ir pradėjo nukraustyti stalą.
—Bet kur? Bet kur? — šaukė pri

blokštas Markas.
-— Aš nežinau, — tarė An-eta.
Ji nuėmė lėkštes ir išėjo.
Markas stovėjo persigandęs prieš sa

vo sugriuvusią svajonę. Jis nesuprato... 
Šis staigus išvykimas neįspėjus... Nega
li būti!.. Jis pasijudino bėgti paskui mo
tiną ir išplėšti iš jos paaiškinimą... Bet 
ne! Jis sustojo... Ne, tai netiesa!' Da
bar jis supranta... Aneta pastebėjo jo 
meilę. Ji nori juos perskirti. Ji melavo, 
ji melavo! Noemi anaiptol nėra išvažia
vusi... Ir jis neapkenčia savo motinos.

Jis išslinko iš buto, nuriedėjo laiptais,

jis ėjo, bėgo plakančia širdim pas Vilia
rus. Jis norėjo Įsitikinti, kad jie nėra 
išvykę. — Ir iš tikrųjų jie buvo namie. 
Tarnas pasakė, kad ponas ką tik išėjo; 
ponia pavargusi, ji nepriima. Tačiau 
Markas privertė paprašyti, kad ji teik
tųsi jam skirti valandėlę pasimatymui. 
Tarnas sugrįžo: “Ponia apgailestauja, 
bet tai neįmanoma.” Vaikas karštai 
spyrėsi: jam reikia ją pamatyti, tik va
landėlę, jis turi jai labai svarbių dalykų 
pasakyti... Tuo tarpu jis kalbėjo padri
kai, besikeičiančiu, niurzgiančiu ir 
smaugiamu balsu, nevikriai mostaguo
damas, rausdamas, kone verkdamas. 
Smalsi ir pajuokianti abejingo tarno 
akis supainiojo jo minčių -siūlą. Jį jau 
stūmė pro duris; jis kvailai priešinosi, 
rėkdamas draudžiąs jį liesti: tarnas jam 
pasakė dumti, o jei jis nenutils, tai pa
skambinsiąs sargui, kad jį nulaipintų... 
Durys už jo nugaros užsidarė. Susigė
dęs ir įsiutęs jis pasiliko ant slenksčio, 
negalėdamas pasiryžti išeiti. Ir mašina
liai atsirėmęs į duris, jis pajuto, kad du
rys blogai uždarytos ir pasiduoda. Jis 
pastūmė vieną durų pusę ir įėjo. Bet 
kokia kaina jis norėjo pasiekti Noemi. 
Prieškambaris buvo tuščias. Jis žinojo, 
kur buvo kambarys, ir įslinko i korido- •7 V 4. i
rių. Viduje jis išgirdo Noemi balsą. Ji 
sakė tarnui:

Artinasi Motinų Diena
Pas mus progresyviškos 

moterys apsilenkė šiemet 
su šventimu Motinų Dienos. 
Dėl mažų dalykėlių išeina 
barniai, viena kita įžeidžia 
ir tokiu būdu lieka apleisti 
geresni darbai, draugijinis 
veikimas. Tekių dalykų tu
rime saugotis, nes mes tu
rime daug svarbesnių rei
kalų, kuriuos reikia atlikti, 
kurie priduoda mums sma
gumo ir visuomeninės nau
dos.

Todėl kai kurios progre
syviškos lietuvės vis tiek 
pageidauja švęsti Motinų 
Dieną. Susitarę kelios kvie
čia visas moteris ir, žino
ma, vyrus į balių Motinų 
Dienoje. Bus geri pietūs. 
Prasidės 2-rą valandą po
piet, Serbian Hall, E. 39th 
St. Tai bus gegužės 10 d.

Dalyvaukite moterys ir 
vyrai šioje puikioje iškil
mėje. Dilgele

— Fe, fe! Jis man-e erzina!.. Gerai 
padarėte, nušnypšdamas nosį tam čirkš- 
liui! •

Jis vėl atsidūrė ant laiptų. Jis bėgo. 
Jis verkė, jis griežė dantimis, jis buvo 
pamišęs. Dusdamas jis atsisėdo ant vie
nos laiptų pakopos. Jis nenorėjo, kad 
gatvėje žmonės matytų jį verkiant. Nu
sišluostęs ašaras, apsisiautęs ramumu, 
kuris dengė pasiutusią širdgėlą, jis ne
jučiomis pasuko namų link. Jis buvo ne
tekęs vilties... Mirti, jis norėjo mirti! 
Gyvenimas nebeįmanomas. Ji buvo per
daug biauri, perdaug žema, ji melavo, 
viską melavo!.. Jis nebegalėjo alsuoti. 
Praeidamas Seną, jis galvojo pulti į ją. 
Bet kažkoks kitas nelaimingasis jau bu
vo jį pralenkęs: pakrantė juodavo lyg 
musių aptūpta. Koks tūkstantis žmonių 
— vyrų, moterų, vaikų, — pasilenkusių 
ant tilto atramos, godžiai žiūrėjo, kaip 
ištraukia skenduolį. Kokie jausmai juos 
stūmė? Labai nedaugelį sadistiškas vir
pulys. Nedaugelį gailesys. Didelę dau
gumą įvairenybės patrauklumas, dyka- 
duoniškas smalsumas. Geroką skaičių, 
gal būt, grįžimas į patį save: pamatyti, 
kaip kenčiama (“kaip aš galėčiau ken
tėti”), pamatyti, kaip mirštama (“kaip 
aš mirsiu”). Markas čia išskyrė tik že
mą smalsumą; jis juo pasibiaurėjo. Žu
dytis: taip, bet ne lauke! Jis buvo kaip 
Aneta: jis juto laukinio išdidumo gėdą:

