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KRISLAI
Montello ir Worcester. 
Gal pralenks Ameriką. 
Nieko neišmano. 
Baltimorėje.
Spėkos žygis.

Rašo A. BIMBA
................. -....——.........

Ir įžymieji mūsų daininin
kai Leonas Jonikas ir Suzanna 
Kazokytė, ir gabusis mūsų 
muzikas Pranas Balevičius ir 
gražioji šokėjų grupė, ir dar 
dVugiau smarkių žmonių iš 
Brooklyn o šį savaitgalį pat
rauks į Montello ir Worces- 

* ter. Dalykas, mat, tame, kad 
ten įvyks du gražūs koncertai, 
du dideli parengimai.

O Montello ir Worcester 
lengvai pasiekiami iš visų 
Mass, valstijos kam,pu. Iš 
Hartfordo i Worcester irgi 
netoli.

Nepaprasta ir graži proga 
lietuviams išgirsti ir pamatyti 
mūsų pačius gabiausius meni
nius talentus.

—o—
Indija turi daug gyventojų 

ir kasmet dar vis priside
da po ketvertą milijonų, nau
jų žmonių.
' Ten rimtai tapo iškeltas 
rimdymo kontrolės klausimas, 
lerai, kad ii- Indijos valdžia 
am nesipriešina. Jinai dar 

\.>ošiasi oficiališkai tose pa
stangose dalyvauti. Visur bu
sią įsteigti gimdymo kontrolės 
skyriai, kuriuose jauni žmo
nės gaus patarimus, kaip 
sveikatai nepakenkti ir suma
žinti gimdymus.

Kaip atrodo, tai šiuo reika
lu Indija pralenks Ameriką, 
čia visur tebėra griežtai 
draudžiama gydytojams su
teikti gimdymo kontrolės pa
tarimus.

—-o—
Vienas senas ir nieko neiš

mokęs redaktorius moko mus 
suprasti šių dienų monarch i- 
jas. Anglija, Belgija ir kitos 
panašios monarchiškos šalys, 
girdi, “yra demokratinės,” nes 
jose “karaliai į jų valdžių rei
kalus visai nesikiša.”

Taip rašyti gali tiktai pas
kutinis neišmanėlis.

Kas Anglijoje skiria prem
jerus? Kas pasirašo visus bi- 
lius? Kas sudaro Lordų’Bu
tą? A

Karalius arba karalienė. O 
GriAfHui ten “karalius visai 
nesikiša į valdžios reikalus!”

—o—
Turėkite mintyje, kad bir

želio 7 d. įvyks pirmas šios va
saros Laisvės naudai piknikas. 
Ir įvyks Baltimorėje.

Jame gausu bus baltimorie- 
’^^"čių, bet girdėjau, jog smar

kiai ruošiasi į Baltimorę va
žiuoti ir daugelis filadelPie
čių. Taip ir gerai, taip ir rei
kia.

Man atrodo, jog nemažas 
būrys į Baltimorę birželio 7 d. 
patrauks ir niujorkiečių bei 
brooklyniečių.

—o—
Nusivylusiai ir nusiminusiai 

• prabilo Egipto premjeras Na
guib. Jis sako, kad nieko ne
žada jokios derybos iš Suezo 
garuoju iškraustyti britus. 
J'n*>s iš ten reikėsią spėka iš
mušti. Ir Naguib ragina Egip
to1 žmones prie tokio spėkos 
žygio pasiruošti.

Visur riestai imperialistam. 
Britai geruoju iš svetimų že
mių niekur nesikrausto.

Imperialistų jau tokia pri
gimtis: laikosi jie dantimis į-

Viesulai Tex. valstijoj 
užmušė 42 žmones

• Waco, Texas. — Viesulai 
čia ir San Angelo mieste 
suardė šimtus namų ir už
mušė 42 žmones, daugiau
sia Waco mieste.

Waco vidurmiestyje. su
naikinta bei apgriauta tea
trai, krautuvės bei gyve
namieji namai per 20 blokų. 
Sudaužyta daug automobi
lių.

Viesulų padaryti nuosto
liai skaičiuojami milijonais 
doleriu, v

Audra sudaužė laivą, 
nuskandino 16 žmonių

Grand Marais, Minn. — 
Audra Superior ežere su
daužė ir nuskandino laivą 
“H. Steinbrenner,” pražu- 
dant 16 žmonių. Kitus 15 
išgriebė iš vandens kiti lai
vai. “Steinbrenner,” 6,900 
tonų Įtalpos, gabeno gele
žies rūdą. Audra šėlo dau
giau kaip 60 mylių smar
kumu per valandą, sukelda
ma aukštas bangas.

Milžiniškas Superior eže
ras, tarp Jungtinių Valsti
jų ir Kanados, yra 412 my
lių ilgio ir 160 mylių plų- 
čio. Tai didžiausias iš di
džiųjų amerikinių ežerų.

Anglija šaukia daryti 
sutartį su Austrija

•------------------------ -

London. — Anglijos val
džia šaukė Keturių Didžių
jų užsieninių ministrų pa
vaduotojų konferenciją ge
gužės 27 d., kad darytų tai
kos sutartį ' su Austrija. 
Jungtinės Valstijos tam’ 
pritarė.

Keturi Didieji yra Ame
rika, Anglija, Sovietų Są-

■ junga ir Francija.

Amerika reikalauja 
Sovietų “ščyrinno”

Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas sa
kė, jeigu Sovietų Sąjunga 
nori parodyti, kad “ščyrai 
stoja už taiką” pasaulyje, 
tai turėtų priimti anglų - 
amerikonų planą taikos su
tarčiai su Austrija.

Roma. — Italija sutiko 
sumokėt Graikijai $4,600,- 
000 karinių atpildų.

sikandę, kol kas nors juos 
jiems neišdaužo.

—o—
1947 metais vokietis hitle

rininkas maršalas Albert Kes
selring buvo pasmerktas mir- 
tin kaipo nuožmus ir piktas 
karo kriminalistas. Prieš sep
tynetą mėnesių anglai jį pa
leido laisvėn. Dabar Kessel? 
ring atsistojo galingos naciš
kos veteranų organizacijos 
pryšakin.

Kriminalistas iŠ kalėjimo į 
veteranų organizacijos vado
vybę! štai dar viena pusė Va-

CHURCHILLAS RAGINA Į SANTAIKOS 
DERYBAS SU SOVIETŲ S&JUNGj
Pataria rimtai svarstyt Korėjos liaudininkų planą; 

nekaltina Sovietų už vietnamiečių žygį Laose
London.— Anglijos prem

jeras Churchillas, kalbėda
mas šalies seime geg. 11 d., 
ragino Anglijos talkininkus 
rimtai atsižvelgti į Sovietų 
Sąjungos duodamus pasiū
lymus — ramiomis derybo
mis spręsti opiuosius tarp
tautinius klausimus. Chur- 
chilas pageidavo bent trijų 
didžiųjų valstybių sueigos- 
Amerikos, Anglijos ir So-

Gen. Clark duos savo 
planą dėl belaisvių 
sugrąžinimo

Tokio.—Generolas Clark, 
vyriausias Amerikos ko- 
mandierius Tolimiesiems 
Rytams, ketino pats duoti 
siūlymus dėl apsikeitimo 
tokiais Korėjos karo belais
viais, kurie atsisaką namo 
grįžti.

Korėja.— Amerikinis ge
nerolas Harrisonas derybo
se su Šiaurinės- K o r ė j o s 
liaudininkais pyko, kad jie 
vis dar nedavė aiškių atsa
kymų į ilgą eilę klausimų - 
klausimėliu, kuriuos Harri- 
sonas statė kas liečia ne
norinčius grįžti belaisvius/

Bet'nutarta ir toliau tęs
ti derybas.

POPIEŽIUS TAIP PAT 
PRITARIA DERYBOMS

Roma. — Popiežius, kal
bėdamas apsilanki u s i e m s 
laikraštininkams, p a tarė 
vakariniams kraštams eiti į 
ramias derybas su komu
nistiniais rytais.

Suimtas už laivakroviu 
boselio nužudymą

Hoboken, N. J. — Detek
tyvai suėmė Mike O’Con- 
norą. Nužiūrima, kad jis 
dalyvavo nužudyme Fran- 
kio Kelly’o, lai v a k r o v i ų 
samdymo boselio.

O’Connor, dirbdamas 
prieplaukose, sykiu buvo ir 
gengsteris, jau kelis kar
tus pirmiau areštuotas.

karinės Vokietijos hitleriza- 
vimosi.

—o—
\ Atgausią jie visus Lietuvoje 
prarastuosius turtus, pasakė, 
pagal Pranciškonų Darbinin
ką, neseniai Brooklyne susi
rinkusi Atstatymo Studijų Ko
misijos Prekybos-Ekonominė 
Sekcija.

Aš gi pabūsiu pranašu ir 
sakysiu, jog buvę dvarininkai, 
kapitalistai ir visi ponai tuos 
savo prarastuosius turtus tik
tai tiek bematys, kiek mato 
savo kad ir labai ilgas ausis. 

U i

vietų Sąjungos. Jisai, tarp 
kitko, sakė:

—Klaida būtų manyti, 
kad nieko negalima išspręs
ti su Sovietų Sąjunga, iki 
viskas bus išspręsta. Iš
sprendimas dviejų ar trijų 
keblumų tai būtų jau svar
bus laimėjimas visoms my
linčioms taiką šalims. Pa
vyzdžiui, taika Korėjoje, 
taikos sutarties padarymas 
su Austrija — šie dalykai 
galėtų pagerinti mūsų san
tykius per keletą metų, o 
tatai galėta atidaryti nau
jas galimybes saugumui ir 
gerovei visoms tautoms.

•Rusija turi teisę užsiti
krinti..., kad daugiau jau 
niekuomet nepasika r t o t ų 
baisieji įvykiai, kuriuos pa
darė Hitlerio įsiveržimas, 
ir kad Lenkija būtų drau
giška. valstybė ir buferis 
(ta rpi n ė a tr am a)...

Aš esu įsitikinęs, kad, 
per daug negaišuojant, tu
rėtų įvykti didžiųjų valsty
bių konferencija, kur ture- 
tlj dalyvauti aukščiausieji 
jų valdininkai.

Ta konferencija privalo 
būti neapsunkinta dideliais 
ir painiais, iš anksto nusta
tytais, smulkmeniškais die
notvarkės planais...

Konferencijoj turėtų da
lyvauti kaip galint mažiau 
valstybių ir ašmenų. Jie 
turėtų neformaliai ir priva
čiai tartis, be didelių ce-

Tunisiečiai boikotavo 
francūziškus rinkimus

Tunis. — Tunisijos žmo
nės boikotaio, francūzų 
“sutaisytus” miestinius rin
kimus. Grasino baust sa
vo tautiečius, kurie daly
vaus klast i n g u o s e rinki
muose.

Sousse mieste yra 4,890 
pilnateisių balsuotojų, bet 
tiktai 418 balsavo. Iš 5,007 
balsuotojų Kairouna mieste 
tik 933 ėjo balsuoti, ft

Mirė garsus Sovietų 
matematikas Koganas

♦

Maskva. — Mirė Mask- 
vos Universiteto profeso
rius Benjaminas F. Koga
nas, 82 metų amžiaus. Jis 
buvo apdovanotas Stalino 
premija už naujus atradi
mus matematikoje, aukšta
jame skaičiavimų moksle.

