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KRISLAI
Po Gegužės Pirmosios. 
Kitur ir pas mus. 
“Kas yra veto”?
Padėti žmonėms!

Rašo R. MIZARA

gegužes Pirmoji* praėjo.
R) visą platu j i pasauli ja 

iškilmingai atžymėjo darbo 
ži,/;onės, kaip savo švente.

Japonijos sostinėje. Tokio 
m i estei gatvių eisenoje daly
vavo arti 5OO.(H)() žmonių. Ki
tuose to krašto miestuose bu
vo panašūs reginiai.

Pekino. Kinijos sostinėje, 
maršavo daugiau, kaip 5(>o.- 
000 žmonių.

Milijonai žmonių dalyvavo 
Gegužinėje Italijoje ir l'ranci- 
joje.

Rytinėje Berlyno dalyje 
apie 500,000 žmonių maršavo 
gatvėse.

Tarybų Sąjungoje, kur ši ‘ 
šventė yra oficialiai švenčia
ma. kiekviename mieste ir 
miestelyje buvo •atžymėta ei
senomis bei masiniais mitin
gais.

Visa suėmus' i krūvą: per Į 
visą pasauli Gegužės Pirmąja i 
minėjo dešimtys milijonu dar
bo žmonių.

O kaipgi pas mus?
Šiem e® New Yorke, kur per J 

u metus buvo ruošiamos 
darbininkų eisenos gatvėse, 
buvo uždrausta paraduoti. 
Tebuvo leista darbininkams | 
susirinkti i Union skverą tik 
porai valandų.

Gi Penktoji Avenue buvo i 
paaukota “lojalistams,” “pa- i 
trijotams,” — r a u d o n b au- 
biams ir jiems panašiems, — 
kad jie galėtų aštriau paže
minti Gegužės Pirmąją.

Ant susirinkusių i Union 
skverą organizuoti baubliai, 
vaikščiodami šaligatviais rė
kė, dūko, rodydami savo ma- 
k art ištinę kultūrą!

Koks prasiradimas!

Nejaugi New Yorko mies
to ir kitų amerikinių miestų 
administracijos, žiauriai var
žyti amos darbininkams laisvę 
minėti savo tarptautinę šven
tę, mano, kad jos tuo užduo- 
<Uį smūgį, komunizmui?
T Taip darydamos, jos smo

gia Amerikai, smogia musu 
tradicijoms, smogia visam 
tam. kas yra gražu ir bran
gu <^lbininku judėjimui.

Billis yra 12-kos motų ber
niukas. Praėjusią savaitę jis 
sui savo motina atvyko iš 
Chicagos į New Yorką.
Motina jį nusivedė pamatyti 

Jungtinių Taut ų būstinės. 
Grįžęs iš ten. Billis apipylė 
Evą ir mane klausimais. Tarp 
kitų:

—Kas yra “veto” ?
Jis tą žodį girdėjo, būdamas 

Jungtinių Tautų rūmuose.
Čia eina kalba apie Jackio 

ir Nancės Gordonų (Gužaus- 
kų) sūnelį Bill j.

Nancy Chicago) e užlaiko
grožio salioną. Ji kasdien su
sitinka, žinoma, su daugeliu
Juonių ir su jais kalbasi'.

—Jei daugiau chicagiečių 
galėt® atvykti j New Yorką ir 
aplaižyti Jungtinių Tautų 
rūmus ir susipažinti su tuo, 
kas ten darosi, jie kitaip gal
votų, — kalbėjo Nancy.—Pas 
tnus žmonės labai siauri; sun-

Komunistai sykiu 
su Vakarais spręs

Indokiniją
/Vet Dulles priverstas kviesti 
Vietnamo komunistus į derybas

Ženeva. — Pats Ameri
kos valstybės sekretorius 
Dulles geg. 1 d. nuvažiavo 
pas Sovietu užsienio reika
lu ministrą Molotova ir 
jo buveinėje tarėsi apie de
rybas karui baigti Indoki
nijoje.

Kad Anglija ir Francija 
atmetė pradinius Dulles’o 
reikalavimus tik “sutriuš
kinti Vietnamo komunis
tus,” Indokinijoje, o ne de
rėtis su jais, tai Dulles ir 
buvo priverstas nusileisti.

Amerika, Anglija ir

Sniegu audros ir viesulai 
pražudė 19 amerikiečiu

Chicago. — Sniegu ir 
lietaus audros, potviniai, 
bei, viesulai vidurvakarinė- 
se vist, per tris paskuti
nes dienas pražudė li9 žmo
nių ir sužeidė daugiau kaip 
70.

Gamtos subjurimas ka
mavo Įvairias vietas India
noj, Wisconsine, Minne- 
sotoj, lowoj, Michigane ir 
Texas valstijoje.

Numatoma 4 bilijonai 
žemės gyventojų

United Nations, N. Y.— 
Jungtinių Tautų socialių 
klausimų skyrius skaičiuo
ja, kad dabar žemė turi 
pustrečio bilojono gyvento
jų, o iki 1948 metų jie pa- 
daugėsią iki 4 bilijonų.

Jungt. Tautų “žinovai,” 
spėlioja, kad sunku būsią 
žemei išmaitinti tiek žmo
nių, v

Neva demokratai laimėjo 
Turkijos seimo rinkimus

Istanbul, Turkija. — Tur
kijos prezidento C. Bajaro 
neva demokratų partija 
laimėjo seimo rinkimus di
dele dauguma balsų.

Diktatoriška Bajaro val
džia persekioja kitas parti
jas, smaugia darbo uni
jas ir uždraudžia darbi
ninkų streikus.

lai su jais apie ką platesnį, 
didesnį pasikalbėti.

Tenka su ja pilnai sutikti. 
Amerikos žmonių pasaulėžiū
ra pirmiau buvo neplati, o 
šiuo metu makartizmo pra
gaištingą politika ją dar la
biau susmailino.

Bet taip visuomet nebus, nes 
mūsų krašto žmonės yra geri, 
kaip ir kitų kraštų žmonės.

Mes jais turime pasitikėti ir 
pasikliauti, tik reikia veikti, 
reikia jiems padėti persiori- 
j e rituoti.

Francija jau priėmė So
vietų Sąjungos pasiūlymą, 
kad Į derybas turi būti pa
kviesti ir Vietnamo liaudi
ninkai - komunistai. Taigi 
derybose dalyvaus Jungti
nės Valstijos, Kinijos Liau
dies Respublika, Sovietų 
Sąjunga, Francija, Angli
ja ir Tndokinijos tautinin
kų atstovai.