(Bus daugiau)LAISVES CHORO KONCERTAS

Cliffside, N. J.
| Puikiai pavykęs
■ LMS parengimas

Balandžio 19 d. New Yor-i
■ ko ir New Jersey Lietuvių 
! Meno Sąjungos apskritys 
! čia turėjo paręngimą. ITo- 
! gramą vedė gabioji Mildred
Stensler, o pildyto jais buvo 
Leonas Yonikas, Edwardas 
Skučas, Harry M i t k u s, 
Frank Balwood, Ruth Ęell 
su šokėjų grupe ir dar ke
letas Amerikos lietuvių jau
nosios kartos talentingų 
menininkų, kurių pavardžių 
nenugirdau. ‘

Programa susidėjo iš dai-; 
nu, liaudies šokių ir muzi
kos. Baigiantis programai, 
Mildred Stensler surikiavo 
visą publiką į vieną chorą, 
ir jos vadovybėje gražiai 
bei skambiai sudainuota 
keletas liaudies dainelių.

Šioji žavinga programa, 
išpildyta jaunosios kartos 
lietuvių ir lietuvaičių, tęsė
si virš 3 valandų.

Pasibaigus programai, 
buvo šauniai pasivaišinta 
ir draugiškai pasikalbėta. 
Dalyvavusiems šiame, pa
rengime bus ilgu prisimini
mu šio šventadienio žavin
goji meno programa.

Publikos, kaip dėl šios 
mažos lietuvių kolonijos, 
susirinko vidutiniai. S.

LEON YONIKAS RICHARD BARRIS
Baritonas iš New Yorko Akordionistas iš Bostono

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums j namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

Įvyks Sekmadienį, Gegužės-May 3xią d.
Pradžia 2-rą vai. popiet

KLWBO SVETAINĖJE, "„i.,".’T:."’Z”
Programoje dalyvaus žymūs menininkai iš toliau:— LEON TONIKAS, baritonas iš 
jK'ew Yorko; RICHARD BARRIS, akordionistaš iš Dedham, Mass., ir FRANK 
I B ALE VIČI US, pianistas.
r^įinų, muzikalių instrumentų ir sceniškų šokių programą duos žymūs talentai iš 
New Yorko. Lietuvių liaudies šokiai ir dainos, dalyvaus ir LAISVES CHORAS.

...------ -----  Įžanga $1.00. Vaikams nemokamai ---------- :
Tai bus nepaprastai gražus koncertas, nepraleiskite jo nepamatę ir išgirdę. Pra

šome nesivėiuoti. Laisvės Choras.

Užrašyklt Laisvę Savo Draugui.

Mrs. Roosevelt padeda vainiką ant kapo savo vyro, 
velionio prez. Franklin Deilano Roosevclto. Apeigos 
įvyko balandžio 12-tą, aštuoneriu metų sukaktyje 
nuo jo mirties. Kapas randasi Hyde (Park, Rooseveltų 

šeimos rezidenciniame sodelyje netoli namų.

Balandžio 18 d. vakare mi
rė gal būt seniausia lietuvė 
So. Bostone, Elzbieta Patrikie
nė. Mirė miesto ligoninėje. 
Palaidota balandžio 21 d. 
Mount Hope Kapinėse. Ji bu
vo žjnona Jono Patrikos, kuris 
mirėj sausio 14, 1941 m., taip
gi velionė Elzbieta Patrikienė 
buvo! pamotė Div J. F. Boriso 
žmonos Onos. Kadangi ji 
Oną užaugino nuo dviejų me
tų amžiaus, todėl ir jautėsi, 
kad Qna yra kaip tikra jos 
duktė.

Elzbieta Patrikienė gimė 
spalio 22, 1866 m. Kuršėnų 
parapl. Velionė retkarčiais pa
dėdavo padirbėti prog. orga
nizacijų statomuose vaka
rėliuose. Jinai buvo narė Lie
tuvos 'Dukterų ii- Sūnų Drau
gystės' nuo vasario 1 d. 1914 
m. i

Prie; kapo pasakė kalbą M. 
Kazlauskas, Patrikų šeimos 
draugas. Jo kalba buvo jaut
ri ir nuoširdi.

Liet.- Dukt. ir Sūnų Drau
gystę Atstovavo šios draugės: 
Sinkinėl, Sabulienė. I.issell, ir 
Gelžinibnė, o drauge Helen 
Tamašauskienė savo mašina 
jas į kapines nuvežė. Laidotu
vėms patarnavo, laid, direkt. 
J. Caspkras. Reporteris.

-j-------------- --------------Hanford, Conn.
Į

Iš Laisvės Choro veikimo

Kas svarbiausia, ką dabar 
turime pasakyti, tai kad Lais
vės Choifas rengiasi prie savo 
metinio koncerto. Kaip žino
ma, Laisvės Choras visada 
duoda koncertus su geriausio
mis programomis. Taip ir š) 
syki bus labai turtinga prog
rama su dainomis ir kitais pa- 
marginimais.

Buvo minėta, kad Choras 
turi daug naujų dainų, kurių 
dar mūsų visuomenė negirdė
jo. Tai dabar turės progą iš
girsti. Bet kas svarbiausia, tai 
kad turėsime meno jėgų ir H 
toliau, kaip tai: bus Leonas 
Yonikas iįi New Yorko, armo- 
nistas J. Kičas ii* daug kitų.

Tas musų koncertas įvyks 
sekmadienį, gegužės 3 d. Pra
džia 2 vai. po pietų, Klubo 
svetainėje 227 Lawrence St.

Taigi, tegu visi 'keliai veda 
į Hartfordą gegužes 3 d.

