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KRISLAI
Protingas unijos vadas.
Vyskupas Sheil.
Tarybinės žvaigždės

“Pataisė.”
Dr. Oppenheimer.

’ 'šiandien formaliai ir ofici
aliai prasideda metinis dien
raščio Laisves finansinio su
stiprinimo vajus. Plačiau 
apie tai i 
kituose 
se.

pvslapiuo-

visi susirūpin-
jaus sėmingutumėme šit 

pravedi m u.

Visi mes norime, kad Lais
vė išsilaikytų dienraščiu. Bet 
be finansinės paramos negalės 
išsilaikyti. Tai aišku, kaip
diena.

Būtinai reikia, kad šis va
jus pilnai pavyktų. Tai pasa
kome aiškiai ir atvirai.

Visi skaitytojai ir dienraš
čio prieteliai šaukiami tal
kon !

Automobilistų unijos Fordo 
lokalo 6OO prezidentą Carl 
Stellato reikia priskaityti prie 
išmintingųjų 
sako. k;A<l j 
įtraukimai Amerikos i Indoki- 
nff os karą.

Stellato rašo:
“Mes lokale 600 geriau ei

sime į beduonių gretas, negu 
leisime nors vienam amerikie
čiui numirti išlaikymui fran- 
cūziško kolonizmo Azijoje.

“Mes manome, kad Ame
rikos imonės turi budėti, jog 
mes nebūtumėme Įtraukti i 
antrąją Korėją i š ė m imu: 
francūziškų kaštonų, kurie 
jau sudegę, iš ugnies.”

Būtų gerai, kad visi 
unijų lyderiai taip aiškiai 
sisakytų tuo klausimu.

unijos vadu. Jis 
; p r i e š i n g a s

pa-

Reikia karštai pasveikinti 
ir katalikų bažnyčios vysku
pą Sheil.

Vyskupas Shed kalbėjo CIO 
konferencijoje ir griežčiausiai 
pasmerkė McCarthy.

Šis dvasininkas parodė 
daug drąsos.

tarybi-
Jie

CIO' REIKALAUJA 
TINKAMAI PAKELTI 
SENATVĖS PENSIJA

MŪSŲ $10,000
VAJAUS EIGA

Washington. — James B. 
Carey, CIO sekretorius - 
iždininkas, ragino Kon
gresą labiau pagerinti se
natvės pensijas, negu pen
kiais doleriais per mėnesį, 
kaip kad siūlo prezidentas 
Eisenhoweris. Kalbėdamas 
kongresiniam lėšų komite
tui, Carey taip pat reikala
vo mokėti senatvės pensiją 
ir nesulaukusiems 65 me-

tų chroniškiems ligoniams.
Fabrikantai priešinasi 
pensijų didinimui

Valstijų Verslo 
komisija kritikavo
džios sumanymą pakelti 
senatvės pensiją $5 per 
mėnesį. Sako, jei pensija 
būtų pakelta, tai mestų 
darbą ir daugelis tų, kurie 
dar gali dirbti.

Štai pirmas gražus pasirodymas

DULLES IR EDENAS 
SIŪLO SUTARTĮ PRIEŠ 
KOMUNIZM Į AZIJOJE

London. — Amerikos val
stybės sekretorius John F. 
Dulles ir Anglijos užsienio 

CIO 000 I reikalų ministras Anthony 
Susirinko gražus Brooklyno ir plačios ^den išleido bendrą

Reutheris ragina 
palengvinti taksus 
daugumai žmonių

Liaudininkai pašovė 
50 amerikinių lėktuvų 
prie Dien Bien Fu

Kanadon atvyksta l 
nių menininkų grupė, 
ten pabus ištisas tris savaites. 
Pirmutinis koncertas įvyks 
Tordfeto mieste balandžio 24 
dieną.

Visa Kanada didžiai susi- 
domėj usi.

Tribūna sekami artistai:
Leonid Kogan — smuiki

ninkas.
Prof. Pavel Serebriakov— 

pianistas.

Arth ur Frinbcrg—solistas.
Sofija Golovkin ir Leonid 

Ahdanov—baletiniai šokėjai.
Galina C. Maximova — 

akompanistė.
Juos pakvietė Kanados-So- 

vietų Draugiškumo Draugija.
Kanados valdžia nebijo ta

rybinius artistus įsileisti. Pjn>- 
gresas geroj on pusėn.

Grigaitis tvirtina, kad jis 
rfėsakęs, jog dabar Sovietų 
Sąjungos kaliniai badu mari
nami^* Aišku, girdi, kad su 
d vieni is svarais duonos per 
dieną niekas badu nenumirs.

Bet šitas davinys tik da
bar esąs laimėtas. Pirmiau

(Tąsa 4—tame puslap.)

Washington. — Walter 
Reuther, CIO unijų pir
mininkas, parėmė demo
krato senatoriaus George 
pasiūlymą — netaksuoti as
meniniu pajamų iki $800 
einamaisiais metais, o se
kamais metais palikti be 
taksu asmenines įplaukas 
iki $1,000.

Reuther, kuris taip pat 
yra Automobiliu Darbinin
ku Unijos pirmininkas, kal
bėjo Senato komitete. Nu
rodinėjo, kad jeigu taip bū
tų palengvinti asmeniniai 
taksai, tai žmonės galėtų 
daugiau dirbinių pirkti; 
tad geriau eitų fabrikiniai 
darbai.

Reutheris peikė valdžios 
planą, peršanti numušt tak
sus tūliems pirkiniams, ku
riuos daugiausia turtingie-

Peking. — Kinijos Liau
dies Respublikos radijas 
praneša, kad Vietnamo 
liaudininkai nušovė dar 
viena amerikini bombone
ši, talkavusi francūzams, 
kuriuos liaudininkai apgu
la tvirtoviškame Dien 
Bien Fu mieste.

Kinijos radijas sako, jog 
liaudininkai sunaikino 
sunkiai sužalojo viso 
50 francūzu lėktuvu 
mūšius dėl D. B. Fu.

Balandžio 11 d. Richmond Hill Liberty Auditorijoje 
įvyko nepaprastai sėkmingas parengimas dienraščio 

! Laisvės naudai. Tai buvo atidarymas mūsų l
Rūmų I fondo vajaus.

apylinkės lietuvių būrys. Jie karštai atsiliepė į pra
šymą aukomis paremti šio labai svarbaus vajaus pra
džia.

Čionai telpa vardai aukotojų. Prašome kitų kolonijų 
Laisvės draugus ir prietelius pasekti jų pavyzdį ir mes
tis vajaus darban.

W. ir H. Keršuliai ..........
Maksimįškis ... *............
D. M. Šolomskas ir šeima
S. Sasna...........................
P. ir N. Bukniai.............
Jonas Grybas ................
K. Petrikienė ................ .
Antanas ir Ilse Bimbai ..
Fairlawnietis..................
Maikė ...........................
W. ir O. Baltrušaičiai ...
Jonas Patašius................
Ona Brooklynietė .........
J. Steponaitis ................
George Wareson ...........
V. Tauras ........................
K. Depsas........................
Antanas.........................
A. Gilmanienė .............. .
Leo Gavrilovich ..............
J. Balčiūnas ..................
Brooklynietis ...................

If' R. Mizara ........................
! L.R, Baranik......................

$36.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00 
35.00 
20.00 
20.00
20.00 
20.00 
20.00 
20.00
15.00

reiškimą, kad reikėtų da
ryti karinę dešimties šalių 
sutartį,, prieš komtmizmą 
pietiniai - rytinėje* Azijo
je. Tos šalys — tai Angli
ja, Jungt. Valstijos, Fran- 
cija, Australija, Naujoji

Zelandija, Indonezija, Fi
lipinai, Thailandas, Indo
kinija (Francijos koloni
ja) ir “gal dar kas.”

Dulles vėl atsišaukė į “vi
są laisvąjį pasaulį,” kad 
padėtų Franci jai sumušti 
Vietnamo komunistus.

4-:

bei 
jau 
per

Hanoi. Indokin. — Pran
cūzai sakosi perkirtę vieš
kelį, kuriuo Vietnamo ko
munistai veržėsi į Laos, ki
tą Indokinijos provinciją.

Dar 10 šalių pirks 
sovietinę nafta

Senas Eastonietis 
J. ir M. K. ..... 
A. Balčiūnas ...

Jisai sakė, valdžia dide
liais glėbiais mažina tak
sus turčiams, “o eiliniams 
amerikiečiams žada tiktai 
menkus trupinius numesti.”

Išteisinta lietuvaite, 
užmušus savo vyrų

Ka- 
vyrą 
metu v

Maskva. — Sovietų Są
junga yra padariusi bei da
ro sutartis dar su dešim
čia šalių, norinčių pirkti 
sovietinę naftą ir gazoliną. 
Žada joms parduoti dau
giau kaip 4 milijonus me- 
triškų tonų “aliejaus” per 
metus. Metriškas tonas 
yra 2205 svarai.

Perka bei pirks sovietinę 
naftą Izraelis, Argentina, 
Suomija, Islandija ir Indi
ja.

Pernai Sovietų Sąjunga 
pardavė svetimiems kraš
tams 2,000,000 tonų naf
tos.

J. ir S. Bimbai, Hawthorne, N. J..........
M. Grigas.................................................
F. ir O. Reinhardt............ . ................... ,
K. Milinkevičius ......................................
Kazys Balčiūnas ......................................
K. Joneliūnas ........................ . ................

/

F. ir O. černevičiai .................................
P. M. šolomskas ......................................

(Daugiau bus rytojaus laidoje)

15.00 
15.00 
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Kongresmanai grasina 
sulaikyt amerikinę 
laramą Indijai

Washington. — Republi 
konai kongresinėje užsie- I 
nio reikalų komisijoje gra
sina pasistengti, kad būtų 
atmestas valdžios pasiūly
mas — suteikti Indijai 76 
milijonus dolerių medžia
ginės paramos, ypač ge
ležinkeliams bei vieške
liams išvystyti.

Kongresmanai Donald 
Jackson ir Walter Judd 
smerkė Indija, kad jinai ne
prisideda prie Amerikos 
talkininku prieš Sovietų 
Sąjungą bei Kinijos komu
nistus, bet "laikosi bepusiš- 
kai tarp-Rytų ir vaka rų.

Judd sakė, “nors Indija 
priešinasi komunistams 
namie, bet ji padeda ko
munizmui kituose kraštuo- 

o

D A RRIEčIAI SMERKIA 
DULLESO PLANĄ

London. — Aneurin Be- 
I van ir kiti. Darbo Partijos
■ atstovai Anglijos seime 
1 smerkė užsienio reikalų 
i ministrą Edeną, kad jis vėl
■ pasidavė Amerikai. Sa- 
i ko, Amerikos valst. -se- 
i kretorius Dulles tyčia 
; pakišo Edenui planą dėl 
i sutarties prieš komuniz- 
i mą Azijoj, kad galėtų “su- 
! sprogdint” Ženevos konfe-
i rencija, šaukiama dėl ka
ro baigimo Indokinijoje ir 

j taikos darymo Korėjoje.

