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KRISLAI GEN. CLARK DAVE SAVO ANGLIJOS DARBIEČIŲ ‘ 
VADOVAS SMERKIA 
AMERIKOS POLITIKĄ
Attlee taipgi ragina suruošti 
sueigų su Sovietų Sąjunga

Namas su meilės deivės 
vardu jau nupirktas. 

7,105,000.
Dar apie kultūrines 

pramogas.
Rašo R. MIZARA

PLANĄ DEL NENORINČIU 
GRIŽU BELAISVIŲ
Perša paleist visus korėjiečius 
ir tik kinus globoti 60 dienų

J. žaliukas praneša Vilnyje:
“Galų gale Mildos pastato 

raktus pasiėmė i savo rankas 
Dailės ir Dramos Klubo vado
vybė... pasirašytas pirkimo 
aktas ir visas pastatas, pasta- 

y-/ ®!' baldai ir kiti įrengimai ta
po perimti iš buvusiojo savi
ninko...”

J. žaliukas yra vienas iš 
chicagiečiu entuziastu už pir
kimą Mildos namo,

—o—
Mildos namas stovi poros 

blokų atstume nuo Vilnies 
išleistuvės. Jis yra Bridgepor- 
to rajone, garsiojoje Halsted 
gatvėje.

Namas, tvirtas, žemutinėje, 
didžiojoje salėje per ilgus 
metus buvo kino teatras. 
Aukščiau yra dar viena ne
maža salė ir greta .jos viena 
ar dvi mažos saliukės, gerai 
neatmenu.

Kadaise aukštutinėje salė
je vykdavo nemaža lietuviškų 
pramogų.

Greta didžiosios salės yra 
jį vietos krautuvėms.

«./ Ą Šis pastatas buvo įkurtas 
anksčiau negu Lietuvių audi
to r i j a, esanti ten pat. todėl 
Mildos salė yra žinoma kiek
vienam Chicagos lietuviui.

Ji pavadinta Mildos vardu 
—Milda buvo senovės lietuvių 
meilės deivė.

—o—
Susiorganizavo Dailės ir 

Dramos Klubas ir jis dabar 
nupirko šį pastatą, kuris žada 
būti Chicagos lietuvių kultū
ros židiniu. *

Tenka palinkėti pirkėjams 
geriausios kloties!

—o—
Cenzo biuras skelbia, jog 

mūsų krašte 7.105,000 asme
nų dirba valdinius darbus: 
federalinės, valstijinių ir mie
stų įstaigose.

Praėjusiais metais jiems 
buvo išmokėta algomis dau
giau, kaip $22,000.000.000.

Vienas iš 20 mūsų krašto 
gyventojų dirba kokioje nors 
valdinėje įstaigoje.

hB toji armija vis didėja, o 
n engėja.

1 —o—
Mūsų kultūrinės pramogos 

salėse tuoj baigsis. Neužilgo 
prasidės ‘piknikai.

Bet dar prieš mūsų visuo
menės akis rytuose stovi kele
tas kultūrinių pramogų, ku
rios įvyks salėse.

Antai, gegužės 16 dieną 
Br<>cktone įvyks gražus kon
certas.

Ant rytojaus, gegužės 17 
dieną, koncertas įvyks Wor- 

* cesteryj.
Abiejuose koncertuose da

lyvaus gabiausios mūsų meni
nės jėgos iš New Yorko ir 
Mass, valstijų.

---- O—
Gegužės 24 diena Lavvren- 

cuje ruošiamas iškilmingas 
pažmonys.
AVpegužės 23 d. Sietyno Cho
ras Newark e pastatys puikią 
<V>eretę “Cukrinį Kareivį.’’

?Ant rytojaus, gegužės 24 
d., tą tračią operetę sietynie- 
čiai pastatys Richmond Hill, 
N. Y. '

——o—
Beje, gegužės 1G d. Brook-

Panmundžom, Korėja, geg. 
13. — Atvyko generolas 
Mark Clark, vyriausias 
Amerikos komandierius 
Tolimiesiems Rytams, ir 
pasiūlė sekantį savo planą 
dėl karo belaisvių gražini
mo :

Kai tik bus pasirašytos 
paliaubos, sustabdau t karo 
veiksmus Korėjoje, tuojau 
turi būti leista visiems 
šiauriniams ir pietiniams 
korėjiečiams belai s v i a m s 
grįžti namo ar pasilikti pas 
Pietinės Korėjos tautinin
kus ar pas Šiaurinės Korė
jos liaudininkus.

Kinus belaisvius laikyti 
stovyklose nuginkluotame 
Korėjos ruožte, pavedus 
juos penkioms neutralėms 
šalims globoti per 60 dienų. 
Tuo tarpu Kinijos liaudi
ninkų atstovai galės juos 
lankyti ir aiškinti, kad jie 
gali be jokios baimės grįžti 
namo. Bet jei kurie po 60 
dienų atsisakytų grįžti, tai 
turi būti leista jiems pasi
likti Pietinėje Korėjoje (ar
ba keliauti Formozos salon, 
pas Čiang Kai-šeko kinus 
tautininkus, kaip kad ame
rikonai jau pirmiau siūlė).

Generolas Clark sutinka, 
kad kinus belaisvius laiki
nai globotų atstovai pen
kių valstybių—Indijos, Len
kijos, čechoslovakijos, Šve
dijos ir Šveicarijos.

Associated Press praneša, 
jog amerikonai siūlė, kad 
vien tiktai Indija galėtų at
siųsti savo kariuomenės 
dalinius, reika 1 i n g u s to
kiems belaisviams kontro
liuoti, kurie atsisakys namo 
grįžti.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų atstovas gen. Nam II 
kritiškai žiūri į generolo 
Clarko planą. Žadėjo ket
virtadienį atsiliepti į dar
ko pasiūlymus.

Korėjos liaudininkai rei
kalavo, kad penkių minimų

Washington. — Valdžios 
Cenzo Biuras apskaičiavo, 
kad dabar Jungtinės Vals
tijos turi 159 milijonus 
žmonių, tai 7,936,000 dau
giau kaip 1950 m.

lyno Amerikos Lietuvių Pilie
čių Klubas rengia bankietą 
savo ilgamečiam darbininkui 
ir veikėjui, Alekui Deikui, pa
gerbti.

O gegužės 17 dieną Dr. M. 
D. Palevičius iš Detroito ža
da duoti referatą apie sveika
tą. .Referatas įvyks Kultūri
niame Centre, Richmond Hill, 
N. Y.

Viso to reikia nepamiršti.

šalių atstojai per 6 mėne
sius globotų atsisakančius 
grįžti belaisvius ir kad, ga-z 
lų gale, apie juos spręstų 
politinė konferencija vals
tybių, dalyvaujančių korėji- 
niame kare.

Amerikonai atgriebė 
prarastas pozicijas

Korėja.—Apie 1,000 Šiau
rinės Korėjos liaudininkų, 
bei kinų antradienį šturma
vo ir užėmė Texas kalną ir 
dvi kitas amerikonų pozicL 
jas viduriniame fronte.

Amerikonai su savo talki
ninkais paskui kontrata
kavo, ir trečiadienį atgrie
bė tas pozicijas.

Pranešamą, kad Ameri
kos lakūnai nušovė du ra- 
kietinius Šiaurinės Korėjos 
lėktuvus arti Mandžūrijos 
rubežiaus.

Korėjos liaudininkai tei
gia, kad jų šauliai nukirto 
tris amerikinius lėktuvus.

Kėny jos negrai vis 
drąsiau atakuoja 
anglą kariuomenę

Nairobi, Kenya.—Negrai, 
vadinami Mau Mau “tero
ristais,” jau šimtiniais bū
riais atakavo anglų kariuo
menės bei policijos stovy
klas.

Anglų oficierius Peter 
Herbett stebėjosi begaline 
negrų drąsa; sako:

—Mes, būdami tik už 15 
jardų, pylėme ugnį iš au
tomatinių pabūklų į juos, 
bet negrai nesusvyravo. Jie, 
stalčiai metėsi ant mūsų.”

Tame mūšyje, pasak an
glų, buvę per 20 minučių 
nušauta 40 negrų.

Anglai mėgina sužinot, 
kaip negrai gauna naujų 
automatinių šaunamų gin
klu. C-

Truman as ragina visus 
remt Eisenhoweri

........ - z-
Jefferson City, Mo. — 

Buvęs prezidentas Truma- 
nas raginę visą šalį remt 
užsieninę prezidento Eisen- 
howerio politiką.

Kalbėdamas Missouri 
valstijos seimelyje, Truma- 
nas sakė, to reikia, kad 
Jungtinės Valstijos “galėtų 
išlaikyti taiką pasaulyje.”

ORAS. — Apsiniaukę ir 
daug vešiau.

Vaizdas Japonijos sostinėje Tokyo laike Pirmosios 
Gegužės demonstracijos. Daugiausia iškabu buvo: 
“U. S., go home!” Tai yra, Jungtinės Valstijos, va

žiuokite namo!

Anglija siunčia Egiptan 
savo armijos smarkuolius

London. — Anglija pa
siuntė Egiptan smarkiau
sius savo kariuomenės jun
ginius, vadinamus “koman
das.” Rengiasi apginti sau 
Suezo kanalo sritį nuo 
Egipto.

Anglijos valdžia skelbia, 
kad egiptėnai padarė 30 
užpuolimų prieš anglų ka
riuomenę ir karinius jų 
įrengimus Suezo ruožte.

Pakilo egiptenų bruzdėji
mas prieš Ameriką

Kairo, Egiptas. — Egip
to premjeras gen. Nagui-

Jersey City rinkimus 
laimėjo Kenny govėda

Jersey City. — Antradie
nį dauguma balsji vėl tapo 
išrinktas Jersey City majo
ru John V. Kenny prieš ki
tą demokratų kandidatą, 
Frankį Hague Eggersą. Ir 
tai nepaisant, kad buvo ati
dengta Kenny’o valdžios bi
čiulystė su gengsteriais bei 
kitais piktadariais laivų 
prieplaukose ir mieste.

Miesto valdybon išrinkta 
ir du Kenny’o sėbrai; kiti 
du—Frankio Eggerso govė- 
dos politikieriai.

Newarke, N. J., prakišo 
rinkimus majoras Ralph A. 
Villani ir miesto komisio- 
nierus St. J. Moran. Mies
tui valdyti tapo išrinkti du 
nauji ko misionieriai ir trys 
senieji. *

Hobokeno, N. J., miesto 
rinkimus pralaimėjo majo
ras Fred M. DeSapio, ku
rio vieton išrinktas mies
tinis kcmisionierius John 
G. Grogan.

DeSapio buvo kaltinamas 
už ryšius su laivakrovių 
gengsteriais.

bas užreiškė, jog dės visas 
pastangas, kad išvyt anglų 
kariuomene iš Suezo kana
lo srities .

Tuo tarpu visi Egipto 
laikraščiai kaltino Jungti
nes Valstijas už “nelabąjį 
suokalbį su Anglija prieš 
Egiptą.”

(Šie įvykiai muša Any?- 
rikos valstybės sekreto
riaus Dulles pranešimą, 
kad jis susitaręs su Egipto 
premjeru Naguibu, jog bū
sią leista anglams tik ma- 
žu-pamažu ištraukt savo 
kariuomene iš Suezo sri
ties.)

Viesulai pražudę iki 
129 žmonių

■ I

Waco, Tex. — Vėl šėlo 
pragaištingi viesulai Tęxąs 
ir Arkansas valstijose. •

Suskaičiuota, kad Waco 
ir San Angelo, Tex., įpies- 
tuose viesulai pražudė 79 
žmones ir sužeidė 450. Ki
ti 50 žmonių be žinios din
go.

Viesulai padarė iki 25.mi
lijonų dolerių nuostolių tro
besiams bei kitiems Įrengi- 
miams.

Republikonai padidina 
valdžios išlaidas

Washington. — Eisenho- 
werio Valdžia išleis daugiau 
pinigų per 12 mėnesių nuo 
šių metų liepos 1 d., negu 
demokratai išleido paskuti
niais Trumano prezidenta
vimo metais. Ir tai nepai
sant ,kad republikonai pre
zidentinėje savo rinkimų 
kampanijoje žadėjo numuš
ti valdžios išlaidas.

New York. — Vėl. pakilo 
Wall Stryto šenai.

London. — Clement At-, 
tlee, vyriausias anglų dar- 
biečiu - socialistu vadovas, 
smerkė Jungtinių Valstijų 
valdžią už karo tęsimą Ko
rėjoje. Kalbėdamas Angli
jos seime, antradienį, At-

Baigėsi Hudson 
Tubes streikas

New York.—Baigėsi dvi- 
dienis streikas prieš Hud
son and Manhattan pože
minį geležinkelį (tubes), 
kuomet kompanija sutiko 
savo telegrafistams - signa- 
listams sumokėti po penk
tuką priedo per valandą, 
pradedant nuo 1952 m. lie
pos 1 d.

Kompanija iki šiol buvo 
nusukus tą pernykščią jų 
laimėjimą. Todėl ir sustrei
kavo 80 signalistų ii’ tele
grafistų nulaikydami trau
kinius, kuriais kasdien ke
liauja 70,000 žmonių tarp 
New Yorko ir New Jersey.

Eisenhoweris pakeitė 
visus aukštuosius 
karinius vadus

Washington. — Preziden- 
■ tas • Eisenhoweris pakeitė 
visus buvusiojo prezidento 
Trumano paskirtus vyriau- 

| sius karinius valdininkus.
(New Yorko Daily News 

kolumnistas John O’Don
nell dėl to rašo: — Na, vy
rukai, tai ruoškitės atei
nančiam karštam karui.)

Eisenhoweris paskyrė ad
mirolą Arthurą W. Radfor- 
da vadu visu kariniu štabu C- V *
vieton generolo Omaro 
Bradley’o, o generolą Matt. 
B. Ridgway—vyriausiu ar
mijos vadu vieton gen. J. 
Lawton Collinso, pradedant 
nuo rugp. 16 d.

Ridgway yra ligšiolinis 
Atlanto kraštų komandie
rius vakarinėje Europoje. 
Jo vieton prezidentas ski
ria generolą Alfredą Gruen- 
therį.

Amerikos ambasadorė kišasi 
į Italijos rinkimus

Romia .— Amerikos am
basadorė Italijai, Clare 
Boothe Luce keliauja po vi
są šalį; veda propagandą, 
kad piliečiai būsimuose rin
kimuose balsuotų už katali
kus ir jų rėmėjus; kursto 
žmones prieš komunistus ir 
kairiuosius socialistus.

tlee, buvęs premjeras, taip 
pat u ž g y r ė dabartinio 
premjero Churchillo siūly
mą surengti bent Anglijos 
ir Amerikos konferenciją 
su Sovietų Sąjunga, ir ra
miomis derybomis spręsti 
griežtuosius ginčijamus 
tarptautinius klausimus.
Kaltina amerikonus už pa
liaubų nedarymą Korėjoje

Attlee kaltino Jungtines 
Valstijas už nesusitarimą 
dėl paliaubų Korėjoje ir 
įtarė, kad Amerikos valdžia 
vykdo valią didžiųjų savo 
kapitalistų, kurie nenori 
taikos Korėjoje ir stengia
si paplatint karą prieš Ki
nijos Liaudies Respubliką.

Attlee tęsė:
—Amerikoje yra žmonių, 

kurie pageidauja visuotino 
karo prieš Kiniją ir prieš 
k o m u n i z m ą visur kur. o 
čiang Kai-šeko lobininkai 
Washingtone taip pat da
ro stiprią įtaką.

Kuomet prezidentas Ei
senhoweris pasakė taikią 
kalbą link Sovietų Sąjun
gos, tai John Foster Dulles, 
Amerikos valstybės sekre
torius, paskui jau priešini 
gai nukalbėjo.
Katras galingesnis—
ar McCarthy 
ar Eisenhoweris?

Dabar gi sunku būtų pa
sakyti, katras turi daugiau 
galios, ar prezidentas Ei
senhoweris, ar republiko- 
nas senatorius Joseph' R. 
McCarthy (rėksnys ragan- 
gaudis).

Amerikos valdžia per 
daug paprastai klausimus 
sprendžia, kuomet ji kalti
na Sovietų “intrigas” už vi
sus susidūrimus Indo-Kini- 
jbje, Egipte ir Afrikoje, 
kaip sakė Attlee.

Pritarimai Churchillo 
ir Attlee’o siūlymams

New York. — World-Te
legram ir kiti amerikiniai 
Scripps - Howard laikraš
čiai rašo, kad dauguma va
karinės Europos diplomatų 
pritaria Churchillo ir At
tlee’o raginimams sušaukti 
santaikos konferenciją su* 
Sovietų Sąjunga.

Tuos raginimus remia 
London Times ir dauguma* 
kitų Anglijos bei Franci jos 
laikraščiu.v

KANADOJ SNIGO
Kuomet karščiai New 

Yorke pirmadienį siekė iki 
95 laipsnių, tai Ontario pro
vincijoj ,Kanadoj, snigo. .
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. CHURCHILLAS UŽ TARIMĄSI
MINISTRŲ PIRMININKO Churchillo kalba, pra

ėjusį pirmadienį sakyta Anglijos parlamente, gavo en
tuziastiško pritarimo parlamento atstovuose ir visame 
pasaulyje.

Šitos Churchillo kalbos daug žmonių lauke. Jis ją 
sakė kaip įžangą į debatus dėl Anglijos užsieninės politi
kos. Dėl to į parlamento posėdį, kuriame Churchillas 
kalbėjo, susirinko daug diplomatų, tarp kitų: buvo 21 
šalies ambasadoriai. Visi laukė, ką jis pasakys, nes mo
mentas jo kalbai buvo svarbus.

Pirmiau negu kalbėsime apie Churchillo sakytą 
kalbą, tenka pažvelgti į tai, kas darosi pačioje Anglijoje.

JAU PER TŪLĄ LAIKĄ Britanijos žmonės buvo 
didžiai susirūpinę taikos reikalu. Jie stojo už taiką. Jie 
nori, kad jų vyriausybė, Amerikos vyriausybė ir Tarybų 
Sąjungos vyriausybė tartųsi, kad derybomis būtų iš
spręsta visi nesusipratimai ir užtikrinta taika.

Be to, plačiajame pasaulyje judėjimas už taiką vis 
'plečiasi ir plečiasi.

Pastaruoju laiku du įtakingi anglų dienraščiai,—Lon
don Times ir Manchester Guardian,—atsistojo gretosna 
tų, kurie reikalauja derybų, pasitarimų. Šitiedu laikraš
čiai, reikšdami daugumos Anglijos žmonių nusistatymą, 
stoja už tuojautini karo baigimą Korėjoje, už bendra
darbiavimą su Kinijos Liaudies Respublika, už atmeti
mą Čia.ng Kai-šeko klikos, už tarimąsi su Tarybų Są
jungos vyriausybe.

Po to, kai Tarybų vyriausybė savo istoriniu per 
spaudą (Pravdos editorialas) žodžiu atsakė prezidentui 
Eisenhoweriui, judėjimas už derybas Anglijoje dar la
biau prasiplėtė.

Štai, kodėl Anglijos žmonės nekantriai lauke savo 
ministrų pirmininko kalbos.

TENKA PRIMINTI, kad Churchillas šiuo kartu tai
kos šalininkų nenuvylė. Jis nuvylė tik karo treškėjus, 
ypatingai mūsų krašto karo šalininkus, kurie Angliją 
skaito lyg ir savo kolonija.

Ką gi jis pasakė?
Churchillas pasisakė už didžiųjų valstybių vadovų,- 

matyt, jis turėjo galvoje Eisenhowerį, save patį ir Ma
lenkova, o gal ir Francūzijos premjerą,—pasitarimą.

Tokis pasitarimas turėtų įvykti slaptai, be jokio apie 
•jį “išbūbnijimo” spaudoje. Jis turėtų įvykti bo jokio iš 
anksto paruošto darbų dienotvarkio. Jame turėtų būti 
tartasi įvairiais klausimais, liečiančiais tuos, kurie ta
riasi, ir visą pasaulį.

Kas tokiame pasitarime būtų nutarta? Ar jame 
būtų išspręsti visi nesusipratimai, visi didieji klaūsimai? 
Churchillas nežino, ir tai dabar jam nėra tiek svarbu. 
Svarbu, kad pasitarimas įvyktų. Jeigu jame bus išspręs
tas vienas ar du klausimai,—tai jau ir bus pasiekta daug. 

"Po to, vėliau, galima bus ir vėl tartis, ir vėl aiškintis, 
ir vėl eiti prie išsprendimo kitų klausimų!

Mums rodomi, Churchillo nuomomė šiuo klausimu yra 
visiškai teisinga. Negalima sakyti, kaip sako mūsų 
vyriausybė: pirmiau tegu Tarybų Sąjunga parodo, kad 
ji nori taikos, o tada tarsimės. Tarybų Sąjungos vy
riausybė jau ne'k&rtą parodė taikos norą,—jos visa po
litika yra griežta taikos politika. Pasitarime, kuris įvyk
tų, visa tai paaiškėtų daugiau.

Churchillas stoja už karo baigimą Korėjoje, už pa
likimą Korėjos tokia, kokia ji šiandien yra: vienas kraš
tas dvi valstybės. Ilgainiui bus galima abi valstybes su
vienyti, bet tik derybomis, o ne ginklu.

Jeigu ligi šiol mūšių paliaubų Korėjojė nebuvo gali
ma įvykdyti dėl karo belaisvių klausimo, tai dabar tas 
atpuola, nes principe karo belaisvių likimas jau išspręs
tas.

Tokis Churchillo kalbos turinys.
♦

CHURCHILLO POZICIJAI karštai pritaria Fran- 
cūzija . Jai karštai pritaria Vakarų Vokietijos social
demokratų partija. Jai karštai pritaria ir Japonija.

Bet’ Churchillui nepritaria, šiuos žodžius rašant, 
Washingtonas.

Mes jau ne kartą sakėme, jog mūsų krašto vyriau
sybe vengia pasitarimų su Tarybų Sąjungos vyriausybe, 
nes jai rūpi kas kita. Jai rūpi gelbėjimas tokio, kaip 
Čiang Kai’-šekas, jai rūpi ginklavimasis, kuriuo norima 
atstumti tolyn depresiją.

Dulleso-Eisenhowerio politika prieštarauja Vakarų 
Europos valstybių politikai. Dėl to pas mus žmonės, 
kurie ryžtingai kovoja už taiką, yra apšaukiami “sub- 
versyviais,” puolami, persekiojami.

Kai kurie spėja, būk Churchillas, jei Eisenhoweris 
Atsisakytų vykti i jo siūlomus pasitarimus, pats susi
tiks su Malenkovu ir tarsis.

Kas Ką Rašo ir Sako
I

MŪSŲ PINIGAI 
VOKIEČIŲ SPAUDAI

Chicagos Sandara rašo:
Senato tyrinėjimų komisija 

praneša, kad Valstybės De- 
partmentas išleidžia kasmet 
milionus dolerių vokiečių 
spaudai “palaikyti”. Kaikurie, 
šias pašalpas gauną laikraš
čiai yra aiškiai nepalankūs 
Amerikai.

Tik vieno vokiečių kalba 
dienraščio “Neue Zeitung“ iš
laidos, kurias apmoka Ameri
kos komisaras Vokietijoje, 
siekia 3 milionus dolerių j me
tus.

Senato komisija toliau skel
bia, jog Valstybės Departmen- 
tas duoda pinigus 96 vokiečių 
dienraščių leidimui, šios pa
šalpos teikiamos tam, kad 
paskatinti vokiečių žurnalis
tus palankiau rašyti apie A- 
|neriką ir platinti vokiečių 
tarpe teigiamas nuomones 
apie amerikiečius. -.Bet neat
sižvelgiant j gausias pašalpas, 
vakarinės Vokietijos spauda 
yra pilna prezidento Eisenho- 
werio, valstybės sekretoriaus 
ir Amerikos politikos kritikos.

Kitais žodžiais: mūsų vy
riausybė siekiasi Vakarų 
Vokietijos spaudą papirk
ti. O tuos pinigus sudeda 
Amerikos žmonės taksų už 
pajamas pavidale.

SUGEDĘS LAIKRAŠTIS
L. Jonikas Vilnyje rašo:
Niekur tokių bjaurybių ne

rasite kaip “Naujienose“. Tas 
buvusių socialistų organas 
pralenkia kryžiuočius, inkvizi
torius ip panašius juodus ele
mentus.

Netikite? Duokite pacituo
ti tik vieną sakini iš ilgo 
straipsnio, kurį rašo tūlas 
Hitlerio apologetikas A. Kai
tys, o Grigaitis atspausdino 
savo locnoje gazietoje Nr. 
101, bal. 29. Rašo Kaitys:

“Gaila, kad dabar atsiran
da daug žmonių, kurie stipriai 
rėkia prieš nacius, kada jų 
s t i p ry be subyrėjo...’’

Tikrai gaila, daktare Gri
gaiti, kad nacių stiprybė suby
rėjo. Atsimeni “Three cheers 
for ’Hitler?”

VILNIEČIŲ BALSAS
Gegužės 3 dieną Chicago- 

je įvyko Vilnies bendrovės 
akcininkų suvaži avimas. 
Apsvarstę laikraščio reika
lus, vilniečiai priėmė rezo
liuciją, išreiškiančią jų vi
sų bendrą nuomonę. Rezo
liucija skamba:

Mes, Lietuviu Darbininkų 
Bendrovės šėrininkai, susirin
kę metiniame suvažiavime Ro- 
selando Kultūros Klubo salė
je, 10413 S. Michigan Ave., 
gegužės 3 d. 1953, konstatuo
jame faktą:

Dienraštis “Vilnis“ nesuvylė 
jos steigėjų pasibrėžimo: 34-ti 
metai atgal “Vilnis“ įsteigta 
kaipo lietuvių liaudies savait
raštis. Vėliau tapusi ir dabar 
tebeinanti dienraščiu, nei per 
colį nenukl’ypo nuo užsibrėž
to tikslo.

Per 33-ju.s metus “Vilnies“ 
gyvavimo, Amerikos liaudis 
pergyveno svarbius .šios Res
publikos istorijoj įvykius: po
karinį periodą — 19'1.8-23, 
ekonominį krizį 1929-33; An
trąjį pasaulinį karą ir dabar, 
1945-53 randamiesi šaltojo 
karo ir bekylančios reakcijos 
A m er i k oje 1 a i k otar.py j e.

Per ta visa laiką dienraštis 
“Vilnis“ stovėjo pirmose eilė
se darbininkų, profesionalų ii 
smulkesniųjų biznierių reika
lų gynime. To pavyzdžiu yra 
“Vilnies“ ir vilniečių veikla 
laike ekonominės depresijos 
1929-33 metais. Ne tik dien
raščio skiltys buvo atviros be
darbių reikalams, bet pats na
mas buvo centras bedarbių su
sirinkimams ir tt.
Kada fašistinė ašis 1941 me

tais iš pasalų užpuolė šią sąlj 

ir kitas demokratines valsty
bes, “Vilnis“ dėjo didžiausias 
pastangas, kad fašizmas būtų 
sumuštas. “Vilnies“ ir abelnai 
progresyvės Amerikos liaudies 
kreditui turime du didelius 
laimėjimus: pasauliniame ka
re demokratijos jėgos sumušė 
fašizmą. Amerikos darbinin
kam šiandien nebe taip baisus 
krizis ir bedarbė, nes jau ii* 
čia įsteigta bedarbės apdrau
da — nors dar nepakankama.

Užgindami “Vilnies’’ pozici
ją praeityje, kas yra ir kiek
vieno mūsų pozicija, mes, šė
rininkai, neprivalome pamiršt, 
šiandieninę situaciją, būtent:

Mes esame šios šalies pilie
čiai ir mums apeina valstybės 
ir tautos gerbūvis. “Vilnis“ 
yra amerikoniškas dienraštis 
lietuvių kalboje. Dėl to natū
ralu, kad dienraščio užduotim 
yra saugoti mūsų interesus ir 
nurodyti būdus kaip apgint) 
savo pilietines teises! Tą už
duotį “Vilnis“ pagirtinai atli
ko lig šiol ir mūsų pageidavi
mui yra, kad ir ateityje laiky
tųsi panašiai.

Vyriausiu obalsiu šiandien 
visame pasaulyje yra: Taika! 
“Vilnis“ to obalsio nepralei
džia nei ant minutės.

Kas daugiausiai priešinasi 
Amerikoje pravestiem ir siū- 
lomiem piliečių teises varžan- 
tiem įstatymam—“Vilnis“ !

Kada Chicago j, praeitų me
tų spalių 9 d. įvyko piliečių 
nuomonės apklausinėjimas lie
čiąs Walter McCarran įstaty
mo, iš visų lietuviškų laikraš
čių Chicagoje, tik “Vilnies“ 
atstovas pareiškė protestą 
prieš nelemtą įstatymą, kurį, 
beje,, pasmerkė buvęs šalies 
prezidentas Trumanas ir da
bartinis prez. Eisenhoweris.

“Vilnis“ griežčiausiai prie
šinasi 111. legislatūrojc si u lo
miem senatoriaus Broyles bi- 
liams. Šie reakciniai biliai ne
turi patapti Illinois valstijos 
įstatymais!

Kiti liaudžiai žalingi įstaty
mai, kaip Smith Act, Taft- 
Hartley Act., Walter-McCar- 
ran įstatymas turi būti trum
piausioje ateityje atšaukti! 
“Vilnis“ kaipo masinis liau
dies švietėjas ir organizato
rius to siekė lig šiol ir sieks 
ateityje.

Daug laimėjimų atsiekieme 
bėgyje 33 metų ir dar dau
giau atsieksim ateityje, vado
vybėje liaudies dienraščio 
“Vilnies“!

To atsiekimųi mes, “Vil
nies“ Bendrovės šėrininkai, 
pasižadame ir ateityje visais 
būdais remti dienraštį “Vilnį“ 
kaip ir praeityje.

London. — Anglijos oro 
jėgų ministerija ragino 
Ameriką gerinti rakieti- 
nius savo- lėktuvus, nes ki
taip sovietiniai lėktuvai im
sią viršų.

Naujasis Jungtiniu Tautų sekretorius švedas Dag 
Hammarskjold (kairėje) sveikinasi su Tarybų Są
jungos delegacijos pirmininku Andrium Višinskiu. 
Susitikimas įvyko Tarybų’ delegacijos suruoštame

Baltų lyg sniegas kalnų fo
no, pačioje Užilio Ala-Tau pa
pėdėje, tarp vešlios augmeni
jos nusidriekė Tarybų Ka
zachstano sostinė Alma-Ata. 
Išvertus iš kazachų • kalbos, 
tai reiškia — obuolių tėvas. 
Miestas nuo seno garsus savo 
aporto obuoliais, dekoratyvi
nių medžių gausumu.

Pasakiškai puiki > gamta! 
Ties miestu, riogso didingi kal
nai, aštrios) viršukalnės stie
biasi į žydrąjį dangų, žali 
šlaitai apaugę Tianšanio eglė
mis, o sraunūs upokšniai sklei
džia drėgną vėsumą. Visa tai 
teikia Alma-Atai grožio, jau
kumo, didingumo. Kiekviena 
miesto gatvė, kiekvienas pros
pektas — tarsi pavėsinga sodo 
alėja.

Bet Alma-Ata įžymi ne tik 
savo puikia gamta ir vaisme
džių sodais. Dabartinė socia
listinė Alma-Ata — tai politi
nis, pramoninis ir kultūrinis 
Tarybų Kazachstano centras, 
mokslo, meno ir literatūros 
miestas, nacionalinių kadrų 
kalvė.

Plūktinių molio namelių ir 
dykynių vietoje Tarybų val
džios metais išaugo dešimtys 
naujų, stambių pramonės į- 
monių, pastatyti gražūs dau
giaaukščiai gyvenamieji na
mai, sukurti architektūriniai 
ansambliai. Tramvajus, trolei
busai, autobusai — pagrindi
nė miesto transporto priemo
nė.

Vien tik 1952—1953 metais 
kapitaliniai įdėjimai j Alma- 
Atos statybą siekia 220 mili
jonų rublių.

Tarybų valdžios metais Al
ma-Ata pavirto mokslo ir kul
tūros miestu. Čia įsteigta 11 
aukštųjų mokyklų, jų tarpo 
Kazachijos valstybinis univer
sitetas, 19 technikumų, 62 
vidurinės ir nepilnos vidurinės 
mokyklos, keturi teatrai, Ka
zachijos TSR Mokslų akade
mija, V. L Lenino vardo Visa
sąjunginės žemės ūkio mokslų 
akademijos filialas, 34 moks
linio tyrimo institutai. Aukš
tosiose mokyklose ir techni
kumuose mokosi daugiau kaip 
30 tūkstančių vaikinų ir mer
ginų. Kazachstano liaudies 
dainius Džambulas po visą 
mūsų šalį apdainavo didįjį 
stalininį įstatymą, pagal kurį 
“aūlų vaikai vyksta mokytis ] 
sostinės mokyklas.“

žalia ūksminga alėja veda 
mus prie didžiulio daugia
aukščio korpo. Tai — nauji 
Kazachįjos TSR žemės ūkio 
akademijos rūmai, čia moko
si apie 1,500 studentų.

Tarybų valdžia išvadavo ka- 
zachę-moterį iš skurdo ir atsi
likimo, suteikė jai lygias tei
ses su vyru. Alma-Atoje įstei
gtas Kazachijos moterų peda
goginis institutas. Vien tik Ka
zachijos TSR Mokslų akade
mijos mokslinių bendradarbių 
tarpe yra 280 moterų.
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Praeityje dvasinis kazachų 
tautos gyvenimas pasireikšda
vo sakytine kūryba. Tarybų 
valdžios metais respublikoje 
sukurta gausi rašytinė litera
tūra, plapiai atspindinti liau
dies gyvenimą. Tarybinis skai
tytojas deramai įvertino mo
numentalų Muchtaro Auezo- 
vo romaną “Abajus”, kuris 
pažymėtas Stalinine premija. 
Populiarus yra G. Mustafino 
romanas “Milijonierius“, G. 
Musrepovo — “Kareivis iš 
Kazachstano“, A. Nurpeisovo 
— “Kurliandija“ ir kiti. Nau- j 
jai sukurtųjų Kazachijos te
atrų — Abajaus vardo operos 
ir baleto teatro, kazachų dra
mos teatro, Džambulo vardo j 
valstybinės filharmonijos see- į 
nose skamba tarybinės tikro
vės atnaujintos nacionalinės . 
melodijos, liaudžiai supranta- i 
ma ir artima klasikinė didžių- į 
jų rusų kompozitorių muzika, j

Dideli laimėjimai pasiekti 
statant ir puošiant Alma-Atą, 
vystant į naują gyvenimą 
prisikėlusios kazachų tautos 
mokslą ir kultūrą, šie laimėji
mai rodo V. I. Lenino ir J. V. 
Stalino mokslo nacionaliniu 
klausimu didžią pertvarkan
čią jėgą, liudija apie lenini- 
nės-stalininės nacionalinės 
politikos triumfą, apie milži
nišką socialistinės santvarkos 
pranašumą prieš kapitalistinę.

Didžiai domisi kazachų tau
tos gyvenimu, jos sostine Al
ma-Ata užsienio delegacijos. 
Užsienio svečiai susitikdavo 
su kazachais-mokslininkais, 
gėrėdavosi naujai pastatytais 
institutų rūmais, puošniomis 
mokyklomis.

—Tarybų Kazachstano ap
lankymas, — kalbėjo užsienio 
svečiai, — parodė mums, kaip 
plačiai Tarybų Sąjungoje iš
vystyti mokslas ir kultūra ir 
kaip nuostabiai tokios respub
likos kaip Kazachstanas mo
teris gvildena tokius mokslo 
klausimus, kurie dažnai ne
prieinami užsienio moksliniu- . 
kams.

Tarybinė Alma-Ata auga ir 
klesti. Kazachstano sostinė 
diena iš dienos gražėja.

...O juk dar visai neseniai, 
caro patvaldystės metais, Al
ma-Ata buvo apleistas, nekul
tūringas provincijos miestas. 
Kraštotyrininkai taip aprašė 
senąją Alma-Atą: “Negrįstos 
gatvės, pavasarį ir rudenį — 
neišbrendamas purvas. Vasa
rą—nuolatinės dulkės. Vaka
re—gūdi tamsa“. Caro vyriau
sybė visiškai nesirūpino .pa
kraščių miestų sutvarkymu ir 
kultūra. Alma-Atoje , buvo 
daug smuklių, bet tik dvi mo
kyklos ir viena ligoninė; mies
te nebuvo’vidurinių ir aukštų
jų mokyklų, elektros, teatrų. 
Gatvėse styrojo vienaaukščiai, 
plūktiniai molio nameliai.

Naujasis A Ima-A tos vysty
mosi istorijos puslapis atsive
ria penktajame penkmetyje, 
naujame generaliniame sosti
nės statybos ir sutvarkymo 
plane. įskils nauji Kazachijos 
TSR Mokslų akademijos, in
stitutų, technikumų, teatrų, 
filharmonijos, vidurinių mo
kyklų, gydymo įstaigų korpai. 
Iki penkmečio pabaigos bus 
pastatyti daugiau kaip 600 
gyvenamųjų namų, išgrįsti ir 
asfaltuoti daugiau kaip 300 
tūkstančių kvadratinių metrų 
aikščių ir gatvių. Pietinėje 
Stalino prospekto dalyje bus 
pastatytas visuomeninės pas
kirties pastatas ir J. V. Stali
no monumentas. Komjaunimo 
gatvėje, tarp Stalino prospek
to ir Panfilovo gatvės, stato
mi didingi savo apimtimi ir 
architektūriniu reikšmingumu j 
Vyriausybės namai. Pastato 
tūris — daugiau kaip 100 tūk
stančių kubinių metrų, aukš
tis — 40 metrų/Priešais bus 
pastatytas x paminklas V. 1. 
Leninui. Parkai ir skverai su
darys daugiau kaip 500 hek
tarų plotą. Statomi nauji pa
minklai ir monumentai M. 1. 
Kalininui, Maksimu! Gorkiui, *

Teismo sauvaliavimas 
Graikijoj e

ATĖNAI. — Atėnų laiklf 
raščiai praneša, kad Atėn® 
reviziniame karo teisme bu' 
v o peržiūrėta nuteistų mir
ti 1949 metų spalio mėnesį 
pagal “38-ių bylą” politinių 
kalinių grupės bylą.

Kaltinimo liudininkai, kaip 
nurodoma laikraščiuose, 
neįstengė pateikti faktų, 
kurie įrodytų teisiamųjų 
kaltę. Kai gynėjai reika
lavo pateikti konk rečius 
duomenis, kurie patvirtintų 
kaltinimą, liudininkai pa
reikšdavo, kad jie “neatme
na” tokiu faktu tariamai 
todėl, kad “nraėjo daug lai
ko.”

Savo kalboje teisiamasis 
Iliopulos pareiškė: Aš per
gyvenau baisius kankini
mus asfalijoje (Graikijos 
žvalgyba.—Red.). Kankini
mams vadovavo nežinomas 
asmuo, kuris buvo prava*^ 
džiuojamas “gydytoju.” Jiu 
man bematant užmušė kal
tinamąjį Frangulį. Nepri
pažįstu man pateiktų kalti
nimų. Aš esu komunistas, 
ir mane teisia už tai, kad 
aš neišsižadu savo politinių 
įsitikinimu.

Teisiamasis Muretidis, 
neigdamas jam pateiktą 
kalt inimą “pasikėsinimu” 
prieš šalies vientisumą ir 
nepriklausomybę, pasakė: 
Šis kaltinimas yra nepa
grįstas, šmeižikiškas. Ko
munistai yra labai princi- 
pialūs klausimu dėl nacio
nalinės nepriklausomybės^ 
kai tuo tarpu tie, kurie kal
tina komunistus, neturi šios 
savybės. j

Kalbėjęs teisme karališ
kasis komisaras pareiškė, 
jog kadangi teisiamieji pri
sipažino esą kompartijos 
nariai, tai nereikia kitų jų 
kaltės įrodymų. Komisaras 
pasiūlė 8 teisiamiesiems pa
likti galioti mirties nuo
sprendį, kitiems nustatyti 
įvairius kalėjimo bausmės 
terminus. •

Gynėjai pareiškė, kad vi
siškai nėra jokių duomenų, 
patvirtinančių teisia m ų j ų 
kaltę, ir pareikalavo pa
leisti juos.

Teismas nuteisė kalėti iki 
gyvos galvos Iliopulą, Stre- 
lakį, Famelį, Zevgą, Bar- 
bunakį, Muretidį; kalėti 20 
metų — Joanidį, Saradzj; 
kalėti 16 metų — Charlani- 
pidų, Miudeną ir kalėti 6 
metus Arfanidį. DrosApu- 
los — išteisintas. w l

Lenkų teroristai bombarda
vę sovietinį traukinį

Berlin. — Oficialis ame
rikonų komandos laikraštis 
Neue Zeitung pasakoja, 
kad Lenkijos “partizanai” 
bombomis s u n a i k ino tris 
miegamuosius Sovietų trau
kinio vagonus, kuomet 
traukinys per Lenkiją va
žiavo į rytų Vokietiją.

Abajui.
Užilio Ala-Tau priekalniuo

se auga sanatorijos, vasarna
miai, poilsio namai, pionierių 
stovyklos ir turistines bazės, 
įrengta pirmoji šalyje' aukšti
kalnė čiuožykla, kurioje tary
biniai sportininkai kasmet .su
siekia naujus šalies ir pasau
lio rekordus. . 4 •

• Taip statoma ir puošiama 
Kazachstano sostine — myli
masis alma-atiečių miestas.

D. Ždankinas.
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Cleveland, Ohio
Iš progresyvių 

^partijos veiklos

z Vietos P. P. šeštadieny j po 
Įlietą, gegužės 23 d., rengia 
'prakalbas dėl Vincent Halli- 
nan. Prakalbos įvyks Sterling 
Motelyje, Prospect Ave. ir E. 
30-tos gatvės. •

Eslanda Goode Robeson, 
artisto Paul Robeson o žmona, 
pakviesta kalbėti birželio me
nesį.

Yra renkami delegatai į 
Nacionalę Konferenciją Pada
rymui Galo Diskriminacijai ir 
Segregacijai šalies sostinėje. 
Konferencija įvyks sekantį še
štadienį, 
shington

gegužės 16,

—o—
Kaziulioniai

Wa-

Draugai 
išvažiavo atostogų

Darbštūs veikėjai draugiji
niame judėjime ir geri jo rė
mėjai, Stasys ir Onutė Kaziu- 
lioniai 
Louis,
sesutę ir 
draugus. Gal juodu 
žinės ir kur kitur, 
i Linkiu draugams
Jfiams smagiai praleisti atos
togas ir grįžus su nauja ener
gija stoti prie darbų. Rep.

Jei

išvažiavo į East St.
Ill., atlankyti Stasio 

kitus ten likusius 
dar pavą-

Kaziulio-

Chicago, 111.
Apskričių puikioji gegužine

Jau vos pora dienų te
liko, iki puikiosios pavasari
nes Apskričių gegužines. Pa
vasario gamtai atgimus, pasi
puošus jaunučiais žaliais lape
liais, kiekvieno/ gamtą mylin
čio širdį traukte traukia pa
sigrožėti pavasario grožiu, pa
kvėpuoti tyru oru.

LDS 2-ji ir LLD 1-moji Ap
skritys rengia pavasarinę ge
gužinę, kuri įvyks geg. 17 d., 
Jolly Rose darže, 8300 Kean 
Ave., Willow Springs, 111.

Kad kalbamoji gegužine 
būtų visapusiškai sėkminga, 
svarbu, kad visi minėtų orga
nizacijų nariai būtinai daly
vautų ir kitus paragintų joje 
dalyvauti.

Apart muzikos šokiams bus 
ir užkandžių. Be to, net šeši 
gegužines dalyviai turės pro
gą laimėti dovanas.

Pirmoji dovana verta $50, 
tai yra J V taupymo bonas; 
antroj'i verta $25 taipgi bonas. 
ir keturios kitos vertes po $5.

Kaip matote, 
gegužinėje, kai 
ir laimėjimas 
ruoškimės visi 
gūžinėje.

Taipgi primename organi
zacijų veikėjams, kad pasi
stengtumėte kuo daugiausia 
išplatinti įžangos bilietų, kad 
jūsų pažįstami turėtų progą 
dalyvauti gegužinėje ir būti 
laimėtojais dovanų.

Kviečia Rengėjai.

dalyvavimas 
kam gali 
dovanu, 
dalyvauti

būti

ge-

Tamsta dar neprenu-

tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums j namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio. »

I. V-žIS

Našlaitė
(Tąsa)

Nors Juliukė ir labai džiaugėsi susi
laukusi taip netikėtai atsilankiusius 
broliuką ir sesutę, bet jų pasimatymas 
buvo toks trumpas, rodos, it žaibas, tik 

’ švystelėjo ir vėl užgęso. Čia tik Juliukės 
širdis džiaugsme skendo ir šypsojos ji 

L laimės viltirn/is, o čia ir vėl jau gaubia 
liūdnumas, ir vėl jai reikia skirtis. Ka- 

* 'da Jonas ir Elziutė pakilo eiti, Juliukė 
.irgi vėl ėjo į panemunės dirvonus prie 
gyvulių, tad visi kartu ir. išėjo. Beei
nant į panemunę, Juliukė spėjo šį-tą pa
pasakoti ir pasiskųsti savo vargais var- ' 
geliais. Jonas ir Ęlziutė, išklausę Ju
liukės nusiskundimus ir dejones, tik at
siduso ir, rodos, prislėgtu ir verkiančiu 
balsu tarė:

—Mums, brangi sesute, visur bloga ir 
visi mus skriaudžia, ir tik už tai, kad 
mes esame biedni. Dėdė Rėklys mus vi
sus ir namie skriaudžia, ėda ir gal— 
nuleistu balsu užbaigė—ir suės. Ir.taip 
besiskųsdami savais vargais visi trys 
atėjo ir prie gyvulių, ir dar valandėlę 
pabuvoję, pasidairę po šią visą gražią 
panemunės aplinkumą, atsisveikino su 
Juliukė, ją karštai išbučiuodami ir pri
žadėdami ir vėl kada nors atlankyti, ir 
nuėjo panemune siauru takeliu, iki vie
tos ,kur turės persikelti per Nemuną, 
palikdami Juliukę ir ant toliau čionai 
vargti. Juliukė, ir vėl pasilikusi viena, 
ilgai stovėjo ir lydėjo savo ašarotomis 
aketėmis tolstančius Elziutę ir Joną 
virijiuotu siauru takeliu .

Ju/iukė nors ir labai džiaugėsi, kad 
ją aplankė josios sesutė ir broliukas, 
bet kartu buvo ir nusivylusieji manė, 
kad broliukas dabar ją pasiims pas sa
ve atgal į Griškonis ir ištrauk# iš šios 
“namų nevalios,” vienok taip nebuvo. 
Ir nors jai akytės ir labai nušvito, pa
mačius broliuką ir sesutę, bet ūkanos 
ir vėl ją apgaubė, kad brolis neprižadėjo 
ištraukti ją iš šių vargų—ji ir ant toliau 
pasiliko čionais vargti. Vienok gi pas ją 
užgimė viltis ir džiaugsmas, kad ji ne 
viena šiame pasaulyje; kad ji turi sesu
tes ir broliukus, ir kad ji kada nors su 
jais visais susieis, džiaugsis ir gyvens 
kartu. Dabar ji iš naujo vėl prisiipena, 
nors ir mažai jai žinomą Griškonių kai
mą, tą mažą dūminę pirkelę, darželį ir 
tą vienišą obelį, kuri, kaip ir ji pati, Ju
liukė, rodos, buvo našlaitė ir verkdavo 
vėjo siūbuojama ir draskoma. Juliukė 
'4^gi dabar pasijuto, kaip iš naujo atgi-z 
muši šiame pasaulyj. Ji dažnai dabar 
kalbėdavo, kad ji grįš į Griškonis, grįš 
pas savuosius. Betgi Atmanavičius to
kios Juliukės kąlbos nė girdėti nenorėjo, 
bet ir pabūgo, kad vieną gražią dieną 
gali taip ir atsitikti,—kad Juliukė gali 
taip padaryti. Juk jau nemaža ir su

1
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WORCESTER, MASS
Šaunus koncertas

LLD 11 kp. susirinkime 10 
d. gegužes Jonas Skliutas pra
nešė, kad Laisvės $8000 fon
do reikale worcesterieciai ge
rai atsiliepia. Jau sukėlė $200. 
Kad sukelti nustatytą kvotą 
kuri yra $500, tai dar lieka
si worcestcrieciams sukelti 
$300. Todėl Laisves rėmėjai 
esate prašomi nedelsiant ir 
kiek galint skubiau šią parei
gą atlikti ir kas dar nesate 
prisidėję prie šio bendro vi
sų švietimo reikalo, prisideki
te. Savo auką galit Įteikt per 
vajininką Joną Skliutą.

Taipgi 17 d. gegužės, 2 vai. 
po pietų, įvyksta gražus kon
certas 29 Endicott St. Čia gir
dėsite ir matysite newyorkie- 
čius menininkus, zuzanna 
Kazokytė ir Lcon Yonik. Jiem 
pianu pritars kompozitorius 
Pranas Balevičius. Jie atliks 
solo ir dueto partijas iš lietu
vių liaudies dainų. Taipgi bus

Čia pat dalyvaus ir mūsų visų 
mylimas ir gerai žinomas ar- 
monistas iš Bostono Richard 
W. Barris. Jis taipgi atliks ke
letą lietuviškų kompozicijų.

Taipgi nepamirškite, kad 
Leonas Yonikas Worcesteryje 
dalyvauja dar tik pirmu kar
tu. Mes visi laukiame išgirsti 
jį bedainuojant. Jis turi pui
kų baritoną.

Suzanna Kazokytė. savo

žavėtinu soprano taipgi bus 
kuo pasigrožėti.

Todėl mes tikimės daug 
svečių iš visų kolonijų. Gegu
žes 17' d. visi keliai teveda 
jus į Worcester!! Nes tai bus 
paskutinis šio sezono parengi
mas svetainėje. Vėliau prasi
dės piknikų sezonas.

— o—
Birželio 14 d. Įvyks keturių 

apskr. metinis piknikas Me
thuen-Lawrence, Mass., Map
le Parke. Tai vienas iš Naujo
sios Anglijos didžiųjų piknikų. 
Kas tik turite auto, visi va
žiuokite su draugais, nes vie
toje keturių piknikų, bus tik 
vienas. Todėl reikia visiems 
dalyvauti, kad šis piknikas 
būtų kuo didžiausias. Girdė
jau, kad komisija ruošia ska
nių patiekalų piknikui ir dai
nų programą priedui.

Tai, pasimatysime visi va
saros Naujos Anglijos lietuvių 
suvažiavime kurį rengia LMS , 
Mot. Sąryšis, Ll.D ir LDS aps.

LLD 11 k p. susirinkimai per 
vasarą Įvyks kiekvieno
šio pirmą pirmadienį, 7:30 
vai. vakare. čia visi

SCRANTON. PA.

Gailiai minėsime dieną, kurią mirė

EVA CERKAUSKAS
Mylima ir branginama motina, patarėja ir 

drauge savo vaikams. Maloni ir svetinga pake
leiviui ar visuomenės tarnui. Įdomi 
kalboje apsakinėtoja sunkios darbo

gyvojoje 
žmogaus

R Philadelphia, Pa
HELP WANTED FEMALE
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)

mėne-

nariai
I esat raginami dalyvauti. Atei- 
' nantis susirinkimas ivyks bir-
I v ‘
i želiu 1 d. 7:30 vai. vakare.
I šiame susirinkime turėsime 
| pasitarimų mūsų didžiojo pik
niko reikalais, kuris įvyks 

; Montello, Mass., dienraščio 
Laisves paramai. J. M. L.

Motina Eva Čerkausk'as mirė 1953 metu ba
landžio 19-tą, suėjusi 82 metus. Jos gyvybė už
geso ramiame miege, sustojus jos širdžiai. Su 
giliu liūdesiu ją amžinai minės:

Dukterys Marijona ir Ona 
Sūnus Vladas.

i gamtą pasigrožėti jos atgi
mimu ir puošnumu.

Ši išvažiavimą rengia LLD 
52 kp. pas J. M. Smitrcvičius, 
18536 Jim Daily ltd,, Romu- 
los, Mieli. Pradžia 12 vai..

Piliečių Draugijos name, ir 
tęsėsi nuo 4 :30 iki 5:30 vai. 
po pietų. Programa buvo per
duota per radiją tiesiog iš 
svetainės.

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.
283 W. Wyoming Avenue 

(91-97)

STENOGRAPHER
Experienced. General Office work. 

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

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

MFG. 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)

kiekvienais metais dar vis auga ,bręsta,

'liuke ir švelnčti; pradėjo parodyti kiek 
nors ir savo “gerą širdį.” Juliukė pir
mu kartu josios gyvenime gavo batelius 
ir eilute kiek nors lemtesnę, geresnių rū
belių apsirengti; net išleisdavo ją ir į 
bažnyčią, o gyvulius pats senis Atman a- 
vičius padabodavo. Vienok tas geresnis 
atsinešimas link Juliukės nepakeitė jos 
troškimo ir galvosenos, kad jis vistiek 
kada nors grįš į Griškonis. Nekartą se
nė Atmanavičienė net gązdindavo ją, 
būk ji dar permaža taip toli viena eiti— 
dar šunys gali kur sudraskyti. Ir taip 
visokiais būdais jie ją atkalbinėjo, kad 
tik ji jų nepaliktų, kas laikinai ir pavy
ko. Ir Juliukė, taip apsiraminusi, dar 
vargo eilę metų, iki vistiek ji kartą 
pasiryžo aplankyti savo gimtąjį kaimą, 
Griškonis. O gal ir visai daugiau ne
begrįžti pas šiuos, josios “auklėtojus.”

Velykos Vilniaus pusėje buvo gana vė
lyvos ir pavasaris jau buvo skaisčiai nu
švitęs ir visur tik plėtė savo žaliuosius 
sparnus, prikeldamas puikų gamtos var- 
singumą iš po sunkių žiemos užklodų. 
Ankstyvieji pavasario žolynėliai ,atsklei
dę savo pumpurėlius, tik šaipėsi, paglos
tyti šiltos saulutės, ir teikė jaukų ma
lonumą kiekvienam dar kartą pasi
džiaugti pavasario grožybe.. Tai buvo 
Velykų šventė, ir Juliukės ilgai lauktas 
troškimas išsipildė—ji išsirengė aplan
kyti savuosius ir gimtąjį kaimą.

Kada Juliukė pasiekė Griškonių kai
mą, jau buvo vėlyvas popietis. Saulu
tė jau, rodos, ėmė lyg ir rausti ir jau 
nebuvo tokia skaisti, o artėjantis va
karas pradėjo apgaubti viską pavasariš
ka, malonia tyla, kaip kokiais burtais 
užžavėjo šią visą plačią aplinkumą; vien 
tik vaikų džiaugsmas ir krykštimas 
skambėjo visame kaime. Jie tik bėgiojo, 
šūkavo ir rodė vieni kitiems savo vely
kinius margučius, q didesnieji, susigru
pavę net skėlė margučiais. Juliukė^ ei
dama per kaimą tik dairosi su smalsu
mu į viską, ką tik jos akelės užmatė. 
Ir nors tai ir buvo jos gimtasis kaimas, 
vienok jis jai buvo svetimas ir nepažįs
tamas, ir čia viskas kitaip, negu Suvąl- 
kijoj. Ji dabar pamatė , kad šis jos gim
tasis kaimas nebūvą tokiu, kokiu ji savo 
svajonėj vaizdavosi; kad visos tos gra
žiai suaustos svajonės, tie jos gražu# 
svajoti vaizdeliai būvo tik sapnas. Net 
ir ta bakūžė, jos vaizduotėj rodės kur 
kas buvo gražesnė, negu tikrenybėje, ji 
išvydo. Kaimas senas, surūkęs, su daug 
dūmimų pirkių, išskiriant Rėklio dvarą. 
O kada Juliukė įžengė į tą juodą, surū
kusią pirkelę ,tai net pajuto kokį keistą, 
sunkų slėgimą: tokia maža, ankšta ta 
pirkelė, kad nėra kur nė apsisukti. Ju- 
liukei, netikėtai nelauktai įžengus į pir
kelę, Elziutė sušuko lyg išgąstingu ir 
verkiančiu balsu: “Oi, Juliute, sesute!”

(Bus daugiau)

Detroit, Mich

žodis LLD 52 Kp. nariams. 
Tą pačią dieną pripuola ir 
kuopos susirinkimas. Taigi, 
mieli draugai ir draugės, ma
lonėkite visi būti išvažiavime. 
Ten atlaikysime ir susirinki
mą o vėliau visi draugiškoje 
nuotaikoje praleisime laiką 
linksmai žaliuojančioje ir žy
dinčioje gamtoje!

Kviečia visus,
Rengimo Komisija.

Žmonių buvo mažai susirin
kę į svetainę pasiklausyti pro
gramos. Meninę pi’og. dalį at
liko Juliana Andrulionis ir 
Walter Jurgelis, bet progra
mos vedėja ir kitos dalys bu
vo labai silpnos.

Po radijo programos tuo- 
buvo vakarienė. Į vaka- 

geras būrys 
vakarienės buvo 
Pirmas kalbėjo 

kuris nieko

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)

Puikus pavasarinis išvažiavi
mas sekmadienį, gegužes 17 d.

Viduryje gegužes mėnesio 
yra pats puikiausias ir malo
niausias' laikotarpis. M e džiai, 
pievos ir gėlės pasipuošę gra
žiausiais žiedais ir jaunučiais 
lapais. Toks gamtos puošnu
mas kiekvieną viliote vilioja 
išeiti iš surūkusios svetainės

Pittsburgh, Pa.
Neseniai Pittsburgho Jau

nųjų Lietuvių Draugija minė
jo keturių metu sukaktį kaip 
yra transliuojama radijo pro
grama kas sekmadienį. Visa 
programa atsibuvo Lietuvių

MONTELLO - WORCESTER
žymiausi lietuvių talentai iš New Yorker vyksta į

Bostono apylinkę koncertuoti.

Leonas Yonikas, baritonas, ir
Viola Čypaite, sopranas

Frank Balevičius, komp.-pianistas
Aido Choro Šokėjų Grupė

Leon Yonikas VIOLA CYPAITL

Duos Puikų Koncertą
Montello, Mass., šeštadienį

Gegužes-May 16-tą
TAUTIŠKO NAMO SALĖJE

« VINE ST. IR NO. MAIN ST.
Pradžia 7 vai. vak. Įžanga $1.00

Rengia L.L.D. ()-la Kuopa

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

LIETUVIU SALĖJE 
29 " ENDICOTT STREET

Pradžia 3-čią vai. popiet G-
Itingia L.L.I). H-/a Kuopa

Aukščiau minėti talentai yra aukšto išsilavinimo me
nininkai. Kiekvienas, kuriem nepertoli nuvykti, pasistcngkite♦
juos išgirsti.

Įžanga.$1.00

išvadindamas 
ko kių 

Atrodė, 
nes neži

li s
pradėjo 
progra- 
Gibbs iš 
kad jis

jau
rienę susirinko 
žmonių. 1 
prakalbų.
Kazimcr, slavas, 
nepasakė apie meną ir rengė
jus, tiktai išbjauriojo Staliną 
ir Malenkova,
juos tokiais žodžiais, 
negirdėsi nė gatvėje, 
kad jis buvo girtas, 
nojo, kokioje programoje 
randasi (pradžioje 
minėti Dargiu radijo 
mą). Antras kalbėjo 
KQV stoties. Pasakė,
tik kalbės apie tą, apie ką jis 
žino ir supranta. (Iš visko bu
vo aišku, kad jis pasakė, kad 
Kazimcr nežino apie ką jis 
sapaliojo.)

Dar po kelių trumpų kalbų 
buvo perstatytas lietuvis adv. 
Schultz, kuris bandė kalbėti 
lietuvių kalboje, kurią jis ma
žai tesupranta. Ir štai ką po
nas advokatas pasakė: “Mum 
dievas davė atominę bombą, 
tai Su ta bomba mes visus šu
nyčius komunistus išdaužysi
me...” Toliau pasigyrė, kad 
jis esąs geras k-atalikas ir lie
tuvis. Tokios rūšies reklama 
ponas advokatas apie save 
kalba. (Kada tiktai jis kalba, 
vis pasigiria savo lietuvišku
mu ir katalikiškumu). Nerei
kėtų kreipti domės, jeigu kas 
kur taip kalbėtų apie girtų 
stalą ar šiaip koks žioplelis, 
bet kai advokatas taip kalba 
ir viešame susirinkime, tai 
jau reikia padaryti pastabą: 
Advokate, jūs visada pasista- 
tote dideliu lietuvių patriotu, 
bet lietuvių kalbą vartojate 
taip žargbniškai, kad net gū
dą darote lietuviams. O jūsų 
namuose nėra nė vieno lietu-

■ visko žodžio. Tai kur čia tas 
jūsų lietuviškumas? Sakai 
esąs geru kataliku. Ar tai ne 
geda skelbti, kad dievas davė 
atominę bombą žmonėms žu
dyti? Tikras katalikas netiki 
j skerdimą žmonių, bot tiki į 
artimo meilę ir pasaulio tai
ka.

ŽINIOS IS LIETUVOS
Naujos hidroelektrines 
statyba

KAZLŲ RŪDA. Vos tik nu
tirpo sniegas,, ant Šešupės 
kranto prasidėjo statybos dar
bai. Trys kolūkiai—Juliaus 
Janonio vardo (Kazlų Rūdos 
raj.) Izabelės Laukaitytės 
vard o (M ari j ampolės raj.), 
ir “Gaisrių” (Vilkaviškio raj) 
ptadėjo paruošiamuosius dar-

WOMEN
General kitchen cleaning. Hours 

4:30 P.M.-12:20. Meals and uni
forms supiflied. 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 M.AWR 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)

YOUNG MEN
To wark as Rod men and chain 

men for land surveyor. Pay based 
on experience. Apply in persoh.

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)

bus naujos hidroelektrinės 
statybai. Jau ištirtas podirvio 
sluoksnis, sudarytas hidro
elektrines darbų planas.

Į statybos aikštelę vežama 
miško medžiaga, akmenys ir 
kitos medžiagos. Paruošiaihie- 
siems darbams vykdyti visi 
trys kolūkiai išskyrė specia
lias brigadas. A. Jakštys

Liaudies švietimo skyrių 
vedėjų pasitarimas

VILNIUS, IV. 4 d. — Įvyko 
Vilniaus srities rajonų liau
dies švietimo skyrių vedėjų 
pasitarimas pasiruošimo egza
minams ii' naujiems mokslo 
metams klausimu; Pranešimą 
dėl pasiruošimo egzaminams 
padarė Vilniaus srities liau
dies švietimo skyriaus vedėjas 
.Kavaliauskas. Apie mokyklų 
paruošimą naujiems mokslo 
metams kalbėjo Vilniaus sri
ties liaudies švietimo skyriaus 
vedėjo pavaduotojas Užpale- 
vičius.

Po pranešimų pasisakė eilė 
rajonų liaudies švietimo skyr. 
vadovų.

3 pusi.—Laisvė (Liberty)-Ketvirtad., Gegužės-May 14, 1953



Iš LDS1 kuopos 
susirinkimo

Gegužės. 5 d. LAP Klubo 
svetainėje, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y., buvo LDS 1 
kp. susirinkimas. Iš komitetu 
raportų atrodo, kad kuopoje 
viskas tvarkoje — nariai pa
simoką savo mokestis neblo
giausiai.

Ligonių yra. Nekurie jau il
gą laiką serga. Kiti suserga 
ir vėl greit pasveiksta. Drg. 
Vertelkienė serga jau tūlas 
laikas ir randasi ligoninėje. 
Ona Andziutienė ir Antanas 
Leinartas dar serga. William 
Stuporas sirgo, bet.-regis, jau 
pasveiko. Susirinkusieji lin
kėjo sergantiems kuo grei
čiausia pasveikti.

Po susirinkimo, K. Petri k ie- 
nė skaitė prelekciją sveikatos 
reikalais, parašytą Dr. E. F.1 
Boriso, temoje “žmonių ligos 
ir patvarkymai.” Paskaita la
bai įdomi ir naudinga, nes ji 
paremta pavyzdžiais anato
mijos ir fiziologijos mokslų. 
Šią paskaitą kuopos turėtų ne 
tik susirinkimuose skaityti, 
bet ir surengti platesnius susi
rinkimus, o tas pagelbėtų ir 
naujų narių gavime.

Beje, šiame susirinkime Jo- 
. nąs Grubis apsiėmė dalyvauti 

vajuje įrašymui naujų narių į 
kuopą. Na, jeigu J. Grubis 
darbuosis, tai bus ir geros pa
sekmės. Susirinkimas palinkė
jo jam geriausių pasekmių, o 
kai kurie nariai pasižadėjo ir 
pagelbėti. M. S.

Užpulta namie
Newyorkiete Mrs. Mildred 

Keegan apsiskundė policijai, 
kad jaunas, kariškio drabu
žiais apsirengęs vyrukas, prie
varta įsibriovė į jos butą vi
durdienį. Grasindamas keršy
ti sužalojimu vaikų, jeigu ji
nai nenusileistų, ją išprievar
tavęs. Paskui dar atėmęs nuo 
jos laikrodėlį ir $20.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Te!. 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, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6288

I
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Iš Gegužės Pirmos 
demonstracijos

už taika

kalbėtojo
Mes, darbo

skardus
Kalbėto-

Mes ži-

Dar pf*ieš trečią valandą 
po pietų pradėjo žmonės rin
ktis būriais i tą aikštę, kurio
je apvaikščiojo tą. garbingų 
darbo žmonių šventę. Susirin
ko daug, prisipildė pilna aik
štė. Iškilo obalsiai 
pasaulyje.

Pasigirdo garsus 
balsas, tariantis.* “ 
žmonės, padirbome gatves, o 
turčiai mums neleidžia jomis 
eiti. Ar ilgai mes galėsime tą 
pakęsti ?” Pasigirdo 
rankomis plojimas, 
jas tęsė:

— Ateis rinkimai, 
nosime už ką baksnoti. Mus 
apgavo tik syki.

Ištikrųjų mūsų turčiai dar
bininkų bijo. Bijo, kad kiti 
žmonės nepamatytų darbinin
kų obalsių-šūkių už taiką, už 
karo baigimą tuojau. Jie bijo 
motinų, nes jos užaugina sū
nus, o turčiai juos paima ir 
išveža pražūčiai. Už tai jie 
šiemet darbininkams neleido 
paraduoti gatvėmis. Davė tik
tai tą aikštę. Ir tos būtų ne
davę, jeigu darbininkų orga
nizacijų ir draugų masiniai 
protestai nebūtu kilę.

Man niekad pirmiau nebu
vo kilusi mintis, kad mūsų 
turčiai savimi nepasitiki. Bet 
Gegužės Pirmą pasirodė, kad 
jų kinkos jau dreba pamačius 
darbininkų mases.

Darbininkai tini turčių 
grūmojimų nepaisyti, vesti sa
vo darbą pirmyn, dar ir su 
pasididžiavimu, nes jie pro
grese yra pažengę daug aukš
čiau už turčius. Turčiai šau
kiasi daug policijos, kad juos 
apsaugotų, nes jie patys jau 
neišmano kaip su darbo žmo
nėmis apsieiti.

Gegužinėje buvusi.
%

Aido Choras
savoAidas kviečia visus 

talkininkus, kurie pagelbėjo 
prie suvaidinimo “Adomas ir 
Ieva” arba dirbo kitus darbus. 
Kviečia ateiti pas aidiečius 
Šio penktadienio vakarą, 15- 
tą. Po pamokų turėsime drau
gišką pobūvį.

Aidiečiai prašomi susirink
ti anksti, kad po pamokų lik
tų daugiau laiko pobūviui.

Prezid.

Džiaugiasi gautu iš 
Lietuvos laišku

Brooklynietė A. Rapkevi- 
čienė gavo laišką nuo savo 
brolduktės Antosės iš Skaista- 
kaimio km., Gelgaudiškio paš
to, Šakių rajono. Laiško rašy
toja, jos tėvai, broliai gyvena 
ten pat, kur gyveno. Rapkevi- 
čienės sesuo Marcelė su duk
ra Elena taipgi namie, o 
Marcelės duktė Veronika nu
sipirkusi Gelgaudiškyje na
mą, kuriame gyvena ji ir jos 
sesuo Stasė. D-ė.

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

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar lietuvių Glenn šeimos nuosavybe

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

NftRA MINIMUM MOKESTIES IR NfiRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, Šeštadieniais Ir Sekmadieniais Floor Show, 

Dainos Ir Šokiai. Šauni Orkestrą.

Tikimės sveikatai naudingo
popiečio gegužes 17-tą

Kiekvienas žmogus susirūpi
na savo sveikata kada nors. 
Dauguma tą rūpesti pradeda 
pavėluotai, kaie jau sveikatą 
yra praradęs. Tačiau sveika
tos mokslo žmonės sako,-kad 
daugeriopai 
saugojimas sveikatos, 
turi, negu gydymasis 
tą praradus.

vertesnis yra
kol ją

prelek-ŠĮ sekmadienį Įvyks 
c i ja apie sveikatą.
Dr. M. D. Palevičius iš Det
roito. Pageidautina, kad atei
tų ne vien tiktai susirgusio.)),

Tubes darbininkai 
laimėjo streiką

ryta 
trail- 

tiktai 
vienin-

Praė j usi o p i rm ad i e n i o 
sustabdyti Hudson Tube 
kiniai. Streiką n i še j
80 signalistų. Tačiau 
gurno dėlei ir kiti 1,200 dar
bininkų nėjo dirbti.

Streikas prasidėjo darban 
keliavimp laiku, tad daugelis 
keleivių buvo nepasiruošę pa
kaitoms. Jau kelyje būdami 
jie turėjo pradėti ieškotis ki
tų kelių pasiekimui darbavie
tės. Apie 70,()()() keleivių pa
sklidus kitais keliais, minios 
susibūrė prie busų, pervažų,

arbitraeija nu- 
c. priedo duoti, 
motų ba]. 9-tą.

Streikas Įvyko dėl mokes
ti es. Darbininkai senai buvo 
pareikalavę mokesties priedo, 
tačiau firma susitarimą vilki
no. Pagaliau, 
sprendė po 5 
Tai Įvyko šių

Tačiau darbininkai reikala
vo po 8 c. Greta to, kad jie 
reikalauja didesnio priedo, jie 
taip pat spiria, kad nutartąjį 
priedą mokėtų no nuo dabar, 
kada nuosprendis paskelbtas, 
bet nuo to laiko, kada jie 
priedo paprašė. Reikalauja 
priedą mokėti ir už praėjusį 
laiką nuo 1950 metų birželio 
22 d.

Antrą streiko dieną kompa
nija pasiūlė darbininkams 5c. 
priedą pradėti mokėti nuo 
1952 metų liepos 1 d. Darbi
ninkai sutiko pasiūlymo pri
imti, streiką baigė.

Sustreikavo motorų 
dirbėjai

New Yorke sustreikavo Ke- 
tay Manufacturing Co. firmos 
1,000 darbininkų. Jie yra na
riais AFL International Bro
therhood of Electrical Wor
kers Lokalo 3-čio. šapa ran
dasi 555 Broadway.

Darbininkai reikalauja po 
15c priedo už valandą, $1.15 
minimum mokesties, daugiau 
šventadienių su alga ir kitų 
kontrakto pagerinimų. Kom
panija pasiūlė pridėti tik 7c ir 
dadėti tik vieną šventadienį 
su alga. Nesulaukdami kont
rakto per du mėnesius, darbi
ninkai pritrūko kantrybės, išė
jo į streiką.

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHM ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas damas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y.
Telefonas GR. 8-9865 

bot ir sveiki. Kad ateitų pasi
mokyti, kaip sveikatą apsau
goti, ilgiau gyviems ir svei
kiems būti. Kožnoje prelek- 
ci.joje yra kas nors nauja. Ir 
nekenkia prisiminimas, pasi
aiškinimas ii’ to, kas jau kar
tą buvo girdėta. Sveikatos 
klausimais mes niekad netu
rime žinių perdaug.

Prelekciją įvyks Liberty 
Auditorijos patalpose geg. 17- 

randasi prie 
ir Tl Oth St.,

tą, 3 vai.’ Salė
Atlantic Avė.
Richmond Hill, N. Y.

Norėtų galios ir 
ant majorų

Republikonų valdomas New 
Yorko Valstijos Seimelis gal 
svarstys republikoniškos State 
Crime Komisijos pasiūlymą į- 
vesti naują Įstatą. Norima į- 
galinti gubernatorių atstatinė
ti iš pareigų majorus ir kitus 
aukštus v a 1 d i n i n k u s,
gu be rn ator i u i Dewey 
(lytų netinkamais ar nepatin
kamais.

Siūlytojai gubernatoriui tos 
galios sako, jog 
buvimas tokios 
sveikas.” Kad 
dalijama” ii- galėtų būti ivyk- 
dintas “vienodumas ‘visoje 
valstijoje.”

Atrodo, jog einantis val
džion savo protą ir planus 
galėtų palikti namie. “Vieno
dumą” suteiktų gubernato
riaus ir jo patarėjų išmintis.

kuric 
p asiro-

vien tiktai 
ilios būtų 
yra pagei-

Nutarė pažangą žygį
New Yorko Miesto Labda

ringų ir Sveikatos Įstaigų Ta
rybos susirinkime gegužės 7- 
tos vakarą perrinkta tarybos 
valdyba. Laimėjo tie, kurie 
reikalauja priimti tarybon 
Planingos šeimos Federaciją.

Už federacijos priėmimą 
jau seniau buvo kovojama. 
Federacija teigia, kad galė
jimas moksliškai, kultūringai 
planuoti savo šeimą, pagal 
kiekvieno sveikatą ir išgalę, 
.turi būti ' kiekvienos šeimos 
teisė. Ii’ kad toks planavimas 
būtų visuomenės gerovei. Ta
čiau' federacija vis tebėra ne
priimta i tarybą del to, kad 
katalikų dvasiškija tam prie
šinosi.

Dvasiški j a grasino, ka.d vi
sos 53 katalikų agentūros iš- 
sutrauktų iš tarybos, jei 'fe
deracija būtų priimta. Tačiau 
vargiai jos tą vykdytų. Juk 
jos tuomi nubaustų tiktai sa
ve. Tos agentūros gauna fi
nansinės paramos iš bendrų 
rinkliavų labdarybės .. reika
lams. Atskirai renkant,, toji 
parama sumažėtų.

Virginia 0-6128PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

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

. By Appointment 
Except Thurs. & Holidays

a

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174
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PA STR Y—B A KER

Reikalingi vyrai visokiam darbui 
Pastry kepykloje. Dieninis darbas.

Taipgi —
APVALYTOJAI-PAGELBININKAI 

11 Fleetwood Plaza,
Mt. Vernon, N. Y. Tel. BE. 7-6097

(94-96)

BRONZE FITTERS

Mechanikas su patyrimu. 
Ant Stainless Steel ir Aluminum.

NORTHERN STUDIOS
25-52 Crescent St., Astoria.

Tel. AS. 4-1810
(-94-95)

BUTCHER
Patyręs mėsininkas — Skinner ir 

Boner. Puikiausia alga. Nuolatinis 
darbas. *

LICHT BROS., 561 WEST ST.,

Tel. CH. 2-2727
(94-96)

Business Opportunity 
KRAUTUVE

Puiki Vieta. Tinkama Kiaulienos 
krautuvei ar šiaip mėsinyčiai.

Fishing Tackle. Sportui dalykėliai 
arba kitokiam bizniui. 4 kambarių 
apartmentas krautuvės savininkui. 
307 City Island Ave. Tel. CI. ,8-1288 

(94-98)

Atsisako prasišalint 
iš buto kitų naudai

gyventojai
kiekvieną va- 

coli buto.
įstatymas už- 

federalius fon- 
statyboms tose

Pagrąsintieji verstinu šali
nimu iš buto Columbus Circle 
apylinkės gyventojai sako, 
kad jie kovos 
landą, už kožną 
Jie sako, kad 
draudžia duoti 
dus naujoms 
vietose, kurių esamieji gyven
tojai dar nėra apgyvendinti 
kitin’.

“Nežiūrint, 
savo plane 

mus iš čia

Gyventojai, rendauninkai ir 
mažųjų namukų savininkai, 
žada griežtai laikytis to Įsta
tymo. Jie sako: 
kad Mr. Moses 
(ant popieriaus) 
jau nubraukė, mes kol kas te
begyvename čia. Ir gyvensi
me, nes kitur už dabar moka
mųjų rendų kainą buto nega
lėsime gauti. Į čia pastatysi
mas namus mes negalėsime 
sugrįžti, nes niekas iš mūsų 
neišgalėsime mokėti po $43 
rendos už kambarį.

Ieškodamas tariamų pate
kusių nelaimėn Hudson upėje 
žvejų, nukrito su lėktuvu ir 
užsimušė George M. Brown, 
inžinierius. Pavojingai susižei
dė sykiu jo lėktuve skridęs 
John Shetron.

PRANEŠIMAS
NORWOOD, MASS.

Special is vakaras yra rengiamas 
Laisvės fondo paramai, įvyks šešta
dieni, gegužės-May 23 d., pradžia 
7:30 vai. vakare, po num, 1190 Wa
shington St. Šioje sueigoje apart 
pasikalbėjimo Laisvės reikalais bus 
užkandžių ir šiaip ko. Kviečiame vi
sus dalyvauti šioje gražioje sueigoje.

Rengimo Komisija.
(94-98)

87-20 85th Street 
WOODHAVEN, L. I., N.Y.

w
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REIKALINGA VIRĖJA
Viduramžė moteriškė. Gyvenimas 

vieloje. Nuolatinis darbas. Gera mo
kestis. šaukite:

HOllis 5-6161
(90-94)

REIKALINGOS MERGINOS
Plastic sudėjimų darbas prie žais

lų. Nuolatinis darbas, gera 
Apdrauda ir kitos pašalpos.

Kreipkitės:
SPEC-TOY I .

35-35 —35th St., L. I. City
(90-94)

alga.

SINGER & MERROW 
OPERATORftS

Reikalingos dirbti prie moteriškų 
ir vaikų sweater mezginių dirbtuvė
je. Nuolatinis darbas/ puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

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

Brooklyn
(93-97)

H ELPWA N TED-M ALE
vyrXi

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

Kreipkitės asmeniškai: 
KENTILE INC.

Kent He 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)

REIKALINGOS COUNTER 3IRLS

Patyrusios. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis.

Kreipkitės:
CARLTON BAKE SJIOP 

21-08 — 21st Ave., Astoria, L. L 
(94-98)

DENTAL ASSISTANT
Patyrusi. 5 dienų savaitė. Nuola

tinis darbas, gera mokestis. Mokan
ti naudoti typewriter. Puikiausia 
proga patapti dešinės rankos mergi
na. (East New York ofisas).

Telefonas: AP. 7-4769
(94-96)

MERGINOS—MOTERIŠKĖS
Patyrusios prie gold leaf laying. 

Nuolatinis darbas. Kreipkitės:
SPELZ CO.

257 W. 17th SI., N. Y. C.
Tel. CH. 3-4515

(94-96)

Kr

KEPYKLAI
SALES GIRLS—PATYRUSIOS

Pirmadieniais nedirbama.
$48 j savaitę.

eipkitės j Personnel tarp 5-7 P.M.
CAMBRIA BAKE SHOP

223-08 Linden Blvd.,
Cambria Heights, L. I.

(94-98)

RANKINftM MAŠINOM 
- PROSYTOJOS

Vien tik patyrusios. . Nuolatinis 
darbas. Gera mokestis, puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

FLASH 'SERVICE
4101—30th Avė., L. L City 

Tel. RA. 8-9072
(94-98)

OOUNTEK—WAITRESS

Nuolatinis darbas. Patyrusios, 
ra mokestis, geri tipai.

Kreipkitės:
SANFORD CAFETERIA 

80-13 Broadway, L. I. City 
Tel. RA. 8-9248

Ge-

(94-96)

PA$TRY 
SUPERVISOR 
Queens Village

patyrimu. Didelė Komercinė 
Taipgi direk-

Su 
Kepimo Produkcija, 
tuoti ir kitus kepėjus. Puiki proga 
asmeniui su gerom kvalifikacijom. 
Linksmos darbo sąlygos. Valgiai ir 
Uniformai. Apmokamos atostogos ir 
Apdrauda, Nuolatinis darbas. Kreip
kitės Pirmad. ir Antrad. Miss Pecci 
priima nuo 10 A. M. iki 12 v. dieną; 
3 P. M. iki 5 P. M.

• HOWARD JOHNSON’S
9713 — 218th St., Queens Village 

Prašome Netelefonuoti.
. » (94-96)

REAL ESTATE

MODERNIŠKAS 1 ŠEIMOS 
NAMAS j— BRONX

Gerai budavotaš, 7 kambarių, tik 
3 metų senumo. Ištaisytas skiepas. 
Neša $60 jeigu į mėnesi. 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
(93-97)

8 KAMBARIŲ — 1 ŠEIMOS
Gerai budavotas, asbestos šinge- 

liuotas namas. Pilnai įrengtas, pil
nas skiepas, šiltas vanduo, aliejum 
šildomas. Screens ir storms, Vene
tians. Daug kitų įrengimų. Visi mo
derniniai pagražinimai. Gera sekci
ja,-arti visų komunikacijų. 2 blokai 
nuo stoties, Pliutas 30x100, tikras 
pirkinys. Tik $13,500. šaukite savi
ninką:

TALMAGE 2-1629.
(92-100)

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

PRACTICAL SLAUGĖ IR 
SLAUGIŲ PAGELBININKft

Mažiems Nursing namams. Nik* 
latinis darbas, gera mokestis, pulk 
kios pašalpos. Kreipkitės: 5
WOOD MANOR NURSING HOME 
104-19 — 165 St., So. Jamaica, L.I.

Tel. J A. 3<5963
(89-95)

ŠILKO PROSYTOJOS
Pirmos klasės rankinės prosytojos 

suknelėms ir gowns. Puiki proga 
pastoviam darbui. Moderninė dirb
tuvė. Apmokamos vakacijos ir me- 
dikalis aprūpinimas. Rusas sustoja 
prie dirbtuvės.
RANDALLS CLEANING PLANT 

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

REIKALINGOS OPERATORftS
Merrow, Singer si itch covering, pa
kuot ojos. Nuolatinis darbas. Gera 
mokestis, šaukite:

ULster 2-8700
(90-94)

COUNTER WAITRESS
Nuolatinis darbas. 6 dienos. Gera 

mokestis, prisideda geri lipai.
Kreipkitės:
THREE STAR RESTAURANT

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

MERGINOS
Reikalingos lengvam fabriko dar

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

Kreipkitės:
GOLD LEAF PHARMICAL

36 Lawton St., New Rochelle,
CO. 3 

, N. Y. 
(92-98)

REIKALINGA HAIRDRESSER
Pilnai mokanti grožio operacijas. 

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

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

Bayside, L. I.
(92-96)

FINGERWAIVER & MANICURIST
Patyrusi, nuolat ir gale savaičių.

Trumpos valdandos. Gera mokestis.
Kreipkitės:

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

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

8

REIKALINGOS OPERATORftS
Patyrusios ant Singer mašinos 

dirbti prie $3.75 vertės suknelių. 
Nuolatinis — apskritų metų darbąs. 
Gera mokestis. ‘Kreipkitės:

MODEL DRESS CO.
18 Orchard St., N. Y. C.

Tel. CA. 6-6885.
(91-971

REIKALINGOS OPERATORftS f
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)

PATYRUSIOS OPERATORftS
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 FINGERWAVER
Pilnai patyrusi operatorė. Nuola

tinis darbas. 5 dienos. Valandos 
9:30—6 P. M. Uždara Pirmadieniais. 
Gera alga. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
2076 E. 177th St, (arti Olmstead) 

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

_______________________ l__________________________ £-------

REIKALINGOS OPERATORftS
Patyrusios ant slip covers. Nuo

latinis darbas, gera mokestis, pui
kios darbo sąlygos. Kreipkitės:

DeSAL DECORATORS
8804 3rd Ave., Brooklyn

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

REIKALINGOS OPERATORftS
Patyrusios Jacoby & Boris) prie 

plush toys. Nuolatinis darbo , Gera 
mokestis. Kreipkitės:

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

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

REIKALINGA PAGELBINft

VIRftJA
Del Mary Harkness Convalescent 

Home. Nuolatinis darbas, 5 dienų 
savaitė, 8 valandos. Šaukite:

PORT CHESTER 5-1218
(93-95)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Siuvimui viso rūbo ar section dar

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

PARMELEE FROCKS
872 DeKalb Ave., Brooklyn

(93-95)
REIKALINGOS OPERATORftS
Dirbti prie sijonų dalių. Nuolati

nis darbas, gera mokestis.
Kreipkitės:

LUCILLE SPORTSWEAR
1872 Broadway, N. Y. C. 

Tel. CH. 4-5870
(93-95)

RANKINĖS FINISHERS
Patyrusios — pęosijimui. Nuolat! 

nis 
jos

darbas, gera mokestis. Val^.ci- 
ir ligoje pašalpos. Kreipkitės: 
FRESH POND CLEANERS

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

(90-96)
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