Uet -amerikonai Įkalbėjo 
savo talkininkams, kad 
Vietnamo komunistus pri
valo pakviesti Sovietų Są
junga, o ne Kinijos Liau
dies Respublika. Nes jei
gu Kinijos Respublika bū
tu įgalinta kviesti Vietna
mo komunistus, tai atrody
tų, kad jau ir Amerika 
pripažįsta tą liaudies res
publiką.

Armijos vadai glostą 
beisbolinius kareivius

Washington. — Kongres
menų komisija pradeda 
tyrinėti, kodėl armijos val
dyba duoda tokias lengva
tas .draftuotiems beisbo- 
lininkams.

Surado, kad 10 jų buvo 
ilgiems laikotarpiams pa
leidžiami iš karinės tarny
bos, kad galėtų mėtyti bei 
mušti bolę tokioms priva
čioms sporto- kompanijoms, 
kaip New Yorko Giants ir 
Yankees bei kitoms.

Ceilono konferencija 
reikalauja taikos, 
prieš A- ir H-bombas

Kolombo, Ceilon. — Pen
kių pietinės Azijos kraš
tų premjerai čionaitinėje 
konferencijoje nutarė, kad 
Ženevos konferencija turi 
per taikias derybas užbaig
ti karą tarp francūzų ir 
Vietnamo liaudininku, In-C 7 
dokinijoje. Sykiu jie pa
reikalavo užginti atominių 
bei hydrogeninių bombų 
naudojimą ir sulaikyti H- 
bombų bandymus.

Šį nutarimą pasirašė In
dijos premjeras Nehru, 
Pakistano premjeras Mo
hamed Ali ir Ceilono, Bur- 
mos ir Indonezijos premje
rai.

Bendrame savo pareiški
me jie tai pat reikalauja, 
kad:

Francija turi kuo aiš
kiausiai pasižadėti suteik
ti Indokinijai visišką nepri
klausomybę.

Francija taip pat priva
lo duoti apsisprendimo tei
sę Morokko ir Tunisijoš 
gyventojams. ,

Penki premjerai kartu

VIETNAMO LIAUDININK </
RENGIASI PRIBAIGT
PRANCŪZUS D.B.PU

Hanoi, Indokin. — Viet-1 zicijas D. B. Fu.
I namo1 komunistai - liaudį-1 Pirmadienį pranešta, jog 
i ninkai šturmų užėmė tris “nežinoma, kodėl atlėžo 
lis penkių didžiųjų tvirtovės šturmavimai iš liaudininkų 
I Dien Bien Fu fortų ir įsi- pusės, bet suprantama, kad 
įveržė į ketvirtą. Tuo bū-; jie pertvarko savo jėgas 
I du jie iš visų pusių suraki- ■ paskutiniam įnirtingam žy- 
Ino francūzus šiauresniame | gini, per-kurį galutinai už- 
j negu trijų ketvirtadalių į imtų D. B. Fu.
mylios sklype. ; Tuomet apgultieji fran-

Dabar jau liaudininkai i cūzai turėtų pasiduoti, o 
j net šūviais iš kulkosvaidžių I jei ne, tai visi tautų sunai- 
i pasiekia visas francūzų po-i kinti.

SARŽENTAS DAR AIŠKIAU
I parodo, kaip McCarthy 
SUKLASTAVO FOTOGRAFIJA

l >

Washington. — Oro jė
gų saržentas Herbertas R. 
Manchester pereitą savai
tę liudijo makartinei Sena
to tyrinėjančiai komisijai, 
kad:l

Jis pats įsakė fotogra- 
šfistui, McGuire karinių lėk- 
i tuvų stovykloje, N. J.i, per- 
: nai rudenį nufotografuoti 
atlękusį armijos sekretorių 
Robertą Stevensą sykiu 

| su kitais, kurie ten pasi- 
; taikė.

Taip ir buvo sykiu nufo
tografuota Stevens, pulki
ninkas J. T. Bradley, tyri
nėjančios Senato komisijos 
direktorius Francis Carr 
ir (prilindęs prie Stevenso) 
naujokas kareivis David 
Schine, mylimasis ragan- 
gaudžro McCarthy’o agen
tas.

Jo štabas paskui suklas- 
tavo fotografiją, nuker
pant Bradley ir Carrą.

Niekas neprašė, “nufo
tografuokite mane su tuo 
ar kitu asmeniu.”

Saržentas Manchester 
stovykloje tarnavo kaip 
valdinės žinių įstaigos vir
šininkas. Todėl jo parei
ga buvo rūpintis, kad būtų 
nufotografuojami ir žy
mesnieji valdininkai, atlė
kus jiems į tą stovyklą.
SUMUŠTA SCHINE’O 
PASAKA

Tuo būdu saržentas už
ginčijo Davido Schine pa
sakojimą komisijai, būk ar
mijos sekretorius Stevens 
pats kvietęs Schine’ą ir 
greta su juo nusifotogra
favęs.

Kitas McCarthy’o agen
tas, James N. Juliana, liu
dydamas komisijai, prisi
ėmė visą kaltę ant savęs, 
kad jis nuo fotografijos nu
kirpo pulkininką Bradley 
ir Fr. Carrą, nes advoka
tas Cohn ir kiti McCarthy’o 
štabo nariai patarė jam 

pareiškė, kad jie pasiryžę 
kovoti prieš svetimųjų kra
štų kišimąsi į vidujinius 
jų reikalus, “vis tiek ar ko
munistai, ar komunistų 
priešai mėgintų įsikišti į 
tuos reikalus.”

taip “pataisyti” fotografi
ja*
KODĖL SUKLASTUO- 
TA FOTOGRAFIJA

Taigi suklastuota foto
grafija ir buvo rodoma ty
rinėjančiai komisijai. To
kiu būdu McCarthy mėgi
no parodyti, kad Stevens 
“gerinosi” prie Sehine’o. O 
gerinosi, esą, tuo tikslu, 
kad McCarthy liautųsi ty
rinėjęs komunistus armi
joje,” kaip šneka McCar
thy.
KALBAMA APIE TEIS
MĄ McCARTY’UI

Kai kurie advokatai 
Washingtone sako, McCar
thy ir' jo agentai galėtų 
būti teisman patraukti už 
tai, kad suklastavo foto
grafiją ir po priesaika me
lavo prieš armijos . sekre
torių Stevensą.

Kiti advokatai teigia, kad 
negalima McCarthy’o teis
ti, nes tam tikri Įstatymai 
duoda, jam apsaugą kaipo 
senatoriui. Bet jeigu Mc
Carthy atsisakytų nuo 
specialių teisių kaip Sena
to narys, tai galėtų būti tei
sman patrauktas, sako vie
ni ir kiti advokatai.