Koganas kriti kuodavo 
Einšteino relatyvumo teo
riją, rasdamas joje spėji
mus be įrodymų.

remonijų.
Aš nematau, kodėl kas 

nors turėtų bijoti tatai iš
bandyti.

Blogiau šiame atsi ti k i me 
tokios sueigos dalyviai su- 
megstų artimesnius ryšius. 
Geriausiame atsitikime įneš 
galėtume iš to gauti taiką 
visai kartai.

KORĖJA
Tuojautinis mūsų tikslas 

yra paliaubų padarymas 
Korėjoje. Net jeigu viena 
ir kita pusė stovėtų toje 
pačioje vietoje, kur jos da
bar yra, ir tik sustabdytų 
karo veiksmus,... tai pat
sai laikas vėl galėtų pasi
rodyti gydytoju... .

Aš manau, komunistų 
pasiūlymas (dėl apsikeiti
mo belaisviais) turėtų būti 
kantriai ir palankiai svars
toma^.

Nėra jokios priežasties 
šiuo laiku manyti, kad tas 
pasiūlymas negalėtų būti 
pamatas susitarimui...

INDOKINIJA
Per kelias paskutines sa

vaites mes susirūpinę ma-. 
tome padėties blogėjimą In- 
do-Kinijoje. Aš turėčiau 
pasakyti, jog V i e t m i n h o 
(Vietnamo liaudininkų) įsi- 
briovimas (į Laosą) nepri
valo mus vesti prie išvados, 
kad tai buvęs Sovietų 
įkvėptas žygis.

Kongresmanas smerkia 
McCarthy kaip inkvizitorių

Washington. — Demo
kratas kongresmanas Em. 
Celler’is smerkė ragangau- 
dį republikoną sena torių 
Joe McCarthy kaip inkvi
zitorių, kuris įtūžo perse
kioti Jamesą A. Wechsleri, 
dienraščio New York Post 
redaktorių.

Celleris reikalauja viešai 
paskelbt nuorašus, rodan
čius, kaip žiauriai McCar- 
thy’o kongresinis komite
tas slaptai kvotė Wechsleri.

Wechsleris prisipažino, 
kad jaunuoliu būdamas pri
klausė Jaunųjų Komunistų 
Sąjungai . Tai buvo pirm 
poros desėtkų metų. Bet 
nuo tada Wechsleris jau vi
są laiką kovoja prieš ko
munistus.

Nepaisant to, McCarthy 
rėkė: “Tu vis tiek nepasi
taikei ir esi komunistas!”

Damaskas, Syrija. — Sy- 
rijois valdovai šaukė visus 
arabiškus kraštus dar kie
čiau užblokuot Izraelį. ,

u u

' i

PERŠA VIS GINKLUOTIS
Bet Churchillas vis tiek 

piršo Anglijai ir jos talki
ninkams neatliežtant gin
kluotis, kad galėtų “laisvą
jį pasaulį” apginti nuo ko
munizmo. Tarp kitko, jis 
džiaugėsi, kad ir karinė su
tartis tarp Jugoslavijos, 
Graikijos ir Turkijos “labai 
pastiprino visą talkininkų 
apsigynimo sistemą.”

Senatoriai didina sau 
algas po 10,000 
doleriu per metus

Washington. — Demokra
tas senatorius Pat McCar- 
ran, “raudonųjų b a ubų” 
medžiotojas, davė Kongre
sui pasiūlymą, kad $10,000 
pakelti] metines algas se
natoriams ir kongresma- 
nams.

Senato teisių komitetas 
tuojau slaptame susirinki
me vienbalsiai užgyrė seka
mus algų pakėlimus:

Kiekvienam senatoriui ir 
kongresmanui mokėti po 
$25,000 per metus. Iki šiol 
jie gauna $12,500 reguliarės 
algos ir dar $2,500 išlai
doms.

Kongreso Atstovų Rūmo 
pirmininkui ir Jungtinių 
Valstijų vice - prezidentui 
palikti tą pačią algą—po 
$40,000 per metus.

Federaliams apskričių tei
sėjams padidinti algą nuo 
dabartinių $15,000 iki $25,- 
000 per metus. Vyriausiam 
Aukščiausiojo Teismo teisė
jui pakelti algą nuo dabar
tinių $25,000 iki $40,000, o 
aštuoniems ■kitiems to teisi 
m o teisėjams mokėti $35,- 
000 algos vieton ligšiolinių 
$25,000.

Dulles išsiderėjo vartot 
Suezo kanalą karai 
prieš Sovietų Sąjungą

Kairo, Egiptas. — Atvy
kęs John Foster Dulles, 
Amerikos valstybės sekre
torius, ilgai tarėsi su Egip
to valdovu generolu Nagui- 
bu . Paskui Dulles išleido 
pareiškimą, jog susitarė su 
Naguibu, kad:

Anglija turėtų palaips
niui ištraukt savo kariuo
menę iš Suezo kanalo sri
ties, bet jeigu kiltų karas 
tarp “laisvojo pasaulio” ir 
Sovietų Sąjungos ,tai Egip
to valdžia leistų Amerikai, 
Anglijai bei kitiems vaka
rų kraštams naudoti tą ka
nalą kovai prieš komuniz
mą.

Žymiai nupuolė fanny 
produktų kainos

Washington. — Farmerių- 
gaunamos kainos už mėsi
nius gyvulius bei kitus; 
maisto produktus šiemet 
nupuolė 9 procentais, kaip 
praneša žemdirbystės de
partmentas. Farmerių pa-, 
jamos sumažėjo šimtais mi
lijonų dolerių.

O kainos vartotojams, 
perkantiems maistą iš krau
tuvių, “atpigo 4 procen
tais,” sako tas valdžios de-; 
partmen ta s.

Naujieji amerikonų 
ginklai Korėjoje

Korėja. — Tarp naujų 
amerikinių ginklų korėji- 
niame kare yra šie:

Didžiulė patranka su apie 
10 coliu gerkle, iš kurios 
360 svarų šovinys lekia per 
15 mylių.

25 tonų svorio tankas, 
važiuojantis iki 40 mylių 
per valandą.

Rankinė granata, su- 
sprogstanti į 200 gabaliukų 
ir galinti užmušt bei su
žeist tris kartus- daugiau 
žmonių, negu sene s n i o j i 
granata.

Pagerinti minosvaidžiai 
ir lengvosios patrankos.

Vietnamo liaudininkai 
vis puola francūzus

Hanoi, Indo-Kin. — Fran- 
cūzu komanda buvo nudžiu
gus, kad Vietnamo liaudi
ninkai ir jų draugai Laoso 
partizanai traukiasi atgal. 
Bet tai buvo per ankstyvas 
džiaugsmas. Nes liaudinin
kai panaujino atakas prieš 
francūzus Muongkhoua ir 
Muongsai tvirtoviškuose 
miestuose, 62 iki 85 mylių į 
šiaurę nuo Luang Praban- 
go, Laos provincijos sosti
nės.

Liaudininkai tebėra užė
mę trečdalį Laos ir atlaiko 
savo pozicijas.

Jie savanoriai pasitraukė 
nuo L. Prabango, kaip pri
pažįsta patys francūzai.

Šiomis dienomis prasidės 
Laos tvaniškos liūtys, ku
rios tęsis iki rudens. O per 
liūtis sunku būtų vesti 
ofensyvą; tai todėl Vietna
mo ir Laoso liaudininkai 
pasitraukė į tinkamesnes 
sau pozicijas, iki praeis 
liūčių sezonas.

Bomba ant Sovietų atstovy
bės prielangės Paryžiuje t

Paryžius. — Kažin kas 
padėjo naminę bombą ant 
Sovietų ambasados prielan- 
gės. Pašaukti bombų ge
sintojai paėmė ir užtroški- 
no bombą, taip kad ji ne
sprogo.

ORAS. — švelni giedra.
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ROOSEVELTAS IR BROWNELL, JR.
AMERIKINIS KOMITETAS sveturgimiams ginti 

gyvuoja jau seniai, per metų eilę. Jo tikslas, jo sieki
mas: padėti sveturgimiams, gyvenantiems Amerikoje, 
pažinti šį kraštą, suprasti jį, įsipilietinti ir pavyzdingai 
gyventi. Tiems sveturgimiams, kurie dėl vienokių ar 
kitokių netikslumų pakliūdavo į imigracijos ir natūrali
zacijos rankas, kurie buvo skiriami deportavimui, šis 
komitetas padėdavo apsiginti, padėdavo išsilaisvinti, pa
silikti čia, savo pasirinktoje tėvynėje.

Šimtams, jei ne tūkstančiams, sveturgimių Ameri
kinis Komitetas sveturgimiams ginti padėjo finansiškai, 
parūpino advokatus ir teikė kitokią pagalbą.

Komitetas ,kaip matome, atliko ir tebeatlieka mil
žinišką vaidmenį. Kitos tokios įstaigos, kitos tokios 
organizacijos Amerikoje ir nėra. Dėl to šis komitetas 
labai įvertinamas kiekvieno galvojančio žmogaus, pilie
čio ir nepiliečio.

Gražiai, šiltai įvertinamas yra komiteto sekretorius 
• Abner Green, kuris komitetui vadovauja.

PRIEŠ KELETĄ METŲ, tačiau, nei iš šio nei iš to 
šį Komitetą justicijos departmentas ima ir padeda į 
“subversyvių sąrašą,” panašiai, kaip jis šiandien nori 
padėti į tą sąrašą LDS ir ALDLD.

O prieš porą mėnesių justicijos department© vado
vas, prokuroras Herbert Brownell, Jr., paskelbia, kad 
Amerikinis Komitetas sveturgimiams ginti turįs Užsi
registruoti, kaip subversyvė organizacija!

Girdi, ši organizacija bei komitetas “tarnauja sve
timai valstybei”!...

Kuo jis tarnauja svetimai valstybei? Ar dėl to, 
kad padeda puolamiems nepiliečiams?

Matyt, justicijos departmentas galvoja tail).
Bet tai yra neleistina.
Pažiūrėkime, kaipgi į Komiteto veiklą žiūrėjo pre

zidentas Rooseveltas ir kiti žymūs žmonės.
__  •

MŪSŲ DĖMESĮ atkreipė Harry Raymondo straips
nis ,tilpęs “The Workeryj” (gegužės 10 d.). Jame yra 1 
įdomių davinių iš Komiteto veiklos praeityje.

Mr. Raymond paduoda laišką, kurį prezidentas F. 
D. Rooseveltas parašė Abner Greenui 1940 metų kovo 
2 d. Štai ištrauka:

“Amerikinis Komitetas sveturgimiams ginti pasiė
mė sau uždaviniu užtikrinimą sveturgimiams, gyvenan
tiems Jungtinėse Valstijose, žmoniškų teisių (fair play). 
Kiekvienas amerikietis linki šiam Komitetui paisiseki- 
mo... Mes privalome atsiminti, jog bet kokia priespau
da, bet kokis neteisėtumas, bet kokia neapykanta yra 
kylys ardymui mūsų civilizacijos. Mes sveikiname dar
bą, vedamą už sveturgimių teises.” t

Šitokios nuomonės buvo Jungtinių Valstijų prezi
dentas Rooseveltas apie Amerikinį Komitetą sveturgi
miams ginti.

Komitetą sveikino ir anuometinis valstybės sekre
torius Cordell Hull. Jį sveikino ir anuometinis vidaus 
reikalų sekretorius Harold L. Ickes. Jį sveikino ir Wen
dell L. Willkie, republikonu vadovas. Pastarasis svei
kino sekamais žodžiais:

“Man rodosi, jūs atliekate didelį darbą, šitos rūšies 
darbas yra nepavaduojamas Amerikoje.”