DEMOKRATAI SAKO, 
AMERIKA JAU BEVEIK 
ĮVELTA KARAN

Washington. — Vadovau
jantieji republikonai sena
toriai Ferguson ir Wiley 
karštai užgyrė Dulleso 
siūlomąją naują talką, kad 
užkirstu komunizmui ke-

Hydrogeninių bombų
nuodai jau Chicago]

Kai kurie demokratai J. 
V. Kongreso nariai, kriti
kuodami Dullesą, pareiš
kė, kad “jis jau beveik įvė- 
lė Ameriką į karą Indoki
nijoje.”

I ______
Brownell nori lengviau 
medžioti komunistus

-------  Washington. — Generalis 
Chicago. — Vėjai jau at-i Jungtinių Valstijų proku-^ 

nešė Chicagon nuodingas! roras Brownell patarė 
dulkes nuo hydrogeninių' oficialiai neuždrausti Ko- 

_ į bombų, išsprogdintų Eni- Į munistu Partijos, nes tuo-
skriaudė žmones, kuriem valdžia i • t — 4- ’ '

nasisleptų, ir valdžiai sun
kiau būtų juos gaudyti, tei
sti ir bausti. Brownell to
dėl reikalauja tik dar pa-* 

prieš

Valdininkai ir kontraktoriai

duodavo paskolų namams
Brooklyn, N. Y. — Kings 

apskrities teismo teisėjas 
Samuel S. Leibowitz ištei
sino Anna Strumilienę, 50 
metų, kuri pereitose 
ledose užmušė savo 
Stasį Strumilą, 60 
amžiaus.

Strumilie^ė teisinosi, 
kad vyras kartotinai muš
davo ją per visus 20 metų 
vedybinio gyvenimo, o Ka
lėdų dieną jis, nustvėręs 
krėslo koją, vėl ėmė ją 
mušti, bet jinai atėmė brū
klį ir juo užmušė Stasį.

Strumilienė teisme pie
šė velioni kaip “valkatą ir 
girtuoklį.”

Teisėjas, paleisdamas ją, 
gana 

Todėl

Graikijos premjeras 
pakeičia ministrus

pareiškė: — Tu jau 
iškentėjai pragaro, 
eik sau namo.

Strumilai pirmiau 
no po num. 22 Ten 
St. Brooklyne.

Jis buvo nusigyvenęs lie
tuvis bajoras iš Raseinių 
apskrities . Uždarbiauda
vo taisydamas drabužius.

gyve- 
Eyck

Athenai, Graikija. — 
Graikijos premjeras mar
šalas Aleksandras Papa- 
gos pašalino T' ministrus ir 
4 kitus aukštus valdinin
kus, kurie prieštaraudavo 
jo politikai.

Nauju planavimo .minis
tru dabar paskirtas Tha- 
nos Kapsalis vieton Spyro 
Markezinio; vidaus reika
lų ministru — J. Nikolitsas 
vieton P. Sifneos, ir kt.

Premjeras Papagos yra 
uolus Amerikos sąjungi
ninkas.

Washington. — Valdžia 
pradeda tyrinėti viršinin
kus Federalės Namų Ad- 
ministraiijos, davusios pa
skolų gyvenamiesiems na
mams statyti bei taisyti. 
Valdžia sako suradus, kad:

Tos administracijos val
dininkai davė apartmenti- 
nių namų kontraktoriams 
75 milijonus dolerių dau
giau paskolų, negu yra ver
ti tų namų projektai.

Kontraktoriai siuntinėjo 
savo agentus po visas vals
tijas, įkalbinėdami žmo
nėms nereikalingus namų 
pagerinimus, kuriems val
džia skolindavo pinigus, o 
kontraktoriai ėmė beveik 
dvigubai daugiau, negu tie 
pagerinimai verti. Tokiu 
būdu jie išliežė dar dešim
ti milijonų dolerių iš na
mų savininkų, ypač iš ne
turtingųjų.

Kuomet dabar šie kalti-

Chicagon dažnai “at- 
! klysta” žalingos šiukšlės iš 
atominių fabrikų vakari-j 

nimai tapo aikštėn iškelti, nėse valstijose. O hydroge-i ..... , 
tuojau pasitraukė Guy T. nines eksplozijos trigubai i aštrinti įstatymus
O. Hollyday, kurį prezi-! padaugino 
dentas Eisenhoweris per-, mieste, 
nai paskyrė \ Federalės 
Namų Administracijos ko- 
misionierium. Kai kurie 
kiti tos įstaigos pareigū
nai taip pat įteikė rezigna
cijas.

Daugeliui Namų Admi
nistracijos valdininkų grę- 
sia teismas už apsileidimus 
bei suktybes.

ALFONSAS BARTKUS 
NUTEISTAS VISĄ 
AMŽIŲ KALĖTI

Chicago.— Alfonsas Bart
kus, 26 metų, tapo nutei
stas amžinam kalėjimui 
kaip nepasitaišąs krimina
listas. Paskutinis jo žygis 
buvo plėšimas banko Cice
ro, III.

ORAS. — šiltoka ir dali
nai apsiniaukę. -

tuos nuodus komunistus.

; 5 komunistai išrinkti 
į Nazareto tarybą

Vie-
iš- 

Na-

SUIMTA 620 JAPONŲ 
LAIVŲ KAIP ŠNIPAI

Tol$io. — Japonijos spau
da rašo, kad Sovietų Są
junga, Pietinė Korėja, Ki
nija ir Formoza suėmė vi
so jau 620 japonų 
žvejojusių netoli tų 
krantų. Kai kurie 
paleisti, o 345 laivai
žvejų tebelaikomi kaip šni
pai.

saliu 
laivai 

su 680

Nazareth, Izrael. — 
tiniuose balsavimuose 
rinkta 6 komunistai į 
zareto miesto tarybą.

Katalikų partija laimėjo 
3 vietas taryboje.

j stačiatikių išrinkta 1 iv 
Į graikų stačiatikių 
mahometonai arabai 
vedė tarybon 4 savo 
didatus. Viso taryba 
deda iš 15 nariu.

Žydų Mapan partija taip 
pat statė savo kandidatus, 
bet nė vienas jų neišrink
tas.

Nazaretas,
kščionijos miestas, 
20,000 gyventojų.

Rusu v

. o
pra- 
kan- 
susi-

istorinis kri
tuli

BANKO VADAS — 
VAGIS V

Hancock, Mich. — Suim
tas Miles B. Killmer, Su
perior National Banko pir- 

už 
su
pi-

mininkas. Kaltinamas 
tai, kad su savo sėbrais 
vogė $480,000 žmonių 
nigų.

Damaskas, Syrija. — 
Upių ištvinimai nuskandino 
8 vaikus.
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Visi

Reikalinga didžiulė talka
Šiandien pradedame metinį dienraščio Laisvės fi- 

nansnio susitiprinimo vajų. Ir apie tai čia norime pa
sikalbėti - pasitarti su visais dienraščio skaitytojais, su 
visais geros valios ir geros širdies laisviečiais, su visais 
darbininkiškos spaudos draugais ir prieteliais.

Šio vajaus tikslas: dešimt tūkstančių dolerių!
Taip buvo nutarta bendrovės dalininkų suvažiavimo. 

Tiek būtinai reikės išlaikymui dienraščio per šiuos me
tus. Netgi ir pilnutinai tikslą pasiekus per vajų nebus 
lengva išsiversti. Tai pasakome visiems atvirai.

Čia nėra reikalo gilintis j visas smulkmenas,
laisviečiai, visi susipratę lietuviai šiandien supranta pa
dėtį. Iš vienos pusės reakcija, iš kitos — nesvietiškas 
visko brangumas, iš trečios — žiaurioji mirtis be pasi
gailėjimo skina mūsų senuosius skaitytojus, o naujais 
jų vietas atpildyti nepasiseka. Visa tai skaudžiai atsi
liepia ant dienraščio finansinės padėties. Įplaukos iš 
prenumeratų labai toli gražu nepadengia išlaidų.

Belieka vienas šaltinis ir viena išeitis: visuomenės au
kos, dovanos. Jų reikia nemažai.

Visa tai pasvėrę ir rimtai apžiūrėję Laisvės finan
sinius reikalus, dalininkų suvažiavimo išrinktieji direk
toriai, dienraščio administravija ir visas personalas skel
bia šį dešimties tūkstančių dolerių sukėlimo vajų/

Mes žinome, kad nebus lengva tikslą pasiekti. Rei
kia didelio ryžto, daug darbo, smarkių pastangų. Iš 
mūsų pusės jau padaryta ir toliau bus-daroma viskas, 
kas tik galima, šio vajaus sėkmingam pravedimui.

Bet ir didžiausios mūsų pastangos neduos tai, kas 
reikalinga, be plačiausios visų laisviečių, visų dienraš
čio skaitytojų talkos. Tai mes puikiai žinome, — ži
nome iš visų trisdešimt penkerių metų dienraščio gy
vavimo istorijos, žinome iš.panašių vajų praeityje pa
tylimo.J I f | | f I OlAvCVl MV J1 11 I VAkzIY O L. ,

Reikalinga dWi{Uš tawk $ion talkon priafeme, W į syKes^^iekpį^^omuni^ų
įžymiausiais veikėjais.giname ir kviečiame visus laisviečius.

Prisidėkite aukomis ir darbu. Aukokite pagal išga
lę ir sąžinę.

Supraskite, draugai, kad šiemet reikia aukoti ir dar
buotis daugiau, negu pernai arba užpernai, nes reikia 
užpildyti tą spragą, kurią praėjusiais metais padarė 
mirtis, išplėšdama iš visų eilių tiek daug duosnių. nuo
širdžių, veiklių laisviečių. Skiriant dienraščiui savo au
ką - dovaną, prisiminkime šį liūdną faktą.

Kaip ir kokiu darbu galima prisidėti prie vajaus pra- 
vedimo?

Yra poia būdų: paprašyti-parinkti aukų pas ki
tus, ir ką nors surengti tam tikslui. Gal jūsų koloni
joje naranku suruošti didesnę pramogą? Padarykite 
tatai be delsimo. Jeigu negalima suruošti didesnės 
pramogos, surengkite kad ir mažytę, kad ir tik stubo-
je. Viskas gelbės, viskas prisidės.

Jeigu matote, kad iš Laisvės redakcijos ar admini
stracijos atstovo atsilankymas į jūsų koloniją arba pa
rengimą padėtų tam reikalui, praneškite mums, o mes 
pasistengsime pasiųsti.

Džiugu, kad jau turime puikią vajaus pradžią. Pir
mutinį ir smarkų šūvį iššovė didysis Brooklynas su savo 
apylinkėmis. Praėjusio sekmadienio šaunus parengi
mas davė puikios paramos. Lai šis gražus šios apy
linkės laisviečių zžygis būna pavyzdžiu visiems lais- 
viečiams visose kolonijose!

Visi talkon!

Anekdotai
Ne paslaptis

Cirko galinčius (kitiems 
aktoriams giriasi): “Mano 
stiprumo paslaptis cibuliuo
se - svogūnuose, nes aš jų 
daug valgau.”

Akrobatė: “Tai nėra jo
kia paslaptis, nes visi tą jau 
iš tolo suuodžia.”

•

Ką matai—netikėk
Moteris (tėmydama trau

kinyje priešais sėdinčią po
rą) : “Regimai, tai labai 
laiminga pora, Juozai.”