Ir kas svarbiausia, kad tą 
dieną prjipuola darbininkų 
šventė gegjužinė. Atsiminkime, 
kad ponij 
užgrobti nuo darbininkų, pa
vadindama ją ‘kūdikių, diena” 
arba kitokiais vardais. Bet tie 
bandymai | jipms nesiseka. 
Nors dalį žmonių jie suve
džioja, bet plačiosios visuome
nės negali apgauti.

Taigi, stojkime savo eilėse ir 
kovokime UŽ savo teises.

B. M.

bando tą dieną

Scranton, Pa.
Balandžio 19 d. mirė Eva 

Cherkauckienė, gyvenusi 427 
Grace St., sulaukusi 82 metų 
amžiaus. Velionė Eva išgyve
no Scrantone virš 50 metų, 
paliko nuliūdime dvi dukteris, 
Marijoną ir Ona, taipgi sūnų 
Vladą, kuris gyvena Phila
delphia, Pa., daugelį giminių, 
ii- dar daugiau draugų.

Kadangi Cherkauckų šeima 
jau seniai nutraukusi ryšius 
su bažnyčia, tai ir laidotuvėse 
nebuvo kviestas kat. kunigas. 
Laidotuvių apeigas atliko bap
tistų bažnyčios pareigūnas 
Addison' E. Pero.

Palaidota tapo Abingtono 
gražiose kapinėse 22 d. bal., 
didokas būrys draugų palydė
jo ją i amžinybės ir poilsio 
vietą. Jos karstą puošė labai 
gražios gėlės nuo giminių bei 
draugų, o laidotuvių dir. W. 
Pestinikas atliko gerą 
ir mandagų patarnavimą ir 
varde sūnaus ir dukterų pa
kvietė visus palydovus į na
mus, kur buvo visi gerai pa
vaišinti.

Linkiu nuo savęs Cherkauc
kų šeimai užuojautos netekus 
savo mylimos motutės, o tau 
Eva, ilsėtis ramiai gražiose 
Abington kapinėse.

P. Šlekaitis.
P. S. kadangi drauges* 

Cherkauckiūtės yra Vilnies 
skaitytojos, tai jos man įteikė 
$6, kad pasveikinti Vilnies 
dalininkų suvažiavimą, taipgi 
jų giminaitis F. Miller įteikė 
su pasveikinimu $2. Apart jų 
šį suvažiavimą pasveikino dar 
P. Šlekaitis su $2, o po $1 į- 
teikė: Scrantonietė, B. Pvek- 
laitienė, Ella Sakevičiukė ir 
D. Elinckienė. (

Viso susidarė $14.
Pinigai pasiųsti7 Vilniai.

P. Šlekaitis.

NAUJA DATA]
ATIDĖJIMUI

Rosenbergy 
Pasigailėjimui 

Sąskridžio
Sekmad., Gegužės 3

2 vai. dieną

Randalls Island 
Stadium

Praeito Sekmadienio tikietai bus 
priimami.•

Laikas Trumpėja— 
Reikalas Didesnis!

ĮŽANGA $1.00 ‘ 
Visiem žemiau 16 metų

NEMOKAMAI.

Now York Committee for Cle
mency for The Rosenbergs, 

1050 — 6th Ave., N.Y.C.
LO. 4-9585U--------------- -- - ------- -

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

Gegužės 3 d., Draugijų svetainėje, 
L.D.S. 21-ma kuopa rengia prelekci- 
ją sveikatos klausimu, kurią pateiks 
Dr. M. D. Palevičius, tuojau po kuo- 
pos susirinkimo, apie 1 vai. popiet.

Bus parūpinta užkandžių ir kavos, 
tad nesigaminkite pietų namie.

įžangos prclekcijai nebus. Kvie
čiame visus atsilankyti ir sužinoti 
daug svarbių dalykų apie sveikatą.

Kuopos valdyba.
(83-84)

MONTELLO, MASS.
Paskaita sveikatos klausimu: — 

“žmonių Ligos ir Sveikata”. Tokia 
tema Dr.’ J. F. Borisas paraše pa
skaitą, kurią išleido L.D.S. centras, 
šeštadienį, gegužės 2 d., 7:3t) vai. 
vakare tą paskaitą skaitys, su pa
aiškinimais pats autorius Dr. J. F. 
Borisas iš So. Bostono. Bus Liet. 
Taut. Namo apatinėje salėje, Ren
gia L.D.S. 67 kuopa. įėjimas nemo
kamai. Valdyba.

MONTELLO, MASS.
L. L. D. 6-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks pirmadienį, gegu
žes 4 d., pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai yra prašomi dalyvauti 
susirinkime, nes yra svarbių dalykų 
aptarimui. Vienas iš jų tai Laisvės 
koncertas, kuris įvyks gegužės 16 d., 
o antras — Laisvės piknikas, kuris 
įvks liepos 4 ir 5 dienose, Montello 
Lietuvių Tautiško Namo Parko. .

Gco. Shimaitis, fin.rašt.
(83-84)

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

HELPER’S. Experienced on 'heavy 
sheet metal fabrication. Steady 
work; good working conditions. Ap
ply in-person. See Mr. Paul Aspen.

FRANK B. CLAYTON’S SONS, 
1225 N. 11th Street.

_________________ ________ (82-84)
OPERATORS. Experienced. Tape 

sewers. Sleeve setters; arfn-hole rai
sers; edge stitchers and shapers on 
quality trench coats. Steady work. 
Apply in person.

C. & C. CLOTHING CO., 
1234 Carpenter Street.

(80-84)

CABINET MAKERS. Able to build 
fine wooden cabinets from blue 
prints; working to close tolerances. 
Good pay; steady work; paid holi
days and insurance. Apply or phonė. 
HARRY A. PROCK CABINET CO., 

Rices Mill Rd., Glenside.
Turner 1200.