-------T   ■ ■■■■■ •■ 

Mahometonai kerštauja, 
kad žydai perdirbo jų 
bažnyčią į sinagogą

* _______ _____

Amman, Jordan. — Ara
bai mahometonai (muslma- 
nai) sujudo, kad žydai nau
jojoje Jeruzalės dalyje 
pakeitė karaliaus Dovido 
antkapę iš mahometonų 
bažnyčios į žydų sinagogą.

Jordano arabai, Jeruza
lės senamiesčio valdovai, 
dėl to rengiasi protestuoti 
Jungtinėms Tautoms. Prie 
protesto prisidėsią ir krik
ščionys.

Ant antrųjų, viršutinių 
Dovido antkapės grindų, 
yra krikščionių šventovė, 
kaipo Jėzaus Paskutinės 
Vakarienės vieta.

Pagal tarptautines sutar
tis, vien tik mahometonai 
melsdavosi patalpoje, o vir
šutinė patalpa buvo laisva 
krikščionims lankyti švent
vietė. ]

/'Bulles pasilaidojo 
i Ženevos sueigoje/' 
viską prakišdamas
Jis ne sutvirtino, bet suskaldė

I )

Vakarų frontą prieš komunizmą
Ženeva, šveic. — Ilo- • stybės sekretorius Dulles, 

ward Smith, Amerikos' prakišęs karinę savo po- 
I CBS' radijo komentatorius, litiką Ženevos konferenci- 
j sekmadienį tiesiog iš Že-įjoję, jau išlėkė namo — 
' nevos pranešė, kad Ameri-; raportuoti prezidentui Ei- 
ikos valstybes sekretorius | senhoweriui.
I John Foster Dulles ' politi-' Apleisdamas konferenci- 
iniai “pasilaidojo” einamo-1 ją Dulles. atsikvietė vais
ioje Ženevos konferencijo
je tarp Rytų ir Vakarų.

—Molotovas, Sovietų už
sienio reikalų ministras, at- 
■ sivežė į Ženeva Čou En-lai, 
Kinijos Liaudies Respub
likos užsieninį mnistrą. Sy- 

, kiu Molotovas “atsivežė bi- 
! žūna ir žino, kur juo kirs- 
! ti Vakarams.” Į

I SUARDĘS VAKARU 
Į FRONTĄ, DULLES 
| GRĮŽTA NAMO

Ženeva. — Amerikos vai-
, 1 - ■ ■ ■

Silpnapročiai vis 
bus draftuojami

—
Washington. — Armija 

rekrutuoja daug tokių nau
jokų, kurie laike Antrojo 
pasaulinio karo buvo atme
tami kaip silpnapročiai.

Karinių jėgų vadai siūlė 
nedraftuot per silpnų pro
tiškai vyrukų, bet gyny
bos departmentas atmetė 
pasiūlymą. Nutarė, jog 
kare daugiau reikia rau
menų jėgos, nekaip pfoto 
gabumų.

Sovietai parodė 
galinčius pasiekt 
Ameriką lėktuvus

Maskva. — Gegužės Pir
mosios parade čia skraidė 
ir naujasis milžiniškas ke- 
turmotorinis rakietinis 
Sovietų bombonešis, už
temdydamas visą didžiulę 
Raudonąją Aikštę, kaip 
praneša Harrison E. Sa
lisbury, New York Times 
korespondentas.

Šis bombonešis, supla
nuotas sovietinio inžinie
riaus Topolevo, vra .tokio 
dydžio, kaip didžiausias 
Amerikos bombonešis B- 
52. Taigi suprantama, jis
galėtų nugabenti ir atomi- kine diplomatija 
ne ar hydrgeninę bombą į | jo didelį 
Jungtines Valstijas ir nu
metus ją sugrįžti- į Sovietų 
Sąjungą, kaip teigia Salis
bury.

(Dar pereitą savaite Ame
rikos generolai spėjo, kad 
Sovietų Sąjunga, “tur būt, 
dar neturi tokjo bombone
šio, kuris galėtų pasiekti 
Ameriką ir sugrįžti/)

ORAS. —- Dalinai apsi
niaukę ir vėsiau.

itybės sekretoriaus pava- 
| duotoją gen. Walteri Be- 
idell.Smithą ir paliko jam 
' atstovauti Jungtines Val- 
I stijas.

Į ANGLAI SMERKIA
’ DULLESO POLITIKĄ

London. — Visi Anglijos 
i laikraščiai smerkia Dulle- 
Į są, kad jis su savo aršia 
politika Ženevos konfe
rencijoje įvarė didelį kylį 
tarp Amerikos, iš vienos 
pusės, ir Anglijos bei Fran- 
cijos, iš kitos pusės.

Dulles faktinai buvo lie
pęs Anglijai . pasižadėti 
tuojau išvien su Amerika 

• maršuoti Indokinijon prieš 
komunizmą. Anglijos val
džia atmetė paliepimą, rei- 

: kalaudama palaukti, iki 
1 užsibaigs ta konferencija.

Dulles griežtai reikalą- 
! vo, kad Francija neitų į jo- 
' kias dervbas su Vietnamo 
į komunistais dėl paliaubų, o 
i pliekiami francūzai geida
vo tartis su komunistais 
dėl karo baigimo.

Kaip Anglija, taip ir 
Francija todėl atmetė Du- 
lleso pasimojimus ginklais 
laimėti “pilnutinę perga
le” prieš Indokinijos liau
diniu k u s- ko mun i stu s.

—
Washington. — Kaip pra

nešimai iš Ženevos, taii> ir 
i daugelis Washington© po
litiku tvirtina, kad Dube
sni dabar nieko kito nelie
ka, kaip tik gėdoje apleisti 
valstybės sekretoriaus vie
ta, c

Washington© dienraš
čiai Star ir Post and Times 
-Herald rašo:

— Dulleso veikla Žene
voje “bus kada nors laiko
ma didžiausiu, pragaištin
gu sumušimu amerikinės 
diplomatijos visoje šios 
šalies istorijoje.”

“Pirmojoj Ženevos kon
ferencijos savaitėj ameri-

nukentė- 
sumušima.” c

AMERIKONAI NUDAVĖ 
NEMATĄ FAKTŲ

New York World-Tele
gram sako:

“Amerikonai lošė kaip 
Alice - in - Wonderland pa
sakoje, ignoruodami, ką 
Molotovas ir Chou En-lai 
sako. Amerikonai nudavė, 
būk visai nesą tokio daly
ko, kaip komunistinė Kini
ja/
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Kinijos balsas Ženevoje 1
Jau tas faktas, kad Kinijos Demokratinė Liaudies 

Respublika dalyvauja kartu su kitomis didžiosiomis 
valstybėmis Ženevos konferencijoje, yra istorinės svar
bos reiškinys. Ji ne tik oficiališkai dalyvauja, bet sta
to savo reikalavimus ir teikia pasiūlymus.