Vyras: “Paviršine išžiū
ra pasitikėt negalima. Jie
du, veikiausia, ir apie mus 
tą patį sako.”

Sutaisė Kais Kitas

2'pšl.—Laisvė (Liberty)- Ketvirtad., Balai^d.-April 15, 1954

Canada
Canada
Foreign
Foreign

and Brazil, per year $9.00 
and Brazi], 6 months $5.00 
countries, per year $10.00 
countries, 6 months $5.50

Nacizmas tebeveikia prieš 
žydus Vakaru Vokietijoje

Bonn, Vokietija. — Dau
guma vokiečių vakarinėje 
Vokietijoje vis teberodo 
nacišką neapykantą prieš 
žydus, kaip" surado Ameri
kos žydų pasiuntiniai. Jie 
pagal premjero Adenaue
rio pakvietimą, per mėnesį 
tyrinėjo padėtį apie 25,000 
žydų, užsilikusių Vakari
nėje Vokietijoje.

Tiktai naujoji vokiečių 
karta, jau nepagadinta hit
lerininkų, žmoniškai žiūri 
į žydus. .. ...... . * —-

Washington. — Mirė Jo
seph P. Tumulty, 74 metų 
amžiaus, buvęs prezidento 
W. Wilsono sekretorius.

Kas Ką Rašo ir Sako

“The Worker,” sekmadie
ninė laida “Daily Wor- 
kerio,” turi pasiuntusi sa
vo gabų korespondentą į 
Guatemala. Tuo korespon
dentu yra A. B. Magil.

Magil korespondencijos 
nušviečia amerikiečiams 
daug klausimų, kurie ne
buvo, aišku, keliami ko
mercinės spaudos. Jis pa
rodo, kaip dabartinė Gua- 
temaloš vyriausybė ban
do pravesti taip seniai ir 
taip labai reikalingą žemės 
reformą. O tas, žinoma, 
paliečia mūsų šalies įvestus 
kapitalus, ypač United 
Fruit Company.

Magil plačiai kalba apie 
Guatemaloš komunistus. 
Jis sako, kad Guatemaloš 
komunistų partija yra ne
skaitlinga, bet jos įtaka 
darbo masėse labai gili ir 
plati. Su dabartine val
džia ji gerai kooperuoja. 
Tiesa, sako, Guatemaloš 
komunistų partija norėtų 
eiti toliau žemės reformos 
reikalais, negu vyriausybė, 
bet ji karštai ir nuoširdžiai 
remia kad ir gana apribo
tus vyriausybės žygius.

Iš Magilo koresponden
cijų aišku, kad komunistai 
nevairuoja dabartinės Gu- 
atemalos vyriausybės po
litikos. Mūsų komercine 
spauda tikrąją Guatema- 
los padėtį iškraipo.

Tokie, maždaug, Magilo 
išvedžiojimai iki šiol įli
pusiose korespondencijo
se iš to nedidelio, bet veik
laus ir interesingo krašto, 
Parėmmui savo nuomonės 

- Magil gausiai patiekia pa- 
■ sikalbėjimu tiek jsu vyriau-

sa-

NUOMONĖ APIE 
H-BOMBĄ

Britanijos darbiečių 
deris Ąttlee teisingai 
ko, kad negalima “H-bom- 
bos pagalba išlaikyti pa
saulyje ramybės.” Jis pa
kartoja savo nuomonę, kad 
trumpiausioje ateityje tu
rėtų įvykti Churchillio! 
Eisenhowerio ir Malenkovo 
susirinkimas. Jis tikįs, 
kad toks susirinkimas iš
eitų ant naudos pasaulio

Laisvoji Sakykla
EIK, ADOMAI, Iš ROJAUS, 

PAŽINK DARBĄ 
ARTOJAUS

Iš tikro žmogui reikia ste
bėtis, skaitant klerikalų tau
tininkų ir menševikų, kurie 
save dar vis vadina socialis
tais - demokratais, spaudą, 
apie tą cirką, kuriam užuo
mazgą davė Brooklyn© advo
katas S. Briedis, o kongres- 
manas Kerstenas pasiėmė 
vaidinti viduramžių atgyve
nusio ricieriaus rolę ir tebe
vaidina. Reikia stebėtis, kad 
šitame 20-tame amžiuje at
siranda, ir gana daug, tokių 
juokdarių, mokytų, pražilu
sių “beibių.“ Jie mokinosi, 
lavino savo protą, tobulino 
smegenis, bet. . . išmoko nei 
daugiau, nei mažiau kaip kad 
prieš 1,000 metų gimęs 7 me
tų vaikutis.

Ir ko jie neprirašo, nepri
meluoja, neišgalvoja! Skai
tant apie tuos visokius „tyrinė
jimus, rezoliucijas, bėglių liu
dijimus Kerst’eno komitetui, 
tikrai darosi nejauku.

Kai paskaitai redaktorių, 
nepaisant kurio, Šimučio, Gri
gaičio, Januškio, Michelson©., 
Strazdo ar Tysliavos veda
muosius, apžvalgas, tuoj pa-

Ut. .

taikos išlaikymo reikalui.
Japonijos dešiniųjų so

cialistų partijos pirminin
kas Jotaro Kawakami kal
bėjo per radiją ir ragino 
uždrausti atominės bei H- 
bombos vartojimą karuo
se. Jis taip pat reikalauja, 
kad būtų padarytas galas 
ginklavimosi lenktynėms. 
Tai reikšminga, nes iki 
šiol Japonijos dešinieji so
cialistai buvo skaitomi iš
tikimiausi Jungtinių Val
stijų politikos šalininkai.

Švedijos liberalų partija 
išleido pareiškimą, kuria
me ji ragina vyriausybę 
darbuotis Jungtinėse Tau
tose už uždraudimą H-bom- 
bų vartojimo karuose. Šve
dijos liberalų partija yra 
antroji stipriausia partija 
po socialdemokratų.

Tarybų Sąjungos ir liau
diškosios demokratijos kra
štų fizikai išleido atsišau
kimą į pasaulio moksli
ninkus darbuotis dėl už
draudimo atominių pabū
klų. Jie sako, kad aiškus 
ir tvirtas mokslininkų pa
sisakymas gal pastotų ke
lią trečio pasaulinio ir ato
minio karo ruošėjams.

JĖZUITIŠKA SMALA
Uruguajaus Darbe skaito
me :

“Tikintieji ir netikintieji 
dievais, seniau mūsų kolo
nijoje gražiai bendradar
biavo atsitikime nelaimės, 
ligos arba mirties. Ligo
nius aplankydavo, nelai
mingąjį sušelpdavo, miru
si palydėdavo artimi, pa
žįstami ir atjaučiau tieji. 
Bendrai, šituos atsitiki
muos, būdavo daugiau at
sižvelgiama į žmogaus as
menybę negu į jo religiją 
ar politinius* įsitikinimus.

“Dabar, čia atsibaladoję 
hitlerinio raugo jėzuitai į 
šiuos santykius atnešė nuo
dingų atmainų. Katalikų 
akyse jie stengiasi paže
mint netikinčiuosius, daž
nai tuom suardydami ge
rus kaimyniškus ir net gi
miniškus santykius.

“Šitų niekingų tikslų 
siekdami, jie lankosi iš bu
to į butą, į pagrabus, ant 
kapų. Ir vis .. su kvailom 
pasakom, tai apie raudonąjį 
baubą žemėje, tai apie ver
dančią smalą pekloje.”

junti, kad čia rašo klasiniai 
darbo žmonių ir savo tautos 
priešai, kurių yra ' vienatinis 
tikslas šmeižti, purvais drabs
tyti ‘tuos progresyvių spaudos 
redaktorius, kurie teisingai, 
tikrai nuoširdžiai šviečia pil
kąsias mases ir jas veda ger
būvio link. Jie, progresyvių 
spaudos redaktoriai, savo raš
tuose ir kalbose nurodo dar
bo žmonėms, kaip ir kokiu 
būdu jie, veikdami vieningai, 
organizuotai, visai artimoje 
ateityje galėtų labai paleng
vinti sau buitį. Toki raštai, 
ugningi tiesos žodžiai, baisiai 
svilina akis tokiems . šimu- 
čiams, Grigaičiams ir jiems 
panašiems.

Bet skaitydamas Lietuvos ir 
savo tautos priešų spaudą 
randi, apart jų redaktorių, 
parašyta tokių, kurių raštus 
beskaitant, jei žmogaus šir
dis būt*ų ir akmeninė, turi 
sudrebėti. O tų laikraščių re
daktoriai tokius raštus talpi
na net apsilaižydami, dar su 
pagyrimais, komplimentais. 
Tų visų sutvėrimų makaulės 
pritvinkusios baisiausia nea
pykanta Lietuvos žmonėms, 
j u smegenys krauju pasruvu- e i
sios iš to didelio pykčio.

Tai yra žmonės, kurie at
sisveikino ne tiktai su savo 
sąžine, jei kada turėjo, bet ir 
su savo tauta, miela gimtine 
šalele, broliais ir sesutėmis.

Bet atsižvelgiant į netoli
mą praeitį, kai Smetona val
dė Lietuvą, ir jų turėtą ro
jų ir tragišką dabartinę bui
tį, — tamsią, kaip naktis, 
juodą ateitį, tai už tokius 
piktus raštus jų negalima pa
smerkti perdaug. Nes jie tu
ri švenčiausią teisę niršti, 
keikti ir prakeikti tokį savo 
nelemtą likimą ir tuos savo 
brolius, kurie prie to privedė. 
Nes tada, kai jie sėdėjo val
diškose vietose, buvo visaga
liai—viešpačiai. Kada vals
tiečiui reikėjo gauti iš valdi
ninko iš poros eilučių raštelį 
su jo parašu, tai valstietis tu
rėjo prastovėti valandų va
landas pačioje darbymetėje, 
kada rugiai byrėjo, tik todėl, 
kad žmogus neturėjo keletą 
litų kyšiui. Tada tai buvo 
jiems rojus. Kai jie sėdėjo 
aukštuose postuose, tai be jo
kios mielaširdystės skriaudė 
savo brolius ir sesutes papras
tus darbo žmonelius; už men
kiausio reikalėlio atlikimą 
lupdavo paskutinį kruvinai 
uždirbtą litą. Tada jie ne
suprato, neužjautė vargšo, 
nepažinojo jo blogos apverk
tinos, sunkios padėties, nepri
pažino meilės artimo savo. 
Tik kai likimas padiktavo ki
tai]), kada ūmai turėjo ap
leisti šiltas vieteles ir nešdin
tis toli už gimtinės ribų, at
sidūrę svetimoje šalyje —- tik 
tada pajuto tikrą gimtinės ša
lelės ilgesį ir meilę artimo sa
vo. Dabar ir pas tuos di
džiausius storžievius atsirado 
labai jautri sąžinė ir gailestin
gumas; dabar jau ir jie ple
pa apie laisvę, demokratiją, 
ir koki jie būtų geri valdovai, 
“demokratai,” jei tik kas 
jiems sugrąžintų tą prarastą 
rojų. Bet. . . belaukiant pra
dėjo antrą dešimtmetį, o tos 
mielos laimingos dienelės 
kaip nematyti, .taip nematy
ti. Ir nesimato jokių perspek
tyvų kada nors sulaukti. Už 
tai jie ir širsta — rašo vi
saip bjaurodami, keikdami vi
sokiais pačių išgalvotais me
lagingais žodžiais, drabsto 
purvais tuos savo brolius, se
ses, kurie skriaudžiami, aplm 
pami pernelyg daug — vie
nas kitam pasidavė savo pūs
lėtą ranką ir ant visados pa
darė galą savo išnaudotojų 
per dideliam suvaliavimui ir 
visus farizėjus pasiuntė po 
velniais. . .