Tai tik keletas ano meto žymių žmonių, sveikinu
siu ši Komitetą.

O šiandien, deja, AKSG jau yra apšauktas “subversy- 
via” įstaiga!

Kodėl? Ar jis pakeitė savo politiką? Ar jis pra-. 
dėjo dirbti kitokį darbą?

Žinoma, ne!
Komitetas dirba tą patį darbą, kurį dirbo tuomet. 

Jis turi tą, patį sekretorių. Tik šiandien šito komiteto 
darbas prasiplėtė, nes pakilo reakcija ir tapo pradėta 
žiauriau persekioti sveturgimiai.

Komitetas nepasikeitė, o pasikeitė tik valdžia ir val
dininkai. Ir valdžia, vykdydama McCarthy, McCarrano 
ir kitų reakcininkų profašistinę politiką, pradėjo pulti 
kiekvieną pažangesnę įstaigą ir asmenį Amerikoje!

__ •

<' KOMITETO SEKRETORIUS Abner Green šitaip 
pasakė laikraščio bendradarbiui Harry Raymond:

“Jei- jūs atidžiai skaitysite mums kaltinimus, su
rasite, kad mes esame kaltinami gavime finansinės pa
ramos iš Komunistų Partijos, jūs taipgi rasite mums 
primestus kaltinimus, būk mes duodame tai partijai fi
nansinę paramą. Tačiau mūsų nusikaltimas yra tame, 
kad giname sveturgimius, kad priešinamės Walter-Mc- 

-Carran įstatymui,—įstatymui, kurį net ir prezidentas 
Eisenhoweris neseniai pasiųstame savo laiške senato 
Imigracijos ir Natūralizacijos sub-komitetui vadina per
daug žiauriu.”

Mums rodosi, kad Abner Green šiame pasakyme 
atidengė visus jo ir Komiteto nusižengimus, dėl ku
rių Brownell, Jr., puola.

MOTERŲ KAMPELIS
“Kartais pačios moterys 

yra tame kaltos”
Taip pareiškė unijistas 

Jeff Van Clief, United 
Electrical, Radio and Ma
chine Workers Lokalo 430 
prezidentas, kalbė d a m a s 
tos unijos nacionalėje kon
ferencijoje, Įvyko geg. 2- 
rą, Hotel McAlpin, New 
Yorke.

Konferencija buvo pirmo
ji tos unijos specialiai su
šaukta apsvarstyti moterų 
darbininkių problemas ir 
atrasti priemones joms iš
spręsti tų moterų ir unijos 
gerovei. Visų darbininkų 
gerovei. Į konferenciją at
vyko 415 vyrų ir moterų de
legatų iš visos šalies kraš
tų . .

Pranešimuose konferenci
jai buvo parodyta, kad ta 
industrija 1950 metais gavo 
arti penkis ir pusę bilijonų 
ekstra pelno iš to, kad mo
terys daugiau išnaudoja
mos darbe. Iš to, kad mo
terys panaudojamos fabri
kantų įvedamiems pasku
bos planams ir kad joms 
mokama po miažiau už dar
bą.

Dorothy Burch iš Tiffen, 
šapos pirmininkė, sake, jog 
buvo nuotikių, kur moterys 
buvo verčiamos vienos va
landos bėgiu perkiInoti po 
du tonus sunkmenų. Jeigu 
tokia paskuba ir sunkumai 
bus leidžiami tęstis ir to
liau, “aš bijau ir pamisly- 
ti, kokius sunkumus už
kraus vyrams,” sakė ji.

Nežiūrint visų sunkumų, 
sąlygos verčia moteris eiti 
dirbti. Ji sakė:

“Šių 1953-jų metų gyve
nimas ir pragyvenimo 
brangumas yra toks, kad 
vyrai-neišgali uždirbti žmo
nos ir šeimos tokiam pra
gyvenimui, kokio mes pa
geidaujame. Dėl to mote
rys turi išeiti dirbti. O ta
da tūli mūsų vyrai prade
da stebėtis, dėl ko mes pa
kilome, dėl ko esame nebe 
tokiomis, kokiomis seniau 
būdavome.”

Van Clief, brooklynietis. 
sakė:

“Mes visomis išgalėmis 
kovojome už pakėlimą mo
terų į aukštesnius laipsnius 
ir užtikrinti, kad jos at
gaus savo darbus po per
traukos motinystei. Ne
lengva buvo prie to prieiti 
per vyrus unijoje.

“Kartais pačios moterys 
yra tame kaltos . Man da
rosi pikta, matyti, moterį 
mušantis save toje pragari
nėje paskuboje darbe, e 
paskui vėl, kaip pablūdusią. 
bėgant namo pagaminti ko
kiam bukakakčiui vakarie
nę.

“Mano motina išmokė 
mane pažinti jos problemas, 
išmokė jose pagelbėti...”

Toji trejopa paskuba dar
bininkės, šeimininkės ir 
motinos darbuose kada 
nors iš moters atsiima 
savo kainą. Dėl to se
sijoje dėl darbininkių svei
katingumo tapo pareikšta, 
kad:

“Sveikata mums yra dvi
gubai svarbu: kaipo darbi

Va, kodėl kiekvienas galvojantis asmuo, kuriam rū
pi amerikinių laisvių išlaikymas šio krašto žmonėms, 
privalo šį Komitetą ginti; kovojant, tarp kitko, už at
šaukimą Walter-McCarran įstatymo.

ninkėms, kad galėtume par 
silaikyti darbe ir užsidirbti 
algą; ir kaipo moterims, 
kad galėtume džiaugtis po
riniu gyvenimu,*turėti lai
mingus namus ir išauginti 
sveikus vaikus.”

Moterų, ir vyrų unijistų 
kalbose buvo atžymėta ne
laimingi nuotikiai, kur pra- 
žudomos ištisos šeimos dėl 
to, kad moteris-motina dėl 
persidirbimo, išsis ėmimo 
energijos, praranda proti
ne ar bendrai sveikatą.

Ir buvo įdomiu kalbu kF 
tais moterų darbo ir gyve
nimo klausimais. Konferen
cijoje priimtos rezoliucijos 
pareiškia, kad moterų dar
bo ir uždarbio apsauga yra 
būtina apsaugai vyrų darbo 
ir uždarbio. Tiktai tuo bū
du bus užtikrintas darbi
ninkų vyrų ir moterų vie
ningumas, be kurio nei vie
ni nei kiti negalėtų laimėti; 
žmoniškų darbo sąlygų ir 
uždarbiu. Nutarė reikalau
ti:

Įstatymiškos mo tori m s 
apsaugos.

Federalių ir valstijos fon
dų vaikų priežiūrai.

Kovoti už principą, kad 
visuose unijos kontraktuo
se būtų užtikrinta, jog “nei 
vienai moteriai nebus mo
kama mažiau, kaip esamoji 
priimta vyrams darbinin
kams alga.”

Kovoti, kad atstatymas 
iš darbo ir atgal atsamdy- 
mas eitų pagal ilgį asmens 
išdirbto laiko abiejiems, vy
rams ir moterims.

Greta kitko, unijistai pa
reiškė, jog reikalavimas 
taikos ir darbų tebepasilie- 
ka vyriausioje vietoje jų 
darbotvarkyje. T-a,

Nežmoniški ponai
Connecticut Seimelio ko

misija, susidedanti iš sena
torių ir žemesniojo buto 
narių, 11 balsų prieš 8 at
metė labai svarbų, moterų 
sveikatai ir gyvybei bilių. 
Komisijai atmetus, abejoti
na, ar bilius begalės būti iš 
naujo įneštas ir daleistas 
seimeliui svarstyti šioje se
sijoje.

Bilius reikalavo leisti dak
tarams, pagal daktaro nuo
žiūrą, patarti moterim s, 
kaip apsisaugoti nuo nėš
tumo. Reikalavo leisti pa
tarti dargi no visoms, tik
tai ištekėjusioms moterims 
ir tiktai toms, kurioms nėš
tumas ar gimdymas galėtų 
būti pavojingas sveikatai ir 
gyvybei.

Ponios, žinoma, patari
mus vis viena gaus, nes 
mūsų gadynėje ir šalyje do
leris valdo viską. Jei neras 
patarimo namie, ponia nu
važiuos kitur. Tačiau dar
bininkė patarimo nei prie
monių negaus, ji bus kan- 
kirtama, ji bus jaunose die
nose žudoma.

Toki dalykai gali įvykti 
tiktai dėl to, kad darbo 
žmonės neturi savo atsto
vybės valstijų nei visašališ- 
koje valdžioje. C-e.

Kuo skiriasi karvės 
pienas nuo moters 
pieno kūdikiui?

- Skirtumas tarp maitini
mo moters ir karvės pienu, 
nežiūrint jų išorinio, pana
šumo, yra labai didelis. Čia 
turi reikšmės trys svarbūs 
momentai:

1) maitinimo būdas,
2) pieno užteršime!, suge

dimo ir suklastojimo 
galimumas, .

3) pieno sudėtis ir jo sa
vybės.

Iš motinos krūties kūdi
kis kiekvieną kartą gauna 
šviežią, švarų ir šiltą pie
ną.

Karvės pieno, kuris var
totoją pasiekia tik po tam 
tikro, kartais gana ilgo laL 
ko tarpo, jau negalima lai
kyti visiškai šviežiu. Tyri
nėjimai parodė, kad juo il
giau pienas stovi, tuo la
biau jis keičiasi: jis neten
ka naudingų savybių ir ja
me atsiranda kenksmingų 
sveikatai medžiagų.

Pasikeitimai piene aiški
nami mikrobų veikimu. Mi
krobai patenka į pieną iš 
oro, nuo karvių tešmens, 
melžėjų rankų, o taip pat iš 
indų. Tų mikrobų esti labai 
įvairių. Yra mikrobų, ku
rie sukelia pieno rūgimą ir 
paverčia jį rugapieniu. Tai 
dar, palyginti, nekenksmin
gi ir neatsparūs mikrobai.; 
pašildžius pieną iki 70 laips
nių, jie žūsta. Tačiau yra 
mikrobų, kurie skaldo pie
no baltymus, dėl to pienas 
nesusitraukdamas prakars- 
ta. . Toks pienas vaikams 
sukelia vėmulį ir paleidžia 
vidurius. Nuodingas tokio 
pieno savybes negalima pa
naikinti net virinimu. Pie
ne pasitaiko taip pat mb 
krobų, sukeliančių pūlingus 
susirgimus ir net tuberku
liozę, jei pienas imamas iš 
karvės, sergančios tuberku
lioze.

Šviežiai pamelžtame pie
ne, jei jis surenkamas pri
silaikant švaros, mikrobų 
būna nedaug, bet tarp pie
no melžimo ir jo- vartojimo 
maistui kartais, praeina 
tiek laiko, kad mikrobai 
spėja jame. įsiveisti milži
nišku kiekiu.

Kaip greit veisiasi mikro
bai piene, esant kambario 
temperatūrai, matyti iš šių 
skaičių:

Viename kubiniame pie
no centimetre tuojau po 
melžimo yra 9,300 mikrobų, 
po dviejų valandų—18,6Q0, 
tai yra dvigubai daugiau, 
po 6 valandų — 186,000, tai 
yra 20 kartų daugiau, po 
9 valandų — 1,000,000,. tai 

v 7 7 7

yra 106 kartus daugiau.
Kūdikis, išgėręs bent pu

sę stiklinės (100 gramų) to
kio pieno, žinoma, susirgs, 
nes jame yra milijonai įvai
rių mikrobų. O kaip daž
nai motinos palieka pieną 
kambaryje!