Kinijos delegacijos pirmininku yra užsienio reika
lų ministras Chou En-lai. Tai senas, įgudęs kovotojas 
ir gabus diplomatas. Tai pripažįsta visi, kuriems teko 
su juo susieiti bei jo poelgius kiek arčiau tėmyti. Ir 
šioje Ženevos konferencijoje Chou En-lai yra visų dė
mesio centru.

Chou En-lai sakytos prakalbos ištraukos "buvo at
spausdintos New York Timese. Tai būta gerai paruoš
tos ir giliai prasmingos prakalbos. Joje mes girdime 
ne tik demokratinės Kinijos balsą, bet balsą visų Azi
jos tautų ir žmonių; kurie ryžtasi padaryti galą impe
rialistinei priespaudai ir kolonizmui Azijoje. Europai 
nediktuoja Azijos tautos ir kraštai. Amerikų reikalus 
sprendžia patys amerikiečiai. Tai kodėl Azijos žmo
nių likimas turėtų būti europiečių bei amerikiečių ran
kose? '

visomis. pajėgomis darbuo- 
iaši, kad jisai kuo greičiau
sia ateitų. Tuos savo ne
žmoniškus ir piktus troški
mus ir sąjūdžius jie Ameri
kos lietuvių mulkinimui va
dina “Lietuvos laisvinimu.”

Lenkijos vadovybė ir jos 
kelias link socializmo

ga-

visos 
Faktas 

tauta

Tai svarbus klausimas. Jį pastatė Kinijos delega
cijos pirmininkas visu griežtumu. Savo kalboje jis iškė
lė šūkį, kad Azija turi priklausyti azijiečiams, kad vi
sos ginkluotos imperialistinės spėkos turi išsikraustyti 
'iš visos Azijos. Azija trokštanti ne tik taikos, bet ir 
laisvės.

Jis pareiškė, kad Kinija niekam neužleis savo že
mių. Jis reikalavo, kad turi būti galas visiems žygiams 
atgaivinti Japonijos militarizmą. Jis sakė, kad tuč
tuojau turi būti nuimtos visos restrikcijos nuo preky
bos su Kinija.

Kas liečia Korėją tai Chou En-lai visiškai ir pilną; 
sutinka su šiaurinės Korėjos užsienio reikalų ministro 
Nam II pateiktų konferencijai planu.

Žinoma, sakė Chou En-lai, ne tik Kinija, bet visai 
Azijai rūpi išlaikymas taikos Europoje ir visame pasau
lyje. Todėl Kinija priešinga atgaivinimui Vokietijos 
militarizmo. Pasitarimais ir susitarimais didžiosios 
valstybės turi užtikrinti taiką.

BAISIOJI TRAGEDIJA, 
BET NE TAUTOS

“Mes, svetur atsidūrę, ne
tekome tėvynės ir šiandien 
pradedame baimintis, kad 
galime netekti patys sa
vęs,” pasakęs J. Kairys, 
kuris dabar vadinasi pro
fesoriumi Kaminsku.

Ta baimė labai vietoje. 
Iš Kaminsko ir jo vienmin
čių verkšlenimų nesunku 
prieiti išvados, kad jie yra 
“savęs netekę.” Rimtai ir 
šaltai jie nebemoka apgal
voti susidariusią padėti.

Tačiau nesutinkame, jog 
tai reikia skaityti “baisiąja 
tautos tragedija.” Tai tra
gedija žmonių, kurie susi
žavėjo hitlerizmu, atitrūko 
nuo savo tautos kamieno ir 
dabar savo likimo tragedi
ją bando padaryti 
tautos tragedija, 
gi yra, kad lietuvių
sparčiai kuriasi naują, gra
žią, 
ateitį, 
nors 
šaltokai 
profesorius surastų, jog 
kaip tik šitas lietuviu tau
tos kilimas ir pasisekimas 
tūlus pabėgėlius varo des- 
peracijon, tiesiog iš proto. 
Mat, argi jie nesakė, kad 
be jų Lietuva pražuvus? 
Argi jie nesakė, kad jie yra 
tautos protas ir išmintis? 
Argi jie nesivaizdavo save 
pašauktais Lietuvą valdy
ti ir jo darbininkui ir vals
tiečiui visus devynius kai
lius nulupti per amžius?

Taip, jie taip sakė ir vai
zdavosi. Dabar mato, kad 
toji tauta gerai'verčiasi ir 
puikiai apsieina be jų. Da
bar jie mato, kad Lietuvo
je kyla ir vystosi 
mas ne tik mieste, 
kaime, kad visa 
tauta milžiniškais 
niais žengia iš atsilikimo į 

! niekada pirmiau neįsivaiz- 
i duotą kultūrinį, aukštį.

Kaip tik tas, o ne kas

laisvą ir gerbūvingą 
Jeigu dar pajėgtų 

trumpai valandžiukei 
pagalvoti, ir pats

socializ- 
bet ir 
lietuvių 

žings-

BELGIJOS RINKIMAI 
IR REZULTATAI

Komercine spauda pla
čiai atžymėjo Belgijos so
cialdemokratų laimėjimą 
buvusiuose rinkimuose ir 
labai nusidžiaugė, kad Bel
gijos komunistai neteko po
ros ar trejeto vietų parla
mente. Žinių agentūra “El
ta” suteikia šiek tiek davi
nių tų rinkimų klausimu.

Iš jų sužinome, kad nors 
Belgijos socialdemokratai 
griežtai atmetė komunistų 
pasiūlymą sudaryti bendrą 
frontą rinkiniuose, tačiau 
komunistai daugelyje vietų 
ištraukė savo kandidatus 
ir agitavo balsuoti už socia
listus. Todėl ne visur ko
munistai turėjo savo kan
didatus išstatę. Jie dėjo 
visas pastangas, kad rinki
mu nelaimėtu reakcioniška 
krikščionių demokratų par
tija.

