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KRISLAI
Abner Green.
Bonoskio knyga i kitas 

kalbas.
Virš 200 lietuvių buvo pa

gerbti.
Už ką?

Rašo R. MIZARA

-balandžio II <1. .Abner 
Given minės savo l<‘ metu 
amžiaus sukakti.

Tie, kuriems teko ši vyrą 
matyti, tuojau pasakys, kad 
jis atrodo senesnis negu 40 m.

Jo išžiūrą “nusendino’’ tas 
faktas. kad Abner Green 
daug dirba; per 20 metu jif 
dirba, gindamas sveturgimius 
ir dėl to jam jau teko kalėti.

Taip, per 2<> metu Abner 
Green yra Amerikinio Svetur- 
gimiants Ginti Komiteto se
kretorius. Kiek daug jis pasi
tarnavo tiems, kurie dėl vie
nokių ar kitokių priežasčių 
buvo užpulti ir paskirti de
portacijai.

Kiek daug žmonių Abner 
Green vadovaujamas Komi
tetas yra apgynęs'

šis rūpestingas, darbštus ir 
sumanus žmogus moka gauti 
ir talkininkų. Nėra jam dide
lio, nėra jam mažo žmogaus, 
su k limits jis nesueitų, nepa
sikalbėtų’ ir nepasiprašytų iš 
jo malkos.

Dėl to sveturgimiams gint: 
Abner Green gavo talkos ir 
iš aukštųjų ir eilinių dvasinin
kų, ir iš visuomenininkų, ir Į 
iš švietėjų. Kadaise Ameriki
ni Komitetą Sveturgimiams 
Ginti entuziastiškai užgyrė n 
prezidentas Rooseveltas.

Tik pastaruoju metu Mr. ■ 
Brownell pasiryžo ši komitetą ; 
padaryti “subversyviu” ir Į 
dėl to Abner Green deda vi- ; 
sas pastangas, kai tai nebūtų , 

> padaryta.
Abner Green pagerbti ii 

sveturgimių gynimo reikalams i
* padėti pokylis įvyks balam I 

džio 11 d. Cornish Arms ho-j 
telyje, New Yorke. įėjimas ; 
tik vienas doleris.

Geriausios jam sveikatos ir | 
didžiausios energijos!

Lietuvių kilmės amerikie
čio Philip Bonoskio, vėliausias 
kVrinys, — “Burning Valley’’ 
yra verčiamas į kinų kalbą, 
verčiamas ir į čechų kalbą.

Netenka nei sakyti, kad šis 
veikias susilauks vertimų ir 
į kitas kalbas ir bus išleista? 
visoje eilėje kraštų.

Šis veikalas, iš tikrųjų, rei
kėtų išleisti lietuvių kalboje 
pas mus, Amerikoje.

Kalbant apie rašytojus ir 
menininkus: Ar jūs žinote, 
kad lietuvių literatūros ir me
no dekados metu Maskvoje 
buvo apdovanoti ordinais ir 
kitokiais garbės ženklais dau
gybė lietuvių menininkų ir li
teratų ?

Taip!
11 lietuvių buvo apdova

noti Lenino ordinu.
52 buvo apdovanoti Darbo 

raudonosios vėliavos ordinu. 
- 165 buvo apdovanoti gar- 
uiės ženklu, bei medaliu už 
pasižymėjimą darbe.

Vailin'asi, virš poros šimtų 
lietuvių menininkų ir rašytojų 
išvyko į dešimties dienų festi
valį Maskvoje eiliniai pilie
čiai, o grįžo Lietuvon su šlo
vės ženklais ant krūtinės!

EISENHOWER PADEDA 
CHURCHILLUI TEISINT 
HYDRI IGENINES BOMBAS
Indija, Indonezija ir 
australai reikalauja 
sulaikyti H-bandymus

London. — Darbo Parti
jos atstovai Anglijos seime 
ir tūkstantiniai kitų anglų 
reikalavimai privertė prem
jerą Churchillą pirmadieni 
teisintis, kodėl jis pereitą 
savaitę užgyrė Amerikos 
hydrogeninių bombų sprog
dinimus,

Darbiečiai sykiu reikala
vo, kad Churchillas nedel
siant sušauktų konferenci
ją su prezidentu Eisenho- 
vveriu ir Sovietų premjeru 
Malenkovu, kad susitartų 
uždraust atominių bei hy
drogeninių ginklu naudoji
mą kare.

Anglų spauda, teigia, kad 
Churchillas kreipėsi į Ei- 
senhowerj, prašydamas hy
drogeninių žinių bei argu
mentų, kaip jis galėtų atsi
laikyti prieš darbiečių kri
tiką ir prieš masinius anglų 
reikalavimus — užginti hy- 
drogenines bombas.

Taigi Eisenhoweris ir at
siuntė Churchillui praneši
mų apie tai, ką H-bomba 
galėtų padaryti, bei nuro
dymui, kaip Churchillas ga
lėtų apginti tokios bombos 
vartojimą karui prieš ko
munizmą, c

PAREIŠKIMAI PRIEŠ 
H-BOMBĄ

New Delhi, Indija. — In
dijos premjeras Nehru • rei
kalavo sustabdyt Amerikos 
hydrogeninių bombų bandy
mus Pacifiko Vandenyno 
salose.

Jakarta, Indonezija.—In
donezijos premjeras Ali 
Asastroamidjojo užgyrė In
dijos pareiškimą prieš H- 
bombas. Sykiu jis parėmė 
Indijos premjero Nehru pa
siūlymą, kad busimoji pieti
nės Azijos šalių premjerų 
konferencija Ceilone pa
smerktų hydrogeninių bom
bų bandymus.

Maskva. — A vyko i sve
čius 11 amerikinių laikraš
tininku.

Iš senesniosios kartos žmo
nių, mums žinomesnių, buvo 
apdovanoti: A. Žukauskas- 
Vienuolis, Kipras Petrauskas, 
V. Mykolaitis-Putinas, A. 
Žmuidzinavičius ir Kyman
taitė.

Rašytojas A. Žukauskas, 
priėmęs dovaną, sako, kad 
tai uždeda jam ir kitiems 
pareigą “toliau kelti mūsų 
kūrinių lygį.”

• ■

Už ką gi jie visi buvo ap
dovanoti ?
J Už gabumus, už darbą, už 
pasiryžimą padaryti Lietuvos 
žmonių gyvenimą šviesesnį, 
gražesnį, įvairesnį ir leng
vesnį.

Melbourne, Australija. — 
Australijos Darbo Partijos 
vadovas dr. H e r b e r t V. 
Evatt reikalavo, kad val
džia darytų tinkamą spau
dimą Amerikai, idant būtu 
sulaikyti tolesni hydrogeno 
bombų sprogdinimai Pacifi
ko Vandenyno salose.

Japonijos seimas jau pir
miau Reikalavo uždrausti 
H-bandymus, kurie pavojin
gais atominiais nuodais ap- 
krečia šimtus tūkstančių 
ketvirtainių mylių to van
denyno.

Vietnamo liaudininkai 
pertvarko savo jėgas 
vėl šturmuoti D. B. Fu

... ......—
Hanoi, Indo-Kin. — Lai

kinai atslūgo Vietnamo ko
munistų šturmavimas prieš 
Prancūzus, apgultus tvirto- 
viškame D i e n B i e n Fu 
mieste, šiaur-vakariniame 
Indo-Kinijos kampe. Tuo 
tąrpu vietnamiečiui pasi
traukė apie 400 iki 500 jar
dų atgal.

Bet francūzai supranta, 
kad Vietnamo liaudininkai 
pertvarko savo jėgas, ruoš
damiesi iš naujo šturmuot 
D. B. F.

Amerikiniai koresponden- 
| tai teigia, kad vietnamie
čiai per 5 dienas-naktis nu
kovė bei sužeidė apie 10,- 
000 francūzų.

Reikalaujama kvosti 
McCarthy o advokatą

Washington. — Demokra
tai tyrinėjančios Senato ko
misijos nardai sako, republi- 
konai juos apgavo, įpiršda
mi bostonietį Samuelį P. 
Sears kaip “bešališką” tos 
komisijos advokatą tardy
mams ginčų tai*p ragangau- 
džio McCarthy’o ir armijos 
viršininkų. Demokratai to
dėl reikalauja patikrint, 
kaip Sears viešai garbino 
McCarthy ir k o 1 e k t a v o 
jam pinigus, kuomet Mc
Carthy 1952 metais kandi
datavo naujam terminui į 
Jungtinių Valstijų Senatą.

Armijos vadai pasiskyrė 
kitą bostonietį advokatą J. 
N. Welch’ą kaip savo gy
nėją tuose tardymuose. Bet 
pasirodo* kad Welch yra 
“asmeninis ir profesionalis 
Searso draugas.”

Oslo1, Norvegija. — Mirė 
princesė Martha, 53 metų. 
Ji savo laiku lankėsi Ame
rikoj ir viešėjo pas velionį 
prezidentą Rooseveltą.

Viena, Austrija. — Pa
saulinės Taikos Taryba už
gyrė Sovietų pasiūlymą dėl 
visų europinių valstybių sa
visaugos sutarties.

WII FORKO LAIVAKROV1AI FRANCŪZAI APDAUŽĖ 
LIŪDNAI GR^TA DARBAN SAVQ PREMJERĄ {R
New York.—Liūdnai grįž

ta darban apie 20,000 lai- 
vakrovių, senosios unijos 
nariai, po 29 dienų streiko. 
Bet daugelis ,randa savo 
darinis užimtus naujosios 
federacinės laivakrovių uni
jos narių.

Kuomet senoji unija strei
kavo, reikalaudama pripa
žinti ją kaip laivakrovių 
atstovą, tai naujosios uni
jos nariai dirbo po stipria 
policijos sargyba.

Grįždami darban, seno
sios unijos nariai dabar 
randa naujuosius dirbant 
už pusantro sykio didesnį 
mokesnį, negu laivakroviai 
paprastai gauna.

Taigi senosios unijos na
riai su savo žmonomis ir 
vaikais pikietuoja prieplau
kas New Yorke ir Brook-

6,000 N. Y. policijos 
ir kunigai karštai 
sveikino McCarthy

New Ydrk.-‘— Ragangau- 
dis senatorius Joe McCar
thy ir kunigai sekmadie
nį kalbėjo šešiem tūkstan
čiam policininkų, sugužė
jusių po komunijos į cere- 
moniškus pusryčius Astor 
viešbutyje.

Policijos kapelionas kun. 
J. A. McCaffrey savo kal
boje garbino McCarthy kaip 
“tikrai didingą ameriko
ną.” Pasakojo, kad McCar
thy dar “per švelniai, žmo
niškai” elgiasi su varomais 
per šerengą nužiūrimais 
komunistai^. Kalbėjo i r 
kardinolas Spellmanas, pa
reikšdamas, “aš stoju ne 
tik prieš Komunistus, bet ir 
prieš komunistinius tyri
nėjimų budus.”

McCarthy kalbėdamas 
deklamavę,-kad “vienas ko
munistas ihokykloje ar uni
versitete j “10 sykių pavo
jingesnis už aršiausią ko
munistų agentą atominia
me fabrike!”

Policininkai, faktinai ant 
rankų nešiodami McCarthy, 
šaukė: “Duok, jiem, Joe, 
dar smarkiau!”

SENATORIAI KALBASI 
APIE JANKIŲ SIUNTI

MĄ INDO-KINIJON
Washington.— Senatoriai 

tariasi, kad gal Amerika iš
vien su Jungtinėmis Tauto
mis turės įsiveržti į Indo- 
Kinijon, jeigu pasirodys, 
kad Vietnamo komunistai 
ten tikrai ima viršų prieš 
francūzus.