Be mikrobų, pienas gali 
būti užterštas patekusio 
nuo karvės uodegos * šieno, 
mėšlo dalelytėmis. Visa tai 
gadina pieną ir daro jį kū
dikiui žalingą. Pienas už
teršiamas taip pat, jei in
dai, į kuriuos pienas melr 
žiamas ir supilamas,, ir sku
durai, per kuriuos jis ko, 
šiamas, nėra ^pakankamai 
švarūs.

Iš Motina ir Vaikas
- -

Korėja*—Amerikonai pra
neša, kad atmušė 600 kinų 
ataką viduriniame fronte..

Darbininkų 
Sveikata

J* Ji. Kaškiaučius, M. D.
ATOMBOMBŲ 
IŠMĖGINIMAI

Gyvenimo satrapai ir mir
ties demonai turi dabar 
nerštą. Pasikinkę moksli
ninkus, jie važiuoja, pleš
ka vis tolyn, be atodairos 
grūmodami ir baugindami 
žmones, kad jie pasiduotų 
jų valiai ii’ kontrolei.

Pažabotas mokslas, žmo
nijos viltis ir išganymas. 
Kvaila, dabar tikėt, kad 
toksai mokslas yra žmoni
jos gelbėtojas. Visagale 
atominė energija jų dabar 
vairuojama. Tokie moksli
ninkai nebe Prometėjai, ne
be šviesos ir tiesos nešėjai 
dievai. Savo naikinamomis 
galimybėmis, savo potenci- 
alėmis baisenybėmis jie že
miau žmoniškumo.

Masiškos mirties demonai 
ir vienerių me'tų nelaukė po 
savo lemtingo; pirmojo fe
jerverko. Padarė paeiliui 
keletą išbandymų, kaip vei
kia to ar kito tipo a.tom- 
bombos.

Pirmas bandymas pada
rytas* Naujosios Meksikos 
dykumoj, o už kelių mėne
sių — praktiškas atombom- 
bų pademonstravimas Na
gasaki ir Hirosimos vieto
vėje.

Už kokio 10 mėnesiu Bi-. 
kini salos buvo, mėginimų 
vieta. Katastrofiškas spro
gimas nuaidęs, nugriaudęs, 
nušvytėjęs per šimtus my
lių! Per: šimtus mylių ap
linkui išnešiojęs radioak- 
tingųjų dūmų ir dulkių pra
gaištį !

Kiek to nežemiško karš
čio akimirkoj išvirinta, iš- 
spirginta gyvulinės ir auga
linės gyvybės aname Ra
miojo vandenyno kampely
je, ir patys nelemtieji tech
nikai apskaičiuot negalėjo. 
O kiek dar paskiau nunyko, 
išdvėsė žuvų, už savaičių, 
už mėnesių, po to sprogimo ! 
Išdvėsė nuo> radioaktingųjų 
dulkėlių, kurių nei vanduo 
nei niekas užgesyt negali...

Po kelių mėnesių kai kur 
Floridos pakraščiuose mau- 
dymos vandenis užteršė 
negyvų žuvų galybės. Iš 
kur ten atsirado tos negy
vos žuvys? Jas čia atne
šė bangos ir vandenyno tėk
mės bei sraujos, atnešė iš 
užu šimtų mylių, nuo už
nuodytos Bikini srities. Te
ko samdyt žmones, kad 
prašalintų iš čia tas pavo
jingas negyvėles.

Numarintosios žuvys ir 
augalai pasidarė maistas 
tebesamų gyvų žuvų, vėžių, 
krabų, kiautvarlių ir kito
kios gyvijos. Apsivalgę ra- 
dioaktingo maisto,, savo 
ruožtu, ėmė negaluot ir pa
laipsniui gaišo, žuvys, vė
žiai. Ta dvėselina vėl mi
to kiti žuvų būriai, ir joms 
tai sveikaton nėjo...

Tas radioaktingojo žudy
mo procesas tebesitęsia ir 
po šiai dienai. Tūlos žvejų 
pagautosios žuvys irgi ga
li turėt kiek ano nelemto
jo radioaktingojo nuodo. 
Kas gi ten jas visur išna
grinės, išanalizuos? To
kios žuvies užvalgęs, ne 
vienas irgi gąlės bent kiek 
apgadint savo . sveikatą ir 
patrumpint savo gyvenimą.

Tai čia tik dalelė to ne
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lemto atombombinio tvai
ko. O kurgi tas dvasinis, 
emocinis tvaikas? Baimė, 
bailė, nerimastis, rūpestį^ 
pavojaus grėsmė... Ir vi&a 
tai nuolatai ir sistemingaĮi 
tolyn varo visaip išsišako
jusi piktoji propaganda... 
Kurlink ta visur varu bru
kamoji amerikinė demokra
tija? Kurlink ta nepaža
bota reakcija? tie pašėlę 
kariniai eržilai?

Berlin. — Anglų - ame
rikonų korespondentai ra
šo, kad laivastatyklos ryti
nėje Vokietijoje veikliai 
stato laivus Sovietų Sąjun
gai.

London. — Darbiečiu ta
rybos išrinktos Mancheste- 
ryj, Leedse ir šešiuose ki
tuose pramonės miestuose.

ŠEIMININKĖMS
Kiniški Ryžiai j j

Du šaukštai sviesto a/' 
aliejaus

du kiaušiniai (paplakti).
Kaitink ant lengvos ug

nies iki pradės sutraukti. 
Dabar įpilk:

du puodukus išvirtų ry
žių.

.] puoduko supinu s t y t ų 
vandeninių češtnutų

3 šaukštus sukapoti) ža
lių pipirų

2 šaukštus soy sauce 
pusę puoduko g a t a v os, 

sukapotos mėsos, kiau
lienos ar vištienos.

Įkaitink iki gerai pakeps, 
bet ant nekarštos ugnies. 
Jei pertiršta, dadėk dau
giau sviesto.

Valgyti duok kolei labai 
karšti.

Naudojant rr.luraliskuš 
rudus ryžius turėsi daug 
geresnį maistą, su visais vi
taminais ir mineralais. Ru
dieji yra su žievele, nenu- 
pališiuoti, iš jų niekas ne
išimta. Baltieji y; ; jau 
nuskriausti, nuo jų n ta 
visa naudinga žieve nu’ū7-
--------------------------

Today's Pattern

Pattern 9289« Child’s Sizes 2» 
4, 6. 8. 10. Size 6 sunfrock, 1% 
yards 35-inch; collarette, % yard.

Send Thirty-five cents in coins 
for this pattern—add 5 cents for 
each pattern if you wish Ist-class 
mailing. Send to 170 Newspaper 
Pattern Dept., 232 West 18th St., 
New York H, N. Y. Print plainly 
NAME, ADDRESS With ZONE,' 
SIZE and STYLE NUMBER^ .

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.
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CHICAGOS ŽINIOS %
Svarbiais mūsų LDS 
lajaus reikalais 
f
Apskrities komitetas plačiai 

svarstė savo posėdyje, kaip 
sėkmingiau šį vajų pravedus, 
ir kad atėjus LDS Seimui, ku
ris turi įvykti kitais metais 
Chicagoje, galėtume pasigro
žėti musų Apskrities kuopų 
veikla.

Daugelis vajininkų skun
džiasi, kad naujų blankų ne
turi, esamos blankos geros, 
kur yra pakaitų mokesčio 
klausime, kuopų finansų sek
retoriai turi tam tikras lente
les ir gali duoti jas vajinin- 
kams, be to, tokios lentelės 
yra prie konstitucijos pataisy
mo knygutėje. Kalbamą kons
titucijos pataisymą taipgi ga
lima gauti pas kuopų finansų 
sekretorius. Tad viskas nėra 
sunku, tik reikia noro pasi
darbuoti.

Dar vienas svarbus reika
las, tai būsianti mūsų Apskri
ties gegužinė. Prie jos Apskr. 
komitetas ruošiasi visu smar
kumu. Svarbu, kad kuopų 

' veikėjai stengtųsi juo dau
giausia išplatinti bilietų lai
mėjimams. Iš td bus naudos 
kuopoms ir Apskrities komi
tetui. Be to, va j in inkai laike 
pikniko turėtų pasistengti 
gauti naujų narių.

Aukščiau minėta gegužine 
atsibus gegužės 17 d.. Jolly 
Rose darže, (skersai gatvę 

Mažas piemenėlis,
Didis vargdienėlis,
Negauna sau vietos

k Žiemą nabagėlis.
A; Nieks prie stalo nesodina,

Dažnai badas jį kankina:
J Kas gal’ apsakyti,

Kaip save maitinti?

Nekartą Juliukė nustodavo dainavu- 
h* si ir liūdnai susimąstydavo, kada priei- 
’ davo dainelės posmelį:
B

t w Greičiau, dievulėli,
Duoki vasarėlę,
Aš linksmai ganysiu
Žmonių kaimenėlę.

Gausiu valgį drapanėlę,
Algos — gražią sermėgėlę.
Kas gal’ apsakyti, -
Kaip linksma ganyti?

Juliukė negavo “algos—gražią sermė
gėlę”; ji net nė nežinojo, kas yra alga 
bei jos gavimas; ji net negavo nė to gra
žaus andarokaičio ir marškinėlių, apie 
kuriuos jai teta kadaise sakė, kada ją 
rengė vežti pas šiuos neva jos auginto
jus* ji gavo tik šiurkščius, pakulinius, 
and-yokaitį ir marškinėlius ir vos pake- 
lianw;, klumpes, o apie bent kokią al
gą nė girdėt negirdėjo.

Ir taip Juliukei bėgo dienos, • dienos 
gana šiurkščios ir nuobodžios, it upe
lyje kriokdamas vanduo po didelių 
liūčių, viską su savim besinešdamas į 
nežinomas jūrų platybes ir ten dingstąs 
nežinomose gelmėse. Taip ir Juliukei: 
kas praėjo, dingo užmiršty j, o kas bus 
rytoj—nežinojo. Užmiršo ji savo se
sutes ir broliukus; užmiršo ji ir tą gim
tąjį Griškonių kairią, kurį ji tiek mažai 
dar buvo pažinusi savo kūdikystės die
nelėse; net nežinojo nė kurioj pusėj ta
sai kaimas randasi; tik žinojo, kad ana
pus Nemuno. Ji jautėsi vienų viena 
šiame sviete, visų apleista ir pamiršta, 
ir niekaip ji negalėjo suprasti, kodėl taip 
yra. Ji atsimena savo mamytę, prisi
mena ir sesutes ir broliukus, bet kodėl 
jie ją visi apleido? Juliukė niekaip ne
galėjo suprasti ir išsiaiškinti pati sau.