Kitas dalykas. Rinkimai 
buvo pravesti aštriausio te
roro sąlygose. “Elta” sako:

— Rinkimų kampanijos 
metu Belgijos reakcija sten
gėsi visaip sutrukdyti Ko
munistų partijos rinkiminę 
propagandą. Kaip pranešė 
laikraštis “Drapo Ruž”, vi
daus reikalų ministras už- 
drausdavo kompartijos at
stovams sakyti per radiją 
rinkimines kalbas, o susi
siekimo ir ryšių ministras 
uždraudė siuntinėti paštu 
atsišaukimus ir kitą me
džiagą, kur protestuojama 
prieš sutartį dėl “Europos 
gynybinės bendrijos” ir 
prieš Vakarų Vokietijos ap
ginklavimą. Tas pat laik
raštis pranešė, kad žanda

Nelabai seniai Varšuvoje Jaunimo sąjunga išaugo į 
įvyko Lenkijos Jungtinės; lingą organizaciją, turinčią 

daugiau kaip milijoną 700 
tūkstančių narių, tame tarpe 
340 tūkstančių kaime.

Pastarųjų metų patyrimas, 
pasakė Ochabas, parodė, kad 
partijos centrinių- vadovau
jančiųjų organų struktūroje 
tikslinga taip pat įvykdyti 
tam tikrus pakeitimus.. Nau
jieji Įstatai numato, kad Cen
tro komitetas renka Politinį 
biurą Centro komiteto darbui 
vadovauti laikotarpiu tarp 
plenumų, o taip pat Sekreto
riatą, kuris vadovauja eina
majam darbui visų pirma par
tijos nutarimų vydymo orga
nizavimo bei kontrolės ir ka
drų parinkimo srityje.

Toliau Ochabas sustojo ties 
partijos narių sudėties augi
mo ir reguliavimo uždaviniais. 
Siūloma įtraukti į Įstatų 
punktą formulavimą, kuria
me sakoma, kad “partijos na
rys, kuris ilgą laiką faktiš
kai nedalyvauja partijos gy
venime, nedalyyvauja parti
nės organizacijos darbe ir 
abejingai žiūri į partiją, ga
li būti išbrauktas iš partijos 
narių sąrašo.” Siūloma pa
teikti praktiškesnį pirminių 
organizacijų sudarymui klau
simo apibrėžimą: “Pirminės 
partinės organizacijos sudaro
mos fabrikuose ir gamyklose, 
valstybinėse mašinų - trakto
rių stotyse ir kitose ūkinėse 
įmonėse, kaimuose, žemdir
bystės gamybiniuose koopera
tyvuose, Įstaigose, mokyklose 
ir karinėse dalyse, jeigu ten 
yra ne mažiau kaip trys par
tijos nariai.”

Mums atrodo tikslinga, nu 
rodė pranešėjas, labiau pa- 

kad \ partijos nario 
yra “saugoti partijos 
kaip svar b i a u s i ą 
jėgos ir kovingumo 
o taip pat pabrėžti,

“Partijos narys privalo 
nutarimų 

pasyvi

Darbininkų Partijos Antrasis 
suvažiavimas. Suvažiavime iš
kilo plačios diskusijos dėl 
partijos rolės. Kiek plates
nių davinių apie tai randa
me pranešime suvažiavimui 
komisijos, kuriai buvo paves- 

! ta peržiūrėti ir pataisyti par
tijos konstituciją. Už komi 
siją pranešimą padarė parti
jos centralinio komiteto poli
tinio biuro narys Edvardas 
Ochabas.

lama, tą patį daro ir kitos ko
lonijos.

Taigi, matysimės gegužės 
22-rą Norwood?.. Kurio nėra 
buvę Finų svetainėje, tiems 
noriu pažymėti kelią. F

Atvažiavus nuo Bostono 
W a s h i n g ton Streetu prie 
Norwood Press, kelias dalina
si į dvi dalis ii’ stovi užrašas 
“Chapel St.” Imti kelią, ku
ris sukasi biskį į dešinę, ir 
pavažiavus tuo keliu dešinėj 
stovi baptistų bažnyčia. Pa
liai tą bažnyčią privažiuosite 
prie salės. Nuo Brocktono at
važiavus Dean Streetu į Wa
shington St., sukti į dešinę: 
pravažiavus 
tiltę, stovi 
St.” ir čia 
ti į kairę < 
Chapel St.
baptistų bažnyčią privažiuosi
te prie salės. T*s pats

geležinkelio pa
ti žrasas “Chapel 

reikia aštriai suk- 
(lyg ii- atgal) Į 
ir taip pat paliai

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Savo kalbą Chou En-lai baigė išreiškimu vilties, kad i ;<itas> prof. Kaminską, Kai-- ,-ai padarė kratas siu kom- 
evos konferencijos delegatai, “vadovaudamiesi tai-įdėlį, Krupavičių, Sielinį, partijos aktyvistų butuose:Ženevos konferencijos delegatai 

kos sustiprinimo Azijoje ir visame pasaulyje interesais, 
dės bendras pastangas surasti būdus ir kelius išspren
dimui tų greitųjų problemų, kurios randasi konferenci
jos darbotvarkėje.”

Labai svarbi sutartis
Šiomis dienomis užbaigta ir pasirašyta nepapras

tos svarbos sutartis tarpe Indijos ir Kinijos, stipriau
sių ir skaitlingiausių tautų visoje Azijoje. Sutartyje 
Indija ir Kinija pasižada gerbti kita kitos nepriklauso
mybę. Indiįa pripažįsta Tibetą integrale Kinijos dali
mi. Indija tuojau ištraukia visas savo karines jėgas 
iš Tibeto. Vietoje jų ji įsteigia konsulatus. Taip pat 
Kinija atidarys konsulatus Indijoje.

Šios sutarties didžiulė reikšmė yra tame, kad tarpe 
komunistinės Kinijos ir buržuazinės - feodalinės Indi
jos santykiai normalizuojami ir bendradarbiavimas pa
tvirtinimas. Tai laimėjimas taikos. Tai įrodymas; 
kad turint gerus norus ir suprantant istorinius perver
smus, įvykusius kraštų ir tautų santykiuose, nėra jokio 
reikalo griebtis ginklų jėgos klausimams spręsti.

į Lozoraitį, Žadeikį ir ki- 
i tus netikusios ir neteism- 
į gos praeities likučius išrnu- 
i še iš visokios lygsvaros ir 
užgesino juose paskutinę 
tėvynės meilės kibirkštėlę. 
Jie dabar trokšta tiktai vie
no dalyko, būtent, kad kil
tų naujas, atominis karas, 
kuriame būtų spleškinta 
visa Lietuva. Jie tokio ka
ro trokšta, laukia, tikisi, ir

Žulio Božano, kuris yra mu
nicipalinis patarėjas Klav- 
jės mieste (Lježo provinci
ja), ir Eli Robero — kom
partijos sekcijos sekreto
riaus Modavo mieste (Lje
žo provincija). Kratos buvo 
padarytos “ginklų ieškoji
mo” pretekstu kaip tik tuo
se rajonuose, kur komparti
jos pozicijos yra tvirčiau- 
sios.