Nepamirškite šios lietuvių 
patarlės: šaukštas po pietų 
jau nebereikalingas. Jūs su
sipratote pervėlai. Jei jūs 
dar vis manote, kad kas nors 
Lietuvą nuo jos žmonių iš
vaduos ir jums atnešęs pa
dės ant lėkštęs, tai labai klys
tate. Nes tokia Lietuva, ko
kios jūs tikitės, trokštate, 
randasi šiandien baisiai toli ir 
niekad jums ji nebus pasie
kiama. Tokia Lietuva, kokios 
jūs norite, stovi anoj pusėj 
saulės. . . Ir kaip jūs negalite 
pasiekti saulės, taip neteks 
daugiau jums valdyti Lietuvą. 
Jokie Kerstenai, McCarranai, 
jokie Eisenhoweriai arba Dul- 
lesai Lietuvos neatims iš Lie
tuvos žmonių,, nes jie tam ne
turi nei galios, nei noro. Jums 
dabar tik lieka: pulkit ant 
kelių ir giedokite šitą šventą 
biblijišką giesmelę:

Eik, Adomai, iš rojaus, 
Pažink darbą arto j aus, 
Pažink darbą arto j aus. 
šitas rašinėlis arba pasta

bos taikytos ne dipukams 
darbininkams,, o tik buvu
siems Smetonos laikais • viso
kiems valdininkams, valdinin
kėliams, — tiems nusidėjė
liams, kurie dar ir dabar ne
nori ar drovisi prisipažinti sa
vo nedorybių.

S-<rrky Jurgis

Chicago. — Padaryta ope
racija Aldai Stevensoriui, 
buvusiam demokratų kan
didatui į prezidentus, iš
imant akmenėlį, iš inkstų.

“Tykiai, tykiai Nemunėlis 
teka...” jai geriausia pateko

žymi Maskvos aktorė-ar- 
tistė Irma Jaunzem, išklausiu
si Lietuvos valstybinio dainų 
ir šokių liaudies ansamblio 
koncertą, šitaip per spaudą 
pasisakė:

Su Lietuvos Valstybinio 
dainų ir šokių liaudies ansam
blio kūryba aš susipažinau 
Vilniuje 1947 metais, savo 
gastrolių metui šiomis dieno
mis Čaikovskio vardo koncer
tų salėje vėl išgirdau ansam
blio dainas, pamačiau liau
dies šokius bei žaidimus.

Aš seniai studijuoju didžio
sios mūsų šalies tautų liau
dies kūrybą, kuri žavi savo 
paprastumu, gilia idėjine 
prasme. Kadangi esu gimusi 
Latvijoje, man ypatingai ar
timas ir suprantamas Pabalti
jo tautų liaudies menas. Ir 
štai po 6 metų tenka su 
džiaugsmu pastebėti, kad ta
lentingo ansamblio meninis 
meistriškumas žymiai išaugo. 
Išryškėjo liaudies dainų ir šo
kių atlikimo darnumas, artis
tiškumas. Valstybinis dainų ir 
šokių liaudies ansamblis — 
neabejotinai subrendęs meni
nis kolektyvas, kuriame daug 
gerų dainininkų ir daininin
kių.

Ansamblis pasižymi labai 
aukšta choro kultūra, besi
remiančia puikiomis lietuvių 
liaudies dainų tradicijomis 
Puikiai užtikrina ansamblio 
meninį augimą jo vadovas, 
kūrybingas kompozitorius 
laureatas Jonas švedas. Tuo 
mes įsitikiname ypač dabar, 
kada girdime ansamblio at
liekamas dainas, su audringu 
pritarimu sutinkamas mask
viečių žiūrovų.

Savo dainomis ansamblis 
ryškiai atspindi lietuvių liau
dies gyvenimą ir buitį, jo is
torinę praeitį, laimingą da
bartį.

iš girdėtų Maskvoje lietu
vių literatūros ir meno deka
dos metu ansamblio dainų 
ypatingai norėčiau pažymėti 
gilią savo turiniu, dainingumu 
lietuvių liaudies dainą “Ty
kiai, tykiai Nemunėlis teka.” 
Nepaprastai man patiko ir 
sena lietuvių liaudies daina 
“Pasvarstyk, antela.’’ Su di
deliu temperamentu ansam
blis atliko lietuvių liaudies 
dainą “Oi tu Joneli, kodėl 
nesiženiji.” ši daina labai pa
tiko maskviečiams klausyto
jams.

Visos šios ir kitos dainos, 
meistriškai harmonizuotos 
kompozitoriaus J. Švedo, įti
kina klausytojus savo muzi
kiniu išraiškingumu, yra sa
vitos savo nacionaliniu kolo
ritu, maloniomis intonacijo
mis.

žavūs, nuostabūs yra lie
tuvių liaudies šokiai. Mes ma
tėme ansamblio atliktus su
dėtingus liaudies žaidimus, 
kaip senovišką liaudies žaidi
mą “Jievaro tiltas,“ lietuvių 
liaudies žaidimą šiuolaikine 
tematika “Kolūkio pirminin
kas.” Nuostabus lietuvių liau
dies šokis “Klumpakojis,”, 
pagaunantis savo šviežumu, 
sveiku liaudies jumoru. Puiki 
dovana žiūrovams — lietuvių 
liaudies šokis “Malūnėlis” ir 
jumoristinis lietuvių liaudies 
šokis “Gaidys.“ Visi šokiai 
meistriškai pastatyti ansam
blio šokių grupės vadovo, 
laureato J. Lingio.

Nepaprastai džiugina ne 
tik darbo žmones, eilinius 
žiūrovus, bet ir meno darbuo
tojus ansamblio liaudies in
strumentų orkestrinė grupė, 
kuri rūpestingai išlaikė iki 
mūsų dienų tyrą lietuvių liau
dies instrumentų meną. Nuos
tabiai .nuskambėjo liaudies 
ansamblio instrumentinės 
grupės atlikta laureato B. 
Dvariono pjesė liaudies or

kestrui “Piemenėliai,” kurio
je labai gerai jaučiamas na
cionalinis koloritas, o taip pat 
tipingai nacionaliniais lietu
vių liaudies instrumentais — 
skudučiais atlikta “Kiškelio 
polka.”

Man norėtųsi, pažymint 
aukštą Lietuvos Valstybinio 
dainų ir šokių liaudies ansam
blio meistriškumą, kultūrą, 
duoti taip pat keletą draugiš
kų patarimų ansamblio vado
vams ir dalyviams. Ansam
blio koncertai, be abejo, rodo 
didžiulį jo kūrybinį augimą. 
Tačiau, atliekant dairas, ma
ža naudojamasi tembrinėmis 
spalvomis. Norėtųsi daugiau 
išgirsti jo dainose tembrinių 
atspalvių.

Pageidautina būtų, kad an
samblis, kuriame yra įįaug 
pajėgių solistų, leistų išgirsti 
taip pat ir juos. Deja, kažko
dėl savo koncertuose deka
dos metu ansamblis su solis
tais nepasirodė.
Ansamblio koncertai, nežiū

rint atliekamų numerių gau
sumo, yra labai įdomūs, klau
somi ir žiūrimi su nesilpnė- 
jančiu, o priešingai vis stip
rėjančiu dėmesiu. Bet kartu 
klausant pasigendi jo re per 
tuare daugiau šiuolaikinių 
dainų, atspindinčių dabartinį 
lietuvių liaudies gyvenimą. 
Šiuo atžvilgiu mane nepilnu- 
tinai patenkino ansamblio 
choro atliktas “Kolūkinis val
sas.“

Tarybiniai lietuviai kom
pozitoriai turėtų daugiau 
dirbti tarybinės dainos žanre 
ir papildyti talentingo ansam
blio repertuarą naujais kū
riniais šiuolaikine tematika.

Mums žinoma, kad ansam
blio repertuare yra ne tik 
lietuvių, rusų, bet ir ukrainie
čių, gruzinų, uzbekų, latvių 
ir kitų tarybinių tiltų liau
dies dainos, bet kodėl mesijų 
negirdėjome? Ansamblio re
pertuarą reikėtų papildyti 
geriausiomis broliškų tarybi
nių tautų dainomis.

Turtinga talentais lietuvių 
liaudis. Tai liudija ne tik dai
nų ir šokių liaudies ansam
blio, bet ir “Lenino keliu” 
kolūkio saviveiklininkų pasi
rodymas. Jų choro programa 
pasižymi griežtumu, netarpiš- 
kumu, geromis intonacijų 
spalvomis. Choro koncertai 
originalūs ir jautrūs savo at- 
likmu. “Lenino keliu” kolūkio 
choro repertuare — liaudies 
ir tarybinių kompozitrių dai
nos.

Nepaprastai gerai šio choro 
atlikime nuskambėjo lietuvių 
liaudies dainos “Saulutė te
kėjo,” “Pempei, pempei“ ir 
kt. Nors choras jaunas, bet jis 
sužavi žiūrovą nuoširdumu, 
giliu įsijautimu į atliekamas 
dainas. Tai, be abejo, didelis 
šio kolūkinio choro vadovo 
Vindašiaus nuopelnas.

žiūrovas-maskvietis su di- 
dėlių pritarimu sutiko taip 
pat šio kolūkinio kolęjįtyvo 
šokių grupę, kuriai vadovauja 
B. Rozgaitė ir kaimo kapelą, 
vadovaujamą E. Pilypaičio.

Mūsų ansambliams galima 
daug pasimokyti iš lietuvių 
liaudies meno kolektyvų: pa
prastumo, atlikimo netarpiš- 
kumo, įvairumo, muzikalumo, 
spalvingumo.

Karštai sveikinu lietuvių 
liaudies meno kolektyvus, pa
sirodžiusius dekadoje Mask
voje, ir linkiu, kad jie įneštų 
dar didesnį indėlį į mūsų ša
lies liaudies meno lobyną.

ANGLŲ KOMUNISTŲ 
REPORTERIS NUVYKO 
INDOKINIJON

London. — Komunistinis 
anglų laikraštininkas 
fred Burchett nuvyko In- 
dokinijon, kaip jis pAts iš 
ten praneša. Pirmiau jis 
buvo Londono Daily Wor- 
kerio korespondentas šiau
rinėje (liaudininkų) Korė
joje.

J



MONTREAL, CANADA ALDLD Reikalai .ŽINIOS ls LIETUVOS
Susisiekimo darbininkai 
papir^^į kontraktą

Autobusų ir gatve karių 
darbininkai, kuriuos atsto
vauja Canadian Brotherhood 
of Railway and Other Work
ers unija (CCL-CIO), šiomis 
dienomis pasirašė naują kon
traktą su Montreal 'trans
portation Commission. De
rybos tęsėsi keturis mėnesius.