^Vieną ankstyvą sekmadienio popietį, 
Jfliukei beganant gyvulius, atėjo gaspa- 
dmaite ir liepė jai eiti namo, o gyvulius 
jimii padabos, iki Juliukė sugrįš, ir nie
ko daugiau nesakė. Juliukė susimąstė 
ir nusiminė, nes nežinojo, kame reika
las, kam ją šaukia namo; ji nesijautė, 
kad būtų ką nors blogo padariusi bei 
prasikaltusi; betgi jai rūpėjo, kam ją

šaukia namo. Kada Juliukė, lyg ir bai
mės apimta, įbego į butą, tai ant suolo 
arti stalo sėdėjo du jauni žmonės—jau
nas vaikinas ir mergina, ir su ypatingu 
žingeidumu į ją žiūrėjo, besišypsantys. 
Juliukė tik apsidairė ir nežinojo nei ką 
sakyti, nei ką daryti, lyg ir žado nete
kusi įdėbė savo akytes į siuos du jaunus 
žmones ir spoksojo, visai jų nepažinda
ma. Atmanavičienė, kuri gal pirmu 
kartu savo gyvenime parodė šypsą ant 
savo veido, prabilo: “Tai kū, ar tai tu 
nepažįsei savo brolučio ir sesutės?” Ju- 
liuke, kuri nebuvo mačiusi savo broliuko 
ir sesutės jau apie šešeri metai, tikrai jų 
negalėjo atpažinti. Šiandien ji mato ne 
tą Joną, kurį matė paskutinį kartą, at- 
sisyeikindamta; šiandien ji jau mato su
augusį jauną vyrą, kuriam jau puošia 
viršutinę lūpą eilutė plaukų, o tas daug1 
pakeičia jojo išvaizdą. Elziutė irgi jau 
ne ta liekna, it kanapė, mergiotė, bet 
gražiai išaugusi, subrendusi, su visais 
mergiškais bruožais, aukšta kratine 
brunetė. Bet kaip Juliukei pasakė, 
kad tai jos broliukas ir sesutė, tai ji 
puolėsi Elziutei į glėbį išskėtusi savo 
rankytes ir balsu pravirko. Tai buvo 
ne tiek džiaugsmo ašaros, kiek be žodžių 
skundo jos didelio vargo ir pasiilgimo 
tiek metų nesimačius. Neišpasakytas 
Juliukei dabar buvo didelis džiaugsmas. 
Niekaip ji negalėjo atsižiūrėti ir atsi
džiaugti ;tik kalbėjo, džiaugėsi ir krykš
tė, kaip, kregždelė, pamiršusi net ir sa
vo vargus.

Atmanavičienė, veikiausiai, kad 
pasirodyti gera ir priimti Juliukės sve
čius, atnešusi padėjo ant stalo sūrio, 
sviesto ir kumpio, pavaišinti svečius. O 
gal ne tiek jau pavaišinti, kiek paro
dyti, kad štai, ve, kaip mes turime ir 
kaip jūsų sesutei čia pas mus gerai, 
bet mintyj gal, veikiausiai, ką kitą turė
jo. Jonas su Elziute džiaugėsi ir stebė
josi, kad Juliukė jau tokia didelė mer
giotė, — jau beveik merga. Bet kiek 
jai teko pernešti vargo per tuos kėlio
ji ką .metų jų nesimatymo, tai, kaip yra 
sakoma, jog ir ant jaučio skūros sunku 
būtų viską surašyti. Vienok Juliukė 
apie tai dabar kalbėti nei skųstis 
negalėjo. Atmanavičienės aky vaiz
do j e negi ji dabar ir galvojo 
apie jos pergyventus vargus; ji tik 
skendo džiaugsme, sulaukusi taip 
mylimą sesutę ir broliuką;, ji dabar at
siminė ir anuos savo broliukus ir sesti- - 
tę ir apie tai daugiausiai. ir kalbėjo ir 
žingeidavo. Nors ką Juliukei pasakojo 
apie Griškonis ir ką kitą, jai buvo be
veik svetima, nes ji buvo permaža, ka
da ji paliko Griškonių kaimą ir viską, 
ką ji dar nebuvo spėjusi pažinti. Ir taip 
jie visi pasikalbėję, pasidžiaugę Juliukė ir 
padėkoję Atmanavičienei už vaišes, Jo
nas ir Elziutė pasirengė grįžti Į namus, 
nes kelias gana tolimas, o saulutė jau 
gerokai pažengusi link vakarų.

(Bus daugiau)

I. V-žIS

Našlaitė
(Tąsa)

O mylimiausia jos dainele tai tik 
ir buvo apie skurdų piemenėlio gyveni
mą. Taip tik ir plaukė, skambėjo:

nuo Liet. Tautiškų kapinių), 
8300 Kean Avė. Bus duoda
mos išviso net šešios dova
nos. P i r m o j i U S. S a v ings 
Bond vertės $50, antra dova
na $25 vertės bonus ir kitos 
keturios dovanos po $5 pini
gais.

Tikimės, kad kuopos supras 
svarbą minėtos gegužinės pa- 
sekmingumo ir stos į darbą, 
kad sukvietus juo daugiausia 
dalyvių. Apskr. Komitetas.

IŠ “Vilnies” šėrininkų 
suvažiavimo

Gegužės 3 d. susirinko žmo
nės, kuriem rūpi, dienraščio 
reikalai, kurie per ilgus me
tus dėjo pastangas, kad laik
raštis gyvuotų, bujotų ir 
skleistų teisingas žinias iš 
šios šalies ir iš plataus pasau
lio: kad padėtų darbo klasei 
grumtis su išnaudotojais ir 
darbo žmonių vergėjais.

Visų susirinkusiųjų kalbos, 
mintys ir jausmai siekė vieno 
tikslo, tai geriausios kloties 
dienraščiui “Vilniai”, kaip 
dabartyje, taip ateityje. Tas 
draugiškas pokalbis, tas susi
tarimas visais klausimais, duo
da suprasti, kad mūsų dien
raštis “Vilnis” turi suleidęs 
šaknis plačioje lietuviškoje vi
suomenėje.

Visų delegatų išsireiškimas 
vienodas, kaip patobulinti lai
kraštį, kad būtų populiariš- 

kesnis, patinkamesnis skaity
tojams. Prieita prie to taško, 
jog kuodaųgiausia reikia dė
ti pastangų, kad išvystyti juo 
daugiausia korespondentų. Ir 
taip kiekvienas šėrininkas ir 
nuoširdus “Vilnies” rėmėjas 
turi pradėti rašinėti žinutes \įš 
visokių darbo vietų, arba iš 
organizacijų, unijų veiklos ir 
tam panašių nuotykių.

Daug draugų yra, kurie ga
li daug ko žingeidaus parašy
ti, bet nerašo. Nereikia pro- 
fesijonalo tam; pradėkime ra
šinėti trumpus raštelius, o pa
matysime kaip mūs laikraštis 
pasidarys patrauklesnis. K. M.

Pittsburgh, Pa.
Piknikas

LDS 8-ta Apskritis praneša, 
kad piknikas, yra rengiamas 
birželio 28 d. ant Haller 
Harm. Tai toje* pačioje vieto
je, kur piknikas praėjusiais 
metais buvo.

Šiemet piknikas turėtų būti 
dar sėkmingesnis, šio pjkniko 
pelnas bus LDS 8-tos Apskri
ties naudai. O kai apskrityje 
yra pinigų, tai.galima daugiau 
naudingų darbų atlikti.

Prašome visų Draugijų bei 
kuopų įsitūmyti ir nieko tą 
dieną nerengti, nes mes pana
šiame atsitikime irgi neren
giame. Prašome visų LDS 
kaupų ruoštis ir dalyvauti.

Toliau bus pranešta pla
čiau apie šį pikniką.

Joseph Mažeika,
LDS 8-tos apskr. pirm.

CLEVELANDO ŽINIOS
Konferencija ir piknikas tik 
už 2-jų savaičių

LLD 15-tos Apskr. Konfe
rencija ir piknikas įvyks ge
gužes. 31, Rūbų ūkeje, pikni
kų taip vadinamame darže. 
Tai bus pirmutinis clevelan- 
diečįų* ir apylinkės lietuvių iš
važiavimas iš dulkėto miesto 
į gamtų pakvėpuoti tyru oru 
ir pasidžiaugti pavasario 
gražumu.

Ši konferencija prasidės 10- 
tą vai. ryte. Konferencijai pa
sibaigus, bus vištienos, dešrų 
ir kitų skanumynų pietūs, o 
po pietų prasidės piknikas, 
kuris užtruks iki vėlaus vaka
ro. Bus ir gera muzika šo
kiams.

Kuopų delegatai yra kvie
čiami atvykti laiku, kad galė
tume baigti konferenciją lai
ku, ir taipgi būkime prisiren
gę su gerais sumanymais kon
ferencijai.

Ablavukai pikietavo Nelsono 
prakalbų svetainę

Kelios dešimtys vidurinės 
mokyklos amžiaus katalikiško 
jaunimo buvo atvešta pas sve
tainę, kurioje kalbėjo Steve 
Nelson. Tai jėzuitų universite
to mokiniai, kuriems yra duo
dama komunizmo niekinimo 
kursai. Jie buvo atvešti gana 
anksti prie vengrų darbininkų 
svetaines, tai buvo proga te
myli jų veiksmus. Jie pakol 
kas nesielgė taip gaivališkai 
bjauriai, kaip kad lietuviški 
dipukai, kuriais katalikiški 
biznieriai buvo užsiundę Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
jubiliejinį bankietą. Šie buvo 
kietai užblokavę šaligatvį 
priešakyje svetaines, dalino 
lapelius, mėgino atkalbėti ei
nančius į svetainę ir rėkavo 
ant visų, kurie neklausė jų. 
Tik Nelsonui pasirodžius prie 
svetaines, jų vadai davė' ženk
lą visiems rėkti, tai jie visi 

MONTELLO - WORCESTER 
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žymiausi lietuvių talentai iš New Yorko vyksta į

Bostono apylinkę koncertuoti.

Leonas Yonikas, baritonas, ir
Suzana Kažokytė, sopranas
Frank Balevičius, komp.-pianistas
Aido Choro Šokėjų Grupė

Leon Yonikas Suzanna Kazokytę

Duos Puiku Koncertą
Montello, Mass., šeštadienį

Gegužės-May 16-tą
TAUTIŠKO NAMO SALĖJE

« VINE ST. IK NO. MAIN ST.
Pradžia 7 vai. vak. ' I^nga $1.00

Rengia L.L.D. 6-to Kuopa

Gegužės-May 17-tą
Worcester, Mass., Sekmadienį 

LIETUVIŲ SALĖJE 
29 ENDICOTT STREET

Pradžia 3-čisj vai. popiet įžanga $1.00
Rengia L.L.D. U-ta Kuopa

Auk^iau minėti talentai yra aukšto išsilavinimo me
nininkai Kiekvienas, kuriem nepertoli nuvykti, pasistengkite 

juosi išgirsti. ■ 1 ' ,

rėkė, staugė, kiek kuris išga
lėdamas, kad visi apylinkės 
žmonės išbėgo iš stubų pasi
žiūrėti kas dedasi. Bet besi
skverbiančių per juos į svetai
nę neužgavo nei vieno.

. Publikos, kuri buvo įlei
džiama tik su pakvietimais, 
buvo pilna svetainė—-susirinko 
įvairių tautų ir negrų žmonės. 
Negrai sudarė /apie trečdalį 
publikos, lietuvių buvo tik 4. 
B'uvo daug jaunimo iš abiejų 
rasių ir pas visus buvo jaučia
mas supratimas, kad dabar 
daugiau negu kada yra reika
linga vienybe darbo žmonėms.

Pirmininkė, . atidarydama 
mitingą, sakė: Reakcija dūks
ta todėl, kad Steve Nelson 
yra su mumis, o ne su jais. 
Jie bijo, kad mes turime Ben 
Davis ir kitus žymius darbo 
žmonių vadus, o ne jie.