(Komunistai-liaudininkai 
jau yra atėmę iš francūzų 
daugiau kaip du trečdalius 
Vietnamo, svarbiausios pro
vincijos toje Franci jos ko
lonijoje.)

Buenos Aires, Argentina. 
—Policija suėmė 11 narių 
rinkiminio komunistų ko
miteto.

lyne, reikalaudami sugrą
žint jiem darbą.

Senosios uni jos vadai per-
eitos savaitės gale pašaukė 
streikierius darban. Tai to
dėl, kad v a 1d i n ė D a v b o 
Santykių Komisija Wash
ingtone užreiškė: — Mes 
visai nepripažinsime seno
sios unijos būsimuose bal
savimuose, jeigu streikie- 
riai tuo jau negrįš dirbti.

Per valdžios prižiūrimus 
balsavimus pernai gruody-' 
je dauguma laivakrovių pa
sirinko senąją uniją. Bet 
valdžia atmetė tuos balsa
vimus, su r a s d a m a, kad 
“gengsteriai privertė” dau
gumą balsuoti už senąją 
uniją.

Taigi dabar valdinė komi
sija žada surengti naujus > 
balsavimus. Senoji unija ti
kisi ir juos laimėti.

į Vakarai siūlo Jungt.
. Tautu komisijai
| tartis apie H-bombas

United Nations, N. Y. — 
Amerika, Anglija ir Fran- 
cija atsiuntė vienodus pa
siūlymus Jungtinių Tautų 
komisijai dėl nusiginklavi
mo, kad ji susirinktų ket
virtadienį šią savaitę ir -tar- 
tųsi, kaip galima būtų ap
saugot pasaulį nuo praga
rinės - hydrogeninės bom
bos vartojimo kare.

Politikieriai uja prieš 
sueigą su Sovietais

Visų Trijų Vakarinių Di
džiųjų pasiūlymai įteikti T. 
F. Tsiangui, Čiang Kai-še- 
ko kinų tautininku delega
tui iš Formozos salos. ?

Iš to suprantama, kad 
patys Amerikos, Anglijos 
ir Francijos valdovai tiktai 
politikieriai! j a, patys nema
tydami svarbos savo pasiū
lyme.

Įvairių šalių diplomatai 
teigia, kad tas pasiūlymas 
visųpirmo stengėsi paleng
vinti Anglijos premjerui1 
Churchillui atsilaikyti prieš 
anglus, kritikuojančius hy-
drogeninę jo politiką. An
tra, tai vakariniai didieji 
bando Jungtinių Tautų var
du numalšinti reikalavimus, 
šaukiančius s u r e n g ti vy
riausių Amerikos, Sovietų 
Sąjungos ir Anglijos atsto
vų konferenciją, kad už
draustų H-bombų vartoji
mą, v

UŽTIKTAS ŠMUGELIO 
CENTRAS VOKIETIJOJ
Heidelberg, Vokietija. — 

Šiame Amerikos armijos 
centre buvo varoma milži
niškas tarptautinis šmuge
lis automobiliais, auksu, ci- 
garetais ir kt. Dabai’ už
klupta šmugelio vadai, ku
rie darydavo 24 milijonų 
dolerių biznį per metus.

ORAS. —* šilčiau, apsi
niaukę ir gal bus lietaus.

KARINI MINISTRĄ
Protestavo, kad valdžia 
pavarė maršalą Juiną, 
amerikinio plano priešą

P a ry į i u s.—D au g i au k aip 
4,000 demonstrantų užpuolė 
premjerą Josephą Lanielį ir 
karo minis|rą Rene Pleve
ną, kuomet juodu grižo iš 
paminėjimo žuvusioms In
do - Kinijoje francūzams, 
kare prieš Vietnamo liaudi
ninkus.

Jungtinių Tautu komisija 
smerkia Izraeli už v
žygius prieš Egiptą

Tel Aviv, Izraelis. — Miš
rioji Jungtinių Tautų ko
misija pasmerkė Izraeli už 
du įsiveržimus į • Egiptą 
pereitą penktadieni, kur iz
raeliečiai nušovė tris egin-i 
tin.ius kareivius ir sužeidė 
vieną.

Teigiama, kad Izraelis 
keršijo už tai, kad egintė- 
nai kovo 25 d. užpuolė i z-; 
raeliečius Negevo dykumo-! 
je, sužeisdami vieną ir su-! 
imdami kitą. Komisija už i 
tai jau pirmiau smerkė ‘ 
Egiptą.

Izraelio ministrų karine- įo n-pnerolo de Gmilri Kali
tas tariasi duoti Jungtinėm : ninkai, monarchistai ir ki- 
Tautom skundą prieš už- į ti.
puolimus iš Jordano bei; .Tp paskleisti lanelipi.tarp 
Egipto pusės. I kitko, sakė: “Varižm rian-

Generalis prokuroras ! 
perša žudyt “šnipus”

Washington.— Herbertas: 
Brownell, generalis Jungti
nių valstijų prokuroras, ra
gino Kongresą taip patai
syti įstatymą, kad ir taikos 
metu kariniai svetimųjų 
šnipai būtų mirčia bau-' 
džiami. Esamasis istaty- i 
mas skiria tiktai 20 metų; 
kalėjimo už šnipinėjimą ne-
kariniais laikais.
. • • • i *4-2. Rūmo Prezidentas giria teisinis komitetas pereitą .
penktadienį užgyrė Brow- ■ Atlanto sutarti
nell’io pasiūlymą šnipinėti 
nužiūrimų “išdavikų” pasi
kalbėjimus per telefoną ir 
tuos šnipinėjimus vartoti 
teismuose kaip įrodymus 
prieš svetimų šalių agentus.

FRANCŪZAI VIETNAME
LAUKIA AMERIKONŲ 

ĮSIVERŽIMO
New Yorko World-Tele

gram reporteris Lucas pra
neša iš Indo-Kinlijos, kad 
francūzų komandieriai lau
kia Amerikos armijos. Jie 
sako, tiktai amerikonai ga
lėtų sumušti Vietnamo liau- 
dininkus-komunistuis.

(Amerika sumoka Fran
ci j ai 80 procentų visų to 
karo lėšų.)

PASIŲST PLEVENĄ 
I D. B. FU!

Demonstrantai apspardė 
| premjerą Lanielį į sėdynę 
iii* blauzdas; apkumščiavo 
karini ministrą. Pleveną ir 
rovė jam plaukus, šaukda
mi: “Šalin iš valdžios kiau
les! Pasiųst patį Pleveną į 

i Dien Bien Fu!” (kur Viet
namo liaudininkai šturmuo
ja apgultus francūzus).

Kai Laniel sėdo i automo
bili, demonstrantai akmeni- 

V Z

mis apdaužė automobili ir 
; mėgino ji apversti. Bet 800 
j supuolusios policijos, paga
liau, prasklaidė įnirtusius 

j žmones. Suėmė 7 asmenis.
Demonstrantai protesta- 

| vo ypač todėl, kad valdžia 
i pašalino iš visu komandos 
į vietų maršalą Alfonsą Jui
ną, vyriausią Fran c i j o s 
karininką ir vienintelį jos 
maršalą.
PRIE* SUSIDeJIMĄ SU
* VOKIEČIAIS

»

Valdžia pavarė Juiną už 
t«i. kad iisai smerkė Ame
rikos plana, reikalaujantį 
suiungt francūzų kariuo
mene su busimąją Vakari
nes Vokietijos armija kovai 
prieš komunizmą.

Demonstrantu minia buvo 
mišri — sužeisti Indo-T<ini- 
ios karo veteranai, dorinio- 

dien našalino Juin°. Ar 
areštuos rvtoj reoer^ri’ de 
G an lie? Ar vieton J’lino 
pastatvs von Stuhmp^elį?”

(Kuomet Hitlerio naciai 
A ntrajame pašau 1 i n i a m e 
kare sumiriė Franciia, tai 
paskyrė Stulpnageli ka
riniu Paryžiaus komandie- 
rium.)

Maršalas Juin iki š:pl bu
vo vyriausias Atlanto kraš
tu ginkluotu jėgų koman- 
dierius vidurinei Europai 
prieš Sovietų Sąjungą.

: Atlanto sutartį
Washington. — Preziden

tas Eisenhoweris ir jo vals
tybės sekretorius Dulles 
sekmadienį minėjo pe^kme- 
tinę Atlanto kraštų sutar
ties sukaktį “atspirčiai 
prieš komunizmą.” Pasako-

i jo, kad sutartis reiškia 
| “laisvųjų tautų vienybę ap-* 
■ sigynimui.”

New York. — Pernai čia 
surinkta $6,644,619 bausmių 
iš automobilistų už važiavi
mo taisyklių laužymą.

------------- -—---- -------- -

Formoza. — čiang Kai- 
; sekas draftavo savo armi- 
! jon 12,000 jam atiduotų ki
lnų, buvusių Pietinės Korė- 
I jos belaisvių.
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AR .JIE NUMUILINS TYRINĖJIMĄ 
McCarthy naudai?

DABAR JAU,AIŠKU, kad senatims sub-komitetas, 
kuriam pavesta tyrinėti McCarthy ir jo “bendražygius,” 
—tyrinėti, kodėl jis nekaltai užpuolė armijos vadovy
bę,—pasiryžo jį, McCarthy, nubaltinti.

Šis sub-komitetas, kurio nariu ir pastoviu pirminin
ku yra pats McCarthy (tyrinėjimo laikotarpiui pirmi
ninku išrinktas sen. Mundt), per ilgą laiką ieškojo “tin
kamo advokato,” kuris vadovautu tyrinėjimui, kuris ap
klausinėtų avidvį puses, kuris, taip sakant, būtų visa 
tyrinėjimo ašis.

Net 16-ką dienų ėmė, iki tokis advokatas buvo su- i 
rastas. Juo surastas, pagaliau, tokis, kuris McCarthy I 
garbi” a! ,

Advokatu yra Samuel P. Sears, iš Bostono. Kaip i 
spauda praneša, jis ne kartą yra pasidžiaugęs Wiscon- ! 
sino senatoriaus “žygiais,” kurie yra pragaištingi mūsų 
kraštui.

Kaip tokis asmuo gali bešališkai tyrinėti McCar
thy ?!

Žmonės pi ieš šį senatinio sub-komiteto pasirinkimą 
protestuoja, bet ar tie protestai ką nors gelbės, liekas: 
palaukti ir pamatyti. i

VĖL KIMBA PRIE j
SERGANČIO FOSTERIO I

1949 METAIS, 1<aip skaitytojas jau žino, buvo su- į 
imta 12-ka Jungtinių Valstijų komunistų vadovų,—“dvy
lika apaštalų,” kaip tuomet juos apibūdino žymus Angli
jos rašytojas Bernard Shaw.

Tarp tos 12-kos buvo ir Wm. Z. Fosteris, partijos 
pirmminkas.

Bet Fosteris sirgo,—§irgo ir jis tebeserga ir šian
dien. Jis turi širdies ligą ir bet, kokis didesniu nuovargis. į 
susijaudinimas bei susirūpinimas gali pakirsti jo gyvybę.

Tuomet teismas paskyrė "gydytoją, kuris! Fosterį iš- 
cgzaminavo ir pranešė: komunistų partijos pirmininkas 
negali būti teisiamas, nes jo sveikata labai silpna. Teis
mas ir išskyrė Fosterį iš teisiamųjų tarpo.

Nuo to laiko vyriausybės pareigūnai vėl ryžosi,— 
net du kartu, — Fosterį paimti ir teisti. Abudu karti: 
teismas buvo paskyręs valdišką gydytoją, kuris pasakė 
tą patį: Fosterio sveikata persilpna, ji neatlaikys, je: 
jam teks būti teismo salėje ilgą laiką be atsilsėjimo, be 
ilgesnių pertraukų.