Kur apie nedarbą negali
būti ne kalbos

Ko
ke! i as svarbias 
papildymus prie 

kuriame mūsų

tarytum trumpas
partijos principų
Komisija siūlo
aiškiai konsta-

Korespondentų ir skaitytojų 
konferencija Pagėgiuose k 

PAGĖGIAI. — Arti 4(F 
žmonių susirinko į korespon
dentų ir skaitytojų konferen
ciją, kurią 
ir Pagėgių 
jo artojo” 
ei jos.

Konferencijos metu kultū
ros namuose buvo surengta 
rajono sieninės spaudos ap
žiūra. Buvo išstatyta arti 40 
geriausių sieninių laikraščių 
iš kolūkiu, klubų-skaityklų, 
mokyklų, įstaigų, 
sija “Tiesos” ir 
artojo” redakcijų 
niginę 200 rublių 
skyrė “Stoniškių” 
ninio laikraščio 
venimas 
nui. 
mija
tinęs mokyklos 
organizacijos 
ninio laikraščio 
n i mas
Dvi trečiąsias premiją po 100 
rublių gavo rajono sveikąįjs 
apsaugos 
laikraščio 
buotojas” 
k i na i te ir 
mokyklos
“Tarybi n is m oksl e i vis 

; torius Mėlynavičius.
. ’Konferencijos dalyviams 

i buvo surengtas didelis kon-
j certas. Programą atliko ge- 
j i iausi rajono meninės veiklos 
kolektyvai. V. Miniotas

surengė “Tiesos” 
rajono “Raudono- 
laikraščių redak-

didi tiesa 
pabrėžta 
komisijos

“Lenki-

žiuri komi- 
“Raudonojo 
pirmąją pi- 
premiją pa- 
kolūkio sie- 

‘Naujas gy-
redaktoriui Bagdo- 

Antroji 150 rublių pre- 
paskirta Pagėgių vidu- 

komjaunimo
ir mokiniu sie- 

Mūsų gyve- 
redaktoriui Zdaniui.

Pagalvojimui ir susirūpinimui
Mūsų dienraščio dabartinio finansinio vajaus eigą 

randate administracijos pranešimuose. Kaip matote, 
labai stambių auku neateina. Dar tik mažytė grupė 
draugų ir prietelių paaukojo po vieną dolerį už kiekvie
nus Laisvės dienraščiu išėjimo metus.

Argi tik tiek laisviečių tegali ištesėt po 35 dolerius 
paaukoti? Turėtų būti daug daugiau.

Mes visuomet sakome, kad kiekviena, kad ir ma
žiausia auka, yra ,svarbi laikraščiui parama. Bet tas 
•faktas, kad tą dešimties tūkstančių dolerių fondą ten
ka sukelti smulkiomis aukomis, iš visų mūsų reikalauja 
didesnių pastangų. Štai kodėl taip svarbu kiekvienam 
laisviečiui įstoti talkon šio vajaus sėkmingam pravedi- 
mui. Reikia, kad visur ir prie kiekvienos progos bū
tų kalbama apie vajų. Nereikia praleisti kad ir mažiau
sios progos nepaprašius žmonių'paremti*dienraštį auko
mis. Nereikia lauktų kad kas kitas ateitų ir paprašytų.

Tiktai nuoširdi masinė visu laisviečių talka duos 
pilną šiame vajuje laimėjimą. 4

Tarybų Sąjungos mais
to prekių pramonės darbo/ 
unijų pirmininkui Aslano- 
vui buvo pastatytas klausi
mas apie darbo padėtį. Jis 
buvo, tarp kitko, paklaus
tas:

visą laiką jaučiama 
ninku stoka.

“Naujų mašinų 
žinoma, veda

darbi-

brėžti, 
pareiga 
vienybę, 
partijos 
sąlygą,” 
kad
kovoti už partijos 
įgyvendinimą, nes pasyvi ir : 
formali partijos narių pažiū
ra į jos nutarimus silpnina 
partijos kovingumą.”

Pateiktų papildymų įtrauki 
mas į Įstatus, pareiškė Ocha 
bas, turi tapti rimtu akstinu ' 
valstybės stiprinimą.

skyriaus sieninio 
“Medicinos dar- 

redaktorius Bašev- 
Katyčių vidurinės 

sieninio laikraščio 
red ak

, 2 • pusi.—Laisvė (Liberty)--Antrad., Gegužės (May) 4, 1954

“Ar veda naujų maši
nų įdiegimas prie darbi
ninkų skaičiaus sumažini
mo ir pagimdymo nedar
bo?” ’

Atsakymas buvo toks:
“Prieš atsakant i ši w f

klausimą, man norėtųsi at
kreipti dėmesį į tai, kad 
Tarybinė vyriausybė nu
tarė per artimiausius 2— 
3 metus smarkiai padidin
ti liaudies vartojimo pre
kių, tame tarpe maisto pro
duktų, gamybą. Jau da
bar vykdomi dideli darbai 
ne tik statant naujas mai
sto produktų įmones, bet 
ir praplečiant veikiančią
sias. Todėl mūsų įmonė
se nė kalbos negali būti 
apie nedarbą. Atvirkščiai,

pat lemiamą 
turi darbinin- 
sąjunga, kaip 
liaudies vai-

Norwood, Mass.
Laukiame operetes “Pepits 

Nepamirškime ir Laisvės 
vajaus

Atidaromas naujas cechas

Vilniaus “Pergalės” kondi
terijos fabriko kolektyvas ko
voja už garbingą socialistinių 
įsipareigojimų Gegužės Pir
mosios garbei Įvykdymą, šiais 
metais pergaliečiai pasižadė- • 
jo pakelti darbo našumą paly
ginti su planu 1.1 procento ir • 
palyginti su 1953 metais—18 
procentų. Pirmojo ketvirčio 
planą įmone ž.vmiai viršiji. 
Gegužės Pirmosios garbei- at
skiri cechai ir brigados pri
siėmė padidintus socialistinius 
įsipareigojimus. Kara m e 1 ė s 
cecho irisų gamintojų ^’iga- 
da įsipareigojo įvykdyti šio 
mėnesio planą 160 procentų 
•T išleisti tik puikios kokybės 
■prod u kciją.

Saldainių pjaustomosios ma
nuos brigada įsipareigojo su
mažinti broką du kartus.