(80-86)
LABORERS. For chemical manu

facturing plant in North East Sec
tion. Married Men preferred. Must 
work any shift.

Phone JE. 3-1700.
ASK FOR MR. CARPINELLI.

(81-87)
BODY & FENDER MAN. 1st 

class. Experienced on all makes of 
General Motor cars. Steady work; 
good working conditions. Apply in 
person.

Frank Robinson
AUTO BODY WORKS 
1711 Gillingham Street.

(82-88)
AUTO BODY AND FENDER MAN

To work on Commercial Truck re
pairs. Good working conditions. 
Sick benefits; Blue Cross and Blue 
Shield. Call

MR. RALPH PORSIA
KI. 5-6550.

 (84-90)
(84-86)

COOKS. Experienced for first class 
restaurant. 5 day week. Steady em
ployment; paid vacation. Apply or 
phone: BOOKBINDERS SEAFOOD 
HOUSE. 215 So. 15th Street.

KI. 5-0184.
(84-86)

AUTO MECHANICS. 1st class. 
Must be exp. on all phases. Our men 
can average $100 wk. and more. Yr. 
round. Steady empl. Good working 
conditions for right man. Phone— 
DE. 3-2293 for interview.

(84-90)
HELP WANTED FEMALE

MEAT CUTTERS. Experienced or 
apprentice. Steady work; good work
ing conditions for the right man. 
Apply or phone MEDIA TERMINAL 
MARKET, 18 W. State Street, 

Media, Pa. MEDIA 6-2240.
<(78-84)

OPERATORS. Experienced. Front 
Makers, Collar Setters, Zipper Set
ters. On Ladies Cotton Dresses. Al
so needed Lewis Blind Stitch Oper
ators. Apply in person.
I. STEINBERG, Tulip and Dauphin 
Streets.
ators. Apply in person. 4th Floor.

(80-85)
FILE CLERK. Relief Telephone 

Operator. Pleasant working condi
tions. 5 day week. Apply by letter 
only. Mr. E. J. Howe. HILL CHASE 
CO., Trenton Ave., & Ontario St., 
Philadelphia, Pa.
__________________________ (81-87)

Agents Wanted
WOMEN. Are you interested in 

a Business of your own? Hours to 
suit your convenience. We will train 
you for this pleasant, lucrative 
work; must be over 21. Selling 
Avon Products. Phone DE. G-5574 
for appointment.

(81-84)

CHILD’S NURSE. Experience and 
references required. 2 children, ages 
4 and 1. Sleep in, $40 week. Steady 
position to right woman. Phone — 
Midway 2-8870 for interview.

(84-90)

WOMAN or PRACTICAL NURSE. 
Experienced. Charge of 3 month old 
baby and 4 yr. old child. Light 
household duties. Sleep in. Own 
room and Bath. $30 week. Other 
help kept. References required. 
Phone Welsh Valley 4-7465 for in
terview.

(84-86)

REAL ĮSTATE“
Business Property for Sale

Attention Business Men. Taproom. 
Burlington County. Outskirts * of 
town. 75 foot. bar. Bar gross over 
$900 week. Large living quarters. 
Asking $40,000. Half cash. Many 
other Taproom listings. DORIS H. 
PETTIT. Haddonfield 9-7100. Day 
or Evening.

(81-84)

Business Service
FURNITURE REFINISHING AND 

REPAIRS. Estimates cheerfully 
given, no obligation.

FURNITURE CLINIC
6049 Walnut Street. GR. 4-6089

(80-86)

Vakar diena .tai jau iš
mokėtas čekis.

Rytojus tai skola ateičiai.
Ši diena tai gatavieji pi

nigai — rūpinkis protingai 
juos sunaudoti. (

Armėnų patarlė

3 pusi.—Laisvė (Liberty)-Kelvirlad., BalancL-April 30. 1953



Gavome sveikatai 
naudingų žinių

Balandžio 19-tą Liberty 
Auditorijos patalpose J vyko 
LLD kuopos rengtas popietis 
prelekcija sveikatos tema. 
Dr. Peter Gustaitis kalbėjo 
apie įvairius naujuosius reu
matizmui gydyti vaistus ir 
apie daugelį kitų. Taipgi su
teikė įdomių ir svarbių žinių 
apie reumatizmą, jo rūšis, jo 
gydymą.

Dr. Gustaitis patarė tų vi
sokių vaistų neimti taip sau 
nuo “ausies,” tik dėl to, kad 
kas nors jais buvo gydytas ir 
tam asmeniui gerai veikė. Yra 
visokių laipsnių reumatizmo. 
Ir žmonių bendroji sveikata 
nėra visų vienoda. Taigi, kas 
vienam gali būti pagalba, ta 
pati dozė tų pačių vaistų gali 
kitam būti nelaimė.

Vaistais galima gydytis tik
tai po atsargia daktaro prie
žiūra. Kitaip gydymosi pasė
kos gali, būti blogesnės už pa
čią ligą.

Bendrai reumatizmui yra 
naudinga šildymas. Tačiau 
negalima tikėtis pasveikti nuo 
kelių pasikaitinimų, kaip kad 
negalima tikėtis pasveikti nuo 
kelių bandymų su vaistais, sa
ke jis.

Po prelekcijos, klausytojai 
statė apie porą dešimtų klau
simų. Vieni buvo ryšiumi su 
prelekcija, kiti apie kitas 
sveikatos problemas. Dakta
ras atsakinėjo.

Išleidus svečią prelegentą, 
dar buvo laiko. Tad pakviesti 
tarti žodį kitą pora TuLD dar
buotojų. Jie kalbėjo apie or
ganizacijos ir apie bendruo
sius bėgamus reikalus.