Bet štai, šiomis dienomis tas pats Fosteris ir vėl 
puolamas. Jungt. Valstijų prokuroro padėjėjas James 
B. Kilsheimer pasirašė po afideivitu, reikalaujant, kac 
Fosteris būtų teisiamas, kaip komunistų vadovas. Gir
di, jo sveikata jam leis atlaikyti visus sunkumus, kurie 
susidarys teismo metu. .Esą jis, Kilsheimer, žinąs, kad 
Fosteris, nors sakosi sergąs, tačiau, kai kada parašąs 
Daily Workeriui straipsnius; jis rašąs knygas; jis netgi 
kai kada išeinąs pasivaikščioti ir du kartu buvo atvykęs 
į komunistų partijos būstinę New Worke.

Prokuroro padėjėjas čia parodė, būtent, tai, kaip 
Fosterį sekioja valdžios sekliai, kaip jie šniukštinėja 
paskui jį, kai]) “viską žino” apie jį.

Fosteris atsakė afideivitu,—prisiektu dokumentu— 
nurodydamas, kad jo sveikata pablogėjo, kad jis nese
niai net du kartu buvo sunkiai širdies negalavimu už- 
atakuotas ir todėl prašo, idant teismas atmestų Kilshei- 
merio reikalavimą.

Fosteris šiandien yra 73 metų amžiaus žmogus. '
Savaime suprantama, kad širdies liga, kuri jį kan- i 

kiną per metų eilę, yra labai pavojinga ir kad jis ”ega- ' 
lėtų išlaikyti, jei tektų mėnesius sėdėti 'teismo salėje.

Mums tiesiog nesuprantama, kodėl dabar valdžia pa
siryžo Fosterį “paimti,” nepaisydami jo sveikatos. Rim
tai sergantis 73 metų amžiaus žmogus juk valdžios ne- 
nuvers. Be to, valdžios agentai dieną naktį jį “saugoja,” 
tad jei jis ir tvirtas sveikatoje būtų, nieko negalėtų, jei ■ 
ir norėtų, baisaus atlikti.

Reikia palikti šį Amerikos darbininkų judėjimo ve- 
terasą,—sergantį žmogų,—ramybėje.

BUDZEIKOS 
KLIEDĖJIMAI

Marijonų Drauge tūlas 
D r. J. Budzeika rašo straips- Į 
apie prasidėjusį, prasiplė- > 
tusį mūsų šalyje nedarbą.I 
Jis tai vadina “ūkio afoslū-* 
giu.” Išvados iš jo straips- j 
nio yra tokios:v

Ūkio veiklos rodikliai ro
do, kad šių metu Ameri- 
kos ūkis pergyvena švel-1 
nu atoslūgį, Nors tie ro- , 
dikliai rodo, kad tas ato-1 
slūgis galės dar kurį lai- i 
ką tęstis, bendros ūkio pa- i 
dėties analizė leidžia spė-; 
ti, kad . atoslūgis būsiąs ' 
nedidelis. Gj tas faktas, 
l&d ūkio atoslūgis yra jau ’ 
atėjęs, neturėtų sukelti vi- i 
suomenėje perdaug neri- j 
mo, nes dabartinis atoslū- ■ 
gis yra, dabartiniais davi-: 
niais remiantis, eilinis ir Į 
normalinis ūkio prisitaiky
mas prie pasikeitusių ūki
nių ir politinių sąlygų. 
Laisvame ūkyje tokie ato
slūgiai yra neišvengiami. 
Tik tuo atveju, jeigu visi 
piliečiai veiktų kai]) maši
nos, pagal vyriausios val
džios įsakymus, ūkio rai
da pasižymėtų reliatyviu 
pastovumu. Jeigu, tačiau, 
pilečiai yra laisvi indivi
dai, kurie turi pilną laisvę 
daryti savo ekonominius 
sprendimus, ūkiniai svy
ravimai yra neišvengiami 
ir jie yra musu ūkinės pa- - i • € izangos kaina. |

• ■ i

Kiekvienam, Į) e r s k a ič i u - 
šiam šiuos žodžius, yra aiš
ku: Dr. J. Budzeika — di
delis garbintojas ir gynėjas 
kapitalistinės santva r k o s. 
Jam patinka, kad “indivi
dai... turi pilną laisvę da
ryti savo e k o n o m i n i u s 
sprendimus...” • ‘

Darbininkas “individas,” 
kurį samdytojas išmeta iš 
darbo, kuris niekai]) negali 
gauti darbo, negali parduo
ti savo darbo jėgos, vadi
nasi, “turi pilną laisvę” 
“nusispręsti” mirti badu, ar 
ne? O kapitalistas “indivi
das,” kuriam darbininkas 
-avo sunkiu darbu krovė 
turtus, turi pilną laisvę iš 
pelnų puikiai gyventi ir 
juoktis!. . .

Kodėl marijonai taip gi
na viską, kas yra bloga dar
bo žmogui?!

’ NEKAIP EINASI
JUO GARSIAU mūsų valstybės departmentas grą

žina, tuo daugiau žmonių “Vakarų Europoje” atsiranda 
pasipriešinančių bendrajai europinei armijai.

Vėliausiu laiku Francūzijoje prieš tokią armiją iš
stojo vienintelis to krašto maršalas,. Alphonse P. Juin. 
Jis ne tik pasisakė (viešai) prieš tokią armiją, o ir at
sisakė klausyti Francūzijos premjero, kai pastarasis rei- 

.kalavo, kad maršalas atvyktų pas jį “pasiaiškinti.”
Atrodo, jog vargiai kas iš tos armijos išeis!

2 psl.—Laisve (Liberty)-Antradien., Baland.-April 6, 1954

IŠŠLAVĖ. LAUKAN
M o n t e v i d e j a u s lietuvių 

laikraštyj Darbe skaitome:
Kai iš Argentinos tapo 

ištremtas smetoninis di
plomatas Nuograuža, at
vykęs čia jis ėmė lipdyti 
iškrikusį smetoninį frontą. 
Dėl didesnio skaičiaus, i tą 
frontą įtraukė asmenis, 
kurių kietą sprandą, vė
liau atvykę jėzuitai nie
kaip negalėjo palenkti, — 
nepoteriavo šie ir gana.

Nors ir sukdamiesi fa
šistinėje orbitoje,, tie kie
tasprandžiai vis vaidino 
lyg ir “opoziciją” ir už tai 
buvo vadinami “raudonai
siais.” šie gi dėdami vi
sas pastangas įrodymui 
tokiais ”efašistais pylime 
pamazgų ant Tarybų Lie
tuvos. Kalba čia eina apie 
]) e r n y k š č i u s vadinamosios 
“socialistų kultūrines 
draugijos” valdybos vadus 
J. Ramoną, J. Jazauską ir 
keletą kitų, kaip tai, Gum- 
b a r a u g j, Lazdauską .ir 
Krasinską.

Smetonininkai per tūlą 
laiką socialistus toleravo,— 
toleravo, iki, pagaliau, vie
ną gražią dieną “juos be 

jokių ceremonijų ištėškė 
laukan.”

Darbo bendradarbis savo 
rašinį šitaip baigia:

Naujoje “kultūrinės 
draugijos” valdyboje “so
cialistų” nei kvapo jau nė
ra. Ten dabar sėdi “tė
vams” jėzuitams patikimi, 
savi žmonės. Vienas jų 
net “šimtaprocentinis pa
triotas,” kadaise dezerty
ravęs iš Lietuvos kariuo
menes ir ant valdiško ar
klio pabėgęs Vokietijon.

Ką dabar veiks “socia
listai” ir “grininiai demo
kratai,” netekę visų laips
nių ir vietų? Jei šie įvy
kiai juos kai ko pamoki
no, tai turėtų stoti į Tai
kos šalininkų eiles —prieš 
atėjūnus, savanau džius, 
mūsų kolonijos vienybės 
skaldytojus.

Klausimas: ar tie socia
listai susipras? Abejojame!

DĖL MENO FESTIVALIO 
CHICAGOJE 

f

ChLagos progresyviai lie
tuviai menininkai jau du 
kartu ruošėsi prie įvykdy
mo meno festivalio, bet 
abudu kartu nesuruošė. Kai 
jie ruošė pirmą kartą (prieš 
virš metus laiko), tai net 
ir rytinių valstijų lietuviai 
menininkai buvo nusitarę 
siusti festivaliu savo ats'to- 
<yl>ę.

Dabar Vilnyje skaįtome, 
kad Chicagoje neseniai įvy
ko “LMS pirmos apskrities 
komiteto praplėstas susirin
kimas dainų ir festivalio 
rengimo klausimu.” Susi
rinkime kilo ginčų. Anot 
Vilnies korespondento:

X ' . f* •

. Tūli sakė, kad tas planas 
tebėra, ant .popieros, kad 
niekas nedaryta. Jie siūlė 
išrinkti planų komitetą, c 
jis pasidalinęs į komisijas 
ruoš festivalį, ir jau ne 
Vidurvakarių, bet nacio- 
nali.

Komiteto viršininkai tam 
priešinosi, taip ir LMS 
centro sekretorius. Jie rė
mė savo priešinimąsi tech
nikiniai — kad čia negali
ma to nutarti.

Po karstų diskusijų pa
galios sutikta festivalio 
ruošimo planą priimti ir 
vykdyti.

Nors jis bus Vidurvaka- 
riu, bet bus kviečiami ir iš 
kitur menininkai, būtent, 
ir iš rytinių valstijų. At
rodo dėlto, kad jis bus, 
kaip norėjo, daugiau na- 
cionalis.

Komitetas biskutį papil
dytas.

Nutarta greit laikyti 
bendro komiteto — LMS 
Centro ir apskrities komi
tetų su festivalio ruošimo 
komisijų nariais — susi
rinkimą.
Reikėtų dėti bendrų pa

stangų būtinai tokiai meno 
šventei įvykdyti, — įvykdy
ti kųda nors rudenį. Tik 
bendromis pastangomis, tik 
apdairiai veikiant, tegali
ma festivalį suruošti.

Bonn, Vokietija. — Va
karine Vokietija pernai l9 
sykius daugiau dirbinių 
pardavė Liaudiskajai Kini
jos Respublikai, negu už
pernai.

Praga. — Čekoslovakijos^ 
teismas pasiuntė kalėjiman 
1.0 čekų kaip, šnipų ir sabo- 
tažninkų, o vieną nusmer- 
kė mirti kaip išdaviką.

New Delhi, Indija.—Spro
go amunicija, vežama kelei
viniu traukiniu; užmušė 36 
žmones.

Kalnas pagimdė pelę 
/ ,

Rašo Eks-Mainierys
punktų programą taisymui 
blogos kasyklų padėties. Gi 
Pennsylvanijos mainų biu
ro sekretorius W. J. Clem
ents padarė taip jau pasiū
lymą gubernatoriui John S. 
Fine, kad pastarasis nu
skirtų komitetą, kuris vyk
tų pas prezidentą Eisenho
wer] su prašymu $15,000,- 
000 iki $20,000,000 užgrio- 
vimui išdirbtų kasyklų. Ki
taip sakant, tai užlyginimui 
mining strippings, kurias 
kompanijos palieka išsikasę 
anglį riogsoti, ir per kurias 
skandina giliau esančius an
glies sluoksnius. Bet kad 
tai pridengti nuo visuome
nės akių, tai pavadina 
“bootleg” išdirbtomis kasy
klomis. Ir kas gali tikėti, 
kad mainieriai vogtinai iš
dirbo net 3,000 .tokių kasy
klų, per kurias bėga van
duo ir skandina operuoja
mas kasyklas? Mat, kaipgi 
galima pasakyti atvirai, jog 
tai yra strippingų prara- 
rajos, kurias kompanijos, 
išsikasę anglį, palieka neuž
lyginę. čia tai jau skanda
las, kad valdžia visuomenės 
sumokėtais taksais turėtų 
užlyginti tas baisias ir pa
vojingas knisyklas, kada 
anglių kompanijos pasiima 
sau gražų iš ten pelną ir 
nieko nepaisydamos taip ir 
palieka keverioti, net supei- 
zavę ir gražius laukus.

