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KRISLAI
Demokratams proga. 
Jie jos neišnaudoja. 
Senatorius Douglas.
Kodėl moterys, o ne vyrai ?

Rašo R. M1ZARA

iMfisu šalyje vyrauja dvi 
partno.s: demokratu ir repu- 
bljkomi.

'Dviejų partijų sistema ne 
įstatymu pagrista, <> tradici
ja. Kol kas tos “tradicijos” 
Amerikos žmonės ir laikosi.

šiuo motu, man rodosi, de
mokratų partijai yra auksinė 
proga “pakedenti” republiko- 
nus ryšiam su vice-preziden- 
to Nixono “išsišokimu.”

Pasirodo, kad Nixonas “ne
išsišoko,” kaip tūli galvoja 
jis tik pasakė tai. kas yra Ki- 
senhosverio valdžios nusistaty
me : jei farancūzai darė taiką 
Indokinijoje, tai Amerika tu
rinti siųsti ton savo vyrus ka
riauti prieš vietnamiečius, ku
rie kovoja už savo laisvo ir 
nepriklausomybę '. . .

Balandžio 2 G dieną įvyk
siančio ji Ženevos konferenci
joje, sakoma. šaukiama vy
riausiai tam, kad baigti karą 
Indokinijoje*.

Bet mūsų valstybės se k ro
torius MA. Dulles daro viską 
talkonferencijai kelią pastoti. 
A p*! e taiką Indokinijoje jin 
nenori ne pagalvoti. Jis ma
no, kad taika patarnautų ko
munistams.

Dėl to demokratų partijos 
šulai turėtų visa tai išnaudoti, 
nes šiemet gi bus kongresiniai 
rinkimai: tenka žmones mo
kyti ir traukti juos savo pu
sėn.

Deja, mažai demokratų va
dovų tą progą išnaudoja. Tū
li j'ų, matyt, bijosi tarti at
viresnį žodį, kad kas nors ne
apšauktų juos komunistais ar
ba komunistų sankeleiviais...

Stebiu veiksmus senatoriaus 
Douglaso iš Illinojaus valsti
jos.

šis vyras kadaise buvo pro
gresyvus. Prieš virs 29 metų 
jis buvo Genas Amerikos dar
bininkų delegacijos narių, vi
zitavusių Tarybų Sąjungą.

iJis kalbėjosi su Stalinu. 
JiJ, bendrai su kitais delega
cijos nariais, grįžę namo, pa
lankiai apie Tarybų Sąjungą 
kalbėjo.

Bei Šiemet senatorius Doug
las jau gieda kitokią giesme
lę. Mat, šiemet bus rinkimai; 
jis nori gauti balsus tų, ku
rie yra nustatyti prieš 'tarybų 
Sąjungą, kurių protai apdum
ti šaltojo karo garais!

Dėl to sen. Douglas ir pa
taikauja dešiniesiems. Jis 
net plakasi prie tokių, kaip 
Šimučiai ir Grigaičiai, many
damas gauti iš jų didelės pa
ramos !

Koks trumparegiškumas!

Yra žmonių, kurių galvose
ną gerokai paveikė anti-tary- 
binė spauda.

Andai kalbuosi su vienu ge
ru lietuviu ir jis sako:

—Aš skaičiau angelckoje 
Raudoje, kad Tarybų Sąjun
goje moterys dirba sunkius 
fiziniu .darbūs. Tai negerai!

su tokiu, piliečiu ar
gumentuoti ?

Aš jam, be kitko', sakiau 
šitaip:

—Galimas daiktas, kad yra 
ten moterų, kurios pasirenka

IZVIESTIJA SMERKIA
AMERIKOS ĮSIVERŽIMA
I INDOKINIJA
SAKO, AMERIKA GINA 
KOLONINf AZIJOS 
TAUTŲ PAVERGIMU

Maskvą. — Sovietų vy
riausybės laikraštis Izvie- 
stija rašo, kad Jungtinės 
Valstijos jau pradėjo ka
rinį įsiveržimą Indokni- 
joje prieš Vietnamo liau
dininkus, nors dar nenu- 
siuntė ten savo pėstininkų 
armijos. Juk tame kare 
dalyvauja Amerikos lakū
nai, vadinami “mechani
kai,” amerikiniu karinin
kų misija ir bombonešiai, 
kurie, pakildami nuo Ame
rikos karo laivių atakuoja 
Vietnamo patrijotus.

Dabai' gi Amerika pla
nuoja ne tiktai siusti ten 
savo armiją, bet sugalvojo

Hydrogeno nuodai apkrėtė 
arklius už 850 myliu 
nuo H-sprogimu vietos

—J---------------

Tokio. — Hydrogeninės 
bombų dulkės apkrėtė * ir 
30 lenktyniškų arklių, ku
rie buvo laivu gabenami iš 
Naujosios Zelandijos i Ja
poniją, nors tas laivas plau
kė už 850 mylių nuo salų, 
kur amerikonai sprogdino 
II-bombas.

Bet, sakoma, tie arkliai 
nepavojingai apnuodyti H- 
du.lkėmis. Iš arklių spra
ga po 50 iki 60 H šiukšlių 
per minutę, kaip rodo ato- 

; minis instrumentas Gei
ger kauteris. Bet jeigu 
būtų 100 tokių spragėjimų 
per minutę, tai jau gręstų 
pavojus.

Žuvo karinis lėktuvas 
su 7 lakūnais

Granada Hills, Calif. — 
Ūkanoje sudužo kalnan 
karinis lėktuvas, užmušant 
visus septynis buvusius ja
me lakūnus.

ĮSAKYTA deportuot 
CAVALLARO

Washington. — A te ivy bes 
valdyba įsakė deportuot 
Carlą Cavallaro, Youngs
town, Ohio, todėl kad jis 
slaptai atvyko Amerikon 
nrieš 32 metu. A | v
sunkesnius darbus. Jeigu taip, 
lai turime žinoti ir tą tiesą, 
kad, būtent, praėjusiame kare 
milijonai tarybinių piliečių,—• 
rinktiniausių vyrų, — krito 
mūšiuose.

Kitais žodžiais: Tarybų Są
jungoje darbo daug, nes rei
kia milžinišką šalį atstatyti, o 
žmonių, ypač vyrų, nėra per
daug.

Pagaliau tenka žinoti ir tai: 
Daug Amerikos moterų sutik
tų dirbti sunkesnius fizinius 
darbus, jei jos būtų priimtos, 
jei joms būtų 'užmokėta lygi 
mokestis, kokią moka vyrams, 
dirbantiems tokius darbus, 

organizuot ir naują dešim
ties valstybių talką karui 
paplatinti Azijoje, sako Iz- 
viestija. O pamatinis to 
karo tikslas — tai nuslo
pinti tautinius laisvinimo- 
si judėjimus pietiniai - ry
tinės Azijos kraštuose ir 
sutvirtinti koloninį anglų, 
amerikonų ir francūzų im
perialistų viešpatavimą.

Kriminaliai žygiai 
Jungtinėse Valstijose 
smarkiai daugėja

Washington. — Pernai 
Jungtinėse Valstijose bu
vo atlikta 2,159,080 krimi
nalinių veiksmų — žmog
žudysčių. plėšimų, prievar
tavimų (žaginimų) ir tt., 
kaip raportuoja FBI, slap
tosios policijos biuras.

1953 metais buvo 6 pro
centais daugiau tokių pik
tadarysčių negu 1952 mk, 
tais. Kriminaliniai nusi
dėjimai Amerikoje keturis 
kartus sparčiau daugėja, 
nekaip gyventoju skaičius, 
sako FBI.

Pernai New Yorke bu
vo nužudyta 321 asmuo, 
Chicago j 291, Detroite 
130, Houstone 114, Los 
Angeles 82, Atlantoj 74 ir 
Washingtone 74. Apiplėši
mu gi New Yorke padary
ta 8,890, o Clevelande 787.

Jankių lėktuvai urmu 
talkauja francūzams

Hanoi, Indokinija.—Ame
rikos bombonešiai, pakilda
mi nuo' savo karinių laivų, 
karštai atakuoja Vietna
mo liaudininkus, kurie ap
gula francūzus Dien Bien 
Fu tvirtovėje.

Liaudininkai jau užėmė 
daugumą D. B. Fu, taip 
kad francūzarn telieka tik
tai trys ketvirtadaliai vie
nos mylios pačiame tvirto
vės centre.

Gen. prokuroras reikalauja 
nupilietint 5 sveturgimius

Washington. — Generalis 
prokuroras Herbert Brow
nell reikalauja atimti ame
rikinę pilietybę penkiem 
sveturgimiam už komuni
stinę jų veiklą. Jie yra 
Stephen Denuvich ir jo 
žmona, Pittburghe; Alau 
Ross, Queens, N. Y.; Abe 
Young, Clevelande, ir Ch. 
August Collins, New Yor
ke.

Jordanas kaltina izrae
liečius, kad jie apšaudę du 
Jordano kaimus, o Izraelis 
kaltina arabus už apšau- 
dimą izraeliečių*

MAKART1ZMAS PRAKIŠO 
NEW JERSEY NOMINACIJAS

Trenton, N. J. — Repu- 
| blikonas J. Parnell Tho
mas. buvęs vadas ragan- 
gaudiško Kongresmanų 
Neamerikinės Veiklos Ko
miteto, vėl piršosi kaip 
New Jersey valstijos at
stovas į šalies Kongresą. 
Bet mizernai prakišo no- 
minacinius balsavimus an
tradieni.

Parnell Thomas, seniau 
sėdėjęs kalėjime kaip žuli- 
kas kongresmanas, šiame 
nominaciniame vajuje ža
dėjo “kovoti už tikrąjį 
amerikonizmą prieš komu
nizmą, kai]) kad Joe Mc
Carthy kovoja.”

Bet New Jersey piliečiai 
atmetė Th omasą, nomi
nuodami dabartinį kon-

Galingos anglų unijos romia 
Beminą, reikalaujantį atmesi 
Vakarų Vokietijos ginklavimų

London. — Dar dvi ga
lingos angių darbo unijos 
parėmė kairiųjų darbięčių 
vadovą Bevaną. Jis rei
kalauja atmesti vokiečių 
armijos rekrutavimą Va
karinėje Vokietijoje.

Tos unijos yra Mašinistų, 
Laivastačiu ir Laivakroviu 
Sąjunga, turinti 50,000 na
rių, ir Sankrovų Darbi

Einstein užgiriu unijistą, 
neatsakė ragangaudžiams

kuris

Buffalo, N. Y. — Jungti
nes Eelektrininkų Unijos 
atstovas Emanuel Fried 
nedavė atsakymo j Kong
resmanų Neamerikinės 
Veiklos Komiteto klausi
mą: — Ar esi komunistas 
ir ar bent kada priklausei 
Komunistų Partijai?

Paskui Fried pasiuntė 
laišką išgarsėjusiam mok
slininkui Albertui Ein
šteinui, klausdamas: —Ar 
•aš gerai pasielgiau, neat
sakydamas į kongresmanų 
klausima?

Einšteinas atsiliepdamas

Francūzai pastebi “sumišimų”
Jungtinių Valstijų politikoje

Paryžius. — Jungt. Vals
tijų vice-prezidento Nixono 
pareiškimas, kad gal reikės 
siųsti amerikinę armiją ka- 
ran I n d o k i n i j o n, ir kitų 
Washingtono valdi.n i n k ų 
bandymai “pataisyti” tą pa
reiškimą liudija, kaip “su- 
miišus” Amerikos politika 
kas liečia Indokiniją, — sa
ko Combat, kairesniųjų 
prancūzų laikraštis.

Mirė dvigalvis vaikas
Washington, Ind. — Nuo 

plaučių uždegimo mirė dvi
galvis Cecil Hartley’ų kū
dikis, išgyvenęs tik ketu
ris menesius* 

gresmaną William B. Wid- 
mall 32,405 balsais kai]) re- 
publikonų kandidatą nau
jam terminui. O Parnell 
Thomas . tegavo tiktai 
4,216 balsus. ,

Jo oponentas Widmall 
savo kalbose visai neminė
jo McCarthy’o vardo.

Pirmiau būdamas Kon
grese Washingtone, Tho
mas samdė valdžios lėšomis 
tarnaites savo namams. Už
registravo jas kai]) “rašti
ninkes,” reikalingas ofi- 
cialiams kongresiniams jo 
darbams. Valdžia, siuntė 
joms algų čekius. Thomas 
gi priversdavo tarnaites 
perrašyti jam čekius, ku
riuos jis išsikeisdavo pini
gais. • - << 

ninku Unija su 340,000 na
rių.

Šiaurinės Aii'ijos Darbo 
Partija taip pat milžiniška 
dauguma balsų užgyrė Be- 
vano reikalavima — kovo
ti, kad Anglija atmestų 
amerikinį planą, peršantį 
apginkluot vakarinius vo
kiečius prieš Sovietu Są
jungą.

atraše laiškuti, kad:
“Aš esu tikras, kad tam

sta teisingai pasielgei ir( 
atlikai savo pareigą kaip 
pilietis sunkiose dabartinė
se sąlygose.”

Pirmiau Einšteinas už
gyrė dviejų mokytojų su
silaikymą nuo atsakinėjimo 
į ragangaudiškų kvotėjų 
klausimus.

Komercinėje spaudoje 
dėl to prasideda kurstymai 
prieš Einšteiną, žinomiau
sią pasaulyje matematinį 
fizika, v

GALIMA BŪTŲ TAIKIAI 
SUGYVENTI SU 

SOVIETAIS
L’Aurore, dešiniųjų laik

raštis, rašo:
“Mes vis dar tvirtai tiki

me, kad galimas yra ra
mus sugyvenimas ir net 
bendradarbiavimas tarp so
vietinių kraštų ir kitų.

Sudegė 12 kūdikiu
Reading, Anglija. — Per 

gaisrą motinystės ligoni
nėje sudegė bei užtroško 
12 naujagimių kūdikių. 
Kiti trys pavojingai apde
gė.

DULLES KARTOJA. KAD 
NELEIS KOMUNISTAM
LAIMĖT INDOKINIJOJ
REIKALAUJA VISIŠKAI 
NUŠLUOT VIETNAMO 
LIAUDININKUS

Washington.. — Ameri
kos valstybes sekretorius 
Dulles susišaukė kongre
sinius republikonų ir de
mokratu vadus ii' “labai 
slaptai” jiems dėstė, kad 
Amerika nesėdės, sudėtus 
rankas, jeigu francūzai

Gangas bijo, kad 
Indokinija nebūty 
pusiau padalinta

Formoza. — Geo. Yeh, 
j čiang Kai-šeko kinų užsie- 
i nio reikalų ministras, bijo, 
kad francūzai nesusitaiky
tų su Vietnamo komunis
tais Indokinijoje. Tuomet, 
jis lėmė, Indokinija galėtų 
būti pusiau padalinta, pa- , 
našiai kaip Korėja: šiauri
nė Tndokinijos pusė tek
tų komunistams, o pietinė 
pasiliktų Franci jai.

Yeh ragino Ameriką vi
sai atmesti Tndokinijos 
klausimą Ženevos konfe
rencijoje, bet pasiusti 
amerikonu armija, kad “iš
taškytų komunistus.” O 
jeigu ne, tai kreiptis i 
Jungtines Tautas, kad iš
vien “augintu” Indokiniją, 
taigi ir visa pietiniai - 
vakarinę Aziją nuo komu
nizmo.

Paulus lavinas Rylų 
Vokietijos oficierius

Berlin. —- Anglų - ameri
konų šnipai iš vakarinio 
Berlyno paskleidė gan
dus, kad Sovietų Sąjunga 
paskyrė feldmaršalą Fr. 
Paulų kaip vadą vokie
čiams oficieriams lavinti 
Rytinėje Vokietijoje.

Karo metu ’Paulus buvo 
vyriausias vokiečių ko- 
mandierius Stalingrade, 
kur Sovietų armija suplie
kė vokiečius, suimant ir pa
ti Paulu, c t

Francūzai, sakoma, slaptai 
tariasi su vietnamiečiais

Tokio.—Amerikinio NBC 
radijo reporteris sakė, 
kad aukštieji Francijos 
valdininkai slaptai tariasi 
su Vietnamo liaudininkų 
prezidentu Mo Či Minhu 
apie karo baigimą Indoki
nijoje.

NAUJAS RUMUNIJOS 
PREMJERAS

B u c h a r e st, Rumunija 
— Rumunijos Liaudies Re
spublikos premjeras Geor- 
giu-Dej tapo Komunistų 
Partijos sekretorium. Tad 
naujuoju premjeru paskir
tas G. Apostol, partijos 
politinio biuro narys* 

nustotų kariavę prieš Viet
namo komunistus - liaudi
ninkus arba jeigu šie ga
lutinai sumuštų francūzus. 
Tuomet Amerika telktų sa
vo draugus bendron kovon 
prieš komunizmą Indoki
nijoje, o jeigu negautų tal
kininkų, tai pati viena 
maršuotu “laisvint” Indo
kiniją nuo komunistų.

Taip Dulles aiškino savo 
valdžios politiką pirm iš
lėksiant į Ženevos konfe
renciją, sako neoficialiai 
korespondentų pranešimai, 
atskleisdami kai kurias 
Dulleso slaptybes.

Dulles pasižadėjo neda
ryti toje konferencijoje 
nuolaidų komunistams kas 
liečia Indokiniją ir griež
tai reikalauti prijungt 
šiaurinę (liaudininku) Ko
rėja prie Pietinės (tauti
ninkų) Korėjos.

Kominform sako, Dulks 
bando iš anksto suardyt 
Ženevos konferenciją

Bucharest, Rumunija. — 
Kominformo Žurnalas tei
gia, kad Amerikos vals
tybės sekretorius Dulles 
iš anksto stengiasi suardyt 
Ženevos konferenciją, pra
sidėsiančią balandžio 26 d.

Žurnalas taipgi pabrėžia 
orieštaravimus tarp Ame
rikos, iš vienos pusės, ir 
Franci jos bei Anglijos, iš 
antros, kas liečia klausi
mus, kuriem spręsti šau
kiama ta konferencija.

Nusižudė Pittsburgho 
lietuvis biznierius 
Charles Pikielis

Pittsburgh. — Nusišovė 
Charles Pikiel, namų bei 
kito nekilnojamo turto ver
slininkas, 49 metų amžiaus. 
Pittsburgho Sun - Tele
graph vadina jį vietinės 
“lietuvių - amerikiečių ko
lonijos vadu.”

Apskrities grand džiūrė 
kovo 11 d. apkaltino Pikie- 
lį už nusukimą $1,800 nuo 
tūlo Clyde LeDonos, ku
riam jis tarpininkavo per
kant valgyklą ir saliūną.
’Suprantama, jog baimė 

teismo ir privedė Pikielį 
prie savižudystės.

Jo advokatas Sherman 
sakė, kad Pikielis “puske
tvirtos valandos meldėsi 
bažnyčioje, jieškodamas su
siraminimo, bet tai nieko 
negelbėjo.”

Pirm nusižudant Pikielis 
i diktavo į magnetiniai vie
linį fonografą, jog laisva 
valia atima sau gyvybę.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir vis šilta.
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Parengimai ir mūsų vajus
Visi laisviečiai nuoširdžiai prašomi atkreipti sa

vo dėmesį į busimuosius pavasarinius parengimus. Jų 
dar bus visa eilė. Turėsime keletą Brooklyne (Rich
mond Hill), vienas kitas įvyks New Jersey, keletas 
koncertų bei perstatymų įvyks Connecticut! ir Massa

chusetts. valstijose. Juose dalyvaus visa tų kolonijų ir 
jų apylinkių pažangioji lietuvių visuomenė. Puikiausia 
proga ją pasiekti su Laisvės finansinio vajaus reika
lais.

Ne visur gal bus praktiška rinkti vajui aukas tie
siog nuo estrados. Bet visur galima pertraukose žodis 
kitas ištarti apie vajų ir paprašyti asmeniškai geros va
lios susipratusius žmones paaukoti vajaus reikalams.

Gal ne visur teks kam nors iš redakcijos ar admi
nistracijos dalyvauti ir atsikreipti paramos. Vietiniai 
veikėjai prašomi tuo pasirūpinti.

Lauksime pasėkų. Pilnai pasitikime darbininkiš
kos spaudos rėmėjais. Žinome, kad jie pasistengs iš
naudoti visas suminėtas progas.

Kas Ką Rašo ir Sako Poilsis labai svarbus visiems
IRGI “SUKRITIKAVO”
Labai didelę ir labai sun- 

>kią “klaidą” padarė Ame
rikos laikraštininkai, ku-‘ 
rie šiomis dienomis lankė
si Tarybų Sąjungoje ir 
liaudiškosios demokratijos 
dalyse.

Tokią išvadą padaro 
Chicagos makartistų Nau
jienos. Jos kritikuoja vie
ną tų laikraštininkų, W. R. 
Mathews, “Arizona Star” 
redaktorių, kuris jau spė
jo šiek, tiek savo įspūdžių 
ir patyrimų patiekti savo 
laikraščio skaitytojams. 
Mathews suradęs, kad visų 
tų kraštų žmonės trokšta 
taikos ir neapkenčia karo. 
Jis taipgi suradęs, kad tų 
kraštų žmonės palaiko sa
vo valdžias.

Grigaitis mano, kad tie 
laikraštininkai buvo komu
nistų “apgauti.” Tie ko
munistai nuo tų laikrašti
ninkų tikrovę > labai gud
riai paslėpę.

Tai jau labai sena ir la
bai nudėvėta to nelaimingo 
žmogaus pasaka, kurią jis 
savo skaitytojams perša 
per paskutinius trisdešimt

Kolonizmo dienos suskaitytos
Buvęs mūsų šalies ambasadorius Indijoje Chester 

Bowles pilnai teisus, kai jis reikalauja francūzus pa
sitraukti iš Indokinijos ir tuojau suteikti tam kraštui 
pilną nepriklausomybę. Jis teisus, kai jis sako, kad 
visa Azija ir Afrika randasi sukilime prieš kolonizmą. 
Jokios pastangos iš Amerikos pusės išlaikyti francū
zus, britus, belgus, holandus ant daugiau kaip pusant
ro bilijono žmonių pečių neduos teigiamų rezultatų.

Žmonijos nelaimė yra tame, kad (šiandien šitos 
paprastos tiesos nemato ir nesupranta mūsų didžiulio 
krašto valdovai. Pirmiau Trumanas pylė bilijonus ir 
paaukojo šimtus tūkstančių jaunų vyrų, dabar tą pa
tį daro prezidentas Eisenhoweris palaikymui koloniz
mo. Tai trumparegiška politika. Jinai labai bran
giai mūsų kraštui kaštuoja. Ji gimdo anti-ameriko- 
nizmą kolonijose, pusiau kolonijose ir šiaip priklauso
mose tautose.

metu.v

IŠNIEKINIMAS TAUTŲ 
IR ŽMONIŲ

Velykinėje Draugo lai
doje net ant pirmojo pus
lapio Šimutis uždėjo kun. 
Juozo Vaškio niekingus 
sapaliojimus. Tam dvasi
ninkui, matyt, trūksta ke
leto lentų.

Prašome pasiskaityti to
kios “filosofijos”:

“Laimingos yra tos tau
tos, kurios siekia savo tik- 

j rosios laimės ir garbės Die- 
j vaje pagal Kristaus ir Jo 
įsteigtosios Bažnyčios nu- 

; rodymus. Jų įsijungimas 
Mūsų valdovai nesiskaito netgi su komercines i j paties Dievo gyvenimą

spaudos korespondentų pranešimais iš tų kraštų, kaip 
ten vis smunka ir smunka žemyn Amerikos kadaise 
gražiai iškilęs vardas. Tos fenomenos negalėjo ne
pastebėti Azijoje ir vice-prezidentas Nixonas, kada 
jis ten važinėjo ir teiravosi apie padėtį.

Ko gero dar būsime įtraukti pilna to žodžio prasme 
i karą prieš Indokinijos žmones. Nixono pareiškimas, 
kad gali mums prisieiti pasiųsti ginkluotas jėgas Indo- 
kinijon, nuskambėjo skersai ir išilgai pasaulį. Jo 
pareiškimas supurtė visos Amerikos sąmonę. Nejau
gi vėl liesime savo jaunų vyrų kraują už kelių tūkstan- 
Čię mylių, kad išlaikyti francūzų kolonizmą tame Azijos 
kampe?

Daug kas tučtuojau pasikeistų, jeigu Amerika aiš
kiai ir atvirai pripažintų tą faktą, jog Azijoje ir Afri
koje kolonizmo dienos atgyventos, kad ir francūzai, 
ir britai, ir belgai, ir holandai turi kraustytis laukan. 
Tegu tų kontinentų žmonės patys tvarkosi ir valdosi 
taip, kaip jiems patinka, kaip jie nori. Tiktai tokia 
politika pakeltų J. V. prestyžą Azijos ir Afrikos žmo
nėse, padarytų galą intrigoms, provokacijoms, rasinei 
neapykantai. Išsilaisvinusios arba išlaisvintos Azijos 
ir Afrikos šalys pasidarytų beveik neišsemiamu mar- 
ketu Amerikos pramonės produktams. Padidėtų ke
leriopai prekyba. Nedarbo šmėkla liautųsi slankioju
si po mūsų miestus. Pasitikėjimas ir gera valia visa
me pasaulyje užimtu vietą baimės, nuožiūros ir nepasi
tikėjimo. Tai būtų ir šaltojo karo pabaiga.

To visa žmonija ištroškusiai laukia iš Amerikos.

Nusiginklavimas be Indijos ir Kinijos
Jungtinių Tautų nusiginklavimo ' komisija nepasi

judina iš vietos. O nepasijudina todėl, kad joje Ame
rikos ir Anglijos nusistatymas nesuderinamas su sie
kiamais tikslais. Komisija susideda iš dvylikos kraštų 
atstovų. Ji sudaryta nesi vaduojant gera valia. Jon, 
pavyzdžiui, įeina Naujoji Zelandija, bet ne Indija, Le- 
banonas arba Čiang Kai-šeko . nieko neatstovaujantis 
režimas, bet ne didžioji Indija.

Ar gali rimtai galvojantis žmogus tikėtis šiandien 
išsprendimo tokio klausimo, kaip sumažinimas ginkla
vimosi, panaikinimas ginklavimosi lenktynių, be įtrau
kimo į diskusijas ir sprendimą tokių milžiniškų Azijos 
krr/Štų, kaip Indija ir ĮCinija? Bet kai' buvo nusigin
klavimo komisijoje pasiūlyta tuos kraštus ir dar nors 
vieną iš liaudiškosios demokratijos kraštų pridėti prie 
komisijos, mūsų ir Britanijos atstovybė griežtai atme
tė. Nereikia didelio galvočiaus, jog suprasti, kad šito
kia nusiginklavimo komisija negali duoti tai, ko iš 
jos laukia ir tikisi visa žmonija. Baimė arba nenoras 
įsileisti Indiją ir Kiniją paralyžiuoja komisijos darbą. 
Tuo tarpu dar vis didėja ginklavimosi lenktynės ir auga 
atominio karo pavojus.

pašvenčiamąja malone ne 
tik yra jųjų augščiausia 
garbe, bet drauge ir jų 
amžinojo gyvenimo laidas. 
Tautos, kuriose neįvertina
ma amžinoji gyvybe, never
tos yra gyventi ne čia že
mėje savo laiknąjį gyveni
mą.” (Draugas bal. 16d.).

Mes gi žinome, kad tos 
“savo tikrosios laimės” 
siekia “pagal Kristaus ir jo 
įsteigtosios bažnyčios nu
rodymus” tiktai didelė ma
žuma tautų ir žmonių — 
nėra nė vieno trečdalio. 
Visa Azja su virš bilijonu 

' gyventojų ir visa Afrika 
su keliais šimtais milijonų 
gyventojų visiškai Kris
taus ir jo bažnyčios nepri
pažįsta. Pagal šitą pablū- 
dusį kunigą ir Draugo re
daktorių, šitos tautos “ne
vertos yra gyventi nė čia 
žemėje savo laikinąjį gyve
nimą.” Reiškia, kad visos 
tos tautos, visi tie žmonės 
turėtu būti nušluoti nuo 
žemės paviršiaus!

IŠTROŠKUSIAI LAUKIA 
ANTROSIOS KORĖJOS

C h i c ag o s m e nše v i kų 
Naujienos negali atsi
džiaugti vice-prez. Nixono 
pareiškimu, kad Indokinija 
gali būti ' paversta antra 
Korėja. Jos giliai tiki, 
kad “rimtesnieji demokra
tų vadai gal nedarys kliū
čių administracijos veiks
mams Indokinijoje” ir to 
karo nevadins “Eisenho- 
werio karu.”

Naujienos džiaugiasi:
“Prez.- Eisenhoweris ir 

jo administracija yra nu
sistatę, kad ‘nepaisant ri
zikos,’ meleisti komunis
tams pagrobti Indokiniją. 
T6dėl galimas dalykas, kad 
be ginkluotos intervencijos 

neapsieis. Jos tikslas būtų 
— sulaikyti ‘agresorius.” 
(N., bal. 17 d.).

Kokius “agresorius”? 
Juk niekas dar neparodė 
ir neįrodė, kad ten prieš 
francūzus kariautų sveti
mos armijos. Ten prieš 
juos išimtinai karau i a tik
tai Vietnamo žmonės. Tai 
ar galima tuos žmone? 
skaityti bei laikyti agreso- 
rias?

DARBO NAŠUMO PA
KĖLIMAS LIETUVOJE

Visa Lietuvos spauda 
įsitraukusi į vajų už pakėli
mą darbo našumo visose 
įmonėse. Tai vienas iš 
svarbiausių socialistinė? 
ekonomikos problemų. Ga
li būti gražus fabrikas, 
naujos, moderniškos ma
šinos, bet kas iš to, jeigu 
iš jų išeina mažai produk
cijos? Turint gerus fab
rikus ir moderniškas ma
šinas, viskas priklauso nuo 
žmogaus, nuo darbininko, 
kuris tas mašinas operuo
ja, prižiūri bei vairuoja.

Visas liaudies būklės pa
gerinimo klausimas siejasi 
su pakėlimu darbo našumo. 
Tai ryškiausiai nurodo Vil
niaus Tiesa. Dienraštis 
patiekia pavyzdžių.

“Štai Akmenės kalkinės 
kolektyvas beveik pusant
ro karto viršijo ketvirčio 
gamybinę užduoti, darbo 
našumas čia žymiai paki
lo.”

Bet štai kita stambi sta
tybinių medžiagų pramo
nės įmonė— “Bituko” plytų 
fabrikas sužlugdė ketvir
čio gamybine užduotį, liko 
skolinga valstybei apie 4 
milijonus plytų.”

Kodėl taip atsitiko? To
dėl, kad Akmenės kalki
nės kolektyvo vadovybe 
nuoširdžiai ir gabiai vado
vauja gamybai. To nega
lima pasakyti apie plytinę j 
“Bituką.” Į

Tiesa baigia , savo išve
džiojimus:

“Darbo našumo ir gami- i 
niu kokybės pakėlimas di- ■ 
džios svarbos klausimas, ir 
jo sėkmingu išsprendimu 
turi nuolat rūpintis parti
nės organizacijos. Įmo
nių partinės organizacijos 
turi sustiprinti vadovavi
mą socalistiniam lenkty
niavimui, aštriu kritikos ir 
savikritikos ginklu kovoti 
su apsileidėliais ir blogda- 
riais, su darbo drausmės 
pažeidėjais.

“Tarybų šalies darbo 
žmonės nesigailės jėgų 
darbo našumui toliau pa
kelti, sėkmingai įvykdys 
didingus penktojo penk
mečio uždavinius.”

Portland, Ore.
Miškų darbininkai 
ruošiasi streikui

, CIO International Wood
workers of America paskelbė, 
kad labai artimoje ateityje 
gali iškilti miškų ir lentų pra
monės darbininkų visuotinis 
streikas. Unija sako, kad vi
sose srityse darbininkai bal
suoja už streiką,. kad priver
tus kompanijas pakelti algas 
12</j cento per valandą.

•Jeigu kiltų streikas, jis pa
liestų 40,000 orga n i z u o t ų 
darbininkų. Streikas paliestų 
šias valstijas: Oregon, Wash
ington, California. Idaho ir 
Montana.

Miškų darbininkų darbas 
sunkus ir darbo sąlygos yra 
netikusios, Rep.

Antwerp, Belgija. —Bel
gai jau pastatė Sovietam 
vieną 3,000 tonų laivą ir 
stato dar keturis.

šiuo laiku medicinos mok
slas daug dėmesio atkreipė 
į pusamžius ir senstelėju
sius žmones. Mes žinome, 
kad po kiekvieno sunkaus 
darbo ir nuovargio kožnam 
darbininkui poilsis labai 
reikalingas,—o kuris sun
kiai dirba, ir ilgesnes va
landas, tam reikalinga dau
giau poilsio.

Kožnam darbininkui, iki 
jis pasiekia 35 iki 40 metų 
amžiaus, gal užtenka imti 
vieną arba dvi savaites po
ilsio į metus. Bet nuo 40 
iki 50 metų jau reikia imti 
atostogų visą mėnesį. Ge
riausios pasekmės būna 
imant po dvi savaites kas 
šeši mėnesiai.

Be atostogų, kožnam 
senstelėjusiam reikia išnau
doti poilsiui kiekvieną reli
gišką ir tautišką šventadie
nį.

Taip pasakė daktaras 
Bartz, buvęs Amerikos Dak
tarų Medikališkos Draugi
jos prezidentas. Dr. Bartz 
esąs didelis specialistas šir
dies ligų, kraujagyslių ir ki
tų negalavimų senstančių 
žmonių. Jis pareiškė: dau
giau, negu pusė senstelėju
sių žmonių miršta, nuo šir
dies ligų ir nuo kraujagys
lių betvarkės. Didžiausios 
priežastys širdies ligų ir 
kraujagyslių kietėjimo—tai 
nuolatinis larbas su skubė
jimais be gero poilsio ir ne
tikęs maistas, šios dvi mir
tinos kaltininkės yra išvys
tytos šių laikų aukštosios 
civilizacijos, kurios stumia 
žmones be laiko į kapus.

Dave dantis, atėmė duoną
Vaizdas iš A. D. M. Oil Co.,

Edgewater, N. J.

Balandžio 2 d. rytą laikraš
čiuose ir per radiją buvo gąs
dinama su H-bomba. Darbi
ninkai nusiminė — kas bus, 
jeigu juos sudraskys Į šipu
lius Tačiau tūli raminosi. 
Anot jų — nereikės bilų mo
kėti, o veik visi daug jų turi.

Tūliems darbininkams buvo 
įsakyta eiti į raštinę 1 vai. 
po pietų, pasiimti už savaitę 
užmokestį. Sykiu' jie gavo 
pranešimą, kad jie šiuo sykiu 
nebereikalingi. Aliejaus ne
perka, atsargos turi ir dau
giau gaminti nenori.

Kame priežastis? Jos ieš
koma pas dirbtuvių savinin
kus, politikierius ir tikybos 
skelbėjus.

Paleido net ir tokių, kurie 
buvo pradėję čia dirbti 1925 
metais. Išdirbę su virš ketvir
tadalį šimtmečio. Pasenę, su 
virš 50 metų. Kur jiems dė
tis ?

Aliejaus pramonė plati. 
Aliejų visur vartoja, prade
dant valgomu ir baigiant te
palu. Tai kodėl jo neperka ?

Patobulinta gamyba

Pagerintos mašinos. Bety
rinėjant suranda geresnės 
medžiagos, kaip padaryti ge
resnį ir daugiau, bet su ma
žiau žmonių. Trukdoma pa
saulinė rinka. Mašinos išve
žamos ten, kur-randasi žalia
va. Pasklaidoma rinka. Tai
koma, kad jiems būtų arčiau
sia ir parankiausia greičiau 
pristatyti aliejų pirkėjams.

To visko darbininkams ne
sakoma todėl, kad, jų (korpo
racijų) manymu, darbininkai 
neturi teisės spręsti, kas su 
jų pagamintomis prekėmis 
turi būti daroma. Užmoka 
tau algą —■ ko tu daugiau iš 
jų nori? Nors ta alga neiš
krito iš aukštybės. Ji sutver
ta darbo rankomis, bevirinant 
katile iš įvairių žaliavų su
sidedantį aliejų, jį pilstant j 
statines, skardines, pristatant 
vartotojams.

Aliejau? gamybą dar pa
daugina ir pagreitina pakei-

Nepaisant tų visų blogu
mų, jeigu artinantis prie 
senatvęs kiekvienas pasirū
pintų savo sveikata ir pasi
tartų su gydytoju, tai ga
lima būtų sučėdyti daugiau, 
negu pusę milijono gyvybių 
per metus! Svarbiausios 
priežastys, kurios veda prie 
šių ligų, tai ilgalaikis nuo
vargis ir netikusi mityba. 
Beveik kiekvienam senstant 
yra labai reikalinga daž
niau patikrinti savo sveika
tą ir pildyti griežtai visus 
gydytojo patarimus. Tokiu 
būdu galima pailginti savo 
gyvenimą daugeliu metų.

Daktaras B. L. Gordon 
statistikomis prirodo, kad 
šioje šalyje du milijonai 
darbininkų kasdien serga, 
ir? iš priežasties ligų kožną 
mėnesį nustoja 40 milijonų 
dienų darbo. Tad gi, abel- 
nai imant, fabrikantams ir 
darbininkams susidaro 
apie vienas bilijonas dolerių 
nuostolių. Dar didelė dalis 
sirguliuojančių darbininkų 
nors ir dirba, bet iš jų dar
bo mažai naudos būna.

Tad gi, šioje didelėje ir 
turtingoje šalyje tokios 
daugumos darbininkų ligos 
iškelia labai didelę proble
mą, kad jau pradeda susi
rūpinti gydytojai, vertelgos 
ir fabrikantai. Šiandien jau 
visi pripažįsta už faktą, 
kad darbininkams labai rei
kalinga geresnės darbo są
lygos, aukštesnė mokestis ir 
ilgesnis poilsis palaikymui 
geresnės sveikatos ir darbo 
našumo. Pregresas

timu soy pupų (soy bean) ar 
sėmenų, banginės ir menhad- 
don žuvų riebalu.

Korporacijų rūpestis yra 
daugiau pelno. Kad tas pel
nas atsiranda iš darbo per- 
viršiaus, už ką korporacijos 
darbininkams neužmoka, dar
bininkams — paslaptis. Kor
poracijos tuomi didžiuojasi. 
Jeigu vienas kitas neatėjo j 
darbą, likusieji darbininkai 
vis.viena pagamina tiek pre
kių, kiek nuskirta. Nustato 
mašinas taip, kad jos suktųsi 
sparčiau ir žmogus jas var
totų mikliau. Tokiu būdu iš 
darbininkų išspaudžia milijo
nus, o jiems išmeta trupinius. 
Iš jų verskis ir auklėk šei
mą — skursk.

Bet žmogus galvoja
žmogus ne mašina, — gal

voja, protauja, reikalauja ge
resnio atlyginimo už savo 
darbą. Turi šeimą, prisieina 
dalintis su ja. Turi mokėti 
rendą, kad neišmestų ant gat
vės. Jei turi lūšnelę apkrau
tą mokesčiais, politikieriai su 
savo įstatymų aparatu laukia 
pfogos ją nusavinti ir kitam 
parduoti, o kas tavo įmokė
ta— pamiršk.

Politikieriams čia rugiapiū- 
tė. Jie nuolankiai tarnauja 
korporacijų reikalams. J ų 
rankose civiliai ir mokyklų 
reikalai. Jaunimas išauki imas 
taip, >kad, ve, anas už tave 
turtingesnis, tai tu turi jam 
nuolankauti. Kitaip tau ne
siseks? Prisiėjus reikalui, kur 
tu kreipsies?

Užmirštama pasakyti, kad 
visi atėjo į pasaulį nuogi: nie
ko neatsinešė ir nieko neišsi- 
neš. Neprirengia jaunimo bū
ti naudingais žmonėmis, o 
prienišgai.

Politikierių manymu, jie at
lieką labai didelį darbą šalies 
naudai. Jų nuotraukas ma
tysi laikraščiuose: išpurtę, 
lašiniais savo kaulus apsikro
vę. Kiti dar bando nuduoti 
šypsą, bet jų rankos suterš
tos grobiais, klasiniais pasida
linimais.
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Santvarkoje, kokioje mea 
šiandien gyvename, kitaip ir 
negali būti. “Sugabesnis” tu
ri savo naudai pajung'J “se
nesnį.” O kad tų “silpnų.!?4' 
milžiniška dauguma, ta men
ka saujelė “stipriųjų*’ sten
giasi pasilaikyti galioje kad 
ir nešvariausiu būdu : papirki
mais, apgavystėmis, kad tik 
neprileisti daugumo prie tvar
kymo savo likimo šiandien ir 
planavimo savo ateities.

Kada nors turės būti pa
darytas parazitų galiai gaias, 
o tada prasidės laimė darbo 
liaudžiai.
Bažnyčios ir tikėjimo vaidmuo

Darbininkų išnaudotojams 
pagalbon ateina ir tikėjimu 
dėstytojai. šiems duodama 
didžiausia parama. Darbinin
kai iš pat jaunų dienų mo
komi nuolankumo ir ponija; 
su dvasiški ja pagarbos, nors 
ponija toli, toli to neužsitar
nauja. Dvasiškijai kelias ati
darytas prie darbo žnJonių. 
Niekas jų n e p e r s e k i o ja. 
Šniukštai nesibeldžia anksffi iš 
ryto , į jų butą.

Tai kodėl dvasiški.) a nemo
kina liaudies, kad nedarbas 
yra žmogaus padaras? Kad 
skurdą, nedateklių, t v aną, 
sausrą galima žmogaus išvys
tyta technika apgalėti? Kad 
dievo sutverti vaikai yra vi
si lygus? Ir pats “sutverto- 
jas” būtų pilnai patenkintas, 
kad jo vaikai nugali visokius 
“zbitkus” ?

Jeigu dvasiški ja pradėtų 
mokyti apie gamtos “paslap
tis,” netektų turtų valdovų 
malonės. Ir jiems prisieitų 
tapti su darbininkais lygiais. 
Kas tada jiems rankas bu
čiuotų? Kas* prieš juos ke
purę nusiimdinetų ? 1

Pasiluosavimas iš skurdo
Tapęs liuosu nuo materia

lių rūpesčių dėl maisto, dra
bužių, buto, darbo žmogus 
savo talentą pavartotų geres- 
nei ateičiai kurti. /\nyktų ne- 

. apykanta, ž lugtfi skurdas, 
' prostitucija, o su tuomi ir vi
sas tas aparatas, kuris pasi- 

< laiko iš kitų žmonių nelaimių 
j ir džiaugiasi, kad jam gerai.

Kiekvienas darbininkas, ne- 
| išskiriant, kokiame tikėjime 
jis auklėtas, turi reikalauti iš 
savo vadų, kad dėstytų prie
žastis nedarbo, karo, ll-bom- 
bų, o ne nudėvėtą pasaką, 
būk koks tai aukščiausias už
krovė ant tavęs naštą, ir 
tempk.

Reikia susipratimo
Sužinojus priežastis viso 

blogo, bus lengva surasti bū
dus tą blogą prašalinti. Tuo
met nereikės bėgioti nuo vie
no prie kito su skundu, kad, 
ve, davė dantis, o atėmė duo
ną. Laikas pradėti -rūpintis 
savo reikalais, o ne pavesti 
dvasiškiams ar politikieriams 
makartistų tipo, kurie nusi
grįžę nuo tavęs delnus trina 
ir juokiasi, kad dar jie d^.ug 
turi pasekėjų.

Tūli žmoneliai bijo net j 
pono ar dvasiškio raštinę ei
ti, stovi prie durų. I.ųg kad 
jie būtų ką blogą ykdarę. 
Prie ko mes dasigyvenome ? 
Išradimų, technikos gadynėje 
mes tapome vergais. O mes 
turėjome išradimus, techniką 
pajungti savo naudai, darbo 
visuomenės naudai. Kada 
tam pasiverginmi bus galas?

U z su krovimą korporacijai 
turtų ji puikiai darbininkams 
atsimoka!

P rasei okas

Pernai 38,500 amerikonų 
tapo užmušti visokio trafiko 
nelaimėse, Įskaitant lėktuvus.

• 1953 metais J. V, važiuo
tos nelaimėse užmuštų ir su
žeistų skaičiai pralenkė buvu
sius bile kuriais pirmcsnLtis 
metais. "

Per greitas zujime auto 
mašinomis J. V. ant gatvių 
ir kelių užmušė 13,870 vy
rų, moterų ir vaikų.



Naujas kainų sumažinimas 
( > Lietuvoje

Vilniaus Tiesoje (bal. 1 d.) telpa sąrašas reikmenų, ku
rių kainos tapo sumažintos visoje Tarybų Sąjungoje, supran
tama, ir Lietuvoje. Lietuvos žmonės, natūralu, šį vyriausybės 
žygi pasitiko pakilusiu ūpu.

Žemiau patiekiame keletą pavyzdžių, kiek ir kokių reik
menų kainos sumažintos. Sumažinimas įėjo galion su ba
landžio 1 diena.

DUONA, MILTAI IR MAKARONAI
Ruginė duona ........................................................... 8%
Kvietinė duona, bulkos, riestainiai ir kiti duonos- pyrago

dirbiniai ................................................................ • 5%
Ruginiai, kvietiniai, kukurūziniai miltai ir kiti miltai 5%
Sojiniai miltai blynams.............. ...................................... l‘'>%
Makaronai, vermišelis. lakštiniai ir kiti makaronų

dirbiniai .........................................................   • <>%
GRŪDAI IR PAŠARAI

Rugiai ...................................    8%,
Kviečiai, avižos, miežiai ir kitos grūdų rūšys, selenes.

išspaudos, šrotai, kombinuoti pašarai, šienas ir 
šiaudai vidutiniškai ..................................................... <>%

. BAKALĖJI NĖS PREKĖS
JuouLsios baichinės arbatžolės ......................................... 10%
Kava natūralinė, kakao milteliai, kavos, arbatos ir
f kakao gėralai vidutiniškai ................................... 15(%,

Nemalta ..druska ........................   10%
Malta nefasuota druska ..................................................... 20%

AUDINIAI ..............
Batistas, markizetas, voltą ir kili vasariniai medvilniniai

audiniai suknelėms ir baldų-dekoratyviniai
medvilniniai audiniai vidutiniškai .......................... 20%,

Medvilniniai audiniai su dirbtiniu šilku . ....................... 10%,
Kartūnas, satinas ir kiti medvilniniai audiniai

vidutiniškai ..........................................•...................... 15%
Šilkiniai audiniai iš natūraliojo šilko vidutiniškai 10%.

GATAVI DRABUŽIAI, TRIKOTAŽAS, KEPURĖS 
IR SKRYBĖLĖS

Suknelės, palaidinukės ir kiti siuviniai iš medvilninių
vasarinių suknelinių audinių vidutiniškai 15%,

Suknelės, palaidinukės, baltiniai ir kiti siuviniai iš Kitų
medvilninių audinių vidutiniškai ......................... 10%

Suknelės, paladinukės, baltiniai ir kiti siuviniai iš
natūraliojo šilko audinių vidutiniškai ....................... 7%,

Trikotažo dirbiniai vidutiniškai . ................. 8%
Medvilninės kojines ir puskojinės vidutiniškai ............ 20%
Šilkinės bei kitos kojinės ir puskojinės vidutiniškai . . . 10% 
Kojinės iš kaprono pluošto vidutiniškai ........................ 25%
Kepurės ir skrybėlės iš medvilninių, šilkinių, pusvilnonių

ir šiurkščios gelumbės audinių ................................ 10%
Šiaudinės skrybėlės ................  ••••....................

O>inė avalynė vidutiniškai ............................................... 7%
Tekstilinė ir kombinuota avalynė vidutiniškai .......... 20%
Kalošai, botai, auliniai batai ir kita guminė avalynė 

vidutiniškai .........................................................
MUILAS IR PARFUMERIJOS-KOSMETIKOS PREKĖS

Ūkinis muilas vidutiniškai . ............................................... 15%
Tuajetinis muilas vidutiniškai ..........   20%,
Kvepalai, odekolonai ir kitos parfumerijos-kosmetikos

prekės vidutiniškai ..................................................... 14) %
ŪKINĖS APYVOKOS PREKĖS

Elektros apšvietimo lempos, elektriniai kaitinimo 
prietaisai, skalbimo mašinos ir dulkių siurbliai 10%

Piūklai, grąžtai, kalvių, šaltkalvių, stalių ir kiti 
įrankiai vidutiniškai .............................. •.......... 20%

Metalinės lovos ................................................................... 15%
Geležies dirbiniai ir spynos vidutiniškai . ... •........ 10%

. Šakės, daigiai, pjautuvai .......................... ■...................... 20%
Peilių dirbiniai vidutiniškai ..................  15%
Metalinės lempos ir žibintai . .......................................... 20%
Pūkų ir plunksnų dirbiniai .................  10%

STATYBINĖS MEDŽIAGOS 
šiferis ....................................... . ........................................ 10 %
Minkšta stoginė medžiaga ..........  20%
Fanera ................................. . ............................................... 15%
Cementas ............................................................. •.............. 20%,
laikai, dažai ir buitinės chemijos prekės vidutiniškai 10%
Sanitarijos-technikos įrengimai ....................................... 10%
Apmušalai ...................... ................................................... 20 %
Inspektų' rėmai .......................... ........................................ 30%

i DEGTUKAI IR NAFTOS PRODUKTAI
Degtukai . . .*................................................   . ............. .. • • 20%;
Automobilinis benzinas ir tepamosios alyvos ............ 41.5%
žibalas apšvietimui ................................... •.......... 38%

MEDIKAMENTAI IR SANITARIJOS BEI HIGIENOS 
DIRBINIAI

Medikamentai ir kiti sanitarijos bei higienos dirbiniai 
vidutiniškai ......................................................... 15%

Guminiai sanitarijos ir higienos dirbiniai vidutiniškai 10% 
Atitinkamai sumažintos kainos restoranuose, valgyklose 

ir kitose visuomeninio maitinimo įmonėse.

Peoria, III.
Mirė Jurgis Barisas

Kovo 23 d. mirė Jurgis Ba
risas, sulaukęs 67 metų. Buvb 
nariui LDS 70-tos kuopos. Pa
laidotas kovo 25 d. katalikų 
(kapinėse.

Velionis netikėjo į jokius 
reliXjsjcus burtus ir jo Romos 
agewtai nekirpo. Bet kai mi
rė, tai du dipukai jo palai
kus apspito ir storoj osi į dan
gų nugabenti.

Į bažnyčią jo neleido, bet 
kirpikai visgi nugabeno į ka
talikų kapines. Po palaidoji
mo .Jurgio sūnus Christ laido
tuvių dalyvius pavaišino ge
rais pietumis ir užsigėrimals.

. ’ Velionis buvo senas “Vil
nies” skaitytojas ir lėto būdo 
žmogus.

Laidotuvėse dalyvavęs.

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

3 pusi.—Laisve (Liberty) -Ketvirta d., Baland.-April 22, 1954

MONTREAL, CANADA
95 milijonai dolerių privatiško 
kapitalo orlaivių industrijai

O r I a i vi n in k yStės i n d ustri j os 
ir Kanados Transporto Asoci
acijos žurnalas “Air Age” 
paduoda įdomių žinių apie 
įvesdinimą privatiško kapitalo 
į orlaivininkystės , gamybos 
industriją, būtent, joje Įves
dinta privatiško kapitalo $95,- 
000,000 šioje šalyje, žurna
las sako, kad vien tik nuo
1950 metų, kada prasidėjo 
Įtemptas militarinis pasiruo
šimas, privatiško kapitalo bu
vo įvesdinta $35,000,000. Bė
gyje šių trijų metų Anglijos 
kapitalo Įvesta Į Kanados or
laivininkystės industriją apie 
$26,000,000.

Veik visa Kanados orlaivy- 
ninkystės industrija Įsikinkiu
si gaminimui militarinių or
laivių ar jiems dalių. O tai 
neša industrijai ir, aišku, šiai 
privatiško kapitalo klikai pa
siutusius pelnus. Nestebėtina, 
todėl, jei šiandien visa jų pa
laikoma komercinė spauda ir 
politikieriai rėkia visa gerkle, 
kad reikia karo.

Miestas nubalsavo milijoną 
dolerių sales statymui

Montrealo miestas jau se
niai planuoja statyti munici
palinę koncertams sale. Dar
1951 m. miesto taryba užgy
rė Įstatymą, kuriuo valdybai 
duota teisė užtraukti ’$25,- 
000,000 paskolą tokios salės 
pastatymui. šiuo tarpu pats 
miestas nutarė pridėti iš savo 
iždo $1,000,000 Į toš pasko
los sumą.

Salei vieta dar tikrai nenur- 
statyta, bet manoma, kad jei 
ji bus kada statoma, tai bus 
statoma ant Fletcher’s Field, 
prie Mount Royal kalno.

Pražuvęs 13 metų berniukas 
surastas kalėjime

Nuo. tėvų dingęs be žinios 
13-kos motų berniukas, kuris 
buvo skaitomas žuvusiu, šio
mis dienomis tapo surastas 
Lethbridge, Alta., nuteistas 
dvejus metus kalėti už vagys
tę, kaip suaugęs jaunuolis. I 
Kadangi nepilnametis, vaikas 1 
iš kalėjimo bus paleistas tuo
jau, kai tik jo asmenybės 
įrodymui dokumentai bus su
tvarkyti, policijos pareigūnai 
pranešė. 

« • • _ •Brangiai atsiėjo
“už dyką” važiavimas

Gaston Morel, iš Rose
mount, kuris važiuodamas i-y- 
te j darbą Įlipo i gatvekarį 
pro užpakalines duris ir ma
nė “už dyką’’ pavažiuoti, bu
vo sugautas ir teismo nubaus
tas užsimokėti $5 pabaudos. 
Kita pora—vyras su žmona— 
irgi panašiai bandė autobusu 
pavažiuoti veltui, Įlipdami pro 
užpakalines duris, buvo su
gauti ir vyras teismo liko nu
baustas užsimokėti $10 pa
baudos, o žmonai uždėta pa
bauda suspenduota, kadangi 
ji, pasak teisėjo, tik pasekė 
vyrą.

Apžvalgos gatvekario fėras 
dubeltavai pakeltas

Montreale vasaros laike 
gatvėmis važinėjo specialūs, 
atviri gatvekariai ’ pasižvalgy
mui po miestą. Jais daugiau
siai naudojosi turistai. Tokie 
gatvekariai tur būt tik Mont
reale yra. Jie operuojami 
nuo 1905 metų. Vienam ke
leiviui apvažiuoti aplink mies
tą nuo jų Įvesdinimo iki da
bar buvo 25 c./* Po 50 metų 
opera vi m o, šią vasarą, fenas 
bus pakeltas dubeltavai: 50 
c. suaugusiam, žmogui ir 25 
c. vaikams.

Gražus buvo LLD parengimai)
Prieš kurį laiką Lietuvių 

Literatūros Draugija buvo su
rengusi- parengimą - vakarie
ne. Tai buvo iš tikrųjų gra
žus parengimas. Dalyvavo 
gražus būrys svečių, abiejų 
LLD kuopų (137 ir 47) na
rių ir šiaip saui .pašalinių 
žmonių. Visi gražiai, drau

giškoj nuotaikoj pasivaišino, 
linksmai laiką praleido ir dar 
Draugijai apšvietus reikalams 
padare arti $100 pelno.

Geras darbas, gražus tiks
las. Sveikintinos rengėjų pa
stangos.

SHOWER! PARĖ. Monika
Zavišiūtė (Viktoro ir Veroni
kos Zavišių duktė) besiren
gia žengti į naudą, šeimyninį 
gyvenimą. Ta/ proga jos 
priešvedybiniam pagerbimui 
buvo surengta net dvi “show
er pares.” Viena, jos sesu
tės Emilės Vilimienės pastan
gomis, buvo šeštadienį, bal. 
10 d., o antra, jos draugės 
Keidės Černienės pastangomis 
—pirmadienį, bal. 12 d. Kaip 
vienoj, taip kitoj parėj da
lyvavo gražus skaičius mer
ginų ir moterų, palinkėjo jau
najai geros kloties ir dar ap
dovanojo vertingomis dovano
mis.

Monikos vestuvės su Pranu 
Gyviu įvyks birželio mėnesyj.

SUSIŽEIDĖ. Anita Riškie
nė puldama susilaužė ranką. 
Verdnun. General ligoninėje 
ranką sutvarsčius gipsu, li
gonė dabar randasi namie.

J.

San Francisco, Cal.
Nesantaika darbo unijose 

dėl politikos
Amerikos organizuotų dar

bininkų didžiausia nelaimė ir 
tame, kad jie negali vieningai 
veikti politinėje dirvoje. Tai 
buvo labai aiškiai šiomis die
nomis pavaizduota Californi- 
jos valstijoje.

Prieš keletą dienų Ameri
kos Darbo Federacijos Poli
tinės Lygos konvehtija ofici- 
ališkai užgyrė kandidatūrą 
dabartinio guberna tori au 8 
Goodwin Knight. Tas nuste
bino ir pritrenkė visus libera
liškai nusiteikusius žmones. 
Knight yra republikonas ir 
prezidento Eise n h o w e r i o 
sekėjas. Buvo kalbėta ir ma
nyta, kad federacinės unijos 
užgirs kandidatūrą . demokra
tų‘kandidato Richard Graves.

Konvencijoje buvo opozici
ja Lygos lyderių siūlymui už- 
girti Knight kandidatūrą. Bet 
jinai buvo nustelbta ir unijos 
vadų nusistatymas buvo už
gintas 100,000 prieš apie 67,- 
000 balsų.

Kiek reikš šis federacinių 
unijų Politinės Lygos pasisa
kymas atėjus rinkimams, jau 
kitas klausimas. Demokratai 
žada darbuotis darbi n i n k ų 
balsų la i m ė j i m u i. Patsai 
Graves pasakė: “Mes jiems 
parodysime, kaip Californija 
išrinks demokratą gubernato
riumi su darbininkų pagalba 
be oficialaus Federacijos uni
jų užgynimo.”

T Lygos tarybos susirinkimą 
buvo pakviesti abudu kandi
datai. Abudu atėjo ir išdėstė 
s a v.o nusistatymą įvairiais 
klausimais. T a r y b o j e už 
Knight balsavo. 18, o už 
Graves tiktai 4. Sakoma, kad 
tarybos susirinkime Knight 
prižadėjo vetuoti (atmesti) 
bet kokį įstatymą, kuris būtų 
valstijos seimelio priimtas 
prieš organizuotų darbininkų
interesus.

Darbininkų vadus veikė ir
gu b. Knight pažadėjimas pra
vesti valstijos kaštais įvairius 
projektus dėl suteikimo darbo 
bedarbiams. Nebūdamas gu
bernatoriumi, aišku, demo
kratas Graves negalėjo duoti 
panašaus pažado.

ĮĄomu ir tas, kad šita pati 
Politinė Lyga užgyrė visus 
d e m o k r a t ų kandidatus i 
Jungtinių Valstijų Kongresą, 
taip pat j valstijos seimelį. 
Labai sunku organizuotiems 
darbininkams bus suprasti šis 
skirtumas. Į Kongresą ir sei
melį jie raginami balsuoti už 
demokratus, į gubernato
rių ir jo pavaduotoją už re- 
publikonus. < Rep.

Montello, Mass.
Meno Sąjungos Antros Ap

skrities koncertas, atsibuvęs 
balandžio 4, So. Bostone, ge
rai pavyko. Worcesterio Ai
do choristai ir solistai, po va
dovybe J. Dirvelio, davė gerą 
koncertinę programą. Taip 
pat ir iš Montellos- Liuosybės 
Choro trio ir mūsų solistės ge
rai atsižymėjo. '•

Tame koncerte mačiau iš 
visų apylinkės miestų ir mies
telių gerų mūsų draugių ir 
draugų. Iš Montellos buvome 
su 10 automobilių. Sudarėme 
^publikoje apie 50 žmonių. 
Tas parodo, kad montelliečiai 
yra meno mylėtojai.

Dabar turėsime dar vieną 
gerą parengimą Norwoode, 
gegužės 22-rą, Finų Svetainė
je, 37 Chapel St. Pradžia 
7:30 vai. vakaro. Aido Cho
ras iš Brooklyn, N. Y., ir Sie
tyno Choras iš Newark, N. J., 
atvažiuos pas mus suvaidinti 
operetę Pepitą. Aš manau, 
bus daug publikos, nes jau 
daug metų kai mes Massachu
setts valstijoje nematėme ope
retės. Iš Montellos vėl bus 
daug mūsų geros publikos.

Žolynas

Girardville, Pa.
Hammond anglies kompanija 
pabėgo su mainieriu algomis

Balandžio 15 d. uždarė 
savo kasyklą Hammond Coal 
Kompanija palei Girardville, 
Pa., išmesdama Į bedarbių ei
les apie 700 mainerių ir kitų 
darbininkų. Be to, ta kom
panija nuskriaudė visus 700 
darbininkų, nusinešdama jų 
algas už visą mėnesi. Nunešė 
algomis apie ketvirtadalį mi
lijono dolerių, o juos buvo 
sunkiai uždirbę mainieriai. 
Kompanija apsidavė ant ban
kroto ir viskas, o jūs daryki
te, ką norite.

Tai ne kokios yra Velykos 
ten dirbusiems mainieriams. 
Vietinis anglų kalba laikraš
tis lyg i'amina, sakydamas, 
gal kada ir atmokės kokią 
dalį tų algų.

žemė ir kasyklos yra Gi
rard Estate nuosavybė. O 
kasyklas operavo R. L. Birt- 
ley, po vardu Hammond Coal 
Co., kuris ir subankrutavo, 
tai nėra ko ir tikėtis atmokė
simo algų.

Kietosios anglies industri
ją labai užpuolė nedarbas. 
Kasyklos užsidaro viena po 
kitos. O kitokių darbų čia 
nėra, tai nežinia, kas čia to
liau bus. Labai tamsi ateitis 
visai šiai apylinkei ir kieto
sios anglies industrijai, jeigu 
valdžia neateis į pagalbą. O 
kaip atrodo, tai valdžia nei 
.nemano padėti. Liko tik vie
nas dalykas: organizuotis ir 
išreikalauti iš valdžios viešų 
darbų ir kitokių industrijų 
šiai apylinkei, kad padėti ne
darbo sunkiai prispaustiems 
mainieriams. A. K.

Roseland, III.
Roselandiečiai vėl gerai 

pasidarbuos
Roselando pažangiečiai, 

ypatingai moterys, gali pasi
didžiuoti savo geru pasidar
bavimu “Vilnies” bazarui. 
Bet tuo roselandiečiai nepa
sitenkins.

Dabar stropiai ruošiamasi 
gražiai pasveikinti “Vilnies” 
Bendrovės suiVažiavimą. čia 
vyrai taipjau sako gerai pa
sidarbuos.

Tūli mūsų veikėjai sako, 
mes su kelsime $300 pasveiki
nimui “Vilnies” suvažiavimo 
ir tuo galime pralenkti visas 
kitas kolonijas.

paprastai eidavo lenktynės 
Roselando su Cicero. Šiemet 
.roselandiečiai mano, kad jie 
galės vykusiai lenktyniuoti su 
bile kolonija.

Prie gerų pastangų mes tai 
padarysime, kaip jau pasiro- 
•dė ‘Vilnies” bazarc.

Kiekvienoj sueigoj ši klau
simą pakelkime. Su pavie
niais taipgi kalbėkime.

R—is

Philadelphia, Pa.
24 d. balandžio - April įvyks labai svarbus susi

rinkimas, kurį šaukia ALDLD 10 kuopa ir Moterų 
Klubas rutsų salėje, 1150 N. 4th St. Prasidės 7 vai. 
vakare.

Susidėjo daug reikalų ir jau eina Laisvės finan
sinis vajus. Kiti miestai jau veikia ir gražiai pasi
rodo, o mes dar nieko nedarėme. Aišku, kad ir 
Philadelphia turi gerai pasirodyti. Todėl labai 
svarbu tuo reikalu pasitarti. Tad kviečiame visus 
susirinkti Į šį susirinkimą pasitarimui tais svar
biais reikalais.

(78-70)

Philadelphia, Pa.
Progresyvių partijos 
kandidatai Pennsylvanijoje

Philadelphijos Progresyvių 
partijos vice-pirmininkas Lil
lian R. Narins padarė' gerą 
pranešimą. Ji sako, kad šie
met progresyviai turės savo 
kandidatus valstijos rinki
muose. Jau surinkta ir Har- 
risburge priduota 13,000 pi
liečių parašų.

Progresyvių partijos kandi
datu į valstijos gubernatorius 
yra Henry B'eitscher, Į gu
bernatoriaus pagelbin i n k-u s 
Alexander Wright ir i sekre
torius Mrs. Elizabeth P. Fra
zier.

Tarpe kitų svarbių reika
lavimų, progresyviai šiuose 
rinkimuose reikalauja, kad 
tuojau būtų atšaukta “sales 
tax” sistema, kad minimum 
alga būtų pakelta iki $1.25 
per valandą, kad būtų padi
dintas socialūs apdraudos da
vinys ir kad būtų Įvesta 30 
valandų darbo savaitė su 40 
valandų alga.

Ypatingai Philadelphijos 
Progresistai ruošiasi labai 
smarkiai rinkiminei kampani
jai. Visa pažangioji visuome
nė jų kandidatus parems ne 
tik balsais, bet ir rinkiminė
je kampanijoje darbu, taip 
pat finansais. Rep.

Helen Mathis sunkiai serga. 
Randasi ligoninėje, 34th ir 
Spruce Sts, Lankymo valan
dos nuo 2 iki 3 kas antradie
nį, ketvirtadienį ir sekmadie
nį.

Mes, visos Moterų Klubo 
narės, linkime jai greitai pa
sveikti. ‘ Z.

Detroit, Mich.
SMERKIA LYDERĮ UŽ 
NUKAPOJIMĄ ALGŲ

Visi Detroito unijistai la
bai susirūpinę pranešimais iš 
Toledo, Ohio. Ten yra pa
darytas žygis prieš darbinin
kų interesus. Ir padarytas 
unijos vice-prezidento Rich
ard T. Gosser. Jis sutiko, 
kad Toledo Willys - Motor 
kompanija nukapotų savo 
darbininkams algas. Nukčt- 
pojimas siekia apie 10 proc. 
Jis taipgi sutiko, kad kom
panija įvestų paskubos siste
mą, kuri dar padėtų jai pel
nus padidinti. Sakoma, kad 
šitie du dalykai kompanijos 
gamybines išlaidas sumažins 
20 procentų.

šis algų nu kapoj imas palie
čia 7,000 darbininkų. Jie vi
si yra automobilistų unijos 
bariai.

Šitą unijos vice - preziden
to Gosser pasielgimą tuojau 
pasmerkė protingesni kiti uni
jos vadai. Jų tarpe randa
me Fordo lokalo 600 prezi
dentą Carl Stellato. Jis pa
reiškė :

“Jeigu tas tiesa, tai aš ma
nau, jog tai didelė begėdys
tė. Aš nemanau, kad pramo
nei reikalinga darbininkų va
dų pagalba, kaip ji turi sa
vo biznį vesti.”

Unijos lokalo 3 viršininkai 
sako, kad juos tas praneši
mas “nustebino ir pritrenkė.” 
Lokalo 3 darbininkai dirba 
Chryslerio fabriko. Taip pat 
Chryslcrio kompanijos darbi
ninkų lokalo 7 prezidentas 
Cheal ir vice - prezidentas 
Quinn pasmerkė Gosserio pa
sielgimą ir pareiškė, kad jie 

visais būdais kovos prieš bile 
kokį algų kapojimą. Jie pa
reiškė :

“Mes pasmerkiame UAW 
viršininkus už leidimą Willys 
korporacijai nukapoti darbi
ninkams algas. Tai yra prie
šinga geriausiems darbininkų 
abelnai ir UAW unijos narių 
interesams.”

Komercinė spauda apsi
džiaugė unijos aukštųjų ly
derių pasielgimu. “The De
troit Free Press” ant pirmo
jo puslapio didžiausiomis rai
dėmis suriko: “UAW lyderis 
ragina nukapoti algas.” Did- 
lapis sako, kad šitas Willys 
korporacijos planas turėtų 
atidaryti naujas duris Į bosų 
ir darbininkų susitarimą.

Iš to aišku, kad panašių 
žygių ieškos ir kitos automo
bilių pramonės korporacijos. 
Gali prasidėti visuotinas algų 
nu kapoj imas. R*P«

Pernai Jungtinėse Valstijo
se važiuotos nelaimėse sužeis
ta 50,000 asmenų daugiau, 
negus 1952 metais.

Worcester, Mass.
L.L.D. Bankiclas, kurį rengia 11 

kuopa, pagerbimui gaspadinių, įvyks 
25 balandžio, 29 Endicott St. sve
tainėj, 5 vai. vakare.

Kukorės ir patarnautojai bus vy
rai. Mes žemaičiai, aukštaičiai ir 
dzūkai turėsime nepaprastai skanią 
vakarienę. Prašome visus ir visas 
Worcesterio ir mūsų plačios apie- 
Jįpkęs lietuvius dalyvauti ir persi
tikrinti, kad mes vyrai užlaikom 
savo gaspadines gražiai ir jas mo
kame pagerbti.

Už rengėjus,
J. M. L.

(77-79)

Sekmadienį, gegužės—May 9 die
ną Aido Choras rengia šaunu kon
certą, pagarbai motinų jom paskir
toje dienoje, 9 gegužės. Gi motinom 
skirta diena yra gražiausiame me
tuose sezone, kada viskas atgyja, 
pabunda, sužaliuoja ir sužydi. Si
tam koncertui Aido mokytojas Jo
nas Dirvelis sudarė specialiai gra
žią, motinom atatinkamą programą 
visam chorui ir duetam, kuriuos at
lieka Ona Dirvelienė ir Jonas 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.

(78-79)

Montello, Mass.
Paskutinis Pakvietimas

Pavasarinis koncertas ir šokiai. 
Rengia Liuosybės Choras, įvyks šeš
tadienį, balandžio-April 24 d., Lietu
vių Tautiško Namo žemutinėje sa
lėje, kampas Vine ir North Main 
St. Pradžia 7:30 vai. vakare. įžan
ga $1.00, bus geras koncertas, nes 
choras yra sumokytas naujų dainų, 
taipgi gorų solistų ir akordian du
etas. Kviečiame visus,

Rengimo Komitetas. 
(77-79)

4-tą ir 5-tą
Liepos-July

įvyks didysis Laisvės paramai 
piknikas Montello, Mass., kurį 
rengia Massachusetts valstijos 
lietuvių. organizacijos. Tai 
bus dviejų dienų piknikas, tas 
skaitlingasis lietuvių sąiskridis 
iš visos Naujosios Anglijos

•
Piknikas bus Lietuvių Tautiško 
Namo Parke, Keswick Rd. ir 
Winter St-, Montello, Mass. Jau 
laikas užsisakyti busus vyki
mui į pikniką ir jau laikas ver
buoti pasažierius

•
Iš anksto įsigykite įžangos bi
lietus, nes prie iš anksto per
kamų bilietų yra skiriamos do
vanos. Pasinaudokite dovanų 
proga. Bilietai jau yra plati
nami.
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Stock Exchange ; 
grasina išsikelti

Milijonierių serais prekiau-
tojų ištaiga sutiko, kad ji iš
sikels i New Jersey. jeigu 
New Yorko miestas uždės ir 
jiems ant biznio 3 procentus 
sales taksu. Tokius taksus 
moka visi eiliniai žmonės nuo 
savo pirkiniu, išskyrus pa
prastą maistą.

Gražusis gėlynas
Lietuviu Kultūrinio Centro 

kieme visu grožiu atsisklei
dė magnolijos žiedai. žydi 
daffodils ir pilnavidurės gel- 

r tonosios tulpės. Raibuoja 
našlaitės ir vienur kitur ro- 

T dosi jau kiti žiedai. Sužalia
vo aksominiai graži pievelė. 
Vien dėl gėlyno verta i cen
trą užeiti.

Anądien draugė Belskienė 
atnešė i Laisvės raštinę dvi
mečių gėlių sėklų Centro gė- 

• lynui. Susodintos. Jos šiemet 
tik išdigs ir paūgės, o žydės 
kitą vasarą.

Kita gėlių entuziastė mas- 
petbietė dovanojo jauną ro
žytę. Ji jau parodys savo 
spalvą šią vasarą. S-na

Tautiniai komitetai 
veikia už gegužinę

Daugelis tautiniu grupių 
sumobilizavo gegužinei ko
mitetus, Jie darbuojasi, kad 
tos tautines grupės gražiai ir 
masiniai išstotų Gegužės Pir
mos prievakari, Union S(|., 
New Yorke,

Pranešama, kad jau veikia 
komitetai graikų, lenkų, 

' Ukrainą, vengrų ir keli kiti.

PETRAS KAPICKAS
Įrengtą

VINCAS SODA1TIS
Užlaiko Puikiai

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

Telephone EVergreen 4-8174

.—M—* —

A TONY’S Į
, UP-TO-DATE ’

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS j 

Savininkas •
i 306 UNION AVENUE i
I BROOKLYN. N. Y. i 
ii

Gerai Patyręs Barbens į
------------ ------------- i

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. llewes St.

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

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

Receptų Specialistai:

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

»  I

Daktaro J. Stanislovaičio 
prelekcija jau čia pat

Ji ivyvks ši sekmadieni, ba
landžio 25-tą, 3 vai, popietę, 
Liberty Auditorijoje. Salė 
randasi prie Atlantic Avė, ir 
110th St., Richmond Hill. Ei
ti pora blokų nuo BMT Ja
maica traukinio 1 1 Ith St. sto
ties. Husais 22-Atlantic arba 
Q-37 priveža prie pat salės.

Daktaras kalbės apie nervų 
ligas, kurių pažinimo ir gy
dymo jis yra ilgametis specia
listas. įdomu bus išgirsti, 
kiek daug reiškia nervai net 
tiems, kurie sako nervų “ne-

Reikalauja nedaleisti 
rendu kėlimo

Harlemo gyventojai kreipė
si i American Labor Party su 
prašymu, kad darbiečiai va
dovautų kovai prieš kėlimą 
rendų Riverton projekte. To 
projekto savininkė Metropo
litan Life Insurance Co. nori 
pakelti remias net 79 proc.

Nežiūrint, kad projektas 
daugeliui biednesniųjų gy
ventojų neprieinamas, ypač 
tautinės mažumos diskrimi
nuojamos, tačiau ten kėlimas 
rendų apsunkintų rendaunin- 
kų padėti ir visur kitur.

Mažėjant darbams ir už
darbiams, o daug kam ir vi
sai netekus darbo, darosi 
sunku užsimokėti net esamas 
remias. Jas pakėlus, šim
tams šeimų grėstų tuojautinė 
ovikcija.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

Dr. A. Petrikai
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

Z**W*W*****W*W*WW*

i MATTHEW A. i
■ BUYUS ;
J (BUYAUSKA8) J

! LAIDOTUVIŲ !
J DIREKTORIUS J

J :
426 Lafayette St. ;

J Newark, 5, N. J. J
1 MArket 2-S172 J
» ~~ 4 

turi’’ arba turi labai stiprius. 
Kokios yra nervų ligų rūšys? 
Ar yra pagalba jomis apsir
gtus? Ir daug kitų problemų 
jis išaiškins savo kalboje ir 
atsakytu u ose j klausimus.

Įėjimas i prelekcija nemo
kamas. Visi kviečiami ir 
prašomi atvykti laiku. Dak
taro profesiniai reikalai ir 
tolima kelionė sugrįžti i Wa
terbury, Conn., reikalauja 
prelekcija pradėti ir užbaigti 
laiku, tad pavėlavusių ne
lauksime. Klubietė

Gubernatorius atmetė 
miesto prašymą

C u bemato) jus Dewey at
metė New Yorko miesto ma
joro Wagnerio prašymą per
svarstyti miesto finansinius 
reikalus' ir suteikti miestui 
didesni šėrą finansų, negu da
bar yra skiriamas. Reikalavo 
sušaukti specialų Valstijos 
Seimelio sesiją.

Atsakyme VVagneriui gu
bernatoriaus atstovas atsakė, 
kad “tie dalykai buvo atsar
giai svarstyti Seimelyje ii’ at
mesti.“

Mokytojai nepatenkinti 
algų išsprendimu

New Yorko mokytojai su
pykę ant majoro Wagnerio 
už tai, kad jis paskelbė mo
kytojams algų klausimą už
darytu. Dėl to unija pasiun
tė jam protestą.

Mokytojai išmetinėja, kad 
majoras pakeitė savo žodi jų 
nenaudai. Tiktai balandžio 
13-tą jis buvo viešame po
sėdyje mokyto ių atstovams 
išsireiškęs, kad $450 metinio 
algos priedo yra tiktai pra
džia. Gi balandžio 19-tą jis 
jau pasakė, kad priedo klau
simas užbaigtas ir daugiau 
nebus svarstomas.

Balandžio 19-tą cirko tru
pe buvo nuvykusj i Bellevue 
ligoninę palinksminti mažuo
sius ligonius. Tai daroma kas 
metai, kai Ringling Bros, cir
kas vaidina New Yorko.

Pernai buvo iš eilės ketvir* 
tieji metai, kuriais nuolatos 
laipsniškai daugėjo mirtingu
mas del važiuotos nelaimių.

BOATS

BROOKLYN
BERGER’S —3127 FULTON ST

MERCURY MOTORAI
GAUNAMI

COMPLETE FISHING TACKLE
DEPT. |

Išduodanti Laisniai. ’ AP. 7-0095]

MERCURY MOTORS
Tarpvalstijinis Lai vaituiIs 

PARTS & SERVICE 
Moulded Plywood Boats 

Dyckinan St. & Hudson River 
Tel. LOrraine 9-9722

TUOJAU PRISTATOMA
LYMAN BOATS

18 pėdų Islander Inboard GO H.P. 
Engine ir LYMAN Outboard 

Runabouts.
25 H.P. Johnson Outboard Motors 

(elektrinis šfardavimas) 
Johnson Parts And Service

ARMSTRONG & GALBRAITH, 
INC.

226 Fourth Ave., N. Y. 3
(tarpe 18th ir 19th Sts.) 

ORegon 3-8280
Atdara kasdien 9-5; Šešt. 9-1:30

KINGS—MARINE MFG.
Chris—Craft Kit Boat

(Sudėtinė, supakuojama valtis)
EVINRUDE OUTBOARD MOTORS 

Trade-Ins — Prieinamai

2722 Gerritsen Ave. Tel. DE. 2-4591

Plėšikai nušovė 
vaistininką

Morris Feinmel, 00 metu, 
tapo miltinai pašautas dviejų 
plėšikų jo krautuvėje St. Al
bans, Queens. Jis mirė ve
žamas i ligoninę. Plėšikai 
ištrūko.

Filmos“Teatrai
Elephant Walk

Elephant Walk is an “ac
tion packed” film concerning 
a tea plantation in Ceylon. 
The plantation had been built 
by Tom Wiley, an arrogant, 
stubborn, self-willed man. 
Torn ruled the plantation in a 
semi-feudalistic fashion, but 
his desire to rule went beyond 
the plantation. He also tried 
to dominate the elephants of 
the vicinity, and had built 
his home directly across 

. their ancient water path. 
They were continually trying 
to cross the path, but Tom 
stopped them by walls and 
guards.

After death his spirit still 
continued to dominate the 
plantation. His son, John, 
conformed to all the rites, 
customs, and habits his father 
had instituted, and is still 
emotionally and mentally 
dominated by his father’s 
memory.

John’s now bride, Ruth, 
knew nothing of this back
ground when she married 
him in England, but she feels 
it directly when she comes 
to the plantation. She then 
tries to show John how dis
astrous his dead father’s 
spirit is to him, but he re
fuses to listen. Eventually 
she decides that he is a men
tal coward and attempts to
leave; but the epidemic of
cholera ‘prevents her. In
staying she gets a new per
spective of her husband. Ho 
bravely takes charge of fight
ing the -epidemic and does a 
marvelous job. Ruth gains 
new respect for him. Also, 
the elephant stampede and 
destroy the family mansion. 
With the destruction of the 
house. John relizes what his 
father’s domination has done 
to him, and he and Ruth 
are reconciled.

The action of the film is 
often overpowering, but the 
picture fails to develope the 
characters to their fullest ex
tent by over emphasizing the 
action; The great internal 
struggle of John Wiley is sug
gested, but not expanded. 
Thus when the change in 
Wiley’s character comes, it is 
too abrupt.

The acting in the film was 
competent, though not in
spiring. I enjoyed Peter 
Finch as the hero even though 
the part was shallow. Eliza
beths Tay.lor had a few good 
scenes, but for the most part 
she only sat around and 
looked pretty. Dana Andrews 
has a very shallow subordin
ate role which wasn’t well 
done. But as an action film 
Elephant Walk is exciting 
and recommendable. M. A.

Medus su Arbata
Pradžioje pavasario reikia būt 
atsargiem, kad neapsirgti slo
gomis. Labai naudinga yva gert 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. O slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
reikalinga geVti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.

KVORTA MEDAUS $1.25 
Gaunamas Laisves Įstaigoj

GAS STATION
Mechanikui Proga. Žema randa, ge
ra sekcija. Priverstas parduoti iš 
priežasties-, ligos. Pilna kaina tik 
$1,500. Matykite ar šaukite savinin
kų:

PAUL’S AUTO REPAIRS 
211 North Main St., Freeport, L. I.
Tel. FR. 8-9765 darbo dienom ir 

šeši ad., Sek mad. iki 3 P. M.
(76-78)

Įsakė taupyti vandenį
Majoras Wagneris atsišau

kė į visuomene, kad visada 
ir visur taupytų vandeni. Sa
ko, kad rezervuarai šiuo se
zonu turėtų būti pilni ir per 
briaunas tekėti, o dabar juose 
randasi tik 72.1 talpos.

Greta kitko, bus varžoma 
vartojimas vandens daržams 
ir šaligatviams plauti. O tai 
reiškia, miestui daugiau pur
vo, dulkių, daugiau dusulių, 
čiaudėjimo, kosulių.

Gatvėms plauti taipgi įsa
ko vartoti tiktai upių vande
nį. Kadangi iš upių toliau at
sivežti, negu iš gretimo kra
no, tai reikš, kad ir gatvės, 
daugumoje, liksis nelietos.

New Yorko gyventojų skai
čius per eilę metų smarkiai 
daugėjo, tuo tąrpu naujų šal
tinių vandens ištekliui gauti 
neparuošta.

Darys naują vieškelį
Gubernatorius Dewey pasi

rašė bilių, kuris Įgalina ša
linti namus ir kitas kliūtis iš 
to ruožto, kuriuo nori išves
ti naują East-West parkway 
Bronxe. Naujasis ruožtas 
jungs Mosholu ir IT. Hudson 
parkways, taipgi Bronx River- 
Bronx Pelham parkways su 
naujuoju New England Thru- 
way. Kainuos apie 22 milijo
nus dolerių.

Valstijos iždinė mokės sta
tybos iškaščius ir prisidės pu
sę sumos atmokesčiams už 
surekvizuojamas žemes. Kitą 
pusę turės mokėti miestas.

ŽUVAUTOJAMS
žuvautoji! v arto j a m a s 

“chum pot sinker” dabar gau
namas 3-4-5 dydžio. Galimas 
p i’ i j u n g t i prie turimojo 
“flounder spreaderio” vietoje 
“sinkerio.” Lengvai pripildb- 
m a s ž u v ų ieško m u m a i st u.

šis įrankis yra iš bronzinės 
medžiagos, tinkamas vartoti 
su sardinkomis, klemsais. Ga
lima vartoti gaudymui mack- 
arel, weakfish, blues ii* kitų. 
Prijungiamas ’ prie virvutės 
žuvavimui paviršiumi ar gel
mėje. Tai pagerinimas. Dau
giau informacijų žiūrėkite šia
me puslapyje telpfln č i a m e 
skelbime, t “ Sk.

Dvidešimt penki procentai 
visų tų auto vairuotojų, ku
rių trafiko nelaimėse tapo 
užmušta žmonių, buvo jaunes
ni 25 metų. Gi bendra to 
amžiaus vairuotojų grupė su- 

•daro tiktai 15 procentų. Tai 
rodo ajunimo polinki rizikuo
ti.

Tris iš keturių nelaimių 
įvykdo keleiviniai karai.

(VYRAI AR MOTERYS)
Patyrę pagelbininkai prie lengvai 
protiniai sergančių. Gera alga, pui
kiausios darbo sąlygos.

Gyvenimas vietoje ar kitur.
Kreipkitės tarp 6 ir 9 P. M.
HIGH POINT HOSPITAL 

Upper King St.
Port Chester 5-4420, Ext. 20

(77-83)

REIKALINGA PORA
Mokyklai Westchester. Vyras paty
ręs pataisymams, kiemo apdirbimui 
Ir auto vairavimui. Su paliudijimais. 
Moteris reikalinga t apvalymui. Gera 
alga, duodamas apartment as. Pri
imtini kad ir su vaiku. Turi kalbėti 
angliškai, šaukite Mrs. Sklar. .

Irvington 9-8882
(78-80)

švenčių proga Jungtinėse 
Tautose buvo daug svečių. 
Viena diena balandžio 19-tą 
UN įstaigą atlankė 4,554 tu
ristai. Viso nuo 1953 metų,

Laisvės
Piknikas 
Brooklyne

Tai visosz Didžiojo New 
Yorko apylinkės sąskridis 
pasilinksminimui ir paramai 
dienraščio Laisvės. Bus toje 
pačioje vietoje, kur pernai 
buvo:

National Park & Hall
63-18 88th Ave., Woodside, L. I.

a bJuly 0Z|.-2
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BEAUTICIAN
Patyrusi, pilnai mokanti operatore.
Gera alga, prisideda komisas. Links
mos darbo sąlygos. Kreipkitės:

JAMES BEAUTY SALON
73 Rockaway Ave.

Valley Stream
Valley Stream 5-1375

(75-81)

FINGER WAVER
Patyrusi, pilnai mokanti. 5 dienos.
Gera alga, prisideda komisas. Link

smos darbo sąlygos. Kreipkitės:
NATIONAL

2090 Broadway, N. Y, C.
(kampas 72nd St.)
Tel. TR. 7-8781

(75-82)

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

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

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

SLAUGĖ — REGISTRUOTA
Pa f i k r i n t o j os darbas.
Tinkamos pašalpos.

Saukite:
C Y. 8-8100

Tarp 8- 4 P. M.
(74-78)

LA B -TECH NI ČIA N—PAT Y RUSI
Gera alga- užlaikymas, jei 

pageidaujama.
STATEN ISLAND HOSPITAL

’ Te). GI. 7-6000
Ex L 90

(74-79)

HAIR STYLIST
Patyrusi- pilnai mokanti operatorė, 
apkštos klasės dirbtuvei. Pilnam 
laikui ar daliai laiko. Gera alga, 
linksmos darbo sąlygos. Kreipkitės:

ESTER HAIRSTYLING SALON
4373 Kissena Blvd., Flushing 

Tel. FL. 9-9405
(76-80)

BEAUTICIAN
Patyrusi—pilnai mokanti operatorė. 
Pilnam laikui, 5 dienų savaitė. Link
mes darbo sąlygos, gera mokestis.

Kreipkitės: 4
TOM’S BEAUTY SALON 
196 2nd St.., Mineola, L. I. 
Tel. Garden City 7-5059 

(76-82) ■>

HAIRDRESSER
Vien lik patyrusi, tinting ir visam 
darbui. 5 dienų savaitė. Puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

CLAUDIA KNORR
83 West 42nd St., N. Y. C. 

(įsteigta 28 metai, ant 12th Floor)
(7G-78)

FINGERW AVER—HAIRSTYLIST
Patyrusi—pilnai mokanti operatorė.
Turi būti gera. Puikiausia alga. Pui
kios darbo sąlygos. Kreipkitės:

ESS’MO BEAUTY SALON
681 Remsen Ave., Brooklyn

Tel. DI. 2-8805

(76-78)
PRACTICAL NURSE

Dieninėms pareigoms. Slaugimo na
mai. Gera alga tinkamai asmenybei.

Telefonuokite:
White Plains 9-8525

(77-83)

SLAUGES — R.N. 
ir

LAISNIUOTOS PRACTICALS
Slaugimo namų pareigom. Gyveni

mas vietoje. Telefonuokite:
G L. 4-7820

Ar rašykite:
Box 71, Glen Cove, N. Y.

(77-83)

MOTERIŠKE
Guolis vietoje atskirame,maloniame 

kambaryje. Televizija. Lengvas na
mų darbas ir lengvas valgių gami
nimas. Kiti darbininkai atlieka sun
kųjį darbą. Priežiūra 8 metų am
žiaus berniuko. Alga $40. Nauji na
mai. Linksma šeima. Telefonuokite:

CE. 9-4811
(77-79)

MALE and FEMALE

4 p8],—LaifiVg (Liberty)- Ketvirtad., Baland.-April 22, 1954

VALLEY STREAM
Pilnai detached, 2 aukštų^ mūrjfcis. 
Tudor, ant gražaus kampinio žemės 
ploto 55x100. Gyvenimui rūmas, 
muzikalis rūmas, valgymui rūmas, 
knygynas, 5 miegrūmiai, 3 maudy
nės, ugniavietė, žaidimui rūmas, ba
ras, skiepas, aptverti užjki kaliniai 
porčiai, patio, detached garadžius, 
visi ekstra priedai. Arti \isų pato
gumų. Tik $23,000.

Šaukite Savininką:
Te). VA. 5-0051

175-79)

FOR SALE

CENTEREACH—L. L
Parsiduoda vasarnamis, 4 rūmai ir 
maudynė (tik 2 melų senumo). Pil
nai išfomišiuotas, refrigerator, go- 
sas ir elektra. Kili ekstra. įrengimai. 
A 1 sąlygose. Pastatytas ant gra* 
žaus 100x189 ploto. Trumpas paėji
mas iki busi) ir krautuvių. Tikras 
pirkinys tik už $5,000. šaukite sa
vininką:

Tel. RA. 6-6603 ar RA. 8-1269
(76-78)

WANTAGH, L. I. Forest City sek- 
cija: 3 . miegrūmiai, ranch, ^pilnas 
skiepas, Hollywood bath, stoL^ns ir 
screens. 4% GI. mortgage. Ekstra 
įrengimų. $13,500. T<4. LE. 8-^ĮbO7.

(76-78)

ITAJSHING—AUBURNDALE
Naujas, semi detached, gryno mūro, 
kostumeriškai būdavot as, 2 šeimų 
namas. 4’.i ir 6’į apartmentai. Ek
stra išeinamoji skiepe, šiltas van
duo, aliejum šildomas. Gera rezidon- 
cijine sekcija. Arti visų susisiekimų. 
Tikras pirkinys - tik $29,500.

Šaukite ar matykite savininką 
198-02 47th Ave., Flushing 

Tel. BA. 4-8203
(76-821

FT. WADSWORTH Area 238 Hylan 
Blvd, pilnai moderninis, 5 rūmų na
mas, su front iniais porėtais. Daug 
drabužiam patalpų, naujas stogas, 
rynos’, etc. Karšiu vandeniu šildo
mas. (Chrysler unit), žalvariniai 
plumbing, rubber tile grindys. Visi 
nauji moderniniai įrengimai. Tuojau 
užimtinas. Tikras pirkinys. $10,000. 
SA. 7-3800 bile laiku

(76-82)

BROOKLYN HIGHTS, L. J.

Colonial 3 miegrūmiai, l’f maudy
nės, 25 pėdų gyvenimui rūmas. Tile 
Siding. Dideli Screened porčiai. Daug 
ekstra įrengimų. Nori $15,800.

Telefonuokite: RO. 3-2884
(77-79)

LARI’HMONT MANfiR, Du new 
split lever. 6 kąmbariai, dvi vonios, 
mūrinis priešakis. Bireli Lane nuo 
Post Rd. ir Bronson Ave. Kaina 
$26,800.

NE. 2-9126 — NE. 6-8556
(78-80)

HELP WANTED MALE

REIKALINGI MAL1AVOTOJAI
Industrijiniai ir reidencijiniai ma- 
liavotojai. $18 j dieną. Tuojau sta
tomi į darbą.
JENSEN EMPLOYMENT SERVICE 

208 Front St., Mineola, L. I.
(Priešais geležinkelio stotį)

Tel. GA. 7-5941
(75-81)

REIKALINGI PLUMBERIAI 
Galinti atlikti pataisymų darbus. 
$2.00 j valandą. Tuojau statomi 

į darbą.
JENSEN EMPLOYMENT SERVICE

208 Front St., Mineola, L. I. 
(Priešais geležinkelio stotį) 

Tel. GA. 7-5941
(75-81)

PATYRĘ GRANDINIU
TVORŲ TĘS ft J AI

Gera Alga, kreipkitės: T 
HUDSON STEEL CO.

766 Main St., New Rochelle, N. Y.
Tel. NE. 6-5078

(76-80)

SUPERINTENDENT
Pasitikimas. 18 šeimų nanhas. An

glim šildomas. Upper Manhattan. 
Vyras gali dirbti kitur. 4 kambarių 
apt., gesas, elektra ir alga. Skam
binkite trečiadienį po 1 P. M. Va
karais—WA. 6-4877. Kitom dienom 
MU. 7-1940. Atsiliepkite angliškai.

(77-79)

MEZGĖJAS, PATYRĘS
Dirbti prie Circular ir Dubied 

Mašinų.
WITTMANN KNITTING MILL 

1086 CYpress Ave., 
Ridgewood—Brooklyn

Tel. HI-:. 8-2687
(77-79)

ŠAUTUVU KALVIS
Patyręs prie medžioklinių šautuvų, 

šaunamieji šautuvai, taipgi šovinių; 
taipgi priimtini jauni pradiniai. Ge
ras nuolatinis darbas. GRIFFEN &

HOWE, 202 E. 44th St, N. Y. C. .
Tel. MU. 2-9152 b

(77-79)

fcada mieste atsidarė ta lįstai- 
ga, ją atlankė 1,800,000 tu
ristų.