Susirinkimo vedėjui papra
šius dalyvių prisidėti svetainės 
samdymo iškaščiams padeng
ti, publika gerai atsiliepė. 
, Rengėjai dėkingi prelegen
tui, kalbėtojams- ir visiems 
prisirijusiems (, įvykdyti nau
dingą sueigĄ. K-as.

Rosenbergam gelbėti 
mitingas sekmadienį

Milžiniškoje atvirame ore 
aikštėje — Randall’s Island* 
Stadiume rengiamasis masinis 
mitingas Įvyks jau ši sekma
dieni, gegužės 3-čią. Pra
džia 2 vai. Įžanga $1. Vai
kams iki 16 metų Įžanga ne
mokama. Kviečia visus daly
vauti, perpildyti tą 25,000 
talpos sporto stadijoną.

šis mitingas buvo rengtas 
praėjusį sekmadienį, bet ta
po dėl lietaus atidėtas.

Mitinge kalbės 
žymūs kalbėtojai, 
skaitytas naujas 
Urey pareiškimas 
klausimu.

Dr. Urey, žymus atomo sri
ties žinovas mokslininkas, ap
dovanotas Nobelio premija už 
nuveiktus atomo srityje atra
dimus, jau seniau buvo pareiš
kęs, jog Rosenbergų byloje 
yra daug kas abejotina. Kad 
toms abejonėms esant jis 
prašo nežudyti Rosenbergų, 
bet bylą pernagrinėti. Jis bu
vo žadėjęs bylą studijuoti to
liau.

Dabar komitetas Rosenber- 
gams gelbėti praneša, kad 
nuo to mokslininko gavo kitą 
pareiškimą. Tai turės būti la
bai įdomus ir reikšmingas do
kumentas.

Apie 500 meno mėgėjų ir 
Broadway bei Ilollywoodo 

’aktorių suvaidins spektaklį, 
vaizduojantį Rosenbergų by
lą.

Daug mūsų žmonių važiuo
ja į Coney Island, į parkus 
tikslu pasigauti saulės. Ran- 

Jdall’s Island Stadiume švies 
ta pati saulė. Bet jeigu tenai 
švitinsitės saule, pagelbėsite 
nuteistiems mirtin jauniems 
pažangiems tėvams išlikti gy
vais ir teismuose gauti ištei
sinimą. Pagelbėsite jiems su 
jų vaikais dar kartą pasi
džiaugti saule dausose ir su
laukti džiaugsmo saulės savo 
gyvenime. R. G. R.

nacionalini 
Ir bus per- 
Dr. Harold 

tos bylos

NewWto*^Ė0gfe7lnl(a
*iS3G6 NEW YORK NEW YORK
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Help Wanted Female HELP WANTED—FEMALE

Paskutinė tos rūšies 
pramoga šeštadieni

vakarą, Lit 
patalpose, 

banketas ŠĮ
Banketą

Gegužės 2-ros 
berty Auditorijos 
Įvyks paskutinis 
sezoną šioje vietoje,
rengia grupė draugų, išleistu
vėms Vinco ir Onos Žilinskų, 
kurie apleidžia šią apylinkę, 
išsikelia apsigyventi Penhsyl- 
vanijon.

Žilinskai gyvena Kearnyį 
N. J. Tačiau brooklyniečiams 
jie ne mažiau pažįstami už 
vietinius. Ir ne mažiau myli-Į 
mi, nes visi Įvertina jų gražią 
talką visiems svarbiesiem^ 
didmiesčio lietuvių organiza
cijų ir įstaigų veiksmams. Dėl 
to tikimasi, kad gražus būrys 
brooklyniečių atvyks sykiu su 
newjersieciais gražiai praleis
ti vakarą sir išlydimais visų 
bendrais draugais Žilinskais.

Gera vakarienė, su visokiais 
banketiniais prieskoniais, bus 
duodama apie 7 vai. Kviečia 
visus. D-ė.

Vilniai parama
P. šolomskas pridavė
Wm. Kūlikas ...........
K. Briedis ...............
A. Matulis .............

R.
Pa tašius ........ 
ir E. Mizarai . . .

Viso:

A & P darbininkai 
sugrįžo į darbą

44' goję demonstracijoje ir para-

2.
9 *—< •

Atlantic ir Pacific maisto 
krautuvių darbininkai Brook- 
lyne ir Queens sugrįžo i dar
bą praėjusį pirmadieni, išbuvę 
streike 9 dienas. Sugrįžo 
abiejų unijų nariams sutikus, 
kad dabar derybose su kom
panija darbininkus atstovaus 
AFL Amalgamated Meatcut
ters Lokalas 342.

Minėtos unijos nariai buče- 
riai jau turi sutarti, galiojan
čią iki 1954 metų spalių mė
nesio. BuČerių yra mažuma. 
Maisto pardavinėtojų, kasi
ninkų ir kitų darbininkų yra 
daugiau. Jie buvo nusibalsavę 
turėti savo uniją, AFL Retail 
Clerks Lokalą 1500, Tačiau 
firma atsisakinėjo nuo derybų 
su darbininkų naujai pasirink
tu lokalu. Dėl to darbininkai 
buvo sustreikavę.

Mėsininkų (bučerių) unija 
sutiko pardavinėto j ų 
reikalus prižiūrėti bendrai su 
klerkų (kasininkų) lokalo at
stovais. O išsibaigus dabarti
niam kontraktui, kasininkų 
(klerkų) lokalas reikalaus 
perbalsuoti atstovybės klausi
mą. Jie to reikalavo dėl to, 
kad jų algos (palyginus su 
algotnis panašiuose darbuose 
kitur) mažos. Bendrai esanti 
$55 už 4.5 valandų savaitę.