šiomis dienomis įmonėje 
bus paleistas į darbą naujas 
sausainių gamybos cechas. 
Cechas aprūpintas naujausia 
tėvynine technika, gauta iš 
Maskvos, Leningrado, Kijevo 
ir kitų šalies gamyklų. Sausai
nių gamintojų 
metu gamins 
sausainius.

Komitetas pasiruošimui prie 
rengiamos operetės darbuoja
si, platinant tikietus, plaka
tus, taipgi rūpinasi priėmimu 
ir nakvynėmis dėl atvykstan
čių iš New Yorko. Tas viskas 
yra gerai. Bet tuo patim sy
kiu svarbiausias klausimas — 
tai specialis Laisvės vajus lyg 
ir nustumtas į šalį. Tai, su
prantama, yra labai negeras 
reiškinys. Nežiūrint kitų dar
bų, vajus turi eiti savo ke
liu. Todėl ir šiame operetės 
parengime turi būti panaudo
tos visos galimybės šio vajaus 
naudai.

Apie pačią operetę “Bepi
lą” rašyt daug nėra reikalo, 
nes iš aprašymų New York o 
žiniose Laisvėje matome, kad 
Aido ir Sietyno choru moky
toja Mildred 
visus
šiam tos operetės 
mui. 
kas į savaitę. Ir štai Gegužės 
22-ros 7:30 vai. vakare Finų 
svetainėje, Norwoode, jie de
monstruos savo to ilgo darbo 
pasiekimus, suvaidinant mini
mą operetę. Iš anksto galima 
storai pabrėžti, jog tai bus 
kas tokio naujo, ko Šioje apy
linkėje seniai nėra buvę.

Taigi, vargti galima bū
tų rasti visoje šioje apylin
kėje progresyvį lietuvį, kuris 
nenorėtų dalyvauti minimame 
parengime. Teko girdėt, kad 
Montello organizuoja 12 pil
nų mašinų. Tai jau publika 
tik vienos kolonijos. Supran-

Mes manome, nurodė E. 
Ochabas, kad konkrečiomis 
Lenkijos sąlygomis, visuome
nėje, kur dar egzistuoja an
tagonistinės klasės, reikia iŠ 
esmės palikti senuosiuose 
Įstatuose užrašytą partijos 
apibrėžimą, atit i n k a n t į tą 
vystymosi etapą, k u r i a m e 
Lenkija yra šiuo metu, 
misija siūlo 
pataisas ir 
Įstatų įvado,
sąlygomis turi ypatingą reikš
mę, būdami 
programinių 
išdėstymas. 
Įstatų įvade
tuoti, kad Lenkijos Jungtinė 
darbininkų partija savo vei
kloje vadovaujasi marksizmo- 
leninizmo mokslu. Buvęs iki 
šiol formulavimas, kad parti
ja vadovaujasi marksizmo-le
ninizmo principais, buvo ne
pakankamai tikslus.

Ne tik darbininkų klasės, 
bet ir plačiausių lenkų tau
tos masių sąmonėje giliai įsi
tvirtino supratimas, kad Le
ninui genialiai vadovaujant 
įvykdyta Didžioji Spalio so
cialistinė revoliucija buvo 
svarbus posūkio punktas žmo
nijos istorijoje, kad tos re
voliucijos pagimdyta Tarybų 

: valstybė išgelbėjo mūsų tau- 
! tą nuo fizinio išnaikinimo.

Toji paprasta ir 
i taip pat turi būti 
i Įstatų įvade šiais 
siūlomais žodžiais:
jos Jungtinė darbininkų par
tija veda liaudį keliu, kur] 
žmonijai nutiesė Didžioji Spa
lio socialistinė revoliucija. Į 
šį kelią lenkų tauta įžengė 
TSRS istorinės pergalės prieš 
hitlerinį fašizmą, šalies išva
davimo iš hitlerinės okupaci
jos jungo išdavoje ir dėka to, 
kad valdžią iškovojo darbo 
žmonės su darbininkų klase 
priešakyje.”

Didžiulė politinė reikšmė ir 
įtaka, kurią plačiausioms len
kų tautos masėms daro Nacio
nalinio fronto lozungai, jo 

i svarbus vaidmuo liaudies gy
venime taip pat turi atsispin
dėti Įstatų įvade. šiuo me
tu ypatingai svarbu pabrėžti 
Įstatuose taip

■ reikšmę, kurią 
kų ir valstiečių 
nesuardomas
džios pagrindas.

Komisija taip pat siūlo prp 
imti pasiūlymą papildyti Įsta
tų įvadą žodžiais apie Len
kijos Liaudies Respublikos 
konstitucijos reikšmę, o taip 
pat baigti įvadą šiais žo
džiais : “šiuo metu svarbiau
sieji Lenkijos Jungtinės dar
bininkų partijos uždaviniai 
yra — sukurti 'socialistinę vi
suomenę, užtikrinti nuolatini 
d a r b i n i n k ų klasės ir visų 
miesto bei kaimo darbo žmo
nių gerovės ir kultūros kilimą, 
nenuilstamai vystant gamybą 
vis tobulesnės technikos pa
grindu, auklėti visuomenės 
narius patriotizmo ir interna
cionalizmo dvasia, stiprinti 
liaudies valstybės galią ir tė
vynės gynybini pajėgumą.”

Įstatų projektas aiškiai 
konstatuoja neginčijamą mū
sų politiniame gyvenime fak
tą, kad “Lenkijos Jungtinė 
darbininkų partija vairuoja 
veiklą Lenkijos Jaunimo są
jungos,” kuri yra “aktyvus 
partijos pagalbininkas socia
lizmo statyboje.” Lenkijos

įdiegi- 
. tai, 

dū
šioje 
vie

iš šių darbininkų

re as
I kad dalis darbininkų
, rosi i

u? e racijoje.
vienam
negresia pavojus būti at 
leistam 
vienas
mokti

i 
2

nereikalingi
. F et nei

is darbo. Kiek- 
gali nemokamai iš- 
naujos profesijos 

savo pasirinkimą ir 
kiekvienam visada atsiras 
gerai apmokamas darbas 
toje pat įmonėje.

“Mūsų darbininkai 
saip sveikina naujų 
šifrų įdiegimą. Tai 
lengvina darbą, duoda 
limybę dirbti įdomesnėse 
operacijose, atlikti labiau 
kvalifikuotą darbą ir, va
dinasi, gauti aukštesnį dar
bo* užmokestį.”

vi- 
ma- 
pa- 
ga-

Didžiajame New Yprke 
vaikai pernai išbeldė 265,- 
000 mokyklinių langų.

Stensler deda 
savo gabumus gcriau- 

sumokini- 
Jie turi net po 3 pamo-

kolektyvas šiuo
keturių rūšių

Šiais metais 
minama apie 
konditerijos gaminių.