Paprašius aukų Steve Nel
sono gynimui, prakalbų daly
viai sumėto $778 su centais.

Trumpai suglaudus iš 
Nelsono prakalbos

Nelsonas pasakė gerą pra
kalbą. Kalbėdamas apie jo 
teismo procedūrą, kuriamo jis, 
būdamas plieno darbininku, 
gynė pats save ir besiginda
mas save privedė teisėją Mus- 
manno prisipažinti, kad jis 
mokinosi teisių Komoje, kada 
Mussolinio diktatūra valdė 
Italiją, ir kad jis grįžęs iš Ita
lijos, rašė viename iš l’itts- 
burgbo didlapių, kad Mussoli
ni’s apvalęs Italijos žemę. Bet 
kada viskas iš anksto buvę 
prirengta taip, kad jis būtų 
rastas kaltu, jis ir tapo nuteis
tas ant 20 metų kalėjimo. Tai 
yra žiauriausia bausmė negu ! 
bent kurim iš politinių prasi- I 
kaltelių šiame šaltojo karo is- I 
terijos laike. Pittsburgho plie
no, anglies ir aliejaus bosai 
mane, kad su Steve Nelsonu, 
kaipo atsidavusiu vakarines 

Pennsylvanijos darbininkų va
du, bus baigta. Nelsonas tuo
jau buvęs uždarytas į Alleg
hany apskrities kalėjimą, ne
paleidžiant po kaucija per 8 
mėnesius. Bet jam ir kalėjime 
būnant, jo balsas pasiekė ne- 
vien Amerikos žmones, bet ir 
Pasaulinės Darbo Unijų Fede
racijos raštinę, kuri išjudino 
visų Europos ir Azijos kraštų 
žmonių protestų bangas mūsų 
administracijai už tokį žiaurų 
baudimą Amerikos darbinin
kų vado. Nelsonas sakėsi, 
kad kalėjime esant, iš jo bu
vę atimti drabužiai ir autu
vai, ir kad jis buvo įmestas į 
cimentinį rūsį ant 21 (liepos. 
Bet ir iš rūsio jo balsas pasie
kė Amerikos žmones, kurie 
privertė kalėjimo administra
ciją atiduoti jam jo apsirengi
mą. Nelsonas gavęs savo apsi
rengimą, reikalavęs grąžinti 
ir kitiems rūsyje uždarytiems 
jų apsirengimus. Taipgi Nel
sonas sakėsi, kad tik Ameri
kos žmonių protestai privertė 
teismą paleisti jį iš kalėjimo 
po kaucija, kuriame jis jau 
buvo išbuvęs 8 menesius.

Steve Nelsonas įrodęs pro
testų vertę, sake, kad esan
tiems laisvėje parašyti protes
tas prieš neteisybę yra leng
vas dalykėlis, bet jis daug 
reiškia. “O bailiai, kurie bijo 
(arti žodį prieš persekiojimą 
ir kankinimą darbo žmonių, 
nesuras tokios didelės skyles, 
slėptuvės, kad pasislėpti nuo 
kylančios reakcijos,” sakė 
Nelsonas, ir kad esą nepro
tinga laukti, kad kiti jų rei
kalus apgintų.

Paskutinės Steve Nelsono dvi 
pastabos mums lietuviams 
kaip durte duria į akis.

---O---
Draugas žebrys su žmona 
išvažiavo atostogų

Draugams žebriams buvo 
retenybė kur išvažiuoti, nes 
biznyje esant, reikėjo būti pri- 
fįirišusiems prie krautuves. 
Bet dabar, kada draugas žeb- 
rys pardavė savo biznį, gavęs 
liuoso laiko,( kartu su žmona 
išvažiavo mėnesiui laiko į 
Hot Springs, Arkansas, pasi
maudyti karštame minerali
niame vandenyje. Linkėtina 
draugams žebriams laimingos 
keliones ir smagaus poilsio, 
kad grįžęs atgal, galėtų su 
nauja energija vadovauti mū
sų judėjimui.

Rep.

Newark, N. J.
“Cukrinis Kareivis” 
greit bus Newarke

Tai nepaprastai linksma ir 
pilna humoro operetė “Cukri
nis Kareivis”, su apie penkioli
ka smagių dainelių, iš gar
saus anglų rašytojo Bernard 
Shaw veikalo “Arms and the 
Man”; muziką šiai operetei 
sukūre garsus kompozitorius 
Oscar Strauss.

Operetei turinys paimtas iš 
Balkanų tautelių kovų.

Vaidins Sietyno Choras, ge
gužės 23 d., Ukrainų salėje, 
57 Beacon St., šeštadienio va
kare, 7 :30 vai.

Šioje operetėje dalyvauja 
net 7 aktoriai-dainininkai, so
lo, duetai ir kt. Taipgi ir ga
bus aktorius-dainininkas Leo 
Yonikas. Vaidinime dalyvau
ja: Ed. Skučas, Madeline 
Knors, Žukauskienė, Tadas 
Kaskiaučius, Onutė Stelmo- 
kaitė ir Bajoras. Taipgi ir 
visas choras. Teatro mėgėjam 
yra nepaprasta proga, kurios 
nedažnai pasitaiko.

Choras vadovybėje Mildred 
Stensler, darbuojasi, kad vis
kas kuo geriausiai būtų atlik
ta. Tadgi visi į gegužės 23 
dieną statomą operetę, Ne- 
warkc. G. Albinas.

Šypsenos
Svetimą darbą dirbo

Teisėjas: “Kuo gi šis vy-

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED FEMALE

SECRETARY. Experienced. 5 day 
week. 9 till 5:30. Modern office. 
Good working conditions. Free hos
pitalization and life insurance. Ap
ply or phone: Mr. L. W. Braun. 
MAJESTIC, Ferry and Atlantic 
Aves., Woodlawn 4-2010.

(87-93), „I .... r ...... . ■! , ! ...
MAID. Settled woman. Age 25— 

40. General duties. Willing to work. 
Must be fond of children. Prefer 
someone wanting good home. Good 
salary; permanent position for right 
person. Phone: MIDWAY 2-4286, 2 
to 4 P. M. for interview.

(89-95)
CLERK-TYPIST

Insurance Office. Experience help
ful but not necessary. Steady posi
tion; good working conditions. Phone 
MR. BROOKES. LO. 3-4108 for in
terview.

'(89-95)
TEXTILE FINISHERS

Experienced only on woolen cloth. 
Night work; good working condi
tions. Apply in person, see MR. 
WILLIS or MR. McKENNA.

CARLTON MILLS CO.
233 W. Wyoming Avenue

(91-97)
STENOGRAPHER

Experienced. General office work. 
Full time Steady work. Good work
ing conditions. Apply or phone:

MR. HĄRLAN. WA. 2-2880 
U. S. TYPEWRITER RIBBON 

MEG. CO.
621 Cherry St., Phila.

(92-94)

BOOKKEEPER
Experienced. With knowledge of 

Typing and taxes. 5 day week. Cen
trally located. Steady position. Good 
working conditions.

Phone LO. 7-4797
(92-94)

SETTLED WOMAN
Downstairs work and cooking for 

private family living in Jenkintown. 
Live in, own living room, bedroom 
and bath. Must have good referenc
es and experience. Good and steady 
position for right woman. Phone— 
OGontz 3553 or write to 221 Wyn
cote Road, Jenkintown, Penna.

(92-95)

WOMEN
General kitchen cleaning. Hours 

4:30 P. M.—12:20. Mt?als and uni
forms supplied. Good wages, steady 
work. Apply in person, between 
3—4 P. M. Ask for Mr. Meany.

STOUFFERS
1526 Chesnut Street.

No phone calls.
(92-94)

GIRLS (2); 1 for upstairs work 
consisting of chambermaid and. 
waitress. 1 for downstairs work 
and cooking. Must have good ex
perience. Live in own room. Steady 
position for the right girls. Phone 
BRYN MAWR 5-4392 for interview.

(93-99)

HELP WANTED MALE
AUTO MECHANICS. All around 

Man. Buick experience preferred. 
Steady work; good working condi
tions. Apply in person.

MASSON BUICK, INC.
Wright Ave. and Federal St., 

Camden, N. J.
(91-94)

TUBE MILL OPERATORS. Ex- 
pericnced on electrically welded tub
ing mill. Steady work; bonus and 
overtime. Vacation, group insurance. 
Apply or phone. WEST MORE
LAND METAL MFG. CO., Milnor 
Street and Blcigh Ave. DE. 3-8300, 

(91-93)

AUTO MECHANICS. Experienced. 
Must be first class. Qualified for 
State Inspection. Free cover-alls; 
free insurance. Vacation with pay; 
steady work; good working condi
tions. Apply in person. TRI-STATE 
WILLYS, 1978 W. Hunting Park.

(87-93)
YOUNG MEN

To wark as Rod men and chain 
men for land surveyor. Pay based 
on experience. Apply in person.

G. D. HOUTMAN & SON
112 W. Front Street, Media, Pa.

(92-94)
MECHANICS

For Construction Equipment. Must 
have experience. Steady work. Good 
working conditions.
Phone BA, 9-4587 for information

(92-98)
MECHANICS

First Class. $1.80 per hour. Life 
insurance, hospitaliation, vacation 
with pay. Showers. Steady work; 
good working conditions for right 
man. Apply in person.

LIGHTMAN MOTORS
430 S. Broadway, Gloucester.

(93-95)

ras kaltinaiūas, policinin
ke?”

Policistas: “Valkatyste, 
jūsų garbė. Jis visą popie
tį apie vieną gatvės kam
pą šlaistėsi.”

Teisėjas: “O, tai jis re
gimai nudavė policininku 
esąs. Trisdešimt dienų ka
lėti už neteisėtą nudavė 
mą!”

Surinko Kas Kitas

3 pusl.-Laisvė (Liberty)-Trečiad., Gegužės-May 13, 195^,

i



Įvyko graži Motinos 
Dienos pramoga

Gegužės 9-tos vakarą, Li
berty Auditorijos Gym Hali, 
įvyko Motinos Dieną paminė
ti suruoštas koncertas. Jam 
visą programą pateikti buvo 
pakviesta dainininkė ‘Suanna 
Kazokytė. Tai turėjo būti lyg 
ir jos rečitalis.

Suzanna suruošė Įspūdingą 
programą. Suruošė ją ne sa
vo asmeniškai naudai, bet pa
tarnaudama moterų organiza
cijai, kurios narių dauguma 
yra motinomis. Suruošė pa
gerbti motinas. Suzannos toks 
gražus patarnavimas moterų 
organizacijai ir nepaprastai 
gražus pasirodymas progra
moje suteikė daug malonumo 
visiems. Ir, tikriausia, suteikė 
dar daugiau pagarbos jos mo
tinai.

Suzanna savo talkininkėmis 
turėjo muzikę Bronę Sukac- 
kienę-šalinaitę, Grupę Melodi
ja, smuikininkę Helene Mac
kay ir pianistę Miriam Gott
lieb.

Apie Suzannos dainavimą 
ir bendrai programą išsamus 
aprašymas tilps 
Menas skyriuje 
tos laidoje.

Po programos
vaišino programos dalyves ir 
svečius skaniais salads ir na
mie keptais pyragais ii’ tor
tais, taipgi karšta kava. Rep.