Šventadienio proga iš Lef- 
court pastato 
vogę $80,006 
liukų. Vagys 
žinti aplinką 
informaciją,
rai apsaugota ir 
einama.

14-to aukšto'iš
vertės mink k ai
tu re ję gerai pa
ar turėję gerą 

Vieta buvusi ge- 
sunkiai pri-

šaukia gegužines komitetas

KEPYKLAI PARDAVĖJOS .
Patyrusios. Nuolatinis darbas. Gf> 

ra mokestis. Puikios darbo sąlygoj. 
Kreipkitės: V

QUALITY BAKERY
132-08 Rockaway Blvd.,
South Ozone Park, L. I.
TEL. JAMAICA 9-3146

(81-85)

KILPŲ SIUVĖJOS
Patyrusios ant full fashioned wool 

sweaters ar P looping. Nuolatinis 
darbas, gera mokestis. Kreipkitės:

FRED ZIER
13 Blecker St., Brooklyn, 

(arti Bushwick Ave.)
(82-84)

REIKALINGOS PATARNAUTOJOS
Su patyrimu ar be patyrimo. Nuo

latinis darbas. Gera Alga. Puikios 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

Villa Rosa Italian Restaurant
69.3 — 86th St., Brooklyn

Tel. SH. 5-8954
(84-88)

REIK A LING A HAIR DRESSER
Gera—pilnai išsilavinusi padabina

mo Operatore. Nuolatinis darbas. 
5 dienos, 40 valandų. Gera mokestis. 
Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

ALEX BEAUTY SALON
105 E. 189 St., Bronx-

Tel. FO. 1-8226
(84-90)

OPERATORES
Patyrusio prie fur mašinų. Dirbti 

prie odos dalykėlių. Nuolatinis dar
bas. Gera mokestis. Kreipkitės:

MARGO LEATHER NOVELTIES
CO.

7.3 Liberty Ave., Brooklyn
DI. 2-400-1.

(84-86)

demonstruoti
(Square) lei

dimai gauti iš parku ir iš po
licijos department!!. Tai pasa
kė ir pats New Yorko polici
jos komisijonierius Monaghan 
savo pareiškime balandžio 
28-ta. t

Gavus užtikrinimą, komite
tas atsišaukė Į darbininkus ir 
jų prietelius:

“Gegužes Pirmą užpildyki
te kožną coli Union Aikštes! 
Dalyvaukite demonstracijoje 
už taiką ir civilines teises!”

Union Square randasi prie | radienio ryto 11 vai. Bet 
14th St. ir Broadway, 1 New Į 6:20 vakaro to atsakymo dar 
Yorke. 'nebuvo.

Susirinkti prie 
ir

ąpylin-

Mitingai paprastai būna 
17th St., tarpe Broadway 
4th Ave. Didžiosios sva 
laikotarpiais, tokiais, kaip šis, 
publika užpildo visą aikštę, 
park utį ir 
kės gatves.

i Dėl niaršavimo gatvėmis 
|šiuos žodžius rašant tebebuvo 
i laukiama komiteto su polici- 
Įjos viršininku derybų pasėkų. 
Visuomenės reikalavimai leis
ti martuoti daugėjo. Valdinin
kai delsė. Policijos viršininko 
atsakymas buvo žadėtas ant- 

ir

Gegužinės komitetas pasiūlė 
trejopą maršavimui planą

Bendrosios Darbininku ir 
Liaudies Gegužinės Komitetas 
Įteikė New Yorko Miesto Poli
cijos Departmentui prašymą 
su trimis skirtingais pasiūly
mais vietų, kuriomis komitetas 
sutinka pasukti marša v imą. 
Dėl to turėjo pasimatymą su 
policijos viršininkais antradie
nio rytą.

si pas viršininkus su protestu 
dėl atšaukimo originalio leidi
nio m aršu ot i 8 th Ave.

Laukiant pasitarimo su po- 
i, komitetas visu 
rengiasi maršavi-

Tą pati daro ir visi sky- 
visos pasisakiusios mar- 

organizacijos. Jos ko
i’ savo vietą ir ten gaus 

savo komiteto informaci-

i smarkumu 
|mu i.
riai,
šuoti
liaus
nuo

Niekas nesiruošia atsidėti 
ant darbininkų priešu spaudos

Šios 
sime 
M.

amalgameitų, 
sandė-

mu-

“Mes specialiai atsišaukia
me i narius tų didžiųjų uni
jų— International Ladies Gar
ment Worker^
s k ry bei i n i ų, m ar i n i n k ų, 
lių ir raštinių darbininkų, sta
tybininku s—m a r š u o t i. su 
mis šią Gegužės Pirmąją!

“Jūsų unijok gimė ir tapo 
išaugintos kbvoje prieš pra- 
kaitaunių sąlygas, ir prieš 
tokius politinius persekioji
mus, kurie gTąsina mūsų 
liai šiandieną. I Jūsų eilėse 
begyvuoja stipri Gegužės 
mosios tradicija.

“Dabar yra|' laikas veikti 
vieningai už taiką, už lygybę, 
už ekonominį saugumą, už de
mokratinę laisvę

“Stokite Į G 
sios paradą!” j

KEPYKLAI PARDAVĖJOS
Patyrusios. 5 dienos. Sekmadie

niais nedirbama. Nuolatinis darbas. 
Gera mokestis. Puikios darbo sąly
gos. Kreipkitės:

BECKMANN
720 Classon Ave., Brooklyn, N. Y.
Tel. MA. 2-4922 (8 A.M. iki 2 P.M.)