Pagal naują kontraktą, prie 
to, ką jau turėjo susisiekimo 
darbininkai pirmiau. dabar 
laimėjo: Lygybė sulyg išdirb
tu laiku visiems, be jokių są
lygų J veltui važinėjimas su 
uniforma ar be uniformos; 
reguliaris valandų užmokes
tis laike mokinimosi naujo 
darbo; nauja sistema išriši
mui skundų; sutrumpinimas 
darbo savaitės nuo šešių iki 
penkių dienų su mokesčiu 
vieniu laiko ir pusės už šeš- 
tadi^Oius ir sekmadienius; 
pakėlimas 33. c. į valandą bi
lietu pardavinėt o j a m s ant 
gatvių kampų, k u r daug 
žmonių pravažiuoja, kas da
bar jiems susidarys $1.33 j 
valandą.

Ligoninės pakėlė 
dieninį mokestį

Montrealo ligoninės pakėlė 
gulintiems ligoninėse ligo
niams mokesčius, kas susida
ro per visas ligonines lygia
grečiai $1 į dieną. Dvi li
goninės, tačiau, paliko kol 
kas tą patį mokestį, tai St. 
Jeanne d’Arc ir Hotel Dieu.

Kitos visos ligoninės pakėlė 
sekančiai: Notre Daine ligo
ninė $2; Royal Victoria ir 
Montreal General ligoninės 
pakėlė po 50 c. į dieną “pub
lic” skyriuose ir $1 semi-pri- 
vate ir privatiškuose kamba
riuose. Queen Elizabeth li
goninė pakėlė 50 c. į “semi- 
private public” skyriuje $1 . 
St. Mar.vfs ir Jewish General 
ligoninės Apakėlė po $1 į dieną 
visuose kambariuose: St. Luke j 
ligoninė pakėlė 50 c. “pub
lic” skyriuje ir $1 privatiš
kuose kamabriuose.

Ligoninių autoritetai pakė
limą mokesčių aiškina tuo, 
kad viskas pabrango, o val
diška ligoninėms parama ne
ganėtina, kad jos galėtų išsi
laikyti su dabartiniu ligonių 
mokesčiu.

$40 pensija “neganėtina”
Katalikiškosios Labdarybės 

Federacijos galva kun. Pa
trick Ambrose spaudos at
stovams pareiškė, kad dabar
tinė seneliams valdžios pen
sija $40 į mėnesį absoliutiš
kai neužtektina. Jis sako: 
gerai žmogui, jei kuris gy
vena prie savo šeimynos, bet 
jei pasenusiam žmogui ir be 
jokių taupmenų iš jaunystės 
dienų reikia pragyventi su to
kia pensija, apsimokėti kam- 
b<-į ir prasimaitinti, tai jo
kiu būdu neįmanoma.

Tai šventa šio dvasiškio tie
sa. Bet ar mūsų valdonams tas 
rūpi? Jiems rūpi, kaip dau- 
giau n- baisesnius karo pabū
klus pagaminti, kad išžudyti 
kuo daugiau žmonių, o ne se
neliams tinkamai užlaikyti.

Krautuvės užsidarys 10 vai. 
vakare penktadieniais

Montrealo miesto taryba 
pravedė įstatymą, kuriuo bus 
leista laikyti vietos krautuves 
atdaras iki 10 valandos va
karo kiekvieną penktadienį. 
Lig šiolei buvo atdaros iki 9 
vai. vakaro.

Gražiai pavykęs 
palaipinės draugijos balius

Didžiosios Montrealo Lietu
vių Sūnų ir Dukterų Pašal- 
pinės Draugioj.-* metinis ba- 
Uus, kuris atsibuvo balandžio 

d., erdvioje ir patogioje 
lenkiu salėje, Ville Emorde, 
iŠ tiWnjju, visais atžvilgiais 
puikiai pavykęs.

Rengėjų, tikrumoje Draugi
jos valdybos, buvo viskas rū

pestingai priruošta. Darbš
čiosios gaspadinės, skaniai 
maistą pagaminusios, svečius 
sočiai pavaišino, kaip geriau 
jau negali būti.

Svečių, žinoma, didelėje 
daugumoje Draugijos nariai, 
dalyvavo labai daug. Veik 
pilna salė. Gera nuotaika, 
tikras lietuviškas brolišku
mas vyravo per visą vakarą. 
Visus gražiai palinksmino šo 
kiams pilnai tinkama jaunuo
lių orkestros muzika. Tenka 
pažymėti, kad jų tarpe vie
nas gabus jaunuolis muzikan
tas buvo ir lietuvis, Alfonsas 
Balčiūnas, verduniečių Jono 
ir Onos Balčiūnų sūnus.

Iš LLD 137 kp. susirinkimo
Pereitą sekmadienį Lietu

vių Literatūros Draugijos 137 
kuopa turėjo savo nepapras
tą narių susirinkimą. Nepa
prastas tuo, kad jame dalyva
vo du svečiai, Kanados Vei
kiančiojo Komiteto nariai iš 
Toronto, — Aida Yliene, ku
ri prieš pabaigą savaitės bu
vo atvykusi unijos reikalais, 
ir Kostas Kilikevičius, kuris 
buvo atvykęs savo serganti 
brolį Pijušą aplankyti. ‘Tu
rėdami progą, juodu itsilan- 
aė į susirinkimą.

Nuodugniai ap k a I b ė j u s 
Draugijos su apšvieta susiju
sius reikalus, susirinkimas 
daugiausiai susikoncentravo, 
kaip išlaikyti LLD ant tvirtų 
pamatų, J.

Baltimore, Mi
Koteliai įr rasinė 
diskriminacija

Visi Baltimorės didieji vieš
bučiai praktikuoja rasinę dis
kriminaciją prieš negrus. Ne
grai negali į juos ir koją 
įkelti.

Bet štai svarbi problema. 
Baltimore dabar turi Americ
an beisbolės komandą. C) tas 
reiškia, kad į šį miestą pribus 
per vasarą visa eilė kitų Ly
gos komandų dėl perstūmimo. 
Su bolininkais pribus daugybė 
svečių. Reikia žinoti, kad 
visoje eilėje komandų jau ra
sime ir negrų bolininkų.

Kur jie, pribuvę į Baltimo- 
rę, pasidės, jeigu jiems ir jų 
draugams bus hotelių durys 
uždarytos? Juk miestui sar
mata ir tiesiog nepakenčiama, 
kad, pav., pribuvę iš ki
to miesto bolininkai turės su
sirasti vietą kokiame nors 
laužyne!

Tuomi susirūpino ir Mary
land© valstijos gubernatorius 
Theodore R. McKeldin ir jo 
komisija dėl rasinių proble
mų. Įvyko gubernatoriaus pa
sitarimas su Baltimorės hote
lių savininkais. Rezultatai 
prasti: savininkai atmetė pa
siūlymą atsisakyti rasinės dis
kriminacijos.

Kaip bus toliau, nežinia.
Koresp.

Chicagos Žinios
Nepaprasta viešnia 
ir kalbėtoja

čikagiečiai laukia balandžio 
24 d. Tą dieną čia pribus ir 
kalbės Mrs. Eslanda Robeson, 
žmona dainininko Paul Robe- 
sono. Jai ruošiamas masinis 
susirinkimas Metro p o 1 i t a n 
Community Church, pradžia 
8 vai. vak. Jinai pasakys 
prakalbą apie Afrikos žmo
nių kovas prieš imperializmą 
ir už tautinę nepriklausomy
bę.

Mitingui pirmininkaus kun. 
William P. Jordazzan.

Rep.

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

Iš LLD 15-tos Apskrities 
konferencijos, kuri įvyko 
balandžio 4 dieną

Konferenciją atidarė ap
skrities valdybos pirmininkė 
Ona Gendrich. Su ja daly
vauja sekretorius J. N. Si- 
mans ir finansų sekretorius 
Ged. žebrys.

Atvyko 20 delegatų nuo 4 
kuopų. Konferencijai vesti 
išrinktas Petras Nemura, J. 
N. Simans sekretorium. Iš
duoti raportai iš apskrities ii' 
kuopų veikimo.

Mandatų komisijos rapor
tą išdavė Julius Krosin, per
šaukdamas delegatų vardus.

Rezoliucijų komisijon iš
rinkti Stanley Ivan, Julius 
Krosin ir J. W. Petraus.

LLD 15 Apskritis turės iš
važiavimą John Rūbas far- 
moje gegužės 23 d. Tai bus 
“wiener roast.”

Rezoliucijų komisijos rapor
tą išdavė J. W. Petraus. Re
zoliucijos priimtos sekančios:
Už gynimą Lietuviu 
Literatūros Draugijos

Kadangi Amer. Liet. Lite
ratūros Draugija visą savo 
gyvavimo laikotarpį skleidė 
apšvieta ir kultūrą lietuvių 
tarpe, išleisdama žurnalą 
Šviesą ir virš 50 Įvairaus tu
rinio knygų politiniais, moks
lo, kultūros bei ekonominiais 
klausimais;

Kadangi draugijos išleistų 
knygų bei žurnalo Šviesos eg
zemplioriai randasi Kongre
siniame Knygyne, Washing
ton, D. C., ir—

Kadangi per 35 metus’mū
sų organizacijos gyvavimo 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
valdžia nesurado tose knygo
se bei žurnale jokio draugi
jos prasižengimo prieš salies 
valdžią, todėl —

Mes, šios konferencijos de
legatai, kreipiamės i JV ge
neralini prokurorą Herbert 
Brownell, Jr., kad jis iš
trauktu LLD organizaciją iš 
vadinamojo sub veršy vio są- 
rašo ir leistų organizacijai 
darbuotis laisvai, kaip praei
tyje, mokslo ir kultūros sklei
dime tarpe lietuvių tautiečių 
Amerik oje.

Rezoliucija LLD knygos 
išleidimui

Paskelbimas spaudoje, kad 
jau yra parašyta svarbi isto
rinė knyga apie šios šalies 
prezidentus ir jų prezidenta
vimo perijodo svarbius įvy
kius, pradedant George Wa
sh ingtonu, baigiant Eisenho- 
weriu, mums, rodosi, sakyte 
sako, jog išleidimas minėtos 
knygos šiame momente būtų 
be galo svarbus įnašas j L. L. 
Draugijos knygyną.

Kadangi šios knygos išlei
dimas, kaip matoma, prigulės 
nuo draugijos narių duoklių 
mokėjimo ir kitokiais būdais 
finansų sukėlimo, todėl kom 
ferencija raginame visas ap
skrities kuopas ir jų narius, 
kad kuoveikiausia pasimokė- 
tų duokles ir siųstų centram 
Taigi, kad kuopos iš savo iž
dų paaukotų šiam svarbiam 
reikalui.

Rezoliucija dėl savišvietos
Kadangi LLD turi išleidusi 

daug knygų įvairiu turiniu,, 
ir—

Kadangi daug mūsų organi
zacijos narių nesilanko į su
sirinkimus, sakydami, kad jie 
nęra įdomūs, todėl—

Mes, šios, konferencijos de
legatai, patariame mūsų ap
skrities kuopoms ateityje su
sirinkimuose diskusuoti akty
vius dienos klausimus, taipgi 
Šviesoje telpančius straips
nius bei LLD išleistas knygas.