Literatūra ir 
gegužės 16-

khibietės pa-

Bronxieti suėmė 
deportavimui

Israel Blankenstein, 66 me
tų, Bronx gyventojas tapo 
areštuotas ir sulaikytas Ellis 
Islande be kaucijos. Jis at
vykęs iš Rusijos 1906 metais. 
Kaltina, kad jis, buvęs komu
nistų partijos nąriu.

GARSINKITeS laisvėj

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, jvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6233

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

NewWko^g^Zlnloi
Prelekcija sveikatos 
reikalais gegužės 17 d.

LDs 13 kuopa turės projek
ciją sekmadienį, gegužės 17, 
Liberty Auditorijoje, Rich
mond Hill, N. Y. Pradžia 3 
vai. po pietų.

ši prelekcija bus svarbi, nes 
bus dėstoma, kaip geriau svei
katą išlaikyti, kaip nuo įvai
rių ligų apsisaugoti.

Rengėjai kviečia visus ir 
visas, kam tik rūpi susipažin
ti sveikatos reikalais ii’ tuo 
savo amžių prailginti, daly
vauti. Rengėjai.

IŠ LKC GĖLYNO
Nors ..šiuo tarpu LKC 

gėlynas yra pilnai viskuo 
šiam sezonui aprūpintas, 
tačiau drg. J. Weiss veik 
prievarta įsiūlė $2.

Gėlininkas nenorėjo šią 
“naštą” nešiotis ir tuoj už 
tuos $2 nupirko bonemeal’o

kės tulpes atgal sodinant 
patręšt.

Dėkui!
Daug kas lietuvių ir ki

tataučių grožėjosi bostonie- 
tės draugės Kazlauskienės 
dovanotomis Įdomiomis tul
pėmis. (Jos jau peržydė
jusios.)* Rep.

Ryanas stengsis 
palaikyti raketą

Jvyko tas, ką buvo numatę 
eiliniai laivakroviai, kinio 
buvo priešiški tokiam supai
niotam balsavimui, kokį įvyk
dė “karalius“ Ryan gegužės 
8-tą. Tuo balsavimu vadovau
damasis, numatoma, Ryanas 
tikrins, būk laivakroviai užgy. 
rę “shape-up.“ Ir būk taip 
pat jie patenkinti Ryan u ir 
jo raketieriais. Už “shape-up” 
jie priskaitė 7,000 balsų, prieš 
—3,920. Dar 978 balotai at
mesti.

balsavimai

balsavimo ne
ar darbininkai

Kaip buvo 
vykdomi ?

Pirmiausia, 
buvo klausta,
nori ar nenori palaikyti “sha- 
pe-up“. Bet klausiami, ar pa
tenkinti “dabartino, samdos 
metodą.“ Daugelis nesuprato, 
ko tuomi klausiama. Daug 
kam atrodė, kad balsavimas 
“No,“ būtų reiškęs atsisaky
mą nuo darbo. Disk ūsuoti bu
vo uždrausta.
" Kita vyriausiųjų priežasčių 

buvo ta, kad "privilegijuotos 
grupės nėra samdomos iš 
“shape-up“ eilių. Tarpe tų 
privilegijuotų yra kompanijų 
boseliai ir jiems nuolankauto- 
jai, taipgi Ryano boseliai ir 
jų kontrolėje esantieji asme
nys, visokį raketieriai, kurie 
iš “shape-up” turi pelno. Nors 
jie visi nesamdomi per “sha
pe-up,“ tačiau jie visi balsavo. 
Aišku, jie balsavo “Yes“ ir 
agitavo už tą “Yes.” Jiems 
niekas nekliudė “patarti,“ “iš
aiškinti“ nesuprantantiems. 
Tam buvo prisamdyta 
angliškai kalbantiems 
betoj ų.

Tie visi elementai
už “shape-up“ ne vien tik iš 
noro įtikti bosams, bet ir iš 
baimės, kad panaikinus “sha
pe-up,“ įvedus samdą per uni
ją, iš eilės, jie taip pat turė-

net ne- 
porkai-

balsavo

h

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED FEMALE HELP WANTED-—FEMALE

SLAUGE — R. N.

Apie tą “('tikrini Kareivelį”
and the Man.“ šis veikalas 
dar vis yra teatrų repertua
ruose Europoje ir ant Broad
way. Tik pereitą sekmadienį 
jis buvo pirmą kartą suvai
dintas televizijoje, garsioje 
“Omnibus” programoje.

Kūdikis prigėrė iš 
bonkutes pienu

Penkių mėnesių kūdikis 
Harry Thompson prigėrė-už- 
duso pienu, 
pagirdymo

$270 j
gom, 40
Nursing
Valandos 9—5 P.M; ar rašykite:
Box M 1-A, 11 W. 42 St., N.Y.C

Km. 830

kuri jis atpylė po 
jo iš bonkutes.

mėnesi — Naktinėm parpi- 
valandų su pertraukom.
Home—gaukite CO. 5-9358.

(87-93)
REIKALINGA VIKRIA

Viduramžė moteriškė. Gyvenimas 
vietoje. Nuolatinis darbas. Gera mo
kestis. Šaukite:

Edward Skučas
— Kas yra tas “Cukrinis 

Kareivis ?”
— Tai P. Bukšnaičio verti

mas Oscar Strauso garsios 
operetės “The Chocolate Sol-

vo pavadintas “cukriniu ka
reiviu ?’’

mėgęs valgyti saldaines, o 
ypatingai šokoladų. Jis nemė
go kariauti. Jis norėjo, kad 
visur būtų taika ir kad žmo
nės ramiai, taikingai gyventų. 
Bet tais laikais (1880), .jau
nam būnant, jam prisiėjo ka
riauti serbų armijoje.

George Bernard Shaw savo 
satyriškojo komedijoje “Arms

tų lankti savo eiles, mažiau 
darbo begautų.

Ir yra amatininkų, kurie 
gauna savaitinę algą, tačiau ir 
jie balsavo.

Dar kita priežastimi mažo 
skaičiaus balsų prieš “shape- 
tip” buvo tik paskutinėmis 
dienomis paskelbimas, kad 
balsuoti galės tiktai pasimo-

kovo mėnesį. Mažiausia gau
nantieji darbo ir uždarbic 
samdomioj i per “shape-up

dalyvavo 11,898.
paliečia

Balsavime
Bot tas balsavimas
apie 35,000 asmenų.-

Akyrcgyjo visų minėtu prie
žasčių, balsavimą laimėjo do
rintieji palaikyti “shape-up“ 
samdymo sistemą (darbinin
kams kas diena stovėti eilėse

sėlis pamos eiti dirbti. Samdo 
no pirmiau atėjusį, bot tą, ku
rį pasirenka). Prie tos siste
mos darbininkas kas dieną 
ieško darbo. Ir gautasis daž
nai yra tik vienai dienai. Kita 
dieną jis vėl turi pradėti iš 
pradžios. N. L.

Apie 100 asmenų tapo pri- 
svaiginti Fordham Universite
to religinėse apeigose praėju
si sekmadienj. Spūstis ir 80 
laipsnių karštis buvęs priežas
timi. Keli buvo nuvežti i ligo
ninę. Kitiems užteko pirmo
sios pagalbos ten pat vietoje.

Tapo apiplėšta Kelting Elec
tric Co. raštinė, 84 Pearl St. 
Išnešę $3,000 algoms parneš
ti! pinigu. Vieta randasi New 
Yorko fitiansiniame distrikte, 
už pusės bloko nuo policijos 
stoties.

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

RADIO CITY MUSIC HALI.
H Showplace of the Nation Rockefeller Center

£ ALAN LADD • JEAN ARTHUR • VAN HEFLIN
■ in GEORGE STEVENS’ Production of

“SHANE”
co-starring BRANDON DE WILDE and JACK PALANCE 

color by TECHNICOLOR • A Paramount Picture
ON STAGE; “SALUDOS AMIGOS" — Gala new revue produced by 
Ruiiell Markert, Ročkeltei, Corps de Ballet, Choral Ensemble and 
Symphony Orchestra directed by Raymond Paige.

fJl\'

na-

FINGER—PERMANENT WAVE^
5 dienų savaitė, nuolatinis darbia, 

mokestis, puikios darbo sąlj^’ 
Kreipkitės:

ANTONIO’S
20 E. 14th St., N.Y.C. 

Te). AL. 5-7486
(89-93)

gera 
gos.

Veikalas buvo populiarus 
nuo pat pradžios. Nenuostabu, 
kad muzikas Oscar Straus 
tuomet tuojau prašė Shaw pa- 
velinimo sukurti operetę ap
link originali veikalą. Straus 
tuomet apgaubė komediją su 
tinkama muzika ir dabar ope
retė yra dažniau vaidinama, 
negu original is veikalas.

Sietyno 'Choras stato sceno
je (savo interpretacijoje) šią 
operetę dviejose vietose, šeš
tadienį, gegužės (May) 23 d. 
suvaidins Newarke. O sekma
dienį, gegužės 24-tą, — Li
berty Auditorijoje, Richmond

Cukrinio kareivio rolę vai
dins Edward Skučas. Kareivis 
buvo sugautas Bulgarų armi
jos belaisvėm Bot .jis “sukon
centravo visas savo jėgas.” ir 
paspruko, įlipdamas į vienos 
jaunos merginos 
kambarį. Tonai 
merginos jį labai 
ėmė, o viena net
jį. Nuo karo jį tos merginos 
išsaugojo, bot jam pripuola 
dar daugiau keblumų kai na
miškiai pareina iš karo.

Komediją matęs.

miegamą.)! 
visos trys 
gražiai pri- 
įsimylėjo į

Rendauninkai užtaria

Metropolitan apdraudų fir
mos projekto Stuyvesant 
Town gyventojų organizacija 
priėmė rezoliuciją, kuri užta
ria kito tokio pat projekto 
Knickerbocker Village gyven
tojus Strickland us.

Stricklandai yra pirmieji 
negrai įėję gyventi tame pro
jekte, gyvuojančiame jau ke
liolika metų, turinčiame tūks
tančius šeimų. Firma nori 
Stricklandus prašalinti iš bu
to. Rendauninkų organizacijos 
.juos gina.

Kiek anksčiau tokia pat 
kova buvo vykdoma Stuyve- 
sant Town projekte. Jie ilgai 
kovojo, bet laimėjo prieš evik- 
cijas. Kova už demokratiją ir 
teisę buto visiems ten vykdo
ma ir dabar.

Vienas ginkluotas plėšikas 
keltuve sustabdęs dvi Metro
politan apdraudų firmos kasi
ninkes einant Į banką. Kasi
ninkes ir keltuvo operatorių 
sustatęs1^ prie sienos, atėmęs 
$7,000, juos palikęs užrakin
tus.

Užrašylrit Laisvę Savo Draugui,

Virginia 9-0!25

Nelaimė įvyko pastatytame 
automobiliuje, Yonkers. Jo 
tėvai, atvažiavę iš kito mies
to, papenėję kūdikį, paliko jį 
užmigusį auto užpakalinėje 
sėdynėje,. Patys nuėjo į res- 
tauraną pavalgyti. Kai sugrį
žo, atrado -kūdikį jau be są
monės. Pašaukta "policija, ta
čiau kūdikį atgaivinti nepavy-

Nušovė kandidatą į 
laivakroviu bosą

C—

Francis Kelly, 45 metų, 
Hoboken gyventojas, atrastas 
nušautas už poros blokų nuo 
policijos stoties. Kelly buvęs 
J ark a. Korporacijos paimtas 
tarnauti laivakroviu samdymo 
boseliu 3-je prieplaukoje.