Gi Hudson Coal Co. pre
zidentas G. B. Fillmore rei
kalavo tame susirinkime, 
kad naudojimas kurui alie
jaus kietosios anglies srityj 
būtų įstatymiškai draudžia
mas. Bet ką to pono kom
panija padarė Carbondale, 
tai jis visai ir prisimint ne
prisiminė.

Ir taip daug visokių su
manymų tie visi gelbėtojai 
padarė tame kepurių sune- 
šime, bet nieko apčiuopia
mo, nieko konkretaus. Bet 
dar juokingiau, kad ir vil
kui pagailo avių.

Štai vaizbos buto prezi
dentas ponas Rodgers, ku
ris yra stambus t rokų 
transportacijos savininkas, 
irgi “susirūpino” mainierių 
likimu ir net sutiko dar
buotis gelbėjimui anglies 
kasyklų iš tos mirimo pa
dėties. Bet kada keli me
tai tam atgal statė stambią 
įmonę Archbald miestelyj, 
tai per to pono pasidarba
vimą su politikierių įtaka 
minėtoji įmonė sudėjo įtai
sus aliejumi, o ne anglimi 
apšildymą, nepaisant net to, 
kad artimas tame miestely
je individualas kasyklos 
operuotojas siūlė net. savais 
kaštais privesti geležinkelio 
bėgius iki pačiai įmonei ir 
daug pigiau pristatyti anglį 
kurui, negu kad šiandien 
kainuoja aliejus. Taip jau 
tas pats kasyklos savinin
kas siūlė veltui naudoti 
tuos pačius bėgius ir dirb
tuvės transportacijai iki di
džiajam geležinkeliui. Vie
nok ponas Rodgers, būda
mas stambus trokų trans
porto savininkas ir sukišęs 
savo pinigus į aliejaus biz
nį, taip gerai pasidarbavo 
labui kasyklų ir mainierių, 
kad tas viskas buvo atmes
ta, ir šiandien ta stambi 
dirbtuvė apšildoma alieju
mi ir visas transportas at
liekamas daugiausia to po
no trokais. Na, ir toks be
gėdis irgi dedasi geradėju 
ir “rūpinasi” mainierių ir 
kasyklų bloga padėtimi! Ir 
tokių įvykių yra daugiau 
šioje apylinkėje, kur taip, 
vadinamas “LIFE” rūpina
si atgabenimu kitokios in
dustrijos į kietosios anglies

Pakol kietosios anglies 
kasyklose palaipsniui mažė
jo darbai ir didėjo mainie- 
rių bedarbių eilės, tada ro
dėsi kad niekas nė nežino
jo ir negirdėjo, jog praeitą 
gruodžio mėnesį ir buvo 
52,844 mainieriai be darbo. 
Bet kada į trumpą laiką 
tapo uždaryta keliolika 
stambių “nepelningų” an
glies kasyklų ir mamierių 
bedarbių eilės dar padidėjo 
keletu tūkstančių, tada su
kruto visokie, gelbėtojai 
balsu šaukti, jog reikią ką 
nors daryti, reikią gelbėti 
anglių industriją, kuri atsi
dūrė mirimo konvulsijose. 
Ir, žinoma, tasai šauksmas 
nebuvo šauksmas tyruose: 
greitai atsiliepė daug balsų 
per vietinę spaudą, jog, gir
di, reikia tam. tikslui su
šaukti plačią sueigą iš visų 
gyvenimo ir biznio sluoks
nių ir surasti’gelbėjimo bū
dus. Vietinė spauda daug 
rašė apie būtinumą tokios 
konferencijos, .kuri tikrai 
turės surasti ir išnarplioti 
visas tas priežastis, kurios 
taip labai nupuldė anglies 
industriją ir išdži o v i n o 
gausius pelno šaltinius ka
syklų savininkams. Bet kaip 
su pačiais mainieriais, ku
rie liko be darbo, tiems 
šaukėjams nebuvo tiek svar
bu, kiek jiems apėjo pirmoj 
vietoj kasyklų savininkų 
bėdos ir jųjų pelnai.

Plačiai garsinta ir šauk
ta konferencija įvyko vasa
rio 8 dieną šių metų, Ha
zelton, Pa. Susirinko net 
185 įvairiausi gelbėtojai: 
kongresmanai, kasyklų sa
vininkai, mainierių unijos 
atstovai, vaizbininkai, įvai- į 
rūs komersantai • ir šiaip ' 
margo svieto atstovai, ku- i 
rie susinešė visokiausius 
sumanymus ir planus, kaip 
pataisyti blogą padėtį an
glių kasyklose, o pirmoj 
vietoj, tai kaip išgelbėti ka
syklas nuo paskendimo, ku
rios taip greitai grimsta į 
150 ežerų, susidariusių ka
syklų gelmėse, ačiū strip
ping anglies kasimo siste
mai. Tačiau, nepaisant kas 
kokius planus ir sumany
mus turėjo ir patiekė kon
ferencijai, bet kol kas jokio 

! efekto nepadarė, ir nesima
to, kad greitai bus kas pa
daryta, nes visos kalbos ir 
planai ėjo tokia vaga, kad 
sepaliesti kasyklų savinin
kų pelnų. Ir jei tiesioginiai 
konferencijoj ir nebuvo pa
sisakyta, bet kad pirmiau
siai gelbėjimas blogos ka
syklų padėties bus mainie
rių sąskaita, tai mažai ga
li būti abejonės, nes pra
džia jau matosi; jau girdėti 
iš pačių mainierių, kad* “ne
pelningose” kasyklose mai
nieriai pradeda prikasti po 
vieną vagonėlį anglių į die
ną už tą pačią mokestį. • O 
mainierių unijos lokalo 727, 
Wilkes - Barre, Pa., virši
ninkai atsišaukė į lokalo 
narius, kad pastarieji steng
tųsi prikasti daugiau an
glių į dieną, žinoma, už tą 
pačią mokestį, o jei ne, tai 
didžioji Dorrance kasykla 
bus uždaryta, nes kompani
jai minėtoji kasykla “nepel
ninga” operuoti. Ir neten
ka abejoti, jog tokių kasy
klų greitai atsiras labai 
daug trųmnoje ateityje. 
Aišku, jog šis minėto mai
nierių unijos lokalo" 'virši
ninkų atsišaukimas į savo 
narius yra tikras išdavas iš 
tos kasyklų gelbėjimo kon
ferencijos. '

Mainierių unijos vice - 
prezidentas Thomas Kenne
dy pasiūlė net iš devynių 

sritį. Tiems ponams nei 
mainierių, nei kasyklų atei
tis nerūpi ir nerūpėjo; 
jiems daugiausia apeina 
tai, kaip iš valdžios £aufl^ 
pinigų taisymui kasyklų, 
kurias savininkai privedė 
prie katastrofiškos padėties 
per savo nesvietišką godu
mą ir neatbolnų kasimą an
glies taip, kad tik išgauti 
kuo daugiau pelno šiandien, 
o kas rytoj, tai jiems nebu
vo ir nėra svarbu.

Užtad šiandien ir užda
rinėja “nepelningas” kasy
klas, būk jau nebėra dau
giau anglies, nors valdiškos 
skaitlinės parodo visai ką 
kitą; valdiško mainų biuro 
apskaičiavimu, dar nei pusė 
neiškasta kietosios anglies, 
dar randasi jos po žeme 
8,000,000,000 tonu; dar tik 
trečdalis viso labo iškasta 
per daugiau kaip šimtmetį. 
Bet jei ir toliau taip zuus 
kasyklos operuojamos, 'kaip 
šiandien, tai už dešimtiM 
metų, ypatingai Scrantono 
apylinkėje, bus net ir pa
miršta, kad čia buvo anglių 
kasyklos ir kad dar šian
dien guli bilijonai tonų an
glies žemėje.

Tai tokia kietosios an
glies ^asyklu padėtis ir 
toks likimas mainierių, ku
rie praleido daug metų be- 
kasdami anglį, o šiandien 
susilaukė tokios dalios—nei 
darbo, nei duonos!

Anekdotas
Pataria nesibranginti
Saliūne prie baro svečiai 

“politiką” diskusuoja.
Alinis: “Mačiau papie

viuose, jog kur ten Arabi
joj žmonės didelę sumą pi- 

į nigų pažadėjo už ;/ų pabė- 
igusiojo karaliaus galvą.^

Degtininis: “Tai, mat, 
karaliaus galva — tai ne \ 
kopūstas. Aš skaičiau, kad 
senovėje iš nuskintųjų ka
ralių galvų nauji valdonai 
sau vynui gerti taures da- f 
rydavosi.”

Vyninis (Aliniui): “Tu, 
kaimyne, karalių nepaisyk; 
dabar juk demokratijos lai
kai. .. Jei kas bent kiek už 
tavo galvą pasiūlys — imk, 
nesibrangink.”

Jo padėtyje juoko nėra
Du ofiso darbininkai pie

tų laike kalbasi.
Sekretorius: “šiandien 

mūsų bosas tikrai juokingą 
juoką papasakojo. Ar ne 
tiesa?”

Siuntinių rišėjas: “Taip, 
tai juokingas nuotykis.” |

Sekretorius: “Tai kodėl 
gi tu nesijuokei? Visas ofi
sas juokėsi, o tu nė uešyp- 
terėjai.”

Siuntinių rišėjas: “Man 
nebėra reikalo bosui patai
kauti, nes šį rytą jis man 
pasakė, jog aš paskutinę 
diena čia dirbu.”

Galima, bet...
Kartą tūlas pulkininkas 

tapo saujon vieton paskir
tas. Najojon paskirtin at
vykęs, jis rado veik visą bu
vusiojo pulkininko vietą se
nais dokumentais užgrūstą. 
Ryždamasis apvalyti ir pa
tuštinti vietą, jisai telegra
favo savo vyresnybei, pra
šydamas leidimo tuos senus 
popierius sudeginti. . aįa

Vyresnybės ats a k< m a s 
buvo: galite senuosius do
kumentus sudeginti, bet pir
ma juos visus nukopijuoki
te.”

Sutaisė Kas Kitas



San Francisco, Cal. Cleveland, Ohio
Kovo 18 d. iš Kalifornijos 

sostinį Sacramento oficia
lus žinios praneša, kad Ka
lifornijoje esą tik 299,000 
registruotų bedarbių, kurie 
ima nedarbo apdraudą. Tik 
apie pora savaičių pirmiau 
vietiniai laikraščiai rašė, 
kad Kalifornijos valstijoj 
kas savaitė paleidžiama 5,- 
600 darbininkų. Kituose 
pranešimuose rašė, kad jau 
tuo laiku buvo 514,280 užsi
registravusių bedarbių.

Tas rodo, kad bedarbių 
yra dvigubai daugiau, negu 
dabartiniai paduoti skai
čiai. Pavyzdžiui, valdiškos 
laivų pataisymo įmokės pa
leidžia šimtus iš darbų kas 
mėnuo, o už savaitės kitos 
vėl skelbia laikraščiuose, 
kad ten trūksta kelių šim
tų darbininkų. Žinoma, tas 
daronQa politiniais išrokavi- 
mąis, kad paleisti iš darbo 
nenusigąstų; kad nesupras
tų, kodėl bedarbė didinasi, 
ir kad nematytų diplomatų 
kvailos politikos su užsie
niu.

Jeigu dabar Amerika tu
rėtų pilną santaiką su So
vietais ir Kinija, tai čia 
būtu šimtai laivu mū
sų San Francisco ir vi
suose Pacifiko pakraščiuo
se, ir matytume, kokia ko
mercija eitų tarpe mūsų ša
lies ir užsienių. Tada ne
reikėtų bedarbiams eilėse 
stovėti bedarbių įstaigose.

Oaklando priemiestyje 
Berkeley yra gana didelis 
kaimelis vardu Codornices 
Village. Tas visas kaimelis 
buvo subudavotas laike pra
eito karo, kaipo Federal 
Housing Projects. Ju lai
kas jau baigiasi, kaip buvo 
manyta, ikada juos budavo- 
jo. Dabar tų projektų ad- 
mniistracija išdavė 448 no- 
tas-paliepimus, kad į 6 mė
nesius turi būti tušti tie 
namukai, nes bus nugriauti. 
Ten bus statomi civilių 
žmonių namai. Taipgi už 
tam tikro laiko bus išduota 
kitai daliai gyventojų toks 
pat pranešimas, ir tt.

Tame kaimelyje yra 1,900 
šeimynų, Su 5,000 jauname- 
čių vaikučių, mažų ir mo
kinių. Dabar tie gyvento
jai susirūpinę. Šaukia ma
sinius susirinkimus, taria
si, kaip išrišti tą gyvenimo 
problemą, kad jų neišmestų 
ant lauko be namų ir be jo
kios atsakomybės jiems. 
Jau įvyko keli tos rūšies 
protesto susirinkimai. At
sikreipė į federalę ir valsti
jos įstaigas, kad būtų sulai
kytas toks masinis išmeti
mas iš projektų.

Sulaikytas nuo deportacijos
San Francisco mieste 

randasi jau senas gyvento
jas Harry Price, 64 metų 
amžiaus. Gimęs Graikijoj, 
jis atvyko Amerikon jaunas 
būdamas. Buvo gerai atsi
žymėjęs veikėjas. Jis taip
gi vedęs veiklią moterį. Ka
da vienas ir kitas norėjo 
gauti pilietybės popierius, 
tai buvo atmesti kaipo ra
dikalai, ir pasiliko nepilie- 
Čiais.

Dabartiniu laiku, kada 
užėjo ateivių (įžymesnių 
žmonių) persekiojimas, taip 
ir tie du geri draugai buvo 
padėti ant deportacijos į 
Graikiją. Per ilgą laiką ėjo 
kova dėl tų žmonių. Virš 
metai laiko vyras pateko į 
^Ižiovininkų sanatoriją il
gam laikui, o moteris taip
gi laiką sirgo ligoni
nėje! Bet imigracijos val
dininkai vis nesiliovė juos 
tąsę po teismus ir vis diena

3 pusi.—Laisve (Liberty) -Antradien., Baland.-April 6, 1954

po dienai skyrė laiką-jų de
portavimui į Graikiją fa
šistams.

. Vėlesniu laiku jų advoka
tas išreikalavo, kad tie žmo
nės būtų palikti ramybėje, 
nes daktaras griežtai už
draudžia paliuosuoti iš džio
vininkų sanatorijos Harry 
Price, o jo moteris po sun
kios ligos dar net tinkamai 
maistą pasidaryti negali.

Cukraus darbininkai 
Pasirengę Streikui

Longshoremenų Unijos 
pirmininkas Harry Bridges 
jau viešai pareiškė, kad 
jeigu darbaviečių savinin
kai Kalifornijoj ir Hawa- 
juose nepasirašys sutarties 
iki kovo 21 d., tai 17,500 
darbininkų pasirengę išeiti 
i streiką, v *•

Už 30-ties valandų savaitę
CIO konvencijoje Los An

geles buvo pateikti platūs 
pareiškimai apie darbus ir 
bedarbius, žinoma, kad dar
bininkams neužteks darbo 
dirbant 40 valandų i savai
tę. Tad konvencijos suma
nyta rezoliucija, kad reika
lauti 30 valandų savaitės, 
po 6 valandas į dieną, su 40 
valandų mokesčiu. Nors tai 
atrodo sunkiai gaunama, 
bet žinome, kad ir 40 va
landų savaitė nebuvo duota 
geruoju, darbininkai turėjo 
ilgai kovoti.

Patarimas piliečiams
San Francisco, San Mateo 

ir Alamedo apskričių nomi
nacijos dėl būsimų rinkimų 
įvyks balandžio 15 d. Ku
rie persikėlę naujoje vieto- į 
je, turi registruotis iš nau
jo. Alvinais

Worcester, Mass.
Mūsų LLD pal’engimėlis, ku

ris atsibuvo kovo 28-tą cl., vi
sais atžvilgiais buvo pasekmin
gas. Oras pasitaikė gražus, ti
krai pavasariškas, nors bisku- 
tį šaltokas, žmonių buvo daug, 
nors galėjo būti dar daugiau: 
ir būtu buvęs, jei ne atidary
mas naujos ir labai gražios li
goninės, kuri kainavo net sep
tynis milijonus doleriu. Tą 
dieną ligoninę perėjo 15 tūks
tančiu žmonių, tai, žinoma, ten 
buvo daug ii' lietuvių.

Na, o mūsiškiame parengi- 
mėlyje suėjo tik patys draugi
jos patriotai, pasiryžėliai. Val
gių ir gėrimų, šaltų ir karštų 
kuriuos pagamino mūs darbš
čiosios bitelės draugės mote
rys, buvo užtektinai. Joms už 
tai priklauso kreditas.. Už tai 
ir pelno draugijai apginti liks 
pusėtinai gerai. Būtinai čia 
turiu paminėti vieną labai ge
rą draugę ’senutę, tai Onutę 
Stankienę. Nors jau sena am
žiumi, bet nebūna parengimo 
be jos. Ji visuomet jau triū
sia virtuvėje, gamina valgius 
publikai. Garbė jums, draugli
te!

Mes čia turime labai gerų 
draugų farmerių, su kurių pa
galba parengimai būna sėk
mingi. Tai B. ir J. Jakaičiai, 
kurie visuomet aukoja visokių 
produktų. Ir šiam parengimui 
aukojo du didelius sūrius ir 3 
tuzinus kiaušinių. Už sūrius 
įplaukė netoli $10. Jų farma 
randasi West Boro, Mass. Eva 
Aneliauskaitė aukojo sviesto. 
Ji irgi farmerka. Dėkui jums, 
geraširdžiai draugai, dėkui la
bai!

Tik vienas dalykas išėjo ne
maloniai. Juozas Kižys buvo 
prižadėjęs parodyti labai gra
žius lietuviškus paveikslus, bet 
nepribuvo. Dar nežinoma, gal 
turėjo priežastį.

S. J ury is.

Iš ateivių teisių gynimo kon
ferencijos/ kuri ivyko kovo 
14 d., Ukrainu Svetainėje, 

1051 Auburn Ave.

Kenneth Gemmil, Ohio Ko
miteto pirmininkas, atidaryda
mas konferenciją pranešė, kad 
Abner Green išduos nacionalio 
veikimo raportą. Taipgi kal
bės Saul Grossman iš Detroit 
ir UE organizatorius Paul She
pard rodys filmą Sentner Story 
ir kalbės apie dabartinę padė
ti.

Gemmil raportavo toliau.s, 
kad nors šis komitetas tik 
trumpą laiką veikė Ohio vals
tijoje, tačiau nacionaliai dar
buojasi virš 21 metus ginda
mas teises tų, kurie yra gimę 
svetur ir kurių teises valdžia 
kėsinasi atimti, paversti 2 kla
sės piliečiais.

Keikia priminti, kad Ameri
kos negrai yra 2-ros klasės pi
liečiais nuo pat to laiko, kai 
Linkolnas juos išlaisvino iš 
vergijos. Valdžia varo diskri
minaciją ir prieš meksikiečius 
ir portorikiečius, atvykusius j 
J. V. sezoniniams darbams.

Amerikos imigracijos agen
tai pietvakariuose meksikonus 
gaudo su barikadomis —- su
stabdydami mašinas, busus, 
traukinius. Be jokių legalių 
veiksmų nuima juos nuo tų 
transportacijos priemonių nu
vežę iki Meksikos rubežiaus, pa
leidžia eiti namo. Išdirbus ant 
didžiųjų vakarinių rančių-farmų 
per • darbymetę (harvest), po 
laukų apvalymo nuo jų atsikra
to'tuo gaudymu ir deportacijos 
būdu.. Kitam pavasariui atėjus 
vėl tas pats.

Šie persekiojimai vykdomi 
ne vien tik prieš meksikiečius, 
bet ir prieš tautinę ir darbi
ninkišką spaudą. Negana to, 
progresyvių darbiečių laikraš
tis National Guardian ii- kiti 
yra persekiojami.

Išeitis yra: matyti savo kon
gresmanus ir paprašyti, kad 
balsuotų už Lehman-Celler bi
lių, kuris, jei būtų perleistas, 
reikštų mirtį Walter-McCarran 
įstatymui. Tas ypač patogu 
dabar, kuomet kongresmanai 
bus namie Velykų šventėmis. 
Tik nepamirškite turėti “ap- 
pointmentą” pasimatymui su 
kongresmanais, kad jie jūsų 
lauktų.

Elsie Zazrivy, Ohio Komite
to sekretorė, pranešė kad vieti
nis komitetas veikia jau treti 
metai. Turi raštinę. Telefonu 
galima pašaukti bile laiku ir 
jūsų pranešimas pasieks ją ir 
komitetą. Clevelande ir Ohio 
deportacijos smūgis yra pasie
kęs keletą asmenų ir Ohio Ko
mitetas kovoja, kad tuos nelai
mingus asmenis palaikytų jų 
dabartiniuose namuose — J.V. 
kur jie priklauso.

Sam Handleman, komiteto 
legalis patarėjas, pranešė, kad 
deportaciją ir persekiojimus 
sustabdyti bus galima "tik at
šaukiant Walter-McCarran įs
tatymą, -o jo vieton padedant 
Lehman-Celler bilių. Tapęs įs
tatymu, jis žymiai pagerintų 
sveturgimių padėtį Amerikoje. 
Handlemanas taipgi davė se
kantį patarimą sveturgimiams 
reikale:

Jeigu esi pašauktas imigra
cijos raštinėn laišku kartą ar 
daugiau, neik; bet jeigu tave 
sąžinė kamuoja ten nueiti, nu
eik, bet nueik su .advokatu; 
niekados nenueik pats vienas, 
nes rasi save bėdoje.

Nenorint ten eiti reikia nu
eiti tiktai tuomet, kuomet gau
ni subpena arba court order 
yra įduotas jums asmeniškai. 
Tad nueikit su advokatu — 
ne vienas sau.

Jis patarė matyti kandidatą 
į J.. V. Kongresą Charley Va
nik ir kongresmanus Mrs. Bol
ton ir Feighan su prašymu pa
sidarbuoti už Lehman-Celler 
biliaus padarymą įstatymu.

Sentner filmą parodė, kad 
industrial istų samdyti politi
kieriai ir policija darbo vadus 
padaro “subversyviais”, jeigu 
tie vadai reikalauja darbinin
kams uždarbio pakėlimo arba 
geresnių darbo sąlygų.r

Saul Grossman pranešė, kad 
75 asmenys yra ant -deportaci- 

jos Michigane, daugiausia De
troite. Tarpe jų yra Stanley 
Novak, vadinamas darbo sena
toriumi, kurį valdžia nori nu- 
pilietinti.

Praėjusioje Smith Akto bylo
je Detroite paaiškėjo, kad po 
priedanga to akto yra varžo
mi ir persekiojami unijistai 
darbo žmonės, unijos. Fordo 
kompanija turi daug slaptos 
policijos, kuri sekioja nužiūri
mus asmenis ir dirba kartu su
FBI.

Frieda Katz, viena iš Smith 
Akto aukų Clevelande, prane
šė, kad ateinantis jų teismas 
kaštuos daug pinigų advoka
tams ir kitiems iškaščiams. 
Prašė delegatų pranešti organi- 
acijoms keblią padėtį gynime 
civilių teisių ir 11 asmenų, au
kų dabartinės makartizmo iste
rijos. Visi, kurie vertina savo 
civiles teises būtinai turėtų 
prisidėti prie šio svarbaus dar
bo.

Abner Green, Nacionalio Sve
turgimiams Ginti Komiteto se
kretorius, pateikė įdomių in
formacijų. Valstybės Depart-’ 
mentas ir J. V. prokuroras 
Brownell jau pernai buvo pasi
ryžę deportuoti 12,000 nepi- 
liečių ir 10,000 nupilietinti ir 
deportuoti. Bet tų planų ne
įvykdė todėl, kad prisibijoma 
Amerikos visuomenės. Nors 
tiems tikslams yra valdžios pa
skirta milijonai dolerių ir tu
ri tūkstantį agentų, tačiau pu
blikos opinija yra prieš Wal
ter-McCarran ir prieš Brow
nell žygius.

Green atsikreipė į Ohio Ko
mitetą ir į visas organizacijas, 
kad viešai pareikalautų kon
gresinių diskusijų perleidimui 
Lehman-Celler biliaus. Taipgi 
ragino kreiptis į generalį pro
kurorą Bownell, kad jis paliau
tų kamuoti tautinius laikraš
čius. Toliau reikalauti, kad 
Tsermegas broliai ' Steve ir 
Niek būtų paleisti iš kalėjimo.

FBI ir Teisdarystės Dept. 
iš Los Angeles apylinkės išde- 
portavo 1 milijoną meksikiečių, 
jų tarpe daug čia gimusių, ku
rie negalėjo įrodyti, kur gimę, 
neturėjo metrikų. Amerikoje 
yra 30 milionų žmonių be met
rikų — visi jie gali būti depor
tuoti. Šios atakos ant meksi
kiečių darbininkų ga|i atsitik
ti ir amerikiečiams — jokios 

ai. Nepamiršk — tik kon- 
manai gali pakeisti, page- 

dalykus. Matyk juos, pa
le jiems, kad prašai pada- 

įstatymu Lehman-Celler

apsaugos prieš tai nėra kol te- 
bebus galioje dabartiniai įsta- 
tym 
grėsli 
rint 
šaky 
ryti
bilių, panaikinant Walter-Mc- 
Carran įstatymą.

Užgirtos rezoliucijos seka
mais klausimais:

Reikalauti vietinių įcongres- 
manų, kad išeitų už Lehman- 
Celler bilių. Reikalauti public 
hearingsų, taipgi kad delegaci
ja iš šio komiteto lankytų 
vietinius kongresmanus Vely
kų švenčių proga.

Kad organizacijos kreiptųsi 
į Subversive Activities Control 
Board’ą, ragintų SACB pakeis
ti apkaltinimą prieš Saul Gros
sman ir Rose Charnin.

Suorganizuoti moterų komi
tetą, kuris kovotų išsaugoti 
nuo suardymo šeimos — apgi
nant šeimų narius nuo- depor
tacijų.

Protestavo prieš valdžios 
puolimą ant meksikiečių piet
vakarinėje J. V. dalyje ir vi-, 
sur, kur ispaniškai kalbantieji 
darbininkai yra samdomi.

Pasiųsti sveikinimus Tserme
gas broliams ir prašymą Justi-‘ 
cijos Departmental, kad jų de
portavimas būtų sulaikytas.

Pasiųsta Kalifornijos guber
natoriui Knight reikalavimas, ■ 
kad būtų dovanota gyvybė Ro
bertui Wesley Wells (jūsų bal
sas gelbėjo, mirties bausmė jau 
panaikinta).

Ohio Komitetas pasižada, teik
ti visokeriopą pagalbą. Smith 
Akto aukoms, persekiojamiems 
nupilietinimu, deportacijomis 
ir kalėjimu..

Ohio Komiteto valde 1-954 m.: 
Pirminink. Kenneth Gemmil 
Vykdančioji sekretorė Elsie

J. Petraus.

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

LLD 32 kuopa surengė pie
tus kovo 28 d. Parengimas la
bai gerai pavyko. Rodos, tu
rėtų likti ir pelno.

Susirgo Juozas Milleris. O- 
peracija padaryta kovo 29 d. 
Kiek ’ patirta, tai Juozas greit 
pasveiks. Draugai linki jam 
greitai pasveikti.

•
Kas dieną bedarbių eilės 

vis didinasi. O pagerinti pa
dėtį niekas nesirūpina. Ar il
gai taip bus?

•
Girdėjau, kad V. M. Bėk- 

šų duktė Hilda Beckas susi
tarusi susižieduoti. Good 
luck!

Policija pradėjo gaudyti h 
bausti vaikėzus, kurie užpul
dinėja žmones.

•
Žemaitienė jau pardavinė

ja operetės “Pepitos” tikin
tus, buvo atsivežusi ir* j mūsų 
parengimą. Sakė, kad gerokai 
pardavė. Aido ir Sietyno Cho
rai iš Brooklyn© ir Newark© 
tą operetę suvaidins Hartfor 
de gegužės 23 dieną.

Ne whaven iečiai rengiasi 
prie didelio išvažiavimo bir
želio mėnesi, paminėti Fa
ther’s Day. Turėtų įvykti 20 
d. birželio, jeigu bus gauta 
vieta tai dienai.’

J. S. K.

į Bostonas ir Apylinkė
Naujos Anglijos Moterų Sąryšio 

•konferencija įvyks sekmadieni, ba- 
Ūandžio-April 25 d., pradžia 11 vai. 
•ryto, Tautiško Namo salėje, Mon- 
Jello, Mass Veikiantysis Komitetas 
kviečia, yisas Moterų Sąryšio kuo
pas išrinkti delegates ir dalyvauti 
šioje konferencijoje. Taip pat pagei
daujama, kad kuopos išrinkdamos
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TEATRAS
Visi pasiilgome teatro, pagaliau susilaukėme ir dar ne bet 

kokio, o labai įspūdingo, užvardyto:

S 
.3

NE VISADA KATINUI UŽGAVĖNĖS
Keturių Veiksmų Komiška Drama 

Paraše Didis Dramaturgas A. Ostrovskis

Stato scenoje Laisvės Bendrovė

Suvaidins Lietuvių Liaudies Teatro žymiausi vaidintojai:
J. Budrevičius, Elena Brazauskiene, Jonas Lazauskas, Eva Mizarienė, 

Eleonora Tautkus ir Koste Rušinskiiene.

Režisierius Rojus Mizara
Žinant, kas vaidina jau aišku, jog veikalas bus puikiai suvaidintas. Gi re
žisierius pats yra pasižymėjęs dramaturgas ir sumokinimas tikrai bus ge
ras.

Prašome įsitėmyti, kad vaidinimas įvyks

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill, N.Y

Įėjimas Nemokamai
ATEIKITE PAMATYTI ŠĮ NEPAPRASTAI GRAŽŲ VEIKALĄ

Žiuomi parengimu pradedame atžymoj imą Dienraščio Laisves 35-kių metų 
sukakties. Savo dalyvavimu šioje sueigoje paremsite dienraštį Laisvę mo
raliai ir materialiai.

Sekmad., Balandžio 11 April
Pradžia 3-čią valandą po pietų. Prašome nesivelinti

Hartford, Conn.
Pereitų metų pabaigoje 

mes turėjome kelis parengi
mus ir visi buvo pasekmingi. 
Kurie dalyvavo tuose paren
gimuose, buvo pilnai paten
kinti. Tačiau šiemet jau pra
ėjo trys mėnesiai, o iki šiol 
jokio parengimo neturėjome, 
žiemą praleidome be jokio 
parengimo. Tai jaut negerai.

Bet, štai, Sūnų ir Dukterų 
Draugystė sumanė surengti 
parę. Ji atsibus balandžio U 
dieną. Pradžia 3 vai. po pie
tų. Vieta: Laisvės Choro sve
tainė, 155 Hungerford^t.

Draugystė prašo dalyvauti 
šiame parengime visus, o la
biausia draugystės narius. 
Draugai, jūs žinote, kad 
draugystė jau yra keturių 
dešimtų metų, todėl nariai 
kur kas senesni, sirgimų ir 
mirimų 'kas metai vis dau
giau. O tas mažina mūsų iž
dą. Todėl dar sykį prašau 
drauges ir draugus dalyvauti. 
Draugystė yra visų ir visi tu
rime jos reikalais rūpintis.

Vienas is valdybos

Worcester, Mass
A.L.D.L.D. 155 kuopa rengia pa

silinksminimo vakarą, įvyks balan
džio-April 9 d., prasidės 7:30 vai, 
vakare, Lietuvių salėje, 29 Endicott 
St. Prašome visus atsilankyti. Tai 
bus pavasarinio sezono sueiga, pa
sikalbėsime, pažaisime ir turėsime 
skanių užkandžių, namie gamintų, 
kuriuos pagamins mūsų draugės. Vi
si linksmai laiką praleisime.

A. W.
(66-67)

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

delegates paskirtų ir kiek finansi
nės paramos su pasveikinimais kon
ferencijai.

Iki pasimatymo konferencijoje.
Julija Rainard,

40 Ripley Rd., 
Dorchester, Mass.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED FEMALE

OPERATORS. Exp. on Merrow 
machines. Also Collar setters on 
Children’s sportswear. Day or night 
shift. Steady person or phone. Mr. 
Cola. HO. 7-2834. Chadwick Women 
& Children’s Sportswear, 1928 So. 
Chadwick St.

(62-68)

Baltimore, Md.
ATTENTION. Top soil $15.00 per 

truck load, plus small hauling 
charge. Immediate delivery. Cal! 
Glen Bumie 2584.

(62-71)

So. Boston, Mass.
Ateinantį sekmadienį, balandžio- 

April 11 d., 6 v. vakare, 318 Broad
way, literatūros moterys rengia gra
žų parengimą pagerbimui savo darb
ščiųjų gaspadinių, kurios dirba pa
rengimuose. Vasarą dirba piknikuo
se, o žiemą svetainėse. Jųjų rūpes
čiu ir triusu mes turime vaišingų 
parengimų, kuriuose linksmai pra
leidžiame laiką.

. šiame parengime visas maistas 
bus paruoštas sulig sveikatos at
žvilgio. Taip kaip ištikrųjų žmonės 
turėtų maitintis, kad būti sveikais 
ir ilgai gyventi. Tad nepraleiskite 
šios nepaprastos progos, ateikite vi
si. Mes užtikriname, kad turėsite 
gerą laiką.

Rengėjai.
(66-68)

: MATTHEW A. !
• BUYUS :
J (BUYAUSKAS) J
J LAIDOTUVIŲ •<
I DIREKTORIUS 1

> j

J 426 Lafayette St. 5
! Newark, 5, N. J. <
J MArket 2-S172 J
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NewYorko^/žfežgfeZinl(B
Teismas dabar prilygtu 
Fosterio nužudymui

R aga n gau d ž i a i p as i m o j o
senuką darbininku vadą Kos
teri būtinai ištempti i teismą. 
Jie siūlo atmesti daktaru pir
mesnių trijų tyrinėjimu da
vinius. Daktarai trimis atve
jais buvo palūdi.je, kad r es
teris yra sunkiai sergantis šir
dies liga. Visi pirmesnieji ty
rinėjimai pripažino, kad ver
timas ji stoti teisman gali tap
ti jam mirtingas.

Fosterio byla buvo atskirta 
nuo kitu.

Dabar, ragangaudžiams vėl 
norint jo bylą prijungti prie 
kitu, kilo iš liaudies smarkūs 
protestai. Ragangaudžiai no
rėjo pasiskelbti “gerašir
džiais.” Jie. girdi, pasisteng
sią greitai nuteisti, kad Fos- 
teris ilgai nevargtu.

Foster is per savo advoka
tą Įteiktame pareiškime atsi
sako toki “greitą” teisimą 
priimti. Juk kuomet teisiama 
laisvoji mintis. spausdintas 
žodis ir organizacijos, greitas 
išaiškinimas padėties negali
mas.

Autorius Fast sveikino 
Gegužinės rengėjus

Newyorkietis unijistų ko
mitetas Gegužės Pirmosios 
minėjimui rengti 'gavo sveiki
nimą nuo žymiojo novelių au
toriaus Howard Fast o. Be kit
ko, jis pareiškė:

“Gegužinė tradiciniai bū
davo metiniu momentu ge
riausioms ir kovingiausioms 
jėgoms demonstruoti tai. Į ką 
jie tiki. Kaip vienas tų, kurie 
kas metai dalyvauja Geguži
nės minėjime, aš sveikinu N. 
Yorko organizuotų darbinin
kų ryž imąsi užtikrinti, kad ši 
Gegužinė bus atmintina die
na didžiųjų Gegužės Pirmos 
minėjimų tradicijoje.”

Gaisre žuvo 2 asmenys
Brook lyne ištikus gaisrui 

4 aukštų name prie 136 
Chauncey St. žuvo antrojo 
ankšto gyventoja Mrs. Anne 
Dreschler, 37 m., ir 4-to auk
što gyventojų Lane sūnelis 
Frankie, 2 metų. Skaudžiai 
apdegė jo sesutė Dolores, 1 
metų, taipgi ją išgelbėjusią 
policistas Fowler.

Gaisras ištiko po pietų. Sa
koma, Įsikūręs iš užmigusio 
rūkoriaus John Stakeno pa
degtos minkštos kėdės. Atbu
dęs, vieton gesinti savo pa
darytą bėdą ten pat, jis už
degtą kėdę bandęs išstumti iš 
savo buto. Kedei Įkliuvus j 
tarpdurį, jis pabėgo ją pali
kęs degančią. Areštuotas kaip 
kaltininkas tų dviejų asmenų 
mirties.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

PARDAVIMAI
OT, JUMS PROGA!

Parsiduoda Photo Art Studio, ar
ba priimtinas partnerys, vyras ar 
moteriškė. Jei ir nemokantys to 
amato, tai išmokysiu.

Studija gražiai jrengta, gerojo 
vietoje, vienas blokas nuo Jamaica 
Ave. linijos traukinio, Norwood 
Ave. stoties.

Vieta apgyventa lietuviais, vokie
čiais, žydais, italais ir kitomis tau
tomis. Tame bloke randasi lietu
viška bučernė ir lietuviškas statio
nery Storas. 2 vokiškos bučernės, 2 
kriaučių Cleaning krautuves, vais
tinė ir likerių krautuvė, batų taisy
mo Storas ir skalbykla.

Photo—Art Studio randasi 271 
Ridgewood Ave., Brooklyn 8, N. Y, 
Nutraukia ir išdirba paveikslus, 
parduoda rėmus ir stiklus, kenjo- 
rus, filmas ir visokius kitokius Pho
to studijo reikalingus dalykus.

Art—Photo Studio 
parsiduoda labai pigiai arba priim
siu pusininką labai lengvom sąly
gom. Kreipkitės greit:

Tel. AP. 7-1145
Saukite vakarais nuo 6:30 P. M. 
Šeštadieniais ir sekmad., 8 A. M.

Visi prašomi pasidarbuoti 
už sėkmingą teatrą

Iš pirmesnių šiame ir Meno 
skyriuj pranešimų jau matėt, 
jog veikalas “Ne visada kati
nui Užgavėnės” bus Įdomus. 
Taip pat. matėte vaidintojų 
vardus, t) tai vardai, kurių 
ten buvimas jau pasako, kad 
veikalas bus suvaidintas ge
rai.

Tai ko dar trūksta teatro 
sėkmingumui ?

To likusio sėkmingumo ak
toriais esate jūs visi, kurie ši 
pranešimą skaitote. Nuo jūsų 
pasidarbavmo priklausys kie
kis publikos. Jūs. tiktai jūs, 
galite visus žmones pasiekti

Pakaitos policijoje
Policijos viršininkas Adams 

paskelbė, kad panaikinami 7 
nepaprastosios padėties sk\a- 
dai. Iš panaikintųjų tūli poli- 
cistai bus perkelti i likusius 
13 skvadų, o 119 eilinių ir 11 
saržentų sugrąžinti papras
toms pareigoms. Sako, kad 
tose vietose nepaprastajai pa
galbai buvę mažiau 8 iššau
kimų per mėnesi.

New Yorko žydai minėjo 
300 metų sukaktį nuo pirmų
jų žydų apsigyvenimo J. V.

Pardavimu Easter Seal- 
stampučių New Yorko tikisi 
sukelti $150,000.

Anita Bjork ir Gregory Peck scenoje is 20th Centu
ry-Fox filmos “Night People,” rodomos Roxy Teatre, 
New Yorke. <

Virginia 9-6125PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

2—3; &—8 P. M.
By Appointment 87-20 85th Street

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N. Y.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai įrengtą

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

Telephone EVergreen 4-8174

savo giminėje, kaimynuose, 
ša po j e.

Prašome kviesti visus. Jo
kios Įžanginės mokosties ne
bus. Kiekvienam išgalima at
vykti ir dalyvaut.

A cikutas statomas paminė
ti 35-sius motus Laisvės išėji
mo dienraščiu. Liaudies Teat
ro aktorių pasišventimas vei
kalą suvaidinti nemokamai 
leidžia ji ir publikai suteikti 
nemokamai. Viskas kita pri
klauso nuo jūsų malonaus at
silankymo i Liberty Auditori
ją balandžio 1 1-tą ir nuo pa
sidarbavimo kitus sukviesti.

Miesto Tarybos daugumos 
lyderis Šarkis ragino tyrinėti 
arklių ' lenktynių iškaščius 
miestui. Jis sako: to visko 
priežiūra ir sargyba miestui 
kainuoja daug, o iš ten pel
nus susigrobia \alstijos val
džia. I r

Du jaunamečiai apiplėšė 
krautuvėlę Glendale srityje ir 
savininkę paliko užrakintą 
užkišo kaltą spynos vietoje.

Kenmore Hotel maudynėje 
atrastas pakaruokliu Harry 
Gromie, 15 m. Menama, kad 
pats pasikoręs ir kad tiktai 
tuo tikslu ten užėjęs, nes jo 
namai randasi Long Island 
City.

į Pasiūlytas didžiausias 
miesto budžetas

Majoras Wagner pasiūlė 
ateinančių metų budžetui 
planą. Budžetas yra aštuntas 
iš eilės viršijąs bilijoninę su
mą — viso $1,639,388,325.. 
Yra didžiausias iš visų, 99 mi
lijonais didesnis už pernykštį. 
Tačiau ir šiame nėra pakan
kamų priedų miesto tarnau
tojams, nei visu reikalingų 
miestui pagerinimų.

Pajamomš gauti pamatiniai 
niekas nepakeista. Tai yra: 
eilinis žmogus tebebus tak- 
suojamas, kaip buvo, dar su 
tūlais priedais. Prie palieka
mų jau buvusių sales tax pri
dedama naujas taksavimas 
už tūlus patarnavimus, kurio 
neišvengiami ir eiliniam žmo
gui. Pakėlimas taksų ant ne- 
judomo turto taipgi uždeda
mas lygiu procentu mažiu
kams, kaip kad ir milijoni
nėms nuosavybėms. O tos di
džiosios nuosavybės tebepa- 
silieka nedataksuotos. . .

Filmos-Teatrai
“It Should Happen to You’’

žinodami, kad Judy Holli
day gavo prizą už jos rolę 
dramatiškame veikale ir fil- 
moje “Born Yesterday,” nuė
jome pamatyti jos naujausj 
veikalą-filmą “It Should Ha
ppen to You.”

Kartais filmų industrija ex- 
ploatuoja pagarsėjusi vardą 
su prasta filmą, remdamiesi 
vien pagarsėjimu tos filmos 
žvaigždės. Todėl nuėjome su 
abejojimu.

Bet, apsirikome. Atrodo, 
kad Judy Holliday nesiduos 
exploatuoti sip blogomis fil- 
momis. šita filmą yra satiri- 
zavimas amerikinio apgarsi
nimų biznio ir T. V. progra
mų. žinoma, pinasi ii’ meile 
ir kiti dalykai, bet iš viso, tai 
labai gera filmą.

“lt Should Happen to 
You” yra filmą aukščiausios 
vertės, ne tik dėl satires, bet 
ir dėl parodymo skirtingo 
turčių gyvenimo nuo biednų- 
jų. Tačiau reikia skaityti tarp 
eilučių.

C. S.

Dr. A. Petriką
DANTŲ ,GYDYTOJAS i 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrcen 7-6868

VALANDOS: 
I

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

į < TONY’S |
Į UP-TO-DATE I

I BARBER SHOP I
* I
Į ANTANAS LEIMONAS j 

Savininkas *

I 306 UNION AVENUE !
! x BROOKLYN, N. Y. J
I 1j Gerai Patyręs Barberis |

Į PEIST. LANE 1 
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 Specialistei:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6238

*’ ij

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NAMŲ DARBININKĖ
Žemiau 45 metų, guolis vietoje at
skirame maloniame kambaryje, mo
derniškuose mažuose namuose. Visi 
įrengimai moderniniai. Gera mokes
tis, linksma namų atmosfera. Biz
nierių pora ir vienas vaikas. Su 
paliudijimų.

Tel. Belle Harbor 5-3708
(66-68)

HAIRDRESSER—TINTER

Greitai, pilnai patyrusi visam 
darbui.

NU GLAMORE BEAUTY SALON
Lobby of Empire State Bldg.

(65-68)

OPERATORĖ
Prie sekcijų darbo ant moteriškų 
suknelių. Taipgi reikalinga zipper j- 
statytoja. Nuolatinis darbas.

Kreipkitės:
CORONATION S P O RTS W E A R
2640 Nostrand Ave., Brooklyn

(65-69)

VIRĖJA—NAMŲ DARBININKĖ 
Geram virimui ir siuvimui. Visi įren
gimai elektriniai. Guolis atskirame 
kambaryje. 3 mokyklos amžiaus vai
kai. Tinkamas liuoslaikis. Kalbanti 
kiek nors angliškai. Linksma namų 
atmosfera. $45 į savaitę. Su paliu
dijimu. Telefonuokite:

Port Washington 7-6390
(G5-67)

REIKALINGOS SLAUGĖS
R. N. ir laisniuotos practical. Taip
gi patyrusios slaugių pagalbininkės. 
Gera alga, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
OCEAN PARKWAY NURSING 

HOME
1320 Ocean Parkway, Brooklyn 

Tel. ES. 5-8228
(65-67)

DIRBTINIŲ GĖLIŲ—FORELADY 
Turi būtį su patyrimu toje srityje. 
Taipgi Dirbtiniu Gelių -Branchers. 
Patyrusios. Graži šviesi vieta, links

mos darbo sąlygos, nuolat, gera 
mokestis. Kreipkitės: 

ARTIFLOR MFG. CO.
686 Broadway, N. V. C. 

(arti visų subways) 
Tel. GR. 3-1222

(65-67)

REAL ESTATE

CAMBRIA HEIGHTS
Ideališkas šeimai su giminėmis, at
skirtas mūrinis namas. English Tu
dor 6I2 kambariai, ištaisytas apart - 
mentas skiepe. Puiki rezidencijine 
kaimynystė, arti mokyklų, krautu
vių, tranąportacijos ir bažnyčių. Pil
niausia moderninis. Dvi virtuvės, 2J 
maudynės (1 Hollywood), gražus' 
kiemas. Terrace, porčiai. Combina
tion storms, blinds, nuolaidus sto
gas. Nuo sienos iki sienos išklotas 
divonais. Indų plovimui mašina, au
tomatinė skalbimui mašina, džiovin
tuvas, 2 šaldytuvai, 2 pečiai, smar
kus šaldytuvas. Elektrifikuotos į 
viršų kylančios garadžiaus durys.

Aii’ Conditioned. Kaina $23,000 
Teis. LA. 8-7182 ar LA. 5-0144 

(65-66)

FLATBUSH
Detached, 1 šeimos, gerose sąlygose 
namas. Žemės 50x100, 8 kambariai 
su porčiais. 2 karam garadžius, cen
ter hall. Puikioje kaimynystėje, 
priešais naują moderninę mokyklą. 
Arti BMT.

Kaina $17,500
Telefonas: IN. 9-5944

(65-67)

VALLEY STREAM, L. I.
85 So. Montague Street 

Custom Built vasarnamis. 3 motų 
senumo. 5 dideli kambariai. 75x100 
Aliejus, šiltu vandeniu šildomas. 
Garadžius. Poilsiui basementas. Pla
tus attic. Daug kitų priedų. Du blo
kai nuo Merrick Rd. $15,800.

Savininko telefonas:
VA. 5-8893

(65-67)

For Rent

MECHANIC
AUTO BODY & FENDER MAN

Pasirenduoja vieta įsisteigusiame 
service station. Gera veikli vieta, 
galima daryti puikiausią pragyveni
mą.

šaukite: CH. 8-9224

Summer Home For Rent 
FREEPORT WATER FRONT 

70 pėdų nauja užtvara 
2 miegrūmiai. 2 maudynės 

Naujas Namas 
$2,500 Vasariniam Sezonui 

Tel. FR. 8-4213
(66-72)

For Sale

BELLPORT BEACH ESTATES: 4 
rūmų cottage, pilnai įrengta, 
screened porčiai, visi naudingumai, 
kampas, 80x180 žemės plotas, išfor- 
nišiuotas, . žuvavimas, maudymasis, 
$6,500. Šaukite:

PResdent 3-6633
(66-71)

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

HELP WANTED—FEMALE

.MANICURIST
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė.
Naujas moderniniai įsteigtas .salon.

Taipgi v
REIKALINGA SHAMPOOIST

Kreipkitės:
WALTER OF 5th AVE.

White Plains 8-6388
88 Westchester Ave.
White Plains, N. Y.

i66-68

HAIRDRESSERS
Patyrę. Visame darbe. Gera algo. 
Puikios darbo sąlygos. Oru vėdina
ma šapa. Kreipkitės:

GUY VITETTA HAIRDRESSER 
428 Mamaroneck Ave., 

Mamaroneck, N. Y. 
Mamaroneck 9-0359

(60-66)

HAIRDRESSER
Permanent waver, plaukų dažytoja, 
patyrusi visame darbe. Gera alga ir 
komisas. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
LINDELLA BEAUTY SALON 

217 West 281st St., N.Y.C.
(arti Broadway)

(62-66)

FINGERWAVER
Patyrusi, pilnai mokanti beauty ope
ratorė. Pilnam laikui ar savaitgi

liais. Viršiausia alga. Linksmos dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

RAE & SAL’S BEAUTY SALON 
7113 — 18th Ave., Brooklyn

Tel. BE. 6-9656
(62-66)

HAIRDRESSERS
Dirbti New Rochelle's

Naujausiame Moderniniame

Beauty Salon
PATYRUSIOS

Regullarės Darbo Valandos
Gera Alga ir Komisas 

Kreipkitės:
ENTERPRISE BEAUTY SALON

543 Main St., New Rochelle,
Tel. NE. 6-2214

(62-68)

BEAUTICIAN-MANICURIST

Patyrusi. Puikiausia alga. 5 dieni) 
savaitė --valandos 9-5:30. Linksmos 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

KURT’S BEAUTY SALON
4 Wellwyn Rd., Great Neck, L. I.

Tel. Great Neck 2-6285
(63-67)

NAMŲ DARBININKĖ
Nereikia valgių gaminti, visi įren
gimai elektriniai, prižiūūrėjimas vai
ko. Guolis vieloje ar kitur. Gera al
ga, linksma namų atmosfera. Su 
paliudijimais.

Telefonuokite:
Rockville Center 4-3147

(64-66)

PATARNAUTOJA PRIE BARO
Patyrusi, puikiausia mokestis, geri 
tipai. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
286 Broome St., N. Y. C.

CA. 6-8870
(64-66)

BEAUTICIAN
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė. 

Gera mokestis, linksmos darbo są
lygos. Kreipkitės:

ERNEST HAIRDRESSER
71 Merrick Rd., Baldwin L. I. 

Tel. Baldwin 3-4204
(63-69)

VIRĖJA
Sekmadieniais nedirbama. Kreipki
tės asmeniškai. Gera mokestis, nuo
lat, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
Scarsdale Diner

Scarsdale Ave., Scarsdale, N. V.
Tel. SC. 3-9760

(64-66)

MERGINA—MOTERIŠKĖ— 
PATYRUSI

Namų aptarnautoja, priežiūrai vai
ko. Laikoma kiti darbininkai. Geri 
namai, atskiras kambarys.

Telefonuokite:
FLushing 8-6580

(66-68)

BEAUTICIAN
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė.
Turi būti gera hair-stylist. Gera mo
kestis, linksmos darbo sąlygos.

Kreipkitės:
THE DAWN’S BEAUTY SALON

42 Merrick Ave., Merrick, L. I.
Tel. Freeport 9-3479

(66-72)

BARO APTARNAUTOJvl
Nuolatinis darbas, gera mokestis 

ir tipai 
Kreipkitės: 

CYPRESS INN 
1702 Stanhope St. 

Ridgewood, Queens

MOTINAI PAGELBININKĖ 
Jauna mergina, tur kalbėt angliš
kai, guolis vietoje, maloniame rū

me. Vienas njokyklos vaikas. Leng
vas darbas. Vėliaus atvykusi priim
tina. Gražiai sugyvenanti šeima.

Telefonuokite FL. 3-5111
(66-67)

4 pg],—Laisvg (Liberty)- Antradien., Baland.-April 6, 1954

NEW YORK
MALE and FEMALE

HEATHCOTE EMPLOYMENT
AGENCY 4 'W,

6 Palmer Ave. Scarsdale 3-61W) 
Scarsdale, N. V. Scarsdale 8-3038 

Greit reikalingos poros $400. Na
mų darbininkai $50 ir aukštyn. Die
niniai darbininkai, auklės, virėjai, 
governankos. Darbas gražiuose na
muose su puikiausiu apmokėjimu.

Kreipkitės tuojau.
(43-73)

COUPLE
Permanent position, good pay on 

small dairy farm. Completely me
chanized. Own quarters: automatic 
heating: electricity, farm products, 
privileges. Man lakes care of farm, 
wife of house; including references. 
Call CO. 5-0870 or write
LAZARE KAPLAN, 630 Fifth Ave., 
N. ¥., 20, N. V.

< 65-66)

BEAUTICIAN
Pilnam ar daliai laiko, pilnai mo
kanti ir patyrusi plaukų dažytoja. 
Alga, priedas aukštas aukštas ko
misas. Kreipkitės:

RAYMOND OF GREAT NECK 
63 Cutter Mill Rd. 
Great Neck, L. 1.

NAMŲ DARBININKE ••
Biznierių porai su mokyklos vąjkii. 
Atskiras kambarys su maudyne, 
ra alga. Su paliudijimu. Telefoniio- 
kite:

PR. 5-7095
Jei neatsilieps, šaukite:

JA. 6-5323
(66-67)

HELP WANTED MALE

HAIRSTYLIST
Patyręs vyras, naujam, modeminiai 
jsteigtam salonui. Gera proga am
bicingam vyrui.

Kreipkitės:
WALTER OF 5th AVE.

38 Westchester Ave., 
White Plains, N. V.

Tel. Wliite Plains 8-6338
s (66-68)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

GREENPOINT

2 Aukštų Kampinis Namas. 
Išnuomosime visą ar parduosime 
4500 keturkampių pėdų—60x90 

Norman & Monitor Sts., Brooklpi 
Nerestriktuota. vieta

Tel. ES. 7-0685
(64-66)

CANDY-STATIOVERY
LUNCHEONETTE-FO UNTAIN 

Taipgi parduoda žaislus. I Pilna i įren
gtas. Gera veikli kampinė vieta, Mrti 
mokyklos ir parko. 3 apšildomi kam
bariai iš užpakalio. Daro gerą pra
gyvenimą. Biznis lengvai padidina
mas. Gera biznio proga porai ar pu
sininkams. Savininkas parduoda su 
nuostoliu, priežastis - mirtis šei
moje. Šaukite saviniinką:

HYyacinth 7-9345
(62-68)

| CHILDREN BOARDED I
LAURA PARKER SLAUGIŲ 

NAMAS
24 valandų puikiausias slaugių ap- 
tanravimas. Gražioje ir patogioje 
vietoje.

BLANCHE MATES 
Savininkė-Vedėja 
158 Meadow' Lane 

New Rochelle, N. Y.
Tel. NE. 2-6110

(63-67)

REAL ESTATE

FLORAL PARK
Moderninis Stucco namas. 6 kamba
riai. l’a maudynių. Garadžius. Patio 
Venetians. Aliejum šildoma. Pėsčiam 
iki geležinkelio stoties. Arti Our 
Lady of Victory parapijos. $14,500.

Primrose 5-1998
(65-^)

SUNNYSIDE GARDENS
2 šeimų namas. 2 ir 4 rūmų apart- 
tnentai gatavai užėmimui. Ištaisytas 
skiepas ir attic. Sun parlor atviri 
porčiai su užlaidomis. Arti sųj^vays. 
mokyklų ir krautuvių. Puikus pirki
nys del 2 lietuvių šeimų.

Turite Pamatyti.
Kaina $17,500 

Telefonuokite: STIlIwell 6-8824 
(65-67)

FREEPORT WATERFRONT
70 pėdų nauja vandens užtvara, gi
lus vandens kanalas; Puikūs, nauji 
2 miegrūmiai, 2 maudynėms apskri
tų metų namai. 30 pėdų gj'vcnamo- 
jo rūmo—valgymui rūmo kombina
cija. Elektriniai jrengta virtuvė.

$23,500.
Tel. FR. 8-4218

(66-71)

SCARSDALE
58 Bradley Road

Naujas, modeminis colonial. Dideli 
kambariai, 3 maudynės, stall Show
er, 14 akro žemės, 2 karam gara
džius.

Prieinamai
Tel. Scarsdale 3-0602

(66-68)

Norintieji pirkti bizAį, na. 
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.