Kad pagyvinti visą LLD 
veikimą, taipgi patariame lai
kyti susirinkimus dažniau, 
kad palaikius narių susidomė
jimą ir jų pagalbą ypač šiais 
sunkiais organizacijai laikais, 
kuomet kooperacija yra laba‘1

reikalinga sustiprinti ir page
rinti mūsų organizaciją.

Rezoliucijų komisija:
St. Ivan 
Julius Krosin 
J. W. Petraus

Konferencijai užsibaigus, 
mūsų gaspadinės pagamino 
mums skanius pietus ir už juos 
surinkom $58. Pelnas nuo to 
buvo nutarta pasiųsti Cen- 
tran, apsigynimo reikalui. Jū
sų korespondentas kaip tik, 
kaip tik gavo po penkinę del 
mūsų kasdieninių reikalų, ka
dangi delegatai nutarė neau
koti niekam kitam, tik apgy
nimui LLD.

Tariu širdingą ačiū gaspa- 
dinėms ir manau, kad visi ki
ti konferencijos dalyviai jų 
pasidarbavimą įvertina taip 
pat.

Po pietų, George žebrys 
paskaitė mums puikią pa
skaitą iš darbininkų gyveni-’ 
mo Amerikoje ir jų kovų už 
geresnį gyvenimą. Paskaitą 
priruošė mūsų senas veikėjas 
ir darbo patriotas J. N. Si
mans. Buvo nutarta pasiūly
ti, kad Centras atspausdintų 
paskaitą ir jo būtų skaitoma 
LLD kuopų susirinkimuose.

Turiu pridurti, kad paskai
ta yra įdomi.

J. W. Petraus

Detroit, Mich.
Reikalauja persvarstyti 

Kontraktą

Automobilistų Unijos Dodge 
Local • 3 pasisakė , už per
svarstymą kontrakto su kom
panija. Darbininkai sako, 
kad tas kontraktas pasirodė 
didžiausia skriauda darbinin
kams. Jame sakoma, kad 
Dodge darbininkai gaus me
tinius “bonus.” Tai buvo da
limi darbininkų laimėjimo pa
sirašant kontraktą.

Bet kaip su tais darbinin
kais, kurie tapo paleisti iš
darbo? Pasirodo, kad jie 
negauna jokių bonų, jeigu jie 
buvo paleisti iš darbo prieš 
1953 metų gruodžio 1 d. O 
tokių darbininkų esama apie 
20,000.

Lokalas reikalauja, k a d 
United Auto Workers tuo
jau pareikalautų naujų dery
bų su automobilių kompani
jomis apsvarstymui to reika
lo. Pasirodo, kad kompani
jų bosai gauna bonus, nežiū
rint, kad jie tuo tarpu pa
leisti iš darbo. Tiktai eiliniai 
darbininkai atstatyti iš darbo 
tuojau nuostoja tos teisės.

ReP.
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Worcester, Mass
Sekmadienį, gegužės—May 9 die

ną Aido Choras rengia šaunų kon
certą, pagarbai motinų jom paskir
toje dienoje, 9 gegužes. Gi motinom 
skirta diena yra gražiausiame me
tuose sezone, kada viskas atgyja, 
pabunda, sužaliuoja ir sužydi. Ši
tam koncertui Aido mokytojas Jo
nas Dirvelis sudarė specialiai gra
žią, motinom atatinkamą programą 
visam chorui ir duetam, kuriuos at
lieka Ona Dirvelienė ir Johas Sa
baliauskas. Visus Naujosios Anglijos 
meno mylėtojus kviečiame į šį ne
paprastai gražų koncertą. Šioje pro
gramoje taipgi dalyvaus artistai iš 
New Yorko ir iš Montello. Pradžia 
lygiai 2-rą vai.' po pietų, salėje 29 
Endicott Street.

Cleveland, Ohio
Margučių Balius

L.L.D. 22 kuopa rengia 24 balan
džio šeštadienio vakare, šaunų mar
gučių balių, kuris įvyks Klubo na
me, 9305 St. Clair Ave. Pradžia 6 
vai. vakare. Bus duota labai gera 
vakarienė ir tik už vieną dolerį. 
Vakarienę pagamins gerai patyrusios 
mūsų kuopos šeimininkės.

Už gražiausius margučius ir drū
čiausius kiaušinius bus duota geros 
dovanos. Taipgi bus gera muzika 
šokiams ir šokikai galės linksmintis 
ir šokt pilnai iki sočiai. Taip pat 
prašome visų mums pritariančių 
draugių šeimininkių negamint vaka
rienės namie tą dieną ir ateit į klu
bą, kur bus jums jau viskas čionai 
gatavai prirengta.

Kviečia komisija.

Būtinai išgirskite jį. •rR engėjai.

STATOMOS ĮMONĖS

Šiais metais respublikoje iš
augs visa eilė naujų statybi
nių medžiagų pramonės įmo
nių. Antroje šių metų pusė
je stos rikiuotėn silikatinių 
plytų fabrikas. Tęsiama vie
nos iš pajėgiausių respubliko
je kalkinės statyba Kaupe
liuose. B'us statoma Menčių 
pirmoji mechanizuota kalkak
menių laužykla.

Dar šiais metais numatoma 
atlikti stambiausios respubli
koje plytų - čerpių įmonės 
Tauragėje projektavimo dar
bus. ši įmonė per metus ga
lės pagaminti 40 milijonų 
plytų ir 2 milijonus čerpių. 
Čia bus įrengta tunelinė de
gimo krosnis. Fabrikas veiks 

į1 ištisus metus.

į žymiai bus išplėstos Dau
gelių, Palemono ir kitos ply
tinės. Jų pajėgumas padidės 
daugiau kaip pusantro karto.

Šalia statybinių medžiagų 
pramonės įniomų statybos di
delės lėšos — daugiau kaip 
5 milijonai rublių — skiria
mos gyvenamųjų namų dar
bininkams statybai. Naujus 
namus gaus “Krosnies,” Jo
niškėlio, Sargėnų ir kitų ply
tinių darbininkai. Numato
ma perduoti eksploatacijai 
daugiau kaip 'šešis tūkstančius 
kvadratinių metrų gyvenamo
jo ploto. S. Merkys

200 NAUJŲ MODELIŲ

Vilniuje įvyko respublikos 
verslinės kooperacijos siuvi
mo bei trikotažo artelių f pa
rengtų pavasario - vąsaros se
zonu i, pi ę d e 1 i ų.( a i ū r a. e Joj c
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PAVASARINIS MUZIKALI S

FESTIVALIS
RENGIA LAISVĖS CHORAS, VADOVAUJANT WILMA HOLLIS

Įvyks Sekmadienį

Gegužės (May) 2d.
Prasidės lygiai 2-rą vai. po pietij 

LIETUVIU KLIUBO SVETAINĖJE
227 Lawrence St.,Hartford, Conn.

s, kuris
programoje su naujausiomis dainomis' .

• U* ' ' ' •;
Tačiau Worcesterio

*. V •• * . “'V * ** i
Bus..ir daugiau/įdomių pamargihimų i? bus ŠOKIAI. „s .

Aido Cho&s,^vadovaujamas Jono Dirvelio, yra puikiai sumokytas ir turi'1' tokius’zy, 
mius-talentus'(solistus) kaip tai Oną Dirvelienę ir Joną Sabaliauską. Taigi vi^as 
choras,' grupės ir solar sudaro nepaprastai įspūdingą programą — tikrai operetišką.

y

dalyvavo 15 artelių, kurios 
pateikė meninei tarybai dau
giau kaip 200 naujų mode
lių paltus, kostiumus, sukne
les, medvilninius bei šilkinius 
baltinius ir kt.

Labai gerai buvo įvertinti 
Vilniaus “Raudonosios žvaigž
dės“ artelės pateiktieji mo
deliai — naujausių fasonų 
moteriškos ' suknelės iš šilko 
bei lengvos vilnos su dailiais 
išsiuvinėjimais ir puošnia ap
daila, o taip pat vaikiški kos
tiumėliai ir suknelės.

Vilniaus “Jėgos” trikotažo 
artelė neseniai gavo naujas 
mašinas. Artelės darbininkai 
tobulai įsisavino naująją tech
niką. Dabar čia mezgamas 
gražesnės išvaizdos trikota
žas. Artelės kolektyvas pa
teikė meninei tarybai 19 pa
vyzdžių viršutinio trikotažo 
ii- baltinių. Didelius laimėji
mus pasiekė Kauno “Balti
jos” artelė, žymiai pagerėjo 
ir trikotažo baltinių kokybė 
ir jų spalvos.

Meninė taryba priėmė ma
sinei gamybai apie 200 mo
delių. šiais metais siuvimo ir 
trikotažo artelės žymiai išple
čia produkcijos gamybą. Pa
lyginti su praėjusiais metais 
bus išleista produkciojs be
veik už 42 milijonus rublių 
daugiau. Vien * tik vaikiškų 
paltukų numatyta pasiūti 6 
tūkstančiais daugiau, o mo
teriškų ir vaikiškų suknelių— 
26 tūkstančiais daugiau, negu 
pernai.

Tiriami respublikos ežerai
Baigusi ": ežerų tyrimus žie

mos, .sąlygomis,, šjorųis. dieno
--- j----- Į i D ■■ -- U—SJ-----

i ViUuų LTSR Mok
slų Akademijos 'Geologijos ii 
geografijos instituto suorga
nizuota ekspedicija. Jos da
lyviai lankėsi Dusetų, Zarasų, 
Dūkšto, Ignalinos, Utenos ir 
Molėtų rajonuose, kur tyrinė
jo pramoninės reikšmės* eže
rus. Iš viso ištirta apie 13 
tūkstančių hektarų bendro 
ežerų ploto. Be plačiai papli
tusių paprastų ežerų dumblų, 
buvo atrasta ežerų kreida, 
kurią galima panaudoti že
mės ūkyje rūgščių dirvų kai 
kinimui.

Ekspedicijos surinkta me
džiaga bus panaudota vys
tant žuvininkystę respublikos 
vidaus vandenyse.

A. Garunkštis 
Limnologinės • 

ekspedicijos 
viršininkas

Nusižudė kitas japonų 
valdžios papirkinėtojas

Tokio, Japonija. — Pasi
korė Tosio Mijajima, di
rektorius Išikos Vajimos 
laivų statymo kompanijos. 
Jis buvo kaltinamas už Ja
ponijos ministrų bei seimo 
narių papirkinėjimą, kad 
išgautų iš valdžios pelnin
gus laivų užsakymus tai 
kompanijai.

Pereitą mėnesi nusižudė 
Hideo Hinanda, susisieki
mų ministerijos valdinin
kas, iššokdamas pro lan
gą žemyn. Jis taip pat 
ėmė kyšius iš laivastatyklų, 
žadėdamas joms valdinių 
laivu kontraktus, c.

'Ar jap' rengiate ką Laisvės 
paramai?

8 psl.—Laisvė (Liberty)-Ketvirta d., Baland.- April 15, 1954



Visuomene gerbia 
teisiu gynėjus

New Yorke Įvyko banketas 
paminėti Civiliu Teisiu Kon
greso 9 metų sukaktį. Orga
nizacija buvo Įkurta teisėms 
ginti ir pati yra persekioja
ma.

Į pobūvį, kuriam bilietas 
kainavo $2.50, susirinko keli 
šimtai publikos. Girdėjo įdo
mią programą. Kalbėtojai 
pareiškė ir dalyviai pritarė 
tiems pareiškimams, kad or
ganizacija nesitrauks iš kovos 
už teises, nežiūrint, kuriuo 
gardui ją kas pravardžiuotu. 
Nesitrauks nei jos rėmėjai.

Kalbose pažymėta, kad or
ganizacija į v y k d ė šimtus 
kampanijų persekiojamiems 
asmenims ir teisėms apginti. 
Ir vedė daugybę bylų užpul
tuosius gindama teismuose. 
Pareikšta, kad dėka tiems 
Šios ir kitų panašių organiza
cijų veiksmams fašizmas ne
įstengė visuotinai užvaldyti 
mūsų šalį ir visus žmones, 
nors to smarkiai siekė ir da
bar tebesiekia. Rep.

FILMOS-TEATRAI
Gale šios savaitės svarbių 

lietuviškų sueigų nesiranda. 
Reikėtų pasinaudoti proga vi
siems pamatyti nuostabiai gy
venimišką ir įdomią filmą 
“Salt of the Earth.” Ji te- 
berodoma Grande Teatre 
(prie 86th St. stoties ant 
Lexington Ave. linijos), New 
Yorke,

Balandžio 16-ta yra pasku
tinė pamatyti Stanley Tea
tre linksmą tarybinę muzika- 
lišką ir romantišką “Keto ir 
Kote.” šeštadieių pradės ro
dyti “Attack from the Sea.”

Veikalų scenoje srityje la
bai rekomenduotini “Cyana
mide,” Davenport Teatre; 
“Time of Storm,” Meuws; 
“Golden Apple,” Phoenix; 
‘UJomedy*.in Music,” Golden. 
Teatrų adresus galima rasti 
telefonų knygoje. Kadangi 
scenos veikalai ne visi stato
mi kas dieną, tai verta to pa
klausti pirm nuvykimo.

Kita vieta, kur visuomet 
vakarais galima rasti ką nors 
gerą vaidinant yra miestinis 
teatras — City Center, 55th 
St., netoli 7th Avė. šiuo 
tarpu iki gegužės 2-ros turi 
operų sezoną. Kainos vidu
tinės.

Svarbiausia, verta atsiminti 
lietuviško teatro ir dainų po
pietį, gegužės 2, kada Aido 
ir Sietyno Chorai pastatys 
operetę “Pepita” Liberty Au
ditorijoje. z T. L.

Darbininkų mokykla 
pradėjo apsigynimą

New Yorke per ilgus metus 
veikianti Jefferson School of 
Social Science, darbininkams 
naudingų mokslų mokykla, 
pradėjo apsigynimo liūdymus 
balandžio 13-tą. Ji ginasi nuo 
ragangaudžių užmojo pa
skelbti ją su b veršy ve ir už
daryti.

Mokyklos vadai sako, jog 
tai yra tikrai “ironiškas Įvy
kis, kai Jeffersono vardo mo
kykla turi stoti ginti jo idė
jas ir jo iškovotą Teisių Bi- 

•Jių kaip tik tą dieną, kada 
pripuola jo gimtadienis.”

Jeffersonas buvo gimęs 
1743 metų balandžio 13 d.

Mokykla gina darbininkų 
teisę mokslintos, šviestis ne
žiūrint tų puolimų. Ji ginasi 
teisme ir tebevykdo veiksmus. 
Praėjusį semestrą turėjo apie 
2,000 studentų. Pavasariniam 
semestrui taipgi registruoja 
studentus ir pamokas pradės 
ateinančią savaitę.

5 Justinas Walenta, 310 
Hindsdale St., buvo rastas 
ant gatvės pavojingai sumuš
tas. Spėjama, kad jį užpuolė 
plėšikai ir kad jį sumušė jam 
bandant atsiginti.

------- ĮĮTff-Tlir-sr—iri-■ ii —r—■----------------------■

NewY)rkj^/Wažliil(>i
Daug vėluojančių 
mokėti taksus

Balandžio 12-tą iš Albany 
buvo pranešta, kad su ta die
na dar 3,200,000 gyventojų 
tebebuvo neraportavę, nemo
kėję valstijai taksų. Iki to 
laiko buvo gavę tik 1.100,000 
asmenų raportus.

Valstijos taksams paskutinė 
diena yra balandžio 15-ta.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

kaliniai buvę tikrai badu ma
rinami.

O kiek jie pirmiau gauda- 
l vo duonos per dieną?

Ogi 600 gramų arba pus
antro svaro.

Labai lengva išbandyti. Te
gu Grigaitis kas dieną sudo- 
roja po pusantro svaro duonos 
per mėnesį kitą, ir jeigu jis 
badu numirs, aš jam garan
tuoju Balkono dangaus kara
lystę be jokio paskutinio pa-' 
tepimo!

Tai jau ragangaudžiai pa
siirtojo suėsti ir įžymųjį Ame
rikos mokslininką Dr. Rober
tą Oppenheimerį.

Reikia žinoti, kad šis moks
lininkas buvo atsakingiausias 
už pagaminimą ir davimą ! 
Amerikai pirmutinės atominės ' 
bombos!

Dabar jis “nebeištikimas” ’ 
Dabar ir jis jau kryžiuoja
mas !

Kur galas? Nesimato jo
kio!

Virginia 9-6125

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

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y 
Telephone EVergreen 4-8174

LINKIME LINKSMŲ VELYKŲ!

Montrose Liquor Store, Inc
FAVORED BRANDS OF

WINES, LIQUORS AND CORDIALS 
Didelis pasirinkimas įvairių likerių

7 New Montrose Ave., Brooklyn, N. Y 
(Prie Broadway arti Hewes St.)

Dr. A. Petrikai

Užlaiko Puikiai įrengtą

BAR&GRILL

R

By Appointment 
Except Thurs. & Holidays

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

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6808

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

TONY’S

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦> □ n
<♦>

<♦>

<♦>

<♦>
Tel. EV. 7-6288

PRISTATO Į NAMUS
Tel. EVergreen 4-8842

PEIST LAN 
DRUGS, Inc.

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, Pb. G.

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.

balandžio 15-ta * 
vakaro, Liberty AuditO- 

patalpoje. Pasiruoši- 
Motinos Dienai ir kiti se- 
užbaigos darbai reika- 

, kad visos dalyvautume.
Valdyba . (172-73)

Moterų Apšvietos Klubo 
susirinkimas Įvyks ši ketvir
tadienį, balandžio 15-ta, 8
vai, 
rijos 
mas 
zono 
lauja

Sidney Lazarus
Savininkas. — L-5254

10,000 miesto darbininkų 
pikietavo City Hali

Prasidėjus miestinio budže- 
to svarstymui balandžio 12- 
tą, dešimtis tūkstančių mies
to departmentų darbininkų 
sugužėjo prie City Hali reika
lauti pakankamų algos prie
du.

Miesto valdininkai žinojo, 
kad pikietavimas bus. tačiau 
tokių miniu svieto nesitikėjo. 
Dėl to jie buvo, matomai, su
sirūpinę. Jeigu būtų tiktai 
saujelė pikietuotojų, ■ galėtų 
apšaukti raudonaisiais ir nu
moti ranka. Bet apšaukti H) 
tūkstančių valdiniu įstaigų 
darbininku raudonaisiais neį
manoma.

I’ik iet notoj a i plakatuose 
nešamuose šūkiuose ir savo 
asmeniška nuotaika rode, kad 
jie yra pasiryžę pakankamus 
algos priedus gauti. Bijo
masi, kad jie iš tikro paskelb
tų streiką, jeigu tokiu priedų 
negaus.

Pirmieji į pikieta pribuvo 
pusantro tūkstančio organi
zuotų gaisragesių. Minutė
mis vėliau išsirikiavo švaros 
department) kelių lokalų 2,- 
000 atstovų. Jie buvo Įspū
dinga juosta apsupę City Hali 
Parką dar pirm 9:30 ryto.

Gi po darbo, tiesiai iš mo
kyklų, pasipylė d,000 būriu 
kelių unijų nariai ir ne lie
ti n ijistai mokytojai, o greta 
jų išstojo su savo pažymiais ii 
šūkiais 2,000 AFL Mokytojų 
Gildijos narių.

Mokytojai reikalauja po 
$750 mok ėst nes priedo me

tams ir duoti visiems tokią 
sumą.

Kiti miestiniai darbininkai 
reikalauja ne mažiau 4 ir 5 
šimtų dolerių metinių priedų 
ir taip pat visiems. Mokyto
jai ir kiti sako, kad tas buvo 
prižadėta pirm rinkimų, ir jie 
tikisi tą gauti. Jie reikalau
ja. kad valdininkai pirm rin
kimų duotą žodį išlaikytų.

l.'nijistų atstovai, kurie ga
vo žodį budžetui svarstyti 
posėdyje, sakė, kad jie ne
gali priimti kokių menkučių 
priedų. Jie negali priimti nei 
tų priedų tokio padalinimo, 
kuris vieniems pridėtų tūks
tančius, o kitiems tik apie 
šimtelį metams.

Jie taipgi reikalavo pasku
bėti pervedimą visų darbi
ninkų į 40 valandų savaitę. 
Mažesnių pasiūlymų mes ne
galime nariams teikti, nes na
rių kantrybė baigia išsekti, 
sakė unijų lyderiai.

Už AFL narius kalbėjo tų 
unijų newyorkiecio centro fi
nansų sekretorius James C. 
Quinn, o už CIO — to cen
tro viršininkas Morris lushe- 
witz.

Vieši posėdžiai, kuriuose ir 
liaudies atstovai gali pasisa
kyti, vykdomi balandžio 12. 
13 ir 14 dienomis.

Atradę dar vieną nužudy
tosios Marion Brownaites už
rašų knygelę ir joje rastais 
antrašais ieško ryšio, kuris 
pagelbėtų susekti žmogžudį.

AIDO CHORAS
Balandžio 16-tos vakarą 

choristai ir solistai praktikas 
Valdyba

SUSIRINKIMĄ!

Suspendavo tris 
profesorius

Specialia mokyklose ra- 
gangaudystės komitetas su
spendavo 3 Hunter kolegijos 
prqfcsorius. Visi yra pasiekę 
daktaro laipsnį/, švietimo sri
tyje. Visi ištarnavę švietėjų 
pareigose 25 ir po daugiau 
metų.

1 Anot spaudos, j’ie kaltina
mi “neatlikime pareigų ir ne
tinkamame poelgyje.” O tas 
viskas paeiną iš to, kad jie, 
pašaukti pas ragangaudžius, 
atsisakė peržengti Konstitu
cijos garantuotas teises. Jie 
atsisakė atlikti išpažintį apie 
savo politines pažiūras ir at
sisakė tapti parodinėtojais 
ragangaudžiams kitų nieku 
n e prasi k a 11 tusi u ž m o n i ų.

Daktaras atsidūręs 
po traukiniu

Brooklynietis d a k t a r a s 
Shann tapo ištrauktas iš po 
traukinio Brooklyno Muzie
jaus stotyje. Sakėsi stovėda
mas ant platformos apalpęs ir 
nuvirtęs. Jis pataikė nukristi 
tarp relių. Smulkus vyras, 
jis ten talpiai prigludo prie 
pagrindo ir išliko nesužeistas. 
Keliavęs į ligoninę operuoti 
ligonį, tad iš po traukinio 

’ištrūkęs norėjo skubėti į li
goninę. Pagaliau, jį nuo to 
atkalbėjo.

Nužudęs iš užvydo
William Brown, Jr., 21 m., 

įkaitintas kaip žmogžudys. 
Tas Įkaltinimas' buvęs pasė
ka jo pasipasakojimo kitam 
kaliniui, kad jis nužudė savo 
sužadėtinę June Krentzlin. 
Jaunuoliai abu beveik kaimy
nai, gyveno Flushinge. 

----------— /

Minia subėgo pirkti 
nupigintų knygų

Gimbels krautuvei paskel
bus išpardavimą knygų nupi
gintomis kainomis, knygų 
pardavimo skyrių perėjo 5, 
000 pirkėjų per pusdienį.

Firma gavusi išparduoti vi
są tūlą knygų sandėlį, kuria
me buvęs virš šimtas rūkstan
čių knygų.

BROOKLYN, N. Y.
Al įduodame gražių jauną kaliukę 

Bigal. veislės. Turime dvi, tai apart
ment iniame name perdaug, tad vie
ną norime atiduoti j gorus namus. 
Kam reikalinga kreipkitės:

Mr. M. Dobinis, 352 E. 8th St. 
Brooklyn, N. Y.

(prie Avė. C, Coney Island, ant 
pirmų lubų)

(73-75)

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

i MATTHEW A. i
• BUYUS :
J (BUYAUSKAS) J

I LAIDOTUVIŲ 3
1 DIREKTORIUS !

{ 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. J
I MArket Ml 72 !
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NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGA 
NUOLATINE KAMBARIŲ 

TVARKYTOJA 
Guolis Vietoje , 

MANOR in LARCHMONT 
Telefonuokite 

Larchmont 2-9784
(73-77)

HAIRDRESSER
Patyrusi — pilnai mokanti. Nuolat, 
valandos 10 A. M. iki 6 P. M.‘Gera 
mokestis, linksmos darbo sąlygos.

Kreipkitės:
LOUIS BEAUTY SALON

249-08 Hillside Ave., Bellerose, I.. I.
FL 7-2747

(73-74)

HEATHCOTE EMPLOYMENT 
AGENCY

6 Palmer Ave. Scarsdale 8-6160
Scarsdale, N. Y. Scarsdale 8-8088

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)

SHAMPOO—MANICURIST

5 dienų savaite, valandos 10:30 iki 
6:30. Alga ne kliūtis, linksmos 

darbo sąlygos. Kreipkitės:
PAUL’S HAIRSTYLIST
48 W. 52nd St., N. Y. C.

(68-74)

NAMŲ TVARKYTOJA
Geri namai senyvai moteriškei. 5 
rūmų bungalow—pajūryje. (Nereikia 
valgių gaminti). Visi įrengimai ele
ktriniai. Guolis vietoje, atskiras 
kambarys ir maudynė.

Telefonuokite: NE. 4-8044
(71-73)

STALŲ PATARNAUTOJOS 
Patyrusios

Gera Mokestis ir Tipai 
Kreipkitės:

DONATONE’S COURT 
RESTAURANT 

19-21 Court St., White Plains 
Tel. White Plains 8-9137 

(72-76)

MANICURIST
Nuolat--5 dienos, gera mokestis.
Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
DAYMOR BEAUTY SHOP 
818 W. 187th St., N. Y. C.

Tel. WA. 7-7535
(72-78)

MALE and FEMALE

REIKALINGA PORA
Guolis vietoje. 2 malonūs kambariai 
ir maudynė.' Visi įrengimai elektri
niai. Abelnam narni) darbui-auto 
vairavimui. Gera alga. Vasara .pa
ti ryje.

Taipgi reikalinga gera mergina 
valgių gaminimui.

Šaukite rytajs ar 4:30 iki 6:30 
Vakarais

Tel. EN. 2-3291
(72-74)

HELP WANTED MALE

PAGELBININKAS
Patyrimas nereikalingas. Dėl meta
lą—geležies dirbtuvės Nuolatinis 
darbas, 40 valandų savaitė. $1.25 j 
valandą pradžiai. Kreipkitės.

ELRICH CO.
69 Kinkei St., Westbury, L. I. 

WE. 7-3777
(72-76)

VIRĖJA—NAMŲ DARBININKE
Guolis atskirame maloniame rūme 
su maudyne moderniškai užlaiko
muose namuose. Maža šeima. Gera 
mokestis. Linksma namų atmosfera. 
Su paliudijimu. Telefonuokite: 9 
A. M. iki 11 A. M. arba 6 P. M. iki 
7. P. M.

Tel. S A. 2-7534
(72-73)

STALŲ PATARNAUTOJOS (2) 
Reikalinga del ice cream parlor. 
Nuolatinis darbas, gera mokestis ir 
tipai. Puikios darbo sąlygos — air 
conditioned. Kreipkitės:

STEFFEN’S LUNCHEONETTE 
130 Middle Nėck Road 

Great Neck, L. I.
Tel. Great Neck 2-6896

(71-73)

HELP WANTED MALE

PROSYTOJAS
Patyręs. Gera mokestis, puikios 

darbo sąlygos. Kreipkitės:
CAROLINE CLEANERS 

159-09 Horace Harding Blvd. 
Telefonas: FL. 8-4541

(71-73)

REIKALINGAS 
PORTERIS

Keptuvėje. Geras darbas. Nuolatinis.
Kreipkitės:

ASTOR ’BAKE SHOP, 
4107 Bell Blvd., Bayside.

Taipgi reikia ir sausainių kepėjo 
(prie stalo)

BAyside 9-0557
(71-73)

New Yorke subway tunely
je atrastas kūnas Leonardo 
Steiglitz iš Liberty, N. Y. 
Nesuprantama, ar jis iškrito 
iš traukinio, ar tuneliu buvo 
įėjęs ir tapo užmuštas.

NEW YORK
REAL ESTATE

VASAROS RESORTO VIEŠBUTIS 
Parsiduoda Liberty apy linkėjo, ^50 
rūmų viešbutis su visais patogu
mais. Stovi gražioj vietoj. Privatus 
ežeras. Apkainuotas greitam par
davimui. Tel. SL. 6-2831.

(68-73)

ELMSFORD
Gerai budavotas 2 šeimų namas Al 
sąlygose. 3 ir 4 rūmų apart. Taipgi 
3 rūmų Cottage, 2 karam garadžius. 
Prisideda daug kitų įrengimų. Gra
žus kampinis plotas. Arli visų ko
munikacijų. Savininkas parduoda la
bai prieinamai. (Brokers protected) 

Telefonuokite Savininkui:
Elmsford 6-7156

(70-74)

PARSIDUODA FARMA
Produktyvu farma centralinėjc Pa. 
Ideališka visokeriopai fannerystei, 
javų auginimui, pienininkystei, gal
vijų auginimui mėsai. 4 atolai alf
alfa į metus, 400 akrų jimant plotą, 
ganyklos, vieta galvijams, šiek-tiek- 
miško ir kitko. Ant kelio 220. 9 rū
mų namas, elektra, vanduo, silos, 
vištininkai, moderniška barn, niekad 
netrūksta žemėjo vandens. Prieina
ma kaina. Savininkas turi a tetrauk, 
t i poilsiui. E. E. Schmick, IZ’įtigacro 
5-2500; nuo 9 iki 5 vai. su pirma
dieniu jimant penktadienį.

(7T-76)

WHITE PLAINS
Nauji namai nuo $23,500 ir viršaus. 

Telefonuokite Savininkui Broker 
JEANNE CAROLAN 

White Plains 9-0967— 
Scarsdale 3-3500

(72-76)

WOODSIDE
1 Šeimos Mūrinis Namas. 6 dideli 
rūmai, garadžius, Kentile grindimis 
skiepas, aptvertas kiemas, aliejum 
šildomas, fronte ir užpakalyje por- 
čiai. Arti mokyklų, krautuvių ir 
bažnyčių ir subways.

Tel. YE. 2-0948
(68-70)

GREENWOOD LAKE, N. Y. Par
siduoda lotai. 500 pėdų nuo maudy
nių, apskritų metų gyvenimo vieta. 
Lygi žemė, kampinis plotas, pui
kiausia sekcija, 119x100, įkainuota 
$5,000. Prieš 6 P. M. tel. LA. 4- 
6396. Po 7 P. M. tel. DE. 9-3661.

(68-70)

NEW ROCHELLE. 12 rūmų naujai 
išdekoruotas, Center Hall, circular 
driveway. 2 pilnos ir 3 pusės mau
dynės. Indų mazgojimui mašina, 
Bcndix. 4 ugniavietės. 2 karam Field- 
stone garadžius. Byčių'hir prieplau
kų patogumai. Prašo >>24,500.
Kreipkitės tik pirkėjai/ NE. 6-4086 

(7f.75)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

BARBER SHOP
Pilnai įrengta — 4 krėslai. įsteig
ta virš 40 metų. Gera, veikli vieta 
Washington Heights. Žema randa - 
lysas. Puikiausios {eigos. Savininkas 
parduoda gerą biznio progą labai 
prieinamai, iš priežasties kitų in- 
vestmentų. šaukite savininką:

WA. 3-3286
(73-79)

DRY CLEANING & LAUNDRY
Gerai įsteigta, ideališkoje vietoje, 

Gerai eina biznis. Tinka pusinin
kam. Daro gerą pragyvenimą—biz
nis lengvai padidinamas. Savinin
kas parduoda gerą progą labai pri
einamai — išsikelia į Pietus. Šau
kite ar matykite savininką:

2123 Caton Ave., Brooklyn
(68-74)

DINER
Pilnai įrengtas, gera’ biznio vieta. 
Žema randa, ilgas lysas, 6 dienos, 
daro gerą pragyvenimą — biznis 
lengvai padidinamas. Tik $2,500 į- 
mokėti. Lengvi išmokėjimai. Klaus
kite Helen. a

1284 Oak Point Ave., BronST
(arti Hunts Point)

(68-74)

GROCERY STORE
Pilnai įrengtas, gera veikli jįekcija. 
Daro gerą pragyvenimą. Nebrangi 
randa—lysas. Biznis lengvai padidi
namas. Savininkas parduoda gerą 
biznio progą labai prieinamai.

Šaukite savininką:
OL. 5-9210

(69-73)

RESTAURANT
Pilnai įrengtas. Gera veikli vieta. 
Daro $1,800—$2,000 j savaitę. Leng
vai galima padidinti jeigas. Savinin
kas parduoda gerą biznio progą la
bai prieinamai iš priežasties ligos. 
Šaukite savininką:

Tel. CO. 5-9284
(70-74)

RĖSTAURANTAS
Pilnai įrengtas. Šiuom tarpu už

darytas. Geroje biznio sekcijoje, ar
ti Subway. Žema randa. Gali daryti 
puikiausią pragyvenimą. Savininkas 
parduoda labai prieinamai iš prie
žasties kitų investmentų. šaukite 
savininką:

Tel. CY. 5-7867
(73-^)

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