Ypatinga tas, kad prieš po
rą metų veik tojo pačioje vio
loje buvo nušautas taip pat 
pasamdytas toms pačioms pa
reigoms boselis Nunzio Aluot- 
to. *

Sąryšyje su Kelly nužudy
mu policija tardė dešimtis as
menų, daugiausia tų, kurie 
nužiūrėti galėję būti varžo
vais už tą tarnybą. Tačiau 
pirmomis dviemis dienomis 
žm o gž u d ž i o n esu sekė.

Prezidentas kalbėjo 
republikony vadams

bu-P r e z i d e n ta s E i sen h o w o r 
vo specialiai atvykęs į New 
Yorką gegužės 7-tos vakarą 
kalbėti dviejuose republikonų 
viršininkų bankietuose. -Brėži- 
(lentas pareiškė, kad jo val
džia griežtai laikysis įsikabi
nusi to karo kalinių klausimo, 
dėl kurio valdžia sakosi nega
linti karo baigti.

Užsimokėjusiems po $100 
už pietus ponams bankieriam, 
stambiems fabrikantams ir 
kandidatams į milijonierius 
jo kalba labai patiko. Tokių 
valgiusių už $100 republikonų 
partijos naudai Astor viešbu
tyje priskaityta 1,500, o Wal
dorf-Astoria — 2,300.

PRANEŠIMAS
RICHMOND HILL, N. Y.

L.L.D. 185 kuopos susirinkimas 
jvyks ketvirtadieni, gegužės 14 die
ną, prasidės 7:30 vai. vakare, Liber
ty Audtorium. Visi nariai malonėki
te atsilankyti j šj susirinkimą. Ku
rie dar neužsimokėjote duoklių už 
1953 metus, prašome užsimokėti. 
Neužilgo bus nauja knyga gatava.

Sekr.
(92-93)

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINĖS MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

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

Except Thurs. & Holidays
87-29 85th Street

WOODHAVEN, L. I., N. Y,

čooooooooooooooooooo<x>ooooooooooooooo<x>o<x>oooooooooc<

PETRAS KAPISKAS 
IR 

F/iVC/18 SODAITIS
Užlaiko puikų

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

4

Telephone E Ver green 4-8174

HOIlis 5-6161
(90-94)

REIKALINGOS MERGINOS
Plastic sudėjimų darbas prie žais

lų. Nuolatinis darbas, gera alga. 
Apdrauda ir kitos pašalpos.

Kreipkitės:
SPEC-TOY

35-35 — 35th St., L. I. City
(90-94)

RANKINES FINISHERS

Patyrusios •— prosijimui. Nuolati
nis 
jos

darbas, gera mokestis. Vakaci- 
ir ligoje pašalpos. Kreipkitės: 
FRESH POND CLEANERS

66-71 Fresh Pond Rd., 
Ridgewood, L. I.

(90-96)
SINGER & MERROW 

OPERATORES
Reikalingos dirbti prie moteriškų 

ir ya-ikų sweater mezginių dirbtuvė
je. Nuolatinis darbas, puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

LONDON KNITTING MILLS '
1027 Grand St., kampas Morgan A v.

Brooklyn
(93-97)

REIKALINGOS OPERATORftS
Dirbti prie sijonų dalių. Nuolati

nis darbas, gera mokestis.
Kreipkitės:

LUCILLE SPORTSWEAR
1372 Broadway, N.Y.C.

Tel. CH. 4-5370
(93-95)

REIKALINGOS OPERATORES
Siuvimui viso rūbo ar section dar

bui. Unijinė dirbtuvė. Nuolatinis 
(laibas, gera mokestis. Suknelių line 
$5.75 iki $12.75. Kreipkitės:

PARMELEE FROCKS
372 DeKalb Ave., Brooklyn

(93-95)
REIKALINGA PAGELBINft

VIRĖJA
Del Mary Harkness Convalescent 

įlomy. Nuolatinis darbas, 5 dienų 
savaitė, 8 valandos, šaukite:

PORT CHESTER 5-1213
(93-95)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios Jacoby & Boris 

plush toys. Nuolatinis darbas, 
mokestis. Kreipkitės:

STERN TOY CO.
12 E. 22nd St., N. Y. C.

Tel. AL. 4-4415
(93-97)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios ant slip covers. Nuo

latinis darbas, 
kios

pui-gera mokestis, 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

DeSAL DECORATORS
8804 3rd Ave., Brooklyn

Tel. S H. 8-9566
(93-94)

HELP WANTED-MALE
VYRAI

Prie produkcijos darbo. Pasikei
čiant — shifts, naujoje dirbtuvėje. 
Didelė jsidirbimo proga. Nepaprasta 
proga viršlaikiams.

Kreipkitės asmeniškai:
KENTILE INC.

Kentile Rd., South Plainfield, N. J.
(93-99)

STATYTOJAI
Patyrę mašinų statymo darbe. 

Nuolatinis darbas. Gera mokestis, 
puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

CHARLES ROSS & SON CO.
148 Classon Ave., Brooklyn

(92-96.)
REALESTATE

MODERNIŠKAS 1 ŠEIMOS 
NAMAS — BRONX

Gerai budavotas, 7 kambarių, tik 
3 metų senumo. Ištaisytas skiepas. 
Neša $60 jeigu j mėnesj. ’*Naujas 
aliejaus šildytuvas, moderniškai su
kombinuota virtuvė, refrigerator, ir 
kiti patogumai. Gera sekcija, arti 
komunikacijų. Tikras pirkinys —tik 
$9,500. Šaukite savininką:

FORDHAM 5-1601
v (93-97)

SOUTH BROOKLYN
Gerai būdavot as 8 šeimų namas. 

Tuščias apart mentas, prisideda jei- 
gos. Daug gerų Įrengimų, arti mo
kyklų, krautuvių ir transportacijos. 
“Kaina 4 kartus didesnė už randą”. 
Taipgi kiti namai 1, 2 ir 3 šeimų. 
Randasi gerų jeigu nuosavybių.

THOMAS PISARRA
4410J — 4th Ave., Brooklyn

Tel. SO. 8-0068
(91-93)

RANDAVOJIMAI
8 KAMBARIŲ — 1 ŠEIMOS

Gerai budavotas, asbestos Šinge- 
liuotaš namas. Pilnai jrengtas, pil
nas skiepas, šiltas vanduo, aliejum 
šildomas. Screens ir storms, Vene
tians. Daug kitų įrengimų. Visi mo
deminiai pagražinimai. Gera sekci
ja, arti visų komunikacijų. 2 blokai 
nuo stoties, Pliutas 30x100, tikras 
pirkinys. Tik $13,500. Šaukite savi
ninką:

TALMAGE 2-1629.

PRACTICAL SLAUGE IR
SLAUGIŲ PAGELBININKft

Mažiems Nursing namams. Nuo
latinis darbas, gera mokestis, pui
kios pašalpos. Kreipkitės:
WOOD MANOR NURSING HOME .
104-19 — 165 St., So. Jamaica, L. I.

Tel. JA. 3-59G3
(89-95)

REIKALINGA BAKERY 
SALESGIRL

Daliai ar pilnam laikui. Gera mo
kestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
MEADOW' BAKE SHOP 

G8-12 Fresh Meadow Lane.
Flushing, L. I.

Tel. FLushing 9-8032
(89-93)

REIKALINGA WAITRESS

Jauna, patraukianti. Patyrimas 
nereikalingas, nuolatinis darbas, ge
ra mokestis. Kreipkitės:

THE CHEF HOT SPOT
218-14 Jamaica Avenue, 

Queens Village, L. I.
(89-93)

ŠILKO PROSYTOJOS
Pirmos klasės rankinės prosytojoL 

suknelėms ir gowns. Puiki prO&j, 
pastoviam darbui. Modernine dirb
tuvė. Apmokamos vakacijos ir me- 
dikalis aprūpinimas. Busas sustoja 
prie dirbtuvės.
RANDALLS CLEANING PLANT 

Nassau Rd. ir Brookside, Hempstead 
(90-94)

REIKALINGOS OPERATORES

Merrow, Singer stitch covering, pa- 
kuotojos. Nuolatinis darbas. Gera 
mokestis. Šaukite:

ULster 2-8700
(90-94)

COUNTER WAITRESS

Nuolatinis darbas. 6 dienos. Gera 
mokestis, prisideda geri tipai.

Kreipkitės:
THREE STAR RESTAURANT

111-31 Roosevelt Ave., Corona, L. I.
(90-94)

MERGINOS—MERGINOS
Reikalingos lengvam fabriko dar

bui. Nuolatinis darbas, 5 dienų sa
vaitė, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
GOLD LEAF PHARMICAL

36 Lawton St., New Rochelle, N.
(92-96Y

REIKALINGA HAIRDRESSER
Pilnai mokanti grožio operacijas. 

Pilnam ar daliai laiko. Gera mokes
tis. Nuolatinis darbas. Kreipkitės:

FERNAND’S BEAUTY SALON
221-42 Horace Harding Blvd., 

Bayside, L, I.
(92-94)

FINGERWAIVER & MANICURIST
Patyrusi, nuolat ir gale savaičių.

Trumpos valdandos. Gera mokestis.
Kreipkitės:

YOUR HAIRDRESSER
8 Bond St., Great Neck, L. I.

Tel. GR. 2-1090.
(92-98)

REIKALINGA HAIRDRESSER IR 
SHAMPOO—MANICURISTS

Rinktiniam Riverdale Salonui. Ne
paisant kiek algos. Nuolatinis dar
bas. Kreipkitės:

LE FEMME HAIRSTYLIST
5690 Riverdale Ave., Bronx

Tel. Kingsbridge 9-6379
(91-93)

REIKALINGOS OPERATORftS
Patyrusios ant Singer mašinos 

dirbti prie $3.75 vertės suknelių. 
Nuolatinis — apskritų metų darbas. 
Gera mokestis. Kreipkitės: i

MODEL DRESS CO. /
18 Orchard St., N. Y. \- 

Tel. CA. 6-6885.* i *
(91-97)

REIKALINGOS OPERATORftS
Patyrusios prie Singer mašinos. 

Darbas prie Lietpalčių. Nuolatinis 
darbas. Gera mokestis.

THE RAINER CO., INC.
777 Flushing Ave. (1 blokas nuo 

Broadway), Brooklyn.
(91-97)

REIKALINGA COUNTERGIRL
Dirbti prie fontano. Nuolatinis 

darbas. Naktinis darbas. 5 dienų są- 
vaitė. Gera mokestis, geri tipai.

Kreipkitės:
FREDRICK'S

14 Grace Avė.,
Tel. Great

LUNCHEONETTE
Great Neck, L. I. 
Neck 2-0142.

(91-93)

PATYRUSIOS OPERATORES
Dirbti prie suknelių. Dirbti visą 

rūbą ar tik dalis. Nuolatinis dar
bas. Gera alga. Kreipkitės:

MODEL FIT
6120 — 20th Ave., Brooklyn.

Tel. BE. 2-8016.
(91.-95)

REIKALINGA FINGERWAVElUf
Pilnai patyrusi operatorė. Nuif> 

finis darbas. 5 dienos. Valakus 
9:30—6 P. M. Uždara Pirmadier.ais. 
Gera alga. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
2076 E. 177th SL (arti Olmstead) 

Bronx. Tel. TA. 9-8847.
(91-95)
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