(81-84)

te- 
h’r-

REIKALINGOS MERGINOS AR 
MOTERYS

Patyrimas nereikalingas, prie len
gvo džiulerių darbo. Nuolatinis dar
bas. Geros darbo sąlygos. Kreipk i-

‘'informacijų.” Jas ims tiktai 
nuo savo konferencijoje iš
rinkto komiteto.

Tautines grupes, tarpe tų ir 
lietuviai, susirinks 2:15 ant 
37th St., tarp 8th ir 9th Avės. 
Tautinės grupės visos bendrai 
turės vieną iškabą, ant kurios 
bus užrašytos visos prisidėju
sios grupės. Ir turės visos 
bendrai 13 muzikantų beną, 
už kuri taipgi sumokėjo visos 
bendrai. Taip pranešta pas
kiausioje gegužinei konferen
cijoje, Įvykusioje praėjusi šeš
tadienį, New Yorke?

komitetas prašo visus būti 
savo vietoje gegužės 1-mą, 
2:15 vai. 37th St. Būti violo
je laiku svarbu del to, kad 
jeigu maršavimo vieta būtų nu
kelta kur toliau, nebus laiko 
laukti išmaršavimui skirtos 
valandos. K°r.

“ADOMAS IR IEVA”
progos pamatyti
savaitės pabaigoje turė- 

vicna 
Ado-

B. Šalinaite-Sukaskienė

mas ir Ieva”. Tai yra neilgas 
komiškas muzikaliais veika
las, kurio sąstatą sudarys šie 
gabūs aidiečiai: E. Brazaus
kienė, P. Grabauskas ir J. 
Grybas. Juos mokina talentin
ga ir visiems gerai žinoma 
muzikė B. šalinaitė-Sukaskie- 
nė. Tikimasi gražių pasekmių.

Operetės vaidinimas Įvyks 
jau' šĮ sekmadieni, 4-tą vai. 
p.p., Liberty Auditorijoj, kuo
met bus minima M. Petrausko 
80 m; gimimo sukaktis. Be to, 
Aido Choras atskirai išpildys 
keliolika šio kompozitoriaus 
kūrinių, kad pridavus daugiau 
reikšmingumo šiam paminėji
mui.

Aido Choras kviečia visus 
atsilankyti i rengiamą Miko 
Petrausko paminėjimą. H. F.

QUEENS CHAIN & FINDINGS 
CO.

122-13 —15th Ave.
College Point, L. I. Tef. FL. 8-0715

(81-84)

Pirmo-

išgirsti, kad
sišaukimas ne-

M in etų
jau

Įdomu buvo 
tas komiteto a 

j buvo “balsu tyruose, 
jr eilės kitų unjijų nariai 
Įvykdė savo susirinkimus, kon
ferencijas ir masinius mitin
gus. Ir nusitarė dalyvauti dar 
didesniais būriais, negu 
kada dalyvavo, Gegužės 
mos iškilmėse.

REIKALINGOS PARDAVĖJOS 
KEPTUVĖJE

Nuolatinis darbas. Gera mokestis.
Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

FACKLER’S BAKERY
1.38-81 Francis Lewis Blvd.

(arti 241 St.)
Rosedale, Queens, N. Y.,

REIKALINGOS COUNTER GIRLS

Dirbti Ice Cream parlor. Nuola
tinis darbas, gera alga. Puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

745 Nostrand* Ave., Brooklyn
(82-84) > ________________________________ (

bent 
Pir- 
E.

(84-86)
REALESTATE

Nuo 8 A. M.—4 P. M., nuo 12 vi-’ 
durnakčio iki 8 A. M.

Kreipkitės:
. Brooklyn Doctors

4421 — 15th Ave.,

O R ir floor.

Karo nuotaką suėmė 
deportavimui

Balandžio 23-čią, Queens, 
tapo areštuota Į Mrs. Goldie 
Dayidoff, 23 m. Ją suėmė va
dovaujantis Walter-McC 
istatu

Imigracijos adentai pas ją 
isibriovė 7 vai. ryto, jos vy
rui ką tik išėjus' i darbą. Ne
sant kur palikti,' ji ir 2 metų 
dukrytę turėjo nusinešti i Ellis 
Island, kur ji j sulaikyta be 
kaucijos.

Mrs. DavidoffĮ yra gimusi 
Kanadoje. Jos v^ras yra vete
ranas, tarnavo mūsų 
rinėse jėgose laike

larran

šalies ka- 
praėjusio

Appeal 
ardymą 
’’ prieš

National Womens 
pasmerkė tokį šeimų 
kaipo ’ “gėdingą dėmę 
mūsų demokratines tradicijas, 
“kurios padarė mūsų šalį ga
linga.” Ir 'atsišaudė Į visuome
nę, kad siųstų protestus gene
ral iam prokurorui (Attorney

Business Opportunity
Į PARSIDUODA LUNCHEONETTES 
i Moderniškas, 5K dienų, randa $60 
Į į menesį, ilgas lysas. $700 savaitinė 
I įeiga. Kaina $8,000.

Taipgi
I Moderninis kampinis LUNCHEON
ETTE, 6 dienų. Renda $250. — 10 
metų lysas. Kaina $15,000 (įnešant 
per pusę).

JACK SECUNDA, Ine.
233 W. 42nd St., N.Y.C., BR. 9-9247 

(82-8-4)
LYNBROOK, L. L

Fieldstone, plytų ir stucco slate 
stogas, English Tudor, 7 kambariai 
namas, (keturi miegamieji); didelis 
living rūmas, fireplace, erdvus val
gymui kambarys., IK spalvuotų tile 
maudynės, lašų maudynė, ištaisytas 
skiepas', aliejum apšildomas, pribū
davo! as. garadžius, gražiai padabin
tas kampas, 70x100. Arti mokyklų, 
krautuvių ir transportacijos. Pui
kiausia-vertė, įkainuotas tik $20,000. 
Šaukite savininką:

LYNBROOK 9-6920
(80-84)

Hospital 
Brooklyn 

(82-84)
REIKALINGA FLOOR GIRL

Nuolatinis darbas, 5 dienų savai
te, valandos 9-5. Gera mokestis.