' 1’4 Jankauskary*

Kopenhagen, Darija. — 
Skleidžiama paskalai, kad - 
Sovietų lėktuvai skraidę 
per Daniją, Norvegiją 
Švediją,

fabrike bus ga- 
70 pavadinimų

ir



TORONTO, CANADA ATSIMINIMAI
TARYBINIAI MENININKAI 

MŪSŲ MIESTE 
a >
* Balandžio 21 d. vakare be
veik trys tūkstančiai torontic- 
čių turėjome progą girdėti ir 
matyti grupe Tarybų Sąjun
gos menininku. Reikia pasa
kyti, kad jie nesuvylė publi
kos, kuri taip veržėsi išgirsti 
ir pamatyti juos. (Sakoma, 
kad buvo 22,000 apreikalavi- 
mų tikietų.)

Grupė susidėjo iš Leonido 
Kogano—smuikininko. EI i ža
vėtos Čavdar — solistės. So
fijos Golovkinos ir Leonido 
Ždanovo—baleto solistu. Ra
velio Serebriakovo— pianisto, 
ir Arturo Frindbergso — te
noro. Jiems padėjo kaip 
akompanistai Galina Maksi
mova ir Andrejus Mytnikas. 
Grupės direktorius — A. A”. 
Solodovnikovas.

A. V. Solodovnikovas, bu- 
v^ Didžiojo Teatro direkto
rius. perstatė visus artistus, 
įvardindamas jų išeitas mo
kyklas ir jų atsiekimus savo 
srityje, ir pasveikino ju var
du visus kanadiečius muzikos, 
dainų ir šokiu mėgėjus. Jo 
kalbos vertimą p e r s k a i t e 
John Boyd, torontietis.

Koncertą pradėjo Leonidas 
Kogan. sugrodamas Bacho 
“Chaconne” dėl smuikus so
lo, šostakovičiaus “Trys šo
kių Fantazijos,’’ Ravelio “Ha- 
benara” ir Wieniawskio “Ori
ginale Tema su Variacijo
mis.” Jis šiuos numerius iš
pildė labai gerai. John Krag- 
lung, Globe and Mail muzi
kos kritikas, ant rytojaus ra
šė tame laikraštyje atsiliepda
mas apie ji labai gerai. Jis 
taip pat tą savo smuiką leng
vai valdo, kad negalima at
sistebėti. Kas dar pažymė
tina, kad jis atliko tai be
veik nesijudindamas, ką' da
ro daugelis kitų smuikininku, 
kas kartais žiūrovui sukelia 
iausmĮ^, k a d smuikininkas 
^eną piauna. Visai užsipel
niusiai jis buvo pripažintas 
geriausiu tarptautiniame kon- 
teste Bruselyj.

Elizaveta čavdar, Ukrainos 
TSR žvaigždė, p a d a i n a v o 
Kropovnitskio “Lakštingalą” 
ir Gildos ariją iš operos “Ri
goleto.” Ji turi galingą ko- 
laratūrini balsą su nepapras
tos kvalifikacijos tonu. To
ronto muzikos kritikai pri
versti pripažinti, kad ji la
bai puikiai atliko savo nu
merius, nors tas faktas, kad 
ji dainavo savo kalboje (ver
timus iš kitų kalbų) žymiai 
sunkino dainavimą.

Pianistas profesorius P. Se

Iškilminga rubsiuvių 40 m 
unijos sukaktis

Šiemet .sukanka lygiai 40 
metų nuo įsikūrimo Amal
gamated Clothing Workers 
of America. Tai svarbus ir 
chW?lis darbininkų judėji
me įvykis.

Amalgamated rūbsiuvių 
unija susiorganizavo 1914 
metais. Gimė ji sunkiai, 
gimė aštriose kovose. Jai 
pradžią padarė ir pamatus 
padėjo nedidelė saujalė ra
di kai iškų žydų rubsiuvių, 
kurie sukilo prieš konserva- 
tyvišką senosios rubsiuvių 
unijos mašiną. Jiems vado
vavo Sidney Hillmanas, 
Lietuvoje gimęs žydų kil
mės smarkus darbuotojas. 
Jų kova buvo keleriopai pa
sunkinta ir tuo, kad žydų 
socialistų dienraštis “For
wards” su neapsakomu į- 
nirtimu priešinosi naujos 
unijos kūrimui ir paskui 
pc^ kelerius metus darė vis-

*kas galima, kad unija 
būtų sunaikinta. O reikia 
žinoti, kad “Forwads” įta

3 pusi.—Laisve (Liberty) - Antrad., Gegužės (May) 4, 1954 ■ City, N. J., gegužės 10 d.

rebriakovas pasirodė kairi pi
ano solo virtuozas. Jis skam
bino Rochmaninovo “Elegic 
Humorescque,’’ Proko v j e v o 
Gavotte, Opus 32. Sugges
tion Diabolique, Opus 4, Lisz- 
to “Sonnets of Petrarch” ir 
Mozarto - Liszto “Fantasy on 
the Theme from the Opera 
Don Juan.” Neįmanoma ap
rašyti. Galima tik tiek pa
sakyti. kad kaip L. Koganas 
puikiai atliko savo numerius 
smuiku, taip jis savo nume
rius pianu.. Reikia būti ir 
girdėti, norint gauti įspūdi, 
kokį pianistas sukelia žiūro
vuose.

Sofija Golovkina ir Leoni
das ždanovas, baleto solistai, 
jauni šokėjai, taip pat pasiro
dė gerai. Tiesa, tur būt jie 
negalėjo parodyti viso savo 
talento, kadangi scena dėl ba
leto atrodė labai prastai. 
Viena, nebuvo dekoracijų, o 
kita — grindys buvo dengtos 
kažkokia drobe, kad nebūtų 
slidžios. Taipgi piano muzika 
jokiu būdu negali atstoti or
kestro. nors Galina Maksi
mova yra puiki pianistė. Jie 
tačiau pašoko labai gražiai. 
Jie šoko Mincuso “Pas-cle- 
deux” iš Don Kichoto. Strau
so “Valsą” Adagio iš Čaikovs
kio baleto “Swan Lake.”

Arturas Frindbergs. Latvi
jos TSR solistas, puikus teno
ras, padainavo Cavardosio 
ariją iš Puccinio operos Tos- 
ca, latviu liaudies daina “Ry
gos Griaustinis” ir Canio Ari- 
osą iš Leoncavallo operos 
Pagliacci. Kritikai pripažįs
ta, kad jis turėjo mažų trū
kumų. kurie veikiausiