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KRISLAI
Pamiršusiems.
Žodžiai be faktu.
Fašistinės bestijos.

7 Dulles ir Egiptas.
Plieno derybos.
Drąsus vyras.

Rašo A. BIMBA

Dar vis turime daugeli LLD 
narių, nepasimokė,jusiu duok
les. Labai negerai. Pirmutinė 
ir svarbiausia kiekvieno nario 
ckrganizacinė pareiga yra pasi- 

' vrtokėti metines duokles.
Kartais man net sunku su

prasti, kodėl tiek daug metų 
žmonės išbuvę organizacijoje 
tos savo pareigos neatlieka 
anksti.

Kaip ten nebūtų, kurio 
esate pamiršę pasimokėti 
duokles, pasimokėkite be to
limesnio vilkinimo.

—o— z'

Mūsų šalies prezidentas 
yra keistas žmogus’. Prieš tre
jetą dienų visam svietui jis 
pasakė, jog visoje Amerikoje 
jis nesutikęs žmogaus, kuris 
nenorėtų Korėjos karo pabai
gos. Aš gi esu sutikęs daugeli 
tokių žmonių. Kiekvienas 
osate susidūrę su tokiais su
tvėrimais.

O ką siūlo paties preziden- 
< to geriausi kolegos McArthur 
x^ir Fleet? Juk jie reikalauja 

mesti s karo frontąn daugiau 
jėgų ir pradėti karą net prieš 
Kiniją.

—o—
Darbininkų vadas Steve 

Nelson lankėsi New Yorke ir 
turėjo pasikalbėjimą su laik- 

? raščių reporteriais. Viename
1 Pittsburgh o kalėjime jis bu

vęs pakliuvęs i fašistinių bes
tijų rankas.

Įsivaizduokite: už mažiau- 
sį dalykėlį jie įmeta kalinį į 
tamsų urvą nuogą ant šiurkš
čių cimentinių grindų ir laiko 
iki devynių dienų tik ant duo
nos ir vandens!

Kur civilizacija? Kur Penn- 
sylvanijos valdovai, kad kale- 

i jimų viršininkais laiko sužvė
rėjusius išsigimėlius?

—o—
i Sekretorius Dulles nepaliko 

jokios geros valios Egipte, 
duodamas egiptiečiams su
prasti, kad Amerikos valdžia

* eina* išvien su Britanija Suez 
k an Wo reikalais.

D;jbar Egiptas skaito savo 
inteįK^ų priešu ir Jungtines 
Valstybes. 

i. —o—
Kaip gerai, kad plieno pra

monės darbininkai tvirtai or
ganizuoti. Su jais /turi skaity
tis plieno trustas.

Derybos dėl naujo plieno 
pramonės kontrakto jau prasi
dėjo. Unija reikalauja pakel
ti algas aštuoniolika centų 

L per valandą.
Senasis kontraktas pasi

baigs liepos pradžioje. Jei ne
bus susitarimo, bus streikas. 
Unija ir darbininkai pasiruo- 

I šę.

Buvęs Meksikos preziden
tas Miguel Aleman pasirodė 
labai drąsiu žmogumi. Jis iš
vyko pamaršrūtuoti po socia- 

, listinius kraštus. Ketina pa- 
Jr/kti ir Tarybų Sąjungą.

Y^erikos komercinė spauda 
jau prakeikė Alemaną. Tas 
meksikietis esąs “paraudona
vęs”. Bet Aleman nekreipia į 
tai dėmesio ir tęsia Savo ke
lionę. žmogus savo akimis 
norįs pamatyti naująjį gyve
nimą.

GEN. CLARK PLANUOJA 
NAUJUS PASIŪLYMUS 
KORĖJOS LIAUDININKAM
Indija, Anglija ir Kanada remia 
liaudininkų planų dėl belaisvių

VAKARU VOKIETIJA NOKI 
PREKYBOS SU SOVIETAIS

Tokio, geg. 18. — Gene
rolas Wm. Harrison, iš Ko
rėjos atskridęs, tariasi su 
generolu M. Clarku, kokius 
naujus pasiūlymus duoti 
šiauriniams Korėjos liaudi
ninkams kas liečia apsikei
timą “nenorinčiais grįžt na
mo” belaisviais.

Suprantama, kad gen. 
Clark, vyriausias Amerikos 
komandierius Tolimiesiems 
Rytams, pagamins naujus 
pasiūlymus, kurie būsią 
įteikti liaudininkams ši an
tradienį vakare.

Pereitą šeštadienį, pra
šant generolui Harrisonui, 
Korėjos liaudininkai sutiko 
trims dienoms pertraukti 
derybas su amerikonais 
Panmundžome, kad Harri- 
sonas galėtų pasikalbėti su 
gen. Clarku.

(Korėjos liaudininkai at
metė senąjį amerikinį pla
ną; sakė, tas planas perša 
atiduoit apie 50,000 liaudiš
kų belaisvių į nagus ar
šiausiems jų priešams — 
Pietinės Korėjos tautinin
kams.)

New Delhi, Indija. — In
dijos premjeras Nehru, kal
bėdamas šalies seime, pa-
- *- Į Į - - ................ ------■

Vakarinės Vokietijos 
senatas nžgyrė 
karines sutartis

Bonn, Vokietija.— Vaka
rų Vokietijos senatas 23 
balsais prieš 15 patvirtino 
karines sutartis su Jungti
nėmis Valstijomis, Anglija 
ir Franci ja. Atstovų rū
mas jau pirmiau jas užgy- 
rė.

Socialdemokratai seimo 
atstovai, tačiau, kreipėsi į 
konstitucinį teismą, kad at
mestų tas sutartis. Nes 
konstitucija neįgalina at
kurti vokiečių armiją. O 
amerikonų padiktuotos su
tartys reikalauja rekrutuot 
pusę milijono vokiečių ka
riuomenės’ ir įjungt ją į 
tarptautinę vakarų armiją 
prieš Sovietų Sąjungą.

Kongresmanas Celler, iš 
New Yorko, patiekė bilių. Jis 
siūlo sudaryti Senato ir Atsto
vų Buto bendrą komisiją ieš
kojimui, tyrinėjimui ir me
džiojimui “subversyvių”.

Jokio tokio sutvėrimo Ame
rikai šiandien nereikia. Sub- 
versyviais yra tiktai mikartai 
ir mikeranai, bet juk tokių 
sutvėrimų nė Cellerio komisi
ja neims nagan. Tai visiems 
aišku.

reiškė, jog šiaurinės Korė
jos liaudininkų pasiūlymas 
dėl belaisvių grąžinimo kur 
kas geriau sutinka su Jung
tiniu Tautu nutarimu, ne- v v 7

gu amerikiniai pasiūlymai.
(Indija yra didžiausia ir 

svarbiausia savivaldinė an
glų imperijos dalis.)

London. — Anglija ir Ka
nada taip pat ragino Jung
tines Valstijas priimti Ko
rėjos liaudininkų planą kai
po pamatą diskusijoms dėl, 
apsikeitimo “nenorinčiais 
grįžti” belaisviais.

Prezidentas stoja 
už aukštus taksus

Washington. — Praneša
ma, kad prez. Eisenhoweris 
reikalauja dar palaikyti 
specialių taksų ėmimą už 
nepaprastai didelius korpo
racijų pelnus.

Eisenhoweris taip pat ra
gins Kongresą pratęsti da
bartinį įstatymą dėl taksų 
nuo asmeninių pajamų. Jei
gu įstatymas nebūtų pra
tęstas, tai asmeniniai tak
sai turėtų 10 procentų su
mažėti, pradedant nuo 1954 
metų, sausio 1 d.

----- 1------  ------ - - - -

Reikalauja išleisti 
ginklavimuisi po 100 
milijonų dol. kasdien

Washington.— Generolas 
Omar Bradley, visų kari
nių Amerikos štabų galva, 
sakė, ši šalis turės ir toliau 
išleisti ginklavimuisi bent 
36 bilijonus dolerių per me
tus, tai yra, po 100 milijonų 
dolerių kasdien.

Kalbėdamas Moterų Spau
dos Klubui, Ginkluotų Jėgų 
Dienoje Bradley tvirtino, 
kad Sovietų Sąjunga “be 
atlaidos ginkluojasi,” todėl 
ir Amerika negali atsilikti.

Bradley taip pat reikala
vo įvesti privalomą karinį 
lavinimą visiems jaunuo-. 
liams. Sykiu jis pranašavo, 
kad Korėjoj bus palaikoma 
Jungtinių Valstijų armija- 
ir po taikos pasirašymo.

Templei* giriasi sulaužęs 
mala j iečių nugarkaulį

London. — Anglijos ko- 
misionierius Malajai, gen. 
Templer, gyrėsi, kad “su
laužęs nugarkaulį” mala j i e- 
čiams partizanams, bet pri
dūrė, jog karas prieš juos 
dar anaiptol nebaigtas.

Bonn, Vokietija. — Va
karinė Vokietija nori su- 
megst prekybos ryšius su 
Sovietų Sąjunga.

'Vakarų Vokietijos senato 
pirmininkas dr. Hermann 
Ehlers siūlė panaikint visus 
ligšiolinius varžymus bei 
uždraudimus prekybos tarp 
vakarinės Vokietijos ir So
vietų 'Sąjungos. Ehlers yra 
vice-prezidentas K r i kščio- 
čionių Demokratų Sąjun
gos, didžiausios politinės

Valdžia sako, “neranda faktų” 
dėl naujo teismo Rosenbergam
Washington. — Teisingu

mo departmentas sako, ne
gavęs naujų patikimų įro
dymų, kad reikėtų duoti 
naują teismą Juliui ir Ethe- 
lei Roseųbergams.

Rosenbergai yra įteikę 
apeliaciją Aukščiausiam 
Jungtinių Valstijų Teismui 
prieš žemesniųjų teismų 
sprendimus, kur jie buvo 
nusmerkti- mirt?-elektros kė
dėje už vadinamą “suokal
bi avimą išduot Sovietams 
atominius Amerikos sekre
tus.” Apeliacija prašo pa
naujinti bylą federaliame

Sudužo 4 lėktuvai, 
užmušant 27 žmones

Marshall, Texas. — Per 
audri sudužo keleivinis lėk
tuvas tik už 6 minučių po 
pakilimo skristi. Užmušta 
19 žmonių . Tik viena mo
teris išliko gyva.

Heppenheim, Vokietija.— 
Rakietinis Amerikos lėktu
vas ore smogė į būrį kari
nių transporto lėktuvų, va
dinamų “lakstančių vago
nų.” Susprogo ir sudužo ra- 
kiętinis lėktuvas ir. du 
transportiniai, žuvo bent 9 
asmenys.

Korėjos liaudininkai užėmė 
naują poziciją ’

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai ir kinai 
šturmavo amerikonus ir jų 
talkininkus, Pietinės Korė
jos tautininkus, rytiniai-vi- 
duriniame fronte ir išmušė 
iš Horseshoe pozicijos.

Pirma negu liaudininkų 
pėstininkai puolė tą pozici
ją, jų artilerija paleido 13,- 
000 sproginių į pietinius ko
rėjiečius ir amerikonus.

Paryžius. — Tapo išrink
ti 28 komunistai majorai 
Paryžiaus priemiesčiuose.’

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir vidutiniai šilta.

partijos vakarinėje Vokie
tijoje.

Dabar vakarų Vokietijos 
ekonominė ministerija per
žiūrinėja sąrašus prekių, 
kurias Sovietų Sąjunga no
rėtų pirkti iš vakarinių vo
kiečių bei jiems parduoti.

(Didžiausias keblu m a s 
tame, kad Jungtinės Valsti
jos uždraudžia “vakarams” 
pardavinėti Sovietam rei
kalingus dalykus.) 

apskrities teisme New Yor
ke.
PRIEŠTARAUJANTIS 
LIUDYTOJO LAIŠKAS
.New Yorko Daily Work

er- sakė, surasta Davido 
Greenglasso laiškas, kuris 
prieštarauja jo liudijimui 
prieš Rosenbergus teisme. 
Greenglass buvo svarbiau
sias valdžios liudytojas.

Tas laiškas, anot Daily 
Workerio, bus vartojamas 
kaip vienas iš fal$tų, ku
riais remiantis prašoma 
Rosenbergams naujo teis
mo.

Romulo kandidatuoja į 
Filipinų prezidentus

Manila. — Generolas Car
los Romulo kandidatuos į 
Filipinų prezidentus atei
nančiais rinkimais; todėl 
pasitraukė kaip Filipinų 
ambasadorius Washing t o - 
ne.

Romulo peršasi i “libera
lų” partijos kandidatus 
prieš dabartinį prezidentą 
Elpidijų Quirjno, kuris taip 
pat vadinasi liberalu, ir 
prieš nacionalistų partijos 
kandidatą Magsaysay, lig
šiolinį karo ministrą.

Kaip liberalai, taip na
cionalistai atstovauja dva
rininkus, fabrikantus. Vie
ni ir kiti žada sutriuškint 
“hukbalahapus,” tai yra, 
partizaniškai kovojančius 
valstiečius ir darbininkus 
prieš dvarininkų ir kapita
listų viešpatavimą.

Carlin-nau jas 
Newarko majoras

Newark, N. J. — Penki 
naujai išrinkti Newarko 
k o m i s i o n i e riai paskyrė, 
miesto majoru Leoną P. 
Carliną, Amerikos Darbo 
Federacijos unijinį veikėją.

Rinkimai įvyko pereitą 
antradienį. Iki šiol buvęs 
majoras Ralph A. Villani 
pralaimėjo, vėl kandidatuo
damas į miesto valdybą.

ČECH V PREZIDENTAS 
PALIUOSAVO AMERIKINĮ 
KORESPONDENTU OATIS

1 LlOatis, baustas kaip šnipas, sako, 
gerai buvo užlaikomas kalėjime

New York, geg. 18.—Par
lekia namo William N. Oa- 
tis, amerikietis Associated 
Press korespondentas, pa
leistas iš Čechoslova k i j o s 
kalėjimo.

Jis 1951 metais buvo nu
teistas 10 metų kalėti kaip 
karinis Amerikos šnipas. 
Bet Čechoslovakijos prezi
dentas Antoninas Zapotoc- 
kis paliuosavo Oatisą tiktai 
po 25 mėnesių bausmės.

Teisme Oatis prisipažino 
kaltas. Prisipažinimas yra 
fonografiniai u ž r ekorduo- 
tas, taip kad girdima pa-

Amerikiniai lakūnų 
tūzai Korėjoje

Korėja.—Pranešama, kad 
amerikietis oro kapitonas 
Joseph McConnell viso nu
šovė jau 15 rakietinių Šiau
rinės Korėjos lėktuvų, o ki
tas amerikinis lakūnas kap. 
Manuel Fernandez nukirto 
14 tokiu lėktuvu.

Sakoma, Amerikos lakū
nai nuo pereito trečiadie
nio iki antradienio numušė 
26 Korėjos liaudininkų lėk
tuvus MIGus iš viso. Bet 
nepranešama apie ameriko
nu nuostolius ore. v

Amerika turi kelis 
sykius daugiau A- 
bombų negu reikia...

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Carl 
Hinshaw sekmadienį tvirti
no, kad Jungtinės Valstijos 
turi kelis kartus daugiau 
atominių bombų, negu už
tektų karui prieš Sovietų 
Sąjungą.

Hinshaw, narys kongresi
nės atomų jėgos komisijos, 
per televiziją diskusavo su 
kitais kongresmanais bei 
senatoriais klausimus dėl 
tinkamo Amerikos apgin
klavimo.

Neseniai buvo neoficialiai 
apskaičiuota, kad Amerika 
turi pusantro tūkstančio 
iki dviejų tūkstančių atomi
nių bombų. Neužilgo darys 
bandymus ir iš -patrankų 
šaudyti atominius sprogi
mus.

NUSKENDO 75 INDUSAI 
MALDININKAI

Kalkutta, Indija. — Apsi- 
vožė laivukas, kuriuo indu- 
sai maldininkai plaukė į 
“šventąsias” m a u d y k 1 e s 
Ganges upėje. Nuskendo 
75 žmonės. '

ties Oatiso žodžiai.
Oatiso žmona Laurabelle 

pi m keleto mėnesių parašė 
Čechoslovakijos preziden
tui laišką, prašydama pa
leisti jos vyrą. Zapotockis 
sako, jog todėl jį ir palei
do.
Gal bus atšaukti suvaržy
mai prieš čechoslovakiją
Washington. — Kai ku

rie politikieriai sako, jog 
Čechoslovakijos komunistai, 
paliuosuodami Oatisą, daro 
nuolaidą linkui santaikos 
su Jungtinėmis Valstijomis.

Amerikos valstybės de
partmentas pareiškė didelį 
džiaugsmą, kad Oatis pa
leistas, nors kartu tvirtino, 
kad jis buvo “neteisingai 
baudžiamas.”

Teigiama, kad Amerika • 
jau atšauks tūlus uždraudi
mus prieš Čechoslovakiją. 
O ivedė tokius uždraudi
mus po to, kai Oatis buvo 
nuteistas;

Užginta čechoslovakijai 
bet kokius dalykus gabenti 
pardavimui į Jungt* Valsti
jas. Uždrausta Jungtinių 
Valstijų piliečiams keliauti 
į čechoslovakiją, apart di
plomatinių Amerikos atsto
vų. Užginta bet ką iš Ame
rikos gabenti pardavimui 
į čechoslovakiją. Uždraus
ta prekiniams Čechoslova
kijos lėktuvams skraidyti 
per amerikinį vakarų Vo
kietijos ruožtą.

Pats nežinąs, kodėl 
prisipažino šnipįnėjęs

Frankfurt, Vokietija. — 
Paleistas iš Čechoslovakijos 
kalėjimo, Wm. Oatis, ame
rikinis korespondentas, sa
kė, kad;

Jis kalėjime buvo žmo
niškai, net gerai užlaiko
mas..

Jis po areštui buvęs taip 
dvasiniai (psichologių i a i) 
paveiktas, jog “pats nežino, 
kodėl” atliko išpažintį kaip 
Amerikos šnipas.

“Man nebuvo daroma jo
kio ypatingo politinio ąr 
ideologinio spaudimo po 
teismui ir po nuteisimui.”

i “Kalėjimo sargai žiūrėjo, 
kad kaliniai gulėdami lai
kytų rankas n e u ž k 1 otas. 
Tai buvo atsarga, kad kas 
nenusižudytų, bet man bu
vo leista rankas užsikloti.”

Kalėjime Oatis studijavo 
muziką ir parašė kelias mu
zikines kompozicijas. Taip 
pat mokėsi cechų kalbos ir 
atrodo jau gana gerai če- 
chiškai kalbąs, kaip paste
bėjo kiti Associated Press ' 
korespondentai.
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BIRŽAI
Biržų miestas išsidėstęs 

gražioje vietoje tarp Agluo
nos ir Apaščios upių prie Šir- 
vėnos ežero. Miesto įsikūrimo 
pradžia tiksliai nėra nustaty
ta. Metraščiuose Biržai pirmą 
kartą minimi XV šimtmečio 
pradžioje.

Biržuose ir apie Biržus į- 
vyko susirėmimų su švediškai
siais grobikais. Miesto gyny
boje nemažą vaidmenį atliko 
pilis, pastatyta 1669 metais. 
Pasiruošdamas kovai su šve
dais, į Biržus buvo atvykęs 
Petras Pirmasis. Čia jis 1701 
metų vasario 26 d. sudarė su
tarti dėl lietuvių pulkų daly
vavimo bendroje rusų ir kitų 
tautų kovoje prieš švedų ka
riauną, kuriai tuomet vadova
vo Kavolis XH-tasis. Antrą 
kartą Petras I-sis čia lankėsi 
po ketvertų metų. Biržai buvo 
rusų ginklo šlovės liudyto
jais, matė bėgančius sumuštus 
švedų dalinius.

Biržuose yra likę pilies 
griuvėsiai. Pili apgriovė, šve
dai, o po to ji laikui bėgant 
vis labiau iro.

Biržai garsūs savo revoliu
cine praeitimi. Netoli miesto 
1863 metais valstiečiai, vado
vaujami Sierakausko, kovėsi 
prieš dvarininkus ir carizmą. 
Medei k ių kaime yra žuvusių 
sukilėlių kapinės. Biržų rajo
no Beržinių kaime gimė revo
liucinis liaudies poetas Julius 
Janonis. Savo veiklą J. Jano
nis pradėjo slaptame mokslei
vių ratelyje, Biržų progimna
zijoje. J. Janonis jau mokyk
los suole ėmė domėtis socia
lizmo mokslu.

Platų atgarsį Biržuose turė
jo Didžioji Spalio socialistinė 
revoliucija, čia susikūrė dar- ‘ 
binihkų ir valstiečių deputatų 
taryba. Kuriant Tarybų val
džią, Biržuose aktyviai daly
vavo tuomet čia gyvenęs Ka
rolis Požėla.

Buržuazijai valdant Lietu
vą, Biržai buvo1 nuskurdęs ap
skrities miestelis su keliais re
storanais, krautuvėlėmis ir 
keturiomis bažnyčiomis, be jo-, 
kių žymesnių kultūros įstaigų. 
Nebuvo vystoma Biržuose ir 
pramonė.

Tarybų valdžios metais Bir
žai tapo kultūriniu ir pramo
niniu centru. Pokariniais me
tais čia pastatytas naujas 250 
vietų kino teatras “žvaigždė”, 
viešbutis, keli didesni gyvena
mieji namai. Darbo žmonės 
pasistatė daugiau kaip 400 
individualių gyvenamųjų na
mų, atsirado naujos gatvės: 
Montvilos, Dauguviečio, Pio
nierių ir kt. Miestas kiekvie
nais metais vis labiau gražė
ja, puošiasi naujais skverais, 
sodinami daugiamečiai me
džiai.

Biržuose įkurtas istorinis- 
revoliucinis kraštotyros mu

“LOUISIANA PURCHASE”
ŠIĄ SAVAITĘ, gegužės 22 dieną, sukanka lygiai 

150 metų, kai buvo nupirkta Louisianos teritorija. Ge
gužės 22 dieną Napoleonas tą pirkinį oficialiai užgyrė.

“Louisiana Purchp.se” arba Louisianos pirkinys 
suvaidino milžinišką rolę Jungtinių Valstijų suklestė
jime. į

Atsiminkime: prieš 1803 metus Jungtinių Valstijų 
teritorija tesiekė tik iki Mississippi upės. Kas buvo ana
pus Mississippi, vakariniame jos šone, priklausė pirmiau 
Ispanijai, vėliau Francūzijai. Florida tuomet priklausė 
Ispanijai . Dar toliau į. pietvakarius driekėsi milžiniški 
žemės plotai, priklausė Meksikai.

Turėdami savo rankose Louisiana, francūzai kontro- ' 
liavo Mississippi žiotis, o tai reiškė: jie ten kontroliavo l 
prekybą su pasauliu.

Kai Napoleonas įsivėlė į karą su Anglija, jis bijojo, 
idant anglai nepagrobtų New Orleans, Louisianos ir vi
sos teritorijos, kurios ribų patys francūzai nežinojo. 
Napoleonas anglų neapkentė. Jis sakė: anglai pagrobė 
iš Francūzijos Kanadą, jie gali pagrobti ir Louisiana.

Jungtinių Valstijų prezidentu tuomet buvo Thomas 
Jeffersonas. Jis suprato tos teritorijos reikšmę ir dėl 
to, kai tik jis išgirdo, kad Napoleonas nori ją parduoti, 
Jeffersonas Įsakė savo ambasadoriui Francūzijoje pra
dėti su Napoleono valdžia derybas.

Na, ir buvo sutarta! Louisianos teritorija buvo nu- , 
pirkta. Iš viso tuomet buvo nupirkta iš Francūzijos 827,-1 
192 ketvirtainės mylios žemės! Už visą tą Jeffersono 
valdžia sumokėjo tik $15,000,000!

Tai, iš tikrųjų, buvo Napoleono dovana Amerikai. 
Vėliau buvo nupirkta ir Florida.
Ir tai}) ant syk Jungtinės Valstijos prasiplėtė tary

tum pasakoje.
Jeffersonas, norėdamas greit viską atlikti, kad an

glai ar kiti nepasiskubintų tą teritoriją pagrobti, arba 
kad Napoleonas nepakeistų savo nuomonės, visą tą pir
kinį atliko be Kongreso žinios. Dėl to trumparegiai- ji 
labai puolė. Tik šiandien kiekvienam jau aišku, kokį didelį 
nuopelną Jungtinėms Valstijoms padarė Jeffersonas, nu
pirkdamas Louisianos teritoriją .

Po to pirkinio Jungtinių Valstijų teritorija jau rū- 
bežiavosi su Meksika. Jungtinių Valstijų tuometiniai 
valdovai darė viską, kad ir Meksikai apkarpyti žemes. 
Neužilgo buvo atplėšti Teksai, vėliau kitos sritys, jų į 
tarpe ir Kalifornija. Visa tai buvo atlikta klastomis į 
bei karo prieš Meksiką pagalba.

Su teritorijomis buvo paimti ir meksikiečiai, ten gy
venusieji. Milijonai meksikiečių ir dabar tebegyvena 
Teksuose, New Mexico, Arizonoje, Kalifornijoje ,bet jie 
yra pažeminti, skriaudžiami.

Jei Napoleonas būtų išlaikęs “Louisianos teritoriją’1 
savo rankose, jei jis jos nebūtų Jungtinėms Valstijoms 
pardavęs, tai pastarosios veikiausiai nebūtų pasiekusios 
Pacifiko Okeano. Jos būtų, palyginti, mažas kraštas. 
To pasėkoje visa pasaulinė padėtis šiandien būtų turė
jusi kitokį paveikslą.

už taikĮjr uvrrusAuciAiA
PASAULYJE šiandien veikia dvi profesinių sąjun

gų federacijos. Pirmoji: Pasauline profsąjungų federa
cija, o antroji, suorganizuota socialistų — Tarptautinė 
hisvųjų profsąjungų konfederacija.

Pasaulinės profsąjungų federacijos vadovybė nese
niai pasiuntė Tarptautinei laisvųjų profsąjungų konfe
deracijai sekamo turinio laišką:

“Pasaulinė profsąjungų federacija vėl atkreipia jū
sų dėmesį į tai, kad ekonominė ir socialinė kapitalistinių 
šalių ir kolonijų darbo žmonių padėtis tebeblogėja.

“Įvykusi Vienoje šių metų kovo mėnesį Tarptautinė 
konferencija socialinio draudimo ir socialinio aprūpini
mo gynimo, pagerinimo ir išplėtimo klausimu, kurioje 
dalyvavo 266 delegatai iš 59 įvairių šalių, atstovavę prof
sąjunginėms organizacijoms, įvairioms asociacijoms ir 
įžymiems specialistams, konstatavo:

, “‘Šimtai milijonų kolonijinių, pusiau kolonijinių ir 
kapitalistinių šalių vyrų ir moterų gyvena skurdo ir 
nuolatinio nepasitikėjimo rytojaus diena sąlygomis. Įvai
rios priežastys pagimdo šį nepasitikėjimą: alkano egzis- 

" tavim.o grėsmė ligos atveju, nepakankamas medicininis 
aptarnavimas, augimas nedarbo, kuriam esant dešimtys 
milijonų jaunuolių neranda darbo, žemas darbo apsaugos 
ir saugumo technikos lygis įmonėse, normalių butų są
lygų ir pakankamo maisto nebuvimas, nepaliaunamas 
kainų kilimas, uždarbio, aplamai, ir ypač moterų uždar
bio mažėjimas.’

“Įkvepiama savo pareigos ginti gyvybinius darbinin
kų klasės reikalavimus, Pasaulinė profsąjungų federa
cija ragina jus imtis bendrų veiksmų už kapitalistinių 
ir kolonijinių šalių darbo žmonių gyvenimo lygio pakė
limą. prieš nedarbą už socialinio draudimo ir socialinio 
aprūpinimo pagerinimą ir išplėtimą. Siekdama įgyven
dinti tokį bendradarbiavimą, PPF ragina jūsų organi
zaciją prisidėti prie nusiųsto Suvienytų Nacijų Organ i?

zacijai memorandumo nuo Tarptautinės konferencijos 
socialinio draudimo ir socialinio aprūpinimo gynimo, pa
gerinimo ir išplėtimo klausimu ir paremti priimtą šioje 
konferencijoje socialinio draudimo programą .

“Profsąjunginės organizacijos turi išreikšti teisėtą 
darbo žmonių siekimą pakelti savo materialinį ir kultū
rinį gyvenimo lygį. Dabartinėmis sąlygomis darbo žmor 
nėms tenka visa ginklavimosi varžybų našta, tai reiškia, 
kad, nepasiekę taikos, jie negalės pakelti materialinį ir 
kultūrinį savo gyvenimo lygį.

“Šis teisingas įsitikinimas, kurio prisilaiko visi dar
bo žmonės, įpareigojo profsąjungines organizacijas pa
naudoti viską, kas įmanoma, siekiant padaryti bendras 
pastangas taikai visame pasaulyje nustatyti ir išsaugoti.

“Šimtai milijonų žmonių visose šalyse kreipiasi į 
penkias didžiąsias valstybes, primygtinai ragindami su
daryti Taikos Paktą .

“Šiuo metu, kai sudarytos sąlygos- Korėjos klausi
mui taikiai išspręsti ir kraujo liejimui Korėjoje nu
traukti, reikia pasiekti tvirtas garantijas, kad taika ir. 
tautų saugumas bus. patikimai saugomi kiekvienos ša
lies nepriklausomybės paisymo sąlygomis. Todėl mes 
siūlome jums vykdyti bendrus veiksmus, siekiant pa
remti ir užbaigti liaudies judėjimą Taikos Pakto sudary
mo tarp penkių didžiųjų valstybių.

“Mes, kaip ir iki šiol, esame įsitikinę, jog mūsų dvie
jų organizacijų atstovai turi susitikti, kad apsvarstytų 
bet kurią iniciatyvą, padedančią ginti taiką visame pa-, 
šaulyje, o taip pat problemas, liečiančias darbo žmonių 
ekonominių ir socialinių poreikių gynimą.

“Suderintai veikdami, mes išreikšime darbo-žmonių 
vienybės valią, mes įvykdysime uždavinius, kurie mums 
iškelti darbo žmonių interesų gynimo srityje.”

ziejus su keliais tūkstančiais 
eksponatų, kultūros namai, 
dvi bibliotekos su daugiau 
kaip 12 tūkstančių knygų, 
puikus parkas su vasaros te
atru. Parko viduryje stūkso 
senovinės pilies griuvėsiai.

Ypač plačiai vystomas liau
dies švietimas. Biržų .mieste 
yra 2 vidurinės, viena darbi
ninkų jaunimo, septynmetė ir 
pradinė mokyklos. Jose mo
kosi tris kartus daugiau moki
nių, negu prieš karą.’

Biržų mieste yra poliklini
ka, ligoninė, moters ir vaiko 
konsultacija, sanitarinė stotis.

Už širvėnos ežero, apsup
tas šimtamečio parko, yra li
ninių audinių fabrikas “Siū
las”. Pokariniais metais jis iš 
pagrindų rekonstruotas ir ap
rūpintas naujausia technika. 
Fabrikas šiuo metu išleidžia 
produkcijos du kartus dau
giau, negu prieš karą. Buvu
siuose grafo Tiškevičiaus rū
muose įrengti darbininkams 
butai, valgykla. Fabrikas ypač 
išsiplės naujojo penkmečio 
metais. Į penkmečio pabaigą 
jis išleis produkcijos du kar

dus daugiau, negu dabar. Bus 
pastatyta darbininkų gyven
vietė, eilė kultūrinių-buitinių 
įstaigų.

Praeitais metais šalia “Siū
lo” stojo rikiuotei! naujas li
nų apdirbimo fabrikas.
Netoli Biržų yra Likėnų kur

ortas, garsus savo sieros gy
domaisiais šaltiniais. Naujojo 
penkmečio metais Likėnų ku
rortas smarkiai išsiplės.

Biržų rajone Kirdonių, apy
linkėje yra gausūs statybinių 
medžiagų klodai. Prieš karą 
jie beveik visai nebuvo eksplo
atuojami, nors apie juos ii. 
daug kalbų būta ir spaudoje 
nemaža rašyta. Dabar iš čia i- 
ma žaliavą Šiaulių srities sta
tybinių medžiagų pramonės. 
Įmonės.

Naujojo penkmečio metais 
iš pagrindų pasikeis Biržų 
miesto veidas. Rajono centre 

i bus pastatyta nauja ligoninė, 
Įrengtas stadionas, vandens 
sporto stotis, nauji kultūros 
namai. Nemažas skaičius dvi
aukščių, triaukščių namų pa
puoš miesto gatves. Be to, 
Biržuose bus atidarytos muzi
kos ir sporto mokyklos. Apie 
visa tai seniau biržiečiai ir 
svajoti nesvajojo.

J. Drevinskas.

London. — Įtakingas an
glų dienraštis Daily Ex
press ragino Angliją tuo
jau atmesti dolerinę Ameri
kos paramą ir laisvai pre
kiauti su visais kraštais.

Maskva.—Sovietinė spau
da rašo apie politinės 
“ s p r a gos” didėjimą tarp 
Anglijos ir Amerikos.

J

Prezidentas Eisenhoweris Washingtone susitinka su 
Women’s National Press Club narėmis. O susitikti 
proga buvo paskyrimas dovanų labiausia pasižymė
jusioms 1952 metais moterims. Iš kairės į dešinę: 
Leitenante Mildred L. Rush, armijos slaugė, kuri 
gavo dovaną už jos pasidarbavimą dėl amerikiečiu 
karių Korėjoje; ballerina Maria Tailchief, ir rašy

toja Catherine Marshall.

Įvairios Žinios
i VARŠUVA STATOSI
I VARŠUVA, bal. 14 d.—J 
Ryšium su Varšuvoje vyks-y 

; tančiu Lenkijos visuotiniu 
: architektų pasitarimu, laik
raštis “Žycie Varšavy” pa- 

i skelbė sostinės vyriausiojo 
i architekto Juzefo Sigalino 
i straipsnį, kuriame susu- 
; muojami kai kurie Varšu- 
i vos statybos per pastaruo- 
i sius trejus metus rezulta- 
i tatai.i

Lenkijos respublikos sos
tinėje jau pastatyta apie 4 

i milijonai kubinių m e t r ų 
pramonės pastatų. Mieste 
pradėtos statyti metalurgi
jos gamykla “Varšuva” ir 
kitos pram6nės įmonės. Pa- 

i statyta 50,000 gyvenamųjų 
! kambarių, apie 40 mokyklų, 
pradėtas statyti naujas cen
tras — gatvė Maršalkovska, 
Dzeržinskio aikštė. PlačiaiIŠ UNIJŲ VEIKIMO

Pateko valdžion ir sugedo

Kadaise plumberių unijos 
vadas ir p re z. Martyn Durkin 
buvo skaitomas vienu iš tei
singiausių vadų. Bet kadangi 
jis visuomet buvo buržuazines 
ideologijos žmogus, tai tapęs 
Jungtinių Valstijų darbo sek
retoriumi ir Įėjęs į Eisenhowe- 
rio kabinetą, greitai sugedo. 
Jis dabar kliedą apie tai, kad, 
girdi, darbininkai turėtų eiti 
popiežiaus Leono XIII nuro
dytais keliais.

Štai ką tas buvęs vadas pa
giedojo :

“Jei šiandien komunizmas 
pasirodo dar stiprus, tai ne 
del savo vidinės jėgos, o dėl 
to, kad mes per maža tikėjo
me krikščioniškais sociali
niais bendruomenės pagrin
dais, kuriuos popiežius Leo
nas XIII nurodė savo encik
likoj Rerum novarum. Leono 
enciklika'rodo žmonėms ke
lią Į dvasinį ir socialini išgel
bėjimą, kiti keliai aiškiai ve
da Į socialinę netvarką, į ne
santaiką ir į skurdą.”

—o—
Geras, išmintingas žygis

Washington, D. C. — Per 
taip vadinamas taikos komisi
jas Amerikos Darbo Federa
cija ir CIO susitarė liautis pul. 
dinėjusios viena kitos unijas. 
Iki šiol labai daugelį metų tų 
dviejų sąjūdžių unijos dau
giausia pinigų, laiko ir ener
gijos praleisdavo pastango
mis sunaikinti opozicines 
unijas arba jas paveržti sau. 
Jeigu nuo dabar šita bergž
džia, pragaištinga ir saužudiš- 
ka kova bus sustabdyta, tai 
bus padaryta didelis žingsnis 
pirmyn.

Tiktai dabar klausimas, ką 
pasakys įvairios unijos? Ar 
jos nuoširdžiai ir ištikimai 
praves centrų susitarimą ? 
Visko dar gali būti. Pav., tar
pe automobilistų arba teksti
lininkų veikia Federacijos' ir 
CIO unijos. Ar jos liausis vie
na kitai kenkti pagal centrų 
susitarimą? Labai abejotina.

CIO vice-prezidentas John 
Riffe išleido dėl susitarimo 
pareiškimą. Jis sako, kad nuo 
dabar CIO visas jėgas nukreips 

i organizavimą neorganizuotų 
darbininkų. Nebežiūrės, kaip 
sunaikinti bei pas save pa
traukti veikiančias kad ir ma
žas Federacijos ' unijas įvai
riose industrijoese, bet steng
sis laimėti į unijas milijonus 
n e organ i z u o tų d ar b i n in k ų. •

Visi pažangūs žmonės pasa
kys: Geriausio CIO pasiseki
mo tose garbingose pastango
se !

—o—
Kaip stovi unijų 
vienybės reikalas?

Washington, D. C. — 
Birželio 2 dieną sostinėje susi
rinks Amerikos Darbo Fede
racijos ir CIO -komisijos į 
bendrą posėdį apkalbėjimui 
unijų organizacinės vienybės 
klausimo. Apart kitų vadų, 
tame . susirinkime dalyvaus 

abiejų centrų prez. — nuo 
Federacijos George Meany ir 
nuo CIO Walter Reuther.

Praeityje panašūs susirinki
mai neduodavo teigiamų re
zultatų. Tarpe vadų buvo su
daryta praraja, pirmoje vieto
je dėl vietų suvienytame uni
jų judėjime. Federacij-os 
prezidentas Green ir CIO pre
zidentas Murray nepajėgdavo 
susitarti, kuriam suvienyto 
judėjimo vadovybė turėtų ati
tekti. Bet Green ir Murray jau 
senokai ilsisi po juoda veleną. 
Jų vietas užėmė jaunesni, 
žmones. Bet ar Meany ir 
Reuther pasirodys mažesnių 
ambicijų žmonėmis, tai tiktai 
ateitis parodys. Vienas jų no
rės būti vadu ir prezidentu 
suvienyto judėjimo. Galimas 
daiktas, kad jau birželio 2 
dienos susirinkime tos nesu
valdomos ambicijos atsistos 
skersai kelio, ir bent šiuo tar
pu neprileis prie susitarimo 
dėl organizacinės vienybės.

Pamatysime...
—o—

Pažangiečiai laimėjo

Pittsburgh, Pa. — Swissvale 
didžiulėje gamykloje rinki
mus tarpe darbininkų laimėjo 
pažangioji unija United Elec
trical Workers. Už ją paduo
ta 1,117 balsų, o už CIO In
dependent Electrical Workers 
uniją balsavo tiktai 565. 
Reiškia, kad ir toliau šio fab
riko darbininkus atstovaus 
pažangioji unija.

—o—
Darbininkams informacijos

New York. — Labor Re
search Association praneša, 
kad jos leidinys “Labor Fact 
Book XI” greitoje ateityje bus 
atspausdintas ir išleistas. Kny
gą išleis International Publi
shers. Tai bus nepavaduoja
mas organizuotiems darbinin
kams informacijų šaltinis.

—-o—
Už algų pakėlimą

Chicago, 111. — Internatio
nal Association of Machinists 
lokalo 113 nariai streikuoja 
už algų pakėlimą. Streikas 
jau apėmė 29 įmones ir palie
tė daug darbininkų. Unija 
reikalauja 30 centų algų prie
do per valandą. Unija reika
lauja, kad minimum alga bū
tų $2.75 į valandą.

Unija sako, kad kai kurios 
Įmones jau priėmė darbinin- 

į kų reikalavimus ir pasirašė 
į sutartį.

—o—
Į

i Charlie Chaplin rašo unijos 
organe

London. — Įžymusis artis- 
’ tas Charlie Chaplin pasiuntė 
s pasveikinimą britų Electrical 
| Trades Union organui “Elect
ron”. Jis pagiria unijos veiki
mą ir ragina organizuotus 
darbininkus kovoti už savo 
būklės pagerinimą.

Britanijos elektrikierių uni
ja turi virš 200,000 narių.

2 pusi.—Laisvė

išsivystė ir kitų sostinės ra
jonų statyba. 1

Žolizuzo ir M u ran ubo ra
jonuose atiduoti eksploata
cijon dveji kultūros namai, 
pastatyti 2 kino teatrai, 17 
vaikų lopšelių, 17 vaikų 
darželių, dalinai atiduotas 
eksploatuoti Vyslos p a - 
kranteje statomas Centri
nis kultūros ir poilsio par
kas.

Straipsnio autorius nu
rodo, kad šešerių metų 
plano pabaigoje turi stoti 
rikiuotėn 'uosto Žeranėjc ir • 
Žeran - žegžės kanalo pir
moji eilė, bus pastatytos 
centrinė ir priemiestinė 
stotys, o taip pat Josifo 
Stalino vardo Kultūros ir 
mokslo rūmai. J

Liaudies bibliotekos * 
Čekoslovakijoje

PRAGA, bal. 2 d. — Če
koslovakijoje yra daugiau 

I kaip 14 tūkstančių liaudies 
bibliotekų, t. v. beveik kiek- 
viename kaime sudarytas 
kultūros - švietimo darbo 
centras.

Prie bibliotekų įrengtos 
skaityklos, Įsteigti skaityto
jų rateliai, kurie rengia 
diskusijas apie stambiau
sius pastaruoju metu išleis
tus grožinius kūrinius.

Rajoninėse ir sritinėse bu 
bliotekose sudaryti skyriai 
suaugusiems, jauni m u i, 
mokslinės ir specialiosios li
teratūros skyriai. Bibliote
kos reguliariai rengia skai
tytojų k o n f e rencijas, pa
skaitas, parodas. Sritinės 
bibliotekos siunčia i ivai-

- i 
rius srities rajonus kilnoja
mąsias bibliotekas.

Liaudies bibliotekų vysty
masis Čekoslovakijoje liudi
ja apie Čekoslovakijos liau
dies kultūrinio lygio augi
mą.

ir

Motina šuliny nuskandino 
du vaiku ir save

1

Douglasville, Georgia. — 
R. E. Foran’ienė, 25 metų 
amžiaus, įmetė į gilų šulinį 
tris mažiukus savo vaikus 
ir pati įšoko. Taip ir pri
gėrė motina su dviem'kū
dikiais. T ė v a s , išgirdęs 
rėksmą, puolėsi prie šulinio 
ir išgelbėjo trečią kūdikį..

Aštuoniu savaičių streikas

Syracuse, N. Y. — Vietiniu 
General Electric fabriko dar
bininkai dar vis tebestreikuo- 
ja. Streikas paliečia 7,000 
darbininkų. Streikas įžengė į 
aštuntą savaitę ir dar vis nesi
mato susitarimo.

(Liberty)- Antradien., Gegužės-May 19, 1952
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BINGHAMTON, N. Y.
Pasekmingas LLD 20 kp. 

^parengimas
y Pasekminga buvo vakarie
nė, kuri įvyko balandžio 18 
d. Lietuvių Svetainėje, nors 
žmonių nedaug dalyvavo iš 
priežasties blogo oro, nes per 
dieną ir naktį lietus su sniegu 
krito. O, priegtam, dar pasi
taikė lietuviškos vestuvės ir i
pono Johnsono rengiama va
karienė, apie ką rengėjams 
neteko sužinoti anksčiau. Bet 
kaip ten nebūtų buvę, nežiū
rint visų kliūčių, kuopai liko 
gražaus pelno kad ir iš tokio 
mažo parengimo. Pelnyta 
$76.78. žmonių turėjome tik
ėtai virš 50. Buvo svečių net iŠ 
Brockton, Mass.', tai Mr. ir 
Mrs. Jenčiūnai, kurie svečia
vosi pas J. ir K. Vaicekaus
kus.

Daug pasidarbavo kuopos 
pirmininke Uršulė Šimui iūnie- 
nė su Mary Luziniene prieš 
parengimą. Jos viską supirki
nėjo. O iš marketo viską par
vežti joms pagelbėjo V. Zmit- 

.raitė, o su sunkvežimiu viską 
■parvežė J. Vaicekauskas. Jis 
Taipgi stalus salėje sustatė. 
Prie vakarienės pagaminimo 
darbavosi: M. Luziniene, N. 
Simonaitienė, Nellie Strolienė, 
A. Žemaitienė, Eva Okulavi- 
čienė, P. Bakšienė, M. Sadau
skienė ir J. K. Navalinskienė.

O štai tie, kurie dėl šios 
\akarienes ką noi* aukavo, 
pinigais bei daiktais: Kazys 
Genys iš Scrantono, kuris bu
vo kviestas į vakarienę, bet 
negalėjo pribūti, prisiuntė 

A. Novikovas-Pribojus

Skaudi žinia
, Indijos vandenyno platybėje laisvai 
dilbinėja lengvas vėjelis, tirštai per
sunktas jūros drėgmės kvapo.

V Tolumos susilieja su tamsa, ir aplink 
nė žiburėlio, nė gyvos dvasios. Viena 

.tik vandens dykuma, be galo ir krašto, 
k tyli ir griežta.

Šarvuotas kreiseris, mesdamas į prie
kį skirtingas šviesų juostas, tarsi žiūri
nėdamas sau kelią, plaukia septyniolikos 
mazgų greičiu. Plieninė jo krūtinė giliai 
įsirėžia į pasiduodantį vandenį, juodą ir 
blizgantį, kaip lydyta derva. Nuo laivo 
nosies, triukšmingai. virdamos, trykšta 
putos ir ilgu kaspinu, lyg išsileidęs 
kuokštas garbanotų plaukų, gula už už
pakalinio galo, gražiai mirgėdamas fos
forinės spalvos dulkėmis.

Seniai praėjo vidurnaktis. Išskyrus 
budėtojus, visi miega. Bake prie dagties 
žypčioja raudonos ugnelės ir girdisi ty
lus susirinkusių Čia parūkyti ir paple
pėti jūrininkų pašnekesys.

Priekiniame tiltelyje, kur greičio 
vamzdis, — sargybos viršininkas, pa
siuntinys ir signalistai. Protarpiais kas 

< nors iš jų, apžiūrinėdamas tamsų hori
zontą, pakelia prie akių binoklį.

Laive tylu. Tiktai pro atdarus liu- 
kusA girdėti, kaip kažkur apačioje, su
teiksima judėjimą geležiniam milžinui, 
nen^Sštamai plaka plieninė širdis.

Signalistas Kirilovas, atsišliejęs turė- 
• klų, savo sunkiu, truputį pakumpusiu 

kūnu, nejudėdamas stovi dešiniajame 
tiltelio sparne. Jo sieloje skaudus siel
vartas. Vakare, prieš laivo inkaro pa
kėlimą, raštininkai atvežė iš kranto ru- 

I sišjką. paštą; Kirilovas gavo laišką, ir tai, 
ką iš jo sužinojo, kaip peiliu perdūrė 

’ ■ širdį. Laiškas rašytas draugo, nuošir- 
[ daus bičiulio, kuriuo netikėti negalima. 
! f Laiškas atnešė skaudžią žinią, ir Kiri

lovas skaitė jį daug kartų nuo> pradžios 
V ligi galo, šėldamas ir dantimis griežda
mi mas. Ir dabar, stovėdamas sargyboje, 

jis nenoromis kartoją mintyse žodžius, 
giliai įstrigusius į jo sielą:
'“...Keturis metus tavo Gruma gyve

no tvarkingai—kentėjo, o penktaisiais 
į f ir palūžo. Nepajėgė, matai, atsispirti 
į- < Piotrui IvanoviČiui, pasidavė...”

Kirilovas aiškiai vaizduojasi turtingo
■ emonos pirklio sūnų, jauną dvidešimt tri- 

f t vaikiną. Dailaus sudėjimo, šva-
K rial ir puošniai apsirengęs, išdidžiai 

įkišęs rankas į kišenes, vaikštinėja po 
bažnytkaimį, skambindamas sidabru. 
Moteris jis gundo dovanomis, o kartais 

-'f ima jas apgaule. Jis neturi pasigailėji
mo nei pagyvenusioms nei paauglėms, 

i v

Jis seniai butų katorgoje, jeigu ne storos 
tėvo kišenės.

Kirilovas papurtė galvą, tarsi norė
damas nublokšti savo varžovo atvaizdą. 
Žiūri į vandenyną, į dangų, žiūri išsi
blaškęs, nieko nepastebėdamas. Nemie
los jam pietų žvaigždės, kurios, mirgė
damos visomis spalvomis, meiliai srove
na savo šviesą į vandenų lygumą. Ap
linkui tokia didinga ir laisva platuma, 
toks malonus ir šviežias jūros oras, bet 
jam ankšta ir tvanku, tartum požemyje.

Prisimena gimtąjį bažnytkaimį. Jis 
ne toks, kaip kaimyniniai bažnytkaimiai 
ir kaimai. Jame daug sodų, kurie pa
vasarį apsivelka žalumynų ir žiedų ar
notais ,o rudenį masinančiai raudonuo
ja saldžiais sultingais vaisiais. Ir cer
kvė, kurioje jis susituokė su Gruma, 
kažkokia ypatinga: papuošta vingiuotu 
raižiniu, tartum mezginiu, penkiabokš- 
tė, su auksiniais smailiagaliais kryžiais. 
O kai.per šventę piršlys Elisėjus pradės 
visais varpais skambinti, visa apylinkė 
dreba nuo linksmo atskambio. Beveik 
greta bažnytkaimio — plačios lankos, o 
jomis rangosi šviesiavandenė upė. Dar 
toliau — šimtametis miškas, kuriame 
skardžiai ir įvairiais balsais gieda paukš
čiai ir net pačiomis kaitriausiomis die
nomis būna meili vėsuma.

Kirilovas myli savo gimtąjį kraštą. I 
dar meilesnis jis darosi jam prisimini
muose, neatskiriamai susijusiuose su’ 
Grunia... Štai ji — suaugusi mergaitė, 
liemeninga, mėlynakė, su šviesiai raudo
nais kaspinais supinta kasa. Jis drau
gauja su ja, kartu vaikščioja į vakarė
lius: Pagaliau jo širdis įsidega. Vasaros 
šventadienį, kažkaip pasitraukę nuo kitų 
vaikinų ir merginų, jie sustoja dviese 
už alksnyno, prie nedidelio ežero. Virš 
galvos — platus ir gilus dangus, kvėpuo
jantis degančios saulės kaitra. Žolėje 
čirškia žiogeliai, šilku čeža nendres, 
džiaugsmingu ulbavimtu raižo mėlyną 
orą aštriasparniai čiurliai. Grunia vil
noniais tyminiais .marškiniais ir mėlyna 
kinietiška j akute su įvairiaspalviais 
karoliais ant krūtinės; ant galvos 
rugiagėlių vainikas, tartum beriuzos 

^akmenėlių k a r ū n a. Tokia viliojan
ti ji a t r o d o, kad Kirilovui kva
pą užima. Norisi jai pasakyti kaž
ką gero, meilaus, seniai reikalingo,) bet 
suklumpa ir painiojasi, o Grunia, drovi 
ir baikšti, laukdama tyli, panarinusi 
galvą ir visa paraudusi, kaip ananaso 
obuolys. Neiškentęs, jis apkabina ją, 
bučiuoja į lūpas.

(Bus daugiau)

mano vardu čekį $8 ir prašė 
priduoti tris dolerius į kuopos 
iždą, kaip jis rašė, už “pakū- 

i tą”, kad negalėjo dalyvauti, 
o penkis dolerius Vilniai. Dė
kui Geniui. Pinigai priduoti, 
kur nurodyta. V. Kaminskie-

■ nė aukojo dolerį, Ona Vilius 
ir jos posūnis L. Gėrius auko
jo brangių gėrimų kvortą. J.

j Vaicekauskas aukojo visai 
vakarienei keksus; BŠ ir V. 
Zmitraitės aukojo gero muilo

i visą baksą, už kurį surinkta 
i $6.60^ Ona Pabalienė iškepė 
• gardžios duonos kepalą ; K. 
: Jozapaitienė aukojo staltie- 
įses; įvairių dalykų aukojo U.
1 Šimuliūnienė, M. Luziniene, 
I Nellie Strolienė, A. žemaitic- 
į nė ir J. K. Navalinskienė.

Vakare padėjo dirbti M. 
Kulbienė ir V. Venskūnienė. 
Dirbo ir tikietus vakarienei 
pardavė: Navalinskienė, Kul
bienė, Luziniene ir Vaicekau
skas.

Komisija visiems dėkoja už 
atsilankymą paj-engiman, ir 
už aukas ir visą kitą pagalbą.

Koresp. J. K. Nelesh.

P. S. Atsiprašau visų, kaip 
rengimo komisijos, taip ir au
kotojų, kad negalėjau daug 
anksčiau parašyti apie mi
nėtą parengimą. Mat, tuojau 
po parengimo apsirgau dide
liu šalčiu arba “flu” ir turė
jau pagulėti lovoje keliolika 
dienų. Dar ir dabar nesijau
čiu stipriausiai. J. K. N.

Svečiai
Svečiai iš Scrantono lankėsi 

pas B. ir V. Zmitraitės, tai 

nepamiršo ir mus aplankyti. 
Drg. Ig. Klevinskas savo gra
žia įimozina atvažiavo ir at
sivežė sykiu Ann ir Mary 
čerkauskaites ir K. Genį. 
Džiugu buvo juos visus pama
tyti ir pasikalbėti apie įvai
rius-šių dienų reikalus.

I. Vienužis gavo gerų komp
limentų už apysaką “Našlai
tė”, kuri eina per Laisvę. 
Skaitykite, mes skaitome ir 
negalime atsigėrėti. *

Sveikiname jumis, drauge 
Vienuži, už tai. Lašinėkite 
daugiau tokių apysakų.

—o—
Mirtis

/

Gegužės 7 d. mirė Mr. Rai- 
į uis, M. Valinčienės brolis, ku
ri • gyvena Conn. valstijoje, 

į Velionis palaidotas gegužės 9 
1 d. lenkų šv. Stanislovo kapuo
se. Buvo katalikiškų pažiūrų 

, žmogus, bet labai draugiškas 
| ir dažnai aplankydavo mus. 
j Visados atrodė gana sveikas 
I ir stiprus, nors amžiumi buvo 
nebe jaunas. Mirė sulaukęs 
72 metų amžiaus. Sirgo .neil
gai, tik apie 3 mėnesius. Turė
jo vėžio ligą plaučiuose. Jis 
manė, kad tiktai paprastas 
šaltis. Mes aplankėme j j ba
landžio 25 d. Atradome sėdin
tį ant “porčių” su savo kai
mynu žigu. Velionis atrodė 
gana sumenkęs. Sako, turėjau 
“flu” ir “artritis”. Padėkavo- 
jo mums už aplankymą. Tai 
buvo paskutinis sykis, kq mes 
jį matėme gyvą.

Velionio karstą puošė daug 
gražių gėlių, taipgi buvo daug 
mišių užpirktų. Nuliūdime pa
liko du sūnus ir dvi dukterys 
ir seselė Margarieta Valin-

VISIEMS IBS NARIAMS 
PRANEŠIMAS

Visus Lietuvių Darbininkų Susivienijimo narius no
rime informuoti apie sekančią situaciją:

Šių 1953 metų gegužės 2 d. mes aplaikėme praneši
mą iš generalio prokuroro (Attorney General) raštinės. 
Tas pranešimas informuoja Susivienijimą, “kad generą- 
lis prokuroras proponuoja dezignuoti Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimą, kaip įeinantį į ribas Executive Įsa
kymų, No. 9835 ir No. 10450...” Kartu su minimu pra
nešimu buvo prisiųsta kopija “procedūros taisyklių, ku
riose įeina pranešimas, apklausinėjimas ir organizacijų 

i dezignavimas ryšyje su federalių darbininkų saugumo 
programa.”

Procedūros taisyklės nurodo, kad Susivienijimas 
“gali pasiųsti raštišką pranešimą generaliam prokuro
rui, Department of Justice, Washington, D. C., kad jis 
kontestuoja tokią dezignaciją.”

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas jau pasiuntė to
kį pranešimą, kad LDS yra priešingas minimai dezig- 
nacijai.

Sulyg minimos procedūros taisyklomis, bėgyje 6,0 
dienų nuo Susivienijimo pranešimo, kad jis (LDS) kon
testuoja dezignaciją, generalis prokuroras prisius Susi
vienijimui pareiškimą, kodėl yra proponuota minima de- 
zignacija.

Tada Susivienijimas galės pasiųsti atsakymą gene
raliam prokurorui bėgyje 60 dienų nuo aplaikymo pro
kuroro pareiškimo.

LDS Centro Valdyba turės susirinkimą gegužės 16 
d. Tame susirinkime bus aptartas šis klausimas ir bus 
padaryti žingsniai šios padėties išaiškinimui.

Kviečiame visus narius tęsti savo atsakomingaa 
narines pareigas, kaip LDS konstitucija nurodo.

J. Gasiūnas, LDS prezidentas 
J. Siurba, LDS sekretorius 
J. Weiss, LDS iždininkas 

(Iš “Tiesos”)

čiene, ir daug giminių bei ar
timųjų.
Reiškiame širdingą užuojau

tą velionio Rainio dukroms ir 
sūnams, taipgi jų šeimoms, se
selei M. Valinčienei ir jos šei
mai. A. ir J. K. Navalinskai,

Įvairūs išsireiškimai
Kaip gi asmuo pakeis sa

vo mintį, jeigu jis visai jo
kios minties neturi?

Whately.

Philadelphia, Pa.
Serga Amilija Bender

Sužinojus, kad draugė stai
ga susirgo širdies smūgiu, at
lankiau ją_ Motinos Dienoje. 
Ji randasi Riverview ligoninė
je, netoli Norstown, ant ke- 
Jio 422, važiuojant iš Phila- 
delphijos.

Amilija jaučiasi kiek ge
riau, jau išimta iš oksigeno 
lovos, bet dar nežino, kada 
sugrįš namo. Jos namų adre
sas yra: Rd. U, Collegeville, 
Pa.

Draugės ir draugai, atlan
kykite sergančią draugę ir 
suteikite jai suraminimo ma
lonų žodį.

Nuo savęs vėlinu Amilijai 
greitai ir pilnai susveikti ir 
vėl būti taip tvirtai;, kaip pir
miau buvo. P. Walantiene.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

DARIAUS-GIRĖNO PRAKALBOS 
Dariaus-Girčno Paminklo Fondo 

Komitetas rengia prakalbas penkta
dienio vakare, 8 vai., gegužes 22 d., 
L. Piliečių Klube, 280- Union Avė., 
Brooklyne.

Šių prakalbų tikslas yrh išaiškinti 
visuomenei Dariaus-Girčno pamink
lo eigą ir parodyti paminklo išvaiz
dą, paveikslą, kurį architektas pa
gamino.

Komitetas prašo visų brooklynie- 
čių ir apylinkės lietuvius atsilankyti 
j šias prakalbas.

D-G P.F.K. sekr. A. Gilmanas 
(97-98)

BINGHAMTON, N. Y. 
Moterų Klubo Narėms 

'Susirinkimas jvyks 3-čią ketvirta
dienį, gegužės 21 d., paprastoje vie
toje ir 7:30 vai. vak. Visos narės 
kviečiamos dalyvauti. Turime svar
bių reikalų aptarimui.

Koresp. J. K. Nelesh.
(97-98)

NORWOOD, MASS.
Specialis vakaras yra rengiamas 

Laisvės fondo paramai, įvyks šeštą- 
dienį, gegužės-May 23 d., pradžia 
7:30 vai. vakare, po num. 1190 Wa
shington St. Šioje sueigoje apart 
pasikalbėjimo Laisves reikalais bus 
Užkandžių ir šiaip ko. Kviečiame vi
sus dalyvauti šioje gražioje sueigoje.

Rengimo Komisija.
(94-98)

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliubo 

susirinkimas įvyks gegužės 20 d., 
prasidės 7:30 vai. vakare, Draugijų 
Svetainėje, 4097 Porter St.

Visos narės malonėkite dalyvauti 
šiame susjrinkime, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarimui. Po susi
rinkimo turėsime arbatos ir užkan
džių. Taipgi, bus ir žaislų. Tad visos 
būkite susirinkime ir atsiveskit nau
jų narių. —N. A.

, (95-97) . ”

Philadelphia, Pa. Philadelphia, Pa.

REAL ESTATE HELP WANTED FEMALE

Delaware County 
COUNTRY ESTATE

45-atres estate nr. Westtown. 
Charming old stone home with 4 
large bedrooms, 2 tile baths and 2nd 
floor. Reception room, powder room, 
large living room with fireplace, 
dining room, also with fireplace, 
spacious kitchen. Hunt room, laund
ry & den on 1st floor. Hot water oil 
heat, 3 car garage. Barn. Beautiful
ly landscaped. Everything is in ex
cellent condition. Nr. P.R.R. transp. 
to Phila. Priced at $55,000. For 
app’t call SWEENEY & LUKENS.

Chester 3-7183.
(97-99)

ATTENTION
HOME BUYERS AND VETERANS 

PHOENIXVILLE
New 3-bedroom singles, on large 

lot. Price $10,500. $700 down to ve
terans only. Directions to Sample 
House I

From Valley Forge, drive on 
Route 23 into Phoenixville to Route 
29. Turn left on 29 to Anderson Av. 
Right on Anderson Ave. to Lane 
Ave. and Sample House.

Open 1 to 5 PM. Daily Closed 
Wednesday.

THOMAS & GROSHON INC.
AL. 4-6414

(97-106)

Farms for Sale 
ATTENTION BUYERS 

3-Acrc.s Chicken Fann. Located in 
in Franklinville. 3-Acro, 5 room 
home. All improvements. 2-car gar
age. Good road.

Chicken Farm. 184 foot long by 25 
foot wide. Chicken coops. 10 acres 
of land. Priced right for quick sale. 
Edward I). Austin, (Farm Agency) 
Franklinville, N. J. Glassboro 4-3228 

(97-99)

‘Tarp optimisto ir pesi
misto skirtumas visai men
kas. Optimistas mato ba
ra nką, pesimistas gi mato 
skylę. McL. Wilson.

—o—
Gyrė j ai bei palaižūnai tai 

blogiausios rūšies išdavikai.
Sir Walter Raleigh. 
Surinko Kas Kitas
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3 pusi.-Laisvė • (Liberty)- Antradien., Gegužės-May 19, 195^į

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 salary and 
steady position for right woman. 
Phone OGontz 3553 or write to 221 
Wyncote Road, Jenkintown, Penna..

(95-98)

OPERATORS
On Single and double needle ma

chine. Steady work; good working 
conditions. Apply in person. 2nd 
floor. MORRIS WALDMAN,

103 W. Palmer Street
(95-97)

GENERAL HOUSEWORK. Care 
of child. 5V2 days. Sleep in Wed
nesday. Permanent position for re
liable woman. Experiences and ref
erences. Call LI. 8-8575.

(96-98)

HOSTESS 
WAITRESSES 

and
GIFT SHOP OPERATOR

Steady work. Apply MR. SMITH 
HOWARD JOHNSON’S

N. J. Turnpike at Haddonfield 
Haddonfield 9-7092

(96-99)

NEW 
HOWARD JOHNSON

Now Accepting Applicants for
CASHIERS, COUNTER GIRLS

SANDWICH AND GRILL GIRLS
PREPARATION GIRLS

Apply Mr. Mitsch
HOWARD JOHNSON’S

N. J. Turnpike at Haddonfield
Haddonfield 9-7092

(96-99)

BOOKKEEPER-SECRET  ATRY. 
Experienced. Pleasant working con
ditions. 5 Day week. Steady posi- ' 
lion for right girl. Apply in person. 
See Mr. Dąve Moldoff.

GLASSMONT BUILDERS INC.
Greenwood & Euclid Ave., 

Camden, N. J.
9 to 4:30 P. M.

(97-99)

SECRETARY
To Officer of Company. Exper

ience necessary. Excellent working 
conditions. 5 day week. Steady posi
tion for right girl. Apply:

BEST MARKETS
2301 Walnut St. Mr. Milton Radler, 

After 1 P. M.
(97-99)

HOUSEWORK. General. Plain 
cooking. Settled woman; 5% days 
and every other Sunday. Sleep out. 
Steady position for right woman. 
Experience and references prefered. 

Phone GR. 8-9330 for interview.
(97-103)

HELP WANTED MALE

MECHANICS
For Construction Equipment. Must 
have experience. Steady work. Good 
working conditions.

Phone BA. 9-4587 for interview.
(95-99)

GAS WELDERS. Experienced in 
brazing, tubing. Steady work, good 
working conditions. Apply:

933 Carpenter Street
(95-97)

AUTO MECHANICS
(2) to Service New Cars. Bring 

tools; come ready’for work. Vaca
tion with pay. Apply: Mr. Davis.

Girard Chevrolet Co.
. 59th & Lancaster Ave.

(95-97)

, MECHANICS
Experienced to specialize in igni

tion and carburetion bench work. 
Steady works; good working condi
tions for right man.
Phone MR. DIDIO. HATBORO 1883

(95-97)

DENTAL MECHANICS. First 
class Waxer. Also needed METAL 
POLISHER. Commercial Laborato
ry. Experience only, steady work; 
good working conditions. Good ap- 
portunjty. Apply in person. 

SUPERIOR DENTAL 
LABORATORIES

311 S. Broad Street
(97-103)

-I ......... " . .1   I—  — - ' -........ ■—1

MECHANICS. Experienced all 
around man. To specialize in igni
tion, carburetion and diesel bench 
work. Steady work; good working 
conditions for right man. Phone 
Hatboro 1883. Mr. DIDIO.

NATIONAL AUTOMOTIVE 
SPECIALTIES CO.

(97-99)

MEN: 40 to 50. Sober and indus
trious to care for boys in private 
School. Private Room, Board and 
Salary. Phone Personnel MEDIA 
6-5050.

(97-99)

TAILOR for Private School. For 
new work and repairing. Furnished 
room, Board and Salary. Phono 
Personnel MEDIA 6-5050. 4

(97-99)

MALE and FEMALE

MAN & WIFE. 40 to 50 to care • 
for boys in Dormitory in Private' 
School. Furnished apartment, Board 
and Salary. Phone Personnel —

MEDIA 6-5050.
(97-99)
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Liberty Auditorijoje
Gegužės 24-tą brooklynie- 

Čiams ir visos Ilgosios Salos 
su apylinkėmis gyventojams 
bus proga Liberty Auditorijo
je pamatyti gražią operetę 
“Cukrinis Kareivis.” Ją suvai
dins Sietyno Choras iš Newar- 
ko. Vaidinama-dainuojama 
lietuviškai.

Teisėjas kalbės 
Nelsonui bankiete

Darbininku “lyderis”

Stove Nelsonui bankieto’ 
rengėjai praneša, jog teisėjas 
Norval K. Harris iš Sullivan, 
Indiana, specialiai atvyksta į 
New Yorką 
kieto.

kalbėti tame ban-

darbininkų vadas 
yra nuteistas ka- 

gal ir iŠ lėti 20 metų einant Pennsyl-
• vanijos ragangaudišku Įstaty-

unijose.
Hollywood,

Galijotas merga!
Po li ci st as George Intier- 

mont, 6'pėdų, 170 svarų, teis
me liudijo, kad TV daininin
kė Lola DeWitt Stewart jį su
mušė. Jis nukentėjęs1 po to, 
kai jisai nuėjęs ją išvesti iš 
teatro už rūkymą teatre. Mo
teriškė yra 5 pėdų uvėria 84 
svarus.

REIKALINGI
VYRAI

DĘL 
AUTOMOBILIŲ SUSTATYMO 

DARBO
STATYTOJAI, TIRPYTOJAI

METALO UŽBAIGEJAI

SINGER & MERROW 
OPERATORES

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

MERGINOS

Reikalingos lengvam fabriko dar
bui. Nuolatinis darbas, 5 dienų sa-J 
vaite, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
GOLD LEAF PHARMICAL

36 Lawton St., New Rochelle,

(93-97)

Garadžiaus Mechanikai

Nelsonas,
Girdisi, jog atvyks svečių ir i komunistas*, 

iš Conn, valstijos, o 
toliau, net iš Kalifornijos.

Ta proga Liberty Auditori-j mu (Sedition Law) ir tebėra 
jos restaiffAnas veiks prade-į po teismu dėl 
dant pietumis Vienas ar su 
svečiais užėjęs galės gauti 
pietus ar vakarienę. Prašome 
užeiti pietauti ar šiaip pabu
voti, pasimatyti su svečiais iš 

ir su vietiniais Į ' f

visašališkojo 
minties kontrolės , įstatymo 
(Smith Akto).

' buvęs visų 
unijų Long 
taipgi ln- 
of Opera-

kitų miestų 
draugais.

Auditorija 
Avė. ir 110 
Hill, N. Y.

randasi Atlantic
St., Richmond

Bankietas Įvyks vakarienės 
i laiku, 6:30, gegužės 22-ros 
[vakarą, Manhattan Towers 
• Hotej, Broadwayh ir 76th St., 
New Yorke.

SUSIRINKIMAI
Nauji daviniai apie 
Rosenbergu bylą

val. 
kny-

kuo 
susi-

Moterų Atydai
Moterų’ Klubo susirinkimas 

įvyks gegužės 21 d., 8 
vakaro. Kultūros Centro 
gyno kambaryje:

Draugės, susirinkimo 
skaitlingiausia, nes šis
rinkimas bus paskutinis šį se
zoną. Ipisime vakacijas iki 
rugsėjo mėn. Tai turime daug 
apsvarstyti ir nutarti, ką veik
sime tuo laiku. Miegoti būtų 
per ilga. Turime surasti būdą, 
kaip praleisti laiką linksmai 
ir naudingai.

Po pasitarimo turėsime 
būvį užbaigimui sezono, 
monologų, deklamacijų,
ir muzikantai pagros. Vienu 
žodžiu: bus linksmas vakaras.

Klubietė.

po- 
Bus 
net

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

ko-

Ko- 
fak- 

1 vil
nų-

Rosenbergams gelbėti 
mitetas skelbia gavęs naujų 
faktų apie buvusius prieš 
senbergus liūdymus. Tie 
tai rodo, kad liūdymai, 
riais einant Rosenbergus
teisė mirtin, buvo melagingi, 
padirbti, sako komiteto parei
škimas.

Komitetas tuos naujai gau
tus faktus išspausdino lape
liuose. Jis atsišaukė i geros 
valios žmones, kad padėtų 
tuos lapelius išsiuntinėti arba 
šiaip paskleisti. Rosenbergu 
gynėjai yra Įsitikinę, kad jei
gu žmonės žinotų teisybę apie 
tą bylą, Rosenbergai būtų iš
gelbėti, nes atsirastų milijo
nai naujų užtarėjų. Komiteto 
antrašas yra: 1050 Sixth Ave., 
Room 2, New York.

Hearn’s krautuvėje 
įvyko streikas

st.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki 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. 7-6233

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

i

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

_______________________________

TONY’S |
UP-TO-DATE I

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

426 Lafayette St 
Newark, 5, N. J. 

MArket 2-5172

New Yorke prie 14th 
esančios Hearn’s department 
tinės krautuvės darbininkai 
gegužės 14-tą paskelbė strei
ką. Išėjo į gatves virš 800 dar
bininkų.

Darbininkai arti- tris mėne
sius kentė be kontrakto, teik
dami progą firmai susitarti 
geruoju. Firma vis delsė ir 
delsė. Tuo tarpu veikė nusilp
ninti uniją,-o save prieš uni
ją sustiprinti. Prieš tūlą laiką 
paskelbė, kad krautuvę per
ves į sau pasitarnaujamą 
(self-service), bo pardavinė
tojų. Tas teikė progą atstati
nėti darbininkus. Ir pasirodė, 
kad firma atstatinėjo ne prisi
laikant teisingos samdos įsta
tymo, bet pasirenkant—veik
lius unijistus pirmiausia.

Unijistai tai pamatė, parei
kalavo prisilaikyti taisyklių. 
Kilusius nesusipratimus pa
duoti arbitracijai. Kompanija 
atsakė visų protestuojančių 
šalinimu iš darbo. Unijistai 
kreipėsi į teismą, kur kompa
nijai įsakė atsteigti atgal į 
darbą visus, buvusius šalina
mus iš darbo dėl protesto. Pa
sipiktinę tais kompanijos veik
smais prieš uniją, darbininkai 
išėjo į streiką ir pi kietą.

Pikietai buvo pastatyti prie 
abiejų krautuvių: 14 th St. 
prie 149th St.

su pinigą masna
William C. DeKoning, Sing 

Sing kalėjime esančio raketie- 
riaus James Fay prietelius.i 
paskelbė, kad jis pasitraukia 
iš viršininko pareigų dviejose 
AFL statybininkų 
žada apsigyventi 
Fla.

DeKoning yra 
AFL statybininkų
Islande viršininku, 
ternational Union 
ting Engineers Lokalo 238-to 
prezidentu. Fay, dabartinis 
Sing Sing Įnamis, buvo to lo
kalo vice-prezidentu.

DeKoning išeina ne i Sing 
Sing. Tačiau ir jam “dievulis 
padėjęs.“ Jis yra Roosevelt 
Raceway (arklių lenktynių) 
stambus šėrininkas (ir atsto
vavęs tos firmos darbininkus 
derybose su firma). Turi Flo
ridoje nuosavybių ir kitokio 
turtelio.

New Yorko . Miesto Krimi- 
nalybėms Tyrinėti Komisija 
skelbė, jog yra davinių, kad 
DeKoning išgavinėjęs iš kon- 
traktorių po $1,000 nuo kož- 
no namo už leidimą unijistam 
dirbti prie statybų. Tas, aiš
ku, nepalengvino vartotojui 
Įsigyti namus. Juk k on trak to
rius iš savo kišenės to tūks
tantėlio nemokėjo.

DeKoningui pasitraukiant 
užpelnytam pasilsiu! (doleriš- 
kai kalbant) Floridoje, kal
bama, kad jo sūnelis, William 
Ji’., seks tėvo pavyzdžiu, pa
ims valdyti 238 lokalą. Jis jau 
dabar yra to lokalo finansų 
sekretorius.

Įdomu panagrinėti tas mūsų 
šiandieninio gyvenimo saly-, 
gas! Darbininkams pasitarna
vę unijų vadai teisiami į kalė
jimus, deportuojami. O “ca- 
rukai” ir “karaliukai”, prisi
lupę iš unijistų aukso mašnas, 
ir nešini ragaišiais už Įtikimą 
bosams, važiuoja į savo dva
relius. Tikrai nuostabi ta “free 
enterprise” santvarka. T-as. c

Trys teisėjai, visi vyrai, pri
pažino Lola kalta/Daleidžia- 
ma, jog ji galėjusi pavartoti 
prieš policistą '“moderninius 
karo įrankius” — aukštus kui
liukus, dažytus Inagus, taipgi 
nuo motinos paveldėtą seny- 
binį Įrankį—dantis.

Pripažinus Lolą kalta, iški
lo aikštėn dar viena nepap
rasta tos bylos ypatybė. Lola 
sako, kad su ja žiauriai elg
tasi policijos stotyje. Ji teis
mo keliu buvo pareikalavusi 
už tai $150,000 atpildo.

• Taipgi
Mašinų Taisymo Mechanikai 

Jig & Fixture Builders
Pasikeičiant 2 Šiftais 

Operacija
AUKŠTA PRADINE MOKESTIS

PRAGYVENIMO KAŠTAMS
PRIEDAI

KITOS PAŠALPOS
Reikalingi gimimo paliudijimai.

Kreipkitės j Linden Fabriko— 
pirmadieni, jimant šeštadienį.

GENERAL MOTORS
CORP.

ir

Yaris perkeltas iš 
kalėjimo į ligoninę

Buvęs laikomas miestinėje 
daboklėje kaip deportuojama
sis užstatas, Harry Yaris pa
galiau jau taip pavojingai su
sirgo, kad iš ten turėjo Jį 
perkelti į ligoninę. Randasi 
Bellevue ligoninėje. Gal rei
kėsią operacijos tulžiapūslei, 
ji taip pablogėjusi.

Perkėlimas išgautas ne be 
kovos. Už tai smarkiai dar
bavosi Amerikinis Sveturgi- 
miams Ginti Komitetas.

Kostiumą siuvėjams 
žada algų priedą

Moteriškų kostiumų ir plos- 
čių siuvėjams pažadėta pridė
ti po $5 per savaitę.mokesties. 
Priedą pripažino reikalingu 
betarpiškasis pirmininkas Ro
senblatt. Paliečia apie 58,000 
darbininkų, šis yra pirmasis 
1LGWU gautasis priedas nuo 
1950 m.

Menama, kad pasidrąsinę 
tuo priedu kostiuminiams, rei
kalaus ir gaus priedo ir suk
nelių siuvėjai, kurių yra apie 
80,000.

Koks skaičius darbininkų 
tą penkinę priedo ištikro 
gaus, sunku pasakyti. Didelės 
daugumos darbas yra akordi- 
nis. Darbininkai skundžiasi, 

t kad padalinant ant atskirų 
darbo dalių praeityje toki ma
ži priedai veik visai “sutirp
davo.” Dauguma sekcijų nei . 
pusės priedo nepajusdavo sa
vo uždarbyje.

LINDEN, N. J.

VYRAI

Produkcijos darbui.

(96-98)

Laiko Pakaitom — Nauja Dirbtuvė.

Didelė Įsidirbimo Proga.

Nepaprasta Proga Viršlaikiams.

Kreipkitės Tik Asmeniškai.

KENTILE INC.

Kentile Rd., So. Plainfield, N. J.

(95 -100)

Teisėjas atsisakė 
išlaisvinti motina

Menininkai tars 
savo žodi

Persekiojami amerikonai 
meno ir mokslo žmonės tars 
savo žodį savo organizacijos 
rengiamame masiniame susi
rinkime gegužės 20-tos vaka
rą, New Yorke. Nors jį ren
gia menininkai ir mokslinin
kai, tačiau kviečia visus, ža
dama įdomi programa. Vieta: 
Hotel Capitol, 50 St. ir 8th 
Ave. Pradžia 8 vai. Įžanga $1.

Motina mokiusi
I

dukterį vogti
B'rooklyne areštuota Mrs. 

Mary Lopez, 8 vaikų motina. 
Ją įtarė, kad ji mokiusi savo 
dukrytę vagišiauti. Ji vaikš
čiodavusi po krautuves. Kai 
motina neva žiūrinėdavusi 
pirkinių, 12 metų mergytė 
čiupdavusi motinos nurodytų 
moterų pinigines. Daugiausia 
tai dariusi moterims prisimie- 
ruojant drabužius.

Įvykis su mergyte ir pinigi
ne buvęs ne pirmas, tad moti
ną sulaikė teismui. Mergaitę 
taip pat sulaikė vaikų kempė
je. Motinos Dieną” motina pra
leido belaisvėje nežiūrint ai
manavimo, kad ji tai darė dėl 
vaikų. '

Tyrinės policijos 
brutališkumo bylas

New Yorko Miesto Taryba 
nutarė, kad tarybos paskirta 
taisyklėms komisija tyrinėtų 
tas bylas, kuriomis ieškoma 
iš įpiesto atpildo už sužalo
jimus ar užmušimus piliečių 
per policiją. Tokių bylų ieški- 

siekia 3nio bendroji suma 
milijonus dolerių'.

REIKALINGOS COUNTER 3IRLS
Patyrusios. Nuolatinis darbas, gera 

mokestis.^
Kreipkitės:

CARLTON BAKE SHOP
21-03 —21st Ave., Astoria, L. I.

(94-98)

RANKINĖM MAŠINOM 
PROSYTOJOS

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

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

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

MOTERYS

Dirbti Valgykloje.
Kreipkitės:

237 St. Nicholas Avenue
Brooklyn, N. Y.

(95-97)
BINDERY MERGINOS — 

MOTERIŠKES
Collatores, wire stitchers ir prie 

stalų darbininkės. Patyrusios, taipgi 
pradinės. Nuolatinis darbas.

Kreipkitės:
MILTON C. JOHNSON CO.

78 Walker St., N. Y. C.
(97-99)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios ant išsiuvinėjimų ar 

mašina monograming^ Nuolatinis 
darbas, gera mokestis, puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

THE EXCLUSIVE MONOGRAM
18 East 31st St., (2nd fl.)

N. Y. C. Tel. MU. 4-0464
(97-99)

REIKALINGA DABINTOJA
Pilnai patyrusi. Nuolatinis darbas, 

gera alga, prisideda nuošimčiai.
Kreipkitės:
BOULEVARD BEAUTY SALON

161 — 20 Northern Blvd., 
Flushing, L. I.
Tel. FL. 9-9480

(97-101)

REAL ESTATE

CO.
N.‘ Y. 

(92-98)
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)
REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios ant Singer mašinos 

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

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

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

REIKALINGOS OPERATORES
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)

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

pri<!
Gers

(93-97)

REIKALINGOS OPERATORES

Patyrusios ant Singer mašinų.
Nuolatinis darbas, gera mokestis.

Matykite L. Berman.
QUALITY CURTAINS 

Guion St., Yonkers, N. Y, 
Tel. YOnkers 5-2318

(95-97)

8

REIKALINGOS OPERATORES

Patyrusios ant blindstitch mašinų.
Kreipkitės:

A. C. DRESS CORP.
3960 — 3rd Ave. (kamp. 173rd St.) 

Bronx
Tel. LU. 3-0921

(95-99)

Organizacijų protestai 
prieš budžetą

Majoro Impellitteri pasiūly
tasis miesto reikalams budže- 
tas susilaukia vis . daugiau 
protestų. Gegužės 14-tą, fi
nansams komisijos posėdyje, 
protestą pateikė Americans 
for Democratic Action. Diena 
pirmiau ALP pareiškė tokį 
protestą.

Buvo kreiptasi Į federal] 
teisėją Clancy, kad jis įsaky
tų imigracijos viršininkams iš
leisti iš Ellis Salos ten Įkalin
tą karo'nuotaką Mrs. Goldie 
Davidoff ir jos mažyti kūdikį. 
Teisėjas atsisakė ją išlaisvin* 
ti. Net nepasakė, kuo jis pa
matuoja veterano žmonos su 
kūdikiu laikymą belaisvėje.

Unijistai nominavo 
nuteistą vadą

Kailinių siuvėjų finišerių 
lokalo susirinkime, Įvykusia
me New Yorke gegužės 14-tą, 
kandidatu Į visų lokalų .tary
bos vedėjus pastatytas Irving 
Potash.

organizacijos atstovė 
Dubrow ragino tą 

atmesti, neš jam pa- 
ant

žmonių,

ADA 
Evelyn 
budžetą 
jamų gavimas paremtas
aplupimo biednųjų 
kurių gerovei veik nieko ne
skiriama' išmokesčiuose. Pa
skyros mažinamos viskam, 
kas reikalinga žmonėms.

□

Užrašyklt Laisvę Savo Draugui.

Virginia 9-6125

Potash, kovingas tos unijos 
vadas, yra vienas iš pirmųjų 
11-kos nuteistųjų einant Smith 
Aktu. Jis baigia antruosius 
metus kalėjime.

Gesindami gaisrą pastate 
prie 8th Avė. ir 45th St., New 
Yorke, astuoni gaisragesiai 
buvo pridusinti dūmais.

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

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

Except Thurs. & Holidays
87-26 85th Street

WOODHAVEN, L. I., N. ¥.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
"Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

E

€1

W. HEMPSTEAD, L. I.
Kostumeriškai budavotas Cape Cod 

IVz kambarių namas. Pilnas skie
pas. Carport, patio, 2 tile maudynės, 
moderninė virtuvė, aliejum šildomas 
vanduo. 2 gesiniai pečiai, refrigera
tor. Screens, storms, Venetians. Di
delis sceniškas plotas žemės. 3 blo
kai iki R.R., krautuvių ir mokyklos. 
Tinkantis 1 ar 2 šeimom. Tikras pir
kinys. Tik $15,900. Šaukite savinin
ką pamatymui ir įvertinimui.

HE. 2-8130
(95-99)

SLAUGE
Laisniuota practical. 8 valandų 

pareigos. Puikiausia mokestis, i
Kreipkitės:

225 E. 284th Street,
Bronx

Tel. FA. 4-7600
(95-99)

MODERNIŠKAS 1 ŠEIMOS 
NAMAS — BRONX

! Gerai budavotas, 7 kambarių, tik 
3 metų senumo. Ištaisytas skiepas.

: Neša $60 įeigų į mėnesį. 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: s

TALMAGE 2-1629.
(92-100)

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. CL 8-1288

(94-98)

5

Children Boarded 
pocono Mountains 

Privatinė Kempė Vaikams
Patogumai 25—30 vaikų. Amžiaus 
iki 14 metų. Puikiausia priežiūra

—kolegijoje išmokslinta supetvizija. 
Puikiausi namų gaminimo valgiai. 
Visi įrengimai ir rekriacijos. (Ne 
religinė). Labai prieinamos kainos. 
Šaukite dėl tolimesnių informacijų:

TA. 8-5530
* (96-100)

New "forko uosto New Jer
sey šoną tyrinėjančioj i komi
sija įgalinta veikti dar 12 sa
vaičių. Jos dabartinis termi
nas buvo' išsibaigęs 18-tą ir 
manyta, kad ir tyrinėjimas 
baigiasi.

FINGERWAVER—MANICURIST / 
Pilnai mokanti. Nuolatinis darbas. 

Uždara trečiadieniais. k. 
Gera mokestis, šaukite: 

SMART SET BEAUTY SALON 
60-15 Woodside Ave., (arti 61st St.) 

Woodside, L. I. Tel. HA. 9-9469 
(96-102)

REIKALINGOS 2 VIDUI
DARBININKES

Namų ruošai — Virėja ir taipgi 
Motinai Pagelbininkė 

Šaukite: BQulevard 8-1248 
(96-98)

OPERATORES—MERROW
Patyrusios ant moteriškų geres

nės rūšies megstinių. Nuolatinis dar
bas. Gera mokestis^ Puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

PETER MULLER & SONS 
KNITTING MILLS

225 Starr St., Brooklyn
, (96-100)

RIBBON BOW MAKERS 
t

Patyrusios. Nuolatinis darbas.
Gera alga.

Kreipkitės:
C. & C. SPECIALTY CO.
265 Neptune Ave., Brooklyn

Tel. Nightingale 8-6433
(95-99)

ALTERATION HANDS

Patyrusios prie geresnių suknelių.
Nuolatinis darbas. Gera mokestis.
Kreipkitės:

PACUN 
1750 E. 10th St., 

Brooklyn
(95-97)

MEDIKALEI LABORATO ’ 
TECHNIKES

Daliai laiko. Pirmadieni jimant 
penktadienį, 9 A. M.—1 P. M. ir kas 
antrą šeštadienį 9 A. M.—2 P. M.

Šaukite:
HAvemeyer 6-4300 

tarp 9 A. M. ir 5 P. M. 
Ar rašykite Box M 

11 W. 42nd Stv Rm.
New York City

14,
830

(96-98)

FINGERWAVER — ALL AROUND 

Gražios išvaizdos. $Š5.—$60 j savai
tę ir aukščiau. Nuolatos ar daliai 
laiko.. Kreipkitės:

135 Lawrence St.
Boro Hall, Brooklyn 

Tel. TR. 5-8713
(95-99)
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