Kreipkitės:
UNITED COAT & APRON CO.

80 Lexington Ave., Brooklyn
Tel. NEvins 8-4208

(82-84)
HELP WANTED MALE

TOOL & DIEMAKERS 
PILNAI PATYRŲ

Nuolat. Taikos melo Pramonė. 50 
Valandų savaitė. Medikalė Apdrau- 
da, Chirurgijos Apdrauda. Apmoka
mos Vakacijos, šventės ir Ligoje 
Pašalpa.

WALDES-KOHINOOR, INC.
47-61 Pearson PI., L. I. C.

Flushing IRT iki Hunters Point 
Station

(78-R4?
MALE and FEMALE

REIKALINGA PORA
Moteriškė namų ruošos darbui (3 

suaugę), vyras turi auto vairuoti— 
būti kaipo chauffer — taisinėtojas 
prie namų. Duodama puiki gyveni
mui vieta ir mokestis $200 j mėne
si. Puikiausia proga norinčiai jsi- 
dirbti porai. Rašykite: Box A-21, 
Room 830, 11 W. 42nd St., N.Y.C,

(79-85)

LAKE RONKONKOMA
Gražus kostumeriškai statytas ap

skritiems metams, 5 kambari na
mas. (Permastone frontas) 2 kam
barių, platus attic, alumininės du
rys ir ekstra jrengimų. Gražiai ap- 
dabintas kiemas, 93x100 plotas že
mės. Arti prie komunikacijų ir prie 
beach. Randasi ant Pleasure Ave. 
ir High St. Išimtinai vertingas. Kai
na tik $11,000. Šaukite savininką 
pamatymui ir tikram įvertinimui.

ST. 2-2818.
(81-85)

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

General, Herbert 
Jr., Washington, 1 
kalaujant Mrs. 
jos kūdikį tuojau' 
po prieinama kaįi 
_... ........................ 1

PEIST 1 
DRUGS.•

405 So. 4th
Cor. Hewc.

Brooklyn,
Visokį vaistai, kosr 
kiams reikmenys, į' 
liai, ligonių kambar 

—už ‘griežtai žer
MAX PEIST,

Receptų Spec

EDWIN LAN!
Tel. EV. 7

Brownell, 
D. C.), rei- 
Davidoff ir 
paliuosuoti 
cija.

,ane'
, Inc.
Street 

( st.
N. Y.
petikai, kūdi- 
ifairūs daikte- 
iui reikmenys 
nas kainas.

Ph. G.
Ralistai: 
į Ph. G. 

-6233
1________________________

4

Iš Lotynų Amerikos 
atsiuntė protestą

Lotynų Amerikos Darbo 
Konfederacijos viršinin. Vin
cente Lombardo Toledano ir 
Jose Morera atsiuntė majorui 
Impellitteri kablegramą. Jie 
protestuoja prieš majoro už
mojį atimti nuo Jungtinių 
Valstijų darbininkų gegužinę. 
Protestuoja prieš pastangas 
užgrobti darbininkų teisę, ku
ria jie naudojosi per virš 60 
metų, 
a ................................ .

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark, 5, N. J. 

MArket 2-5172
f 
4 •>

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

Unijistai gegužinėje iškels 
svarbius reikalavimus

"umiTizaa 
tu, New Yorko darbo žmo- 
nėmš labiausia yra reikalinga 
atidėti Į šalį kitus politinius 
skirtumus tikslu įkurti pla
čiausią vieningumą apgyni
mui visko to, kas mums bran
giausia.

“Gegužės Pirmoji priklauso 
mums. Ji vienija, mus su %visų 
šalių darbininkais, kurių mili
jonai maršuos Gegužės Pirmą 
už taiką ir laisvę.

“New 
nežiūrint 
pranta
reikšmę. Tai dėl to subliūško 
bosų sukurstyti “Lojalumo 
Dienos” paradai. Nepavyko 
New Yorko darbo liaudį ap
gauti, kad ji paverstų Gegu
žės Pirmąją Įrankiu prieš dar
bininkus.

“Mes šaukiame, visus' darbo 
vyrus ir moteris ir visus kitus 
gyventojus — visus demokra
tinius geros valios, žmones žy
giuoti su mumis bendrose 
gretose Gegužės Pirmą galin-

Ketvirtoji priežastis 
šių metų Gegužinei

Bendrosios 
Liaudies Gegužinės 
reiškia:

“Martuosime už 
mą.

Virginia 9-6125

M

irDarbininkų 
šūkis pa-

vieningu-
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GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

lietuvių Glenn šeimos nuosavybe

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHMALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y.
Telefonas GR. 3-9865

Yorko 
politinių 

Gegužės

darbininkai, 
ryšių, su- 
Pirmosios

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDAS: 
9—12 ryte; 1—E vakare 
Penktadieniais uždaryta

□

<

£

Žemos kainos i
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

NĖRA MINIMUM MOKESTIES IR NĖRA COVER CHARGE 
Penktadieniai*, Šeštadieniais Ir Sekmadieniais Floor Show,

Dainos Ir Šokiai. Šauni Orkestrą.

E

3
*

5
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, ]>J. Y.
Gerai Patyręs parberis

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

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays.
87-20 85th Street

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

4 pusi.-Laisvė (Liberty)-* Ketvir tad., B aland.-April 30, 1953

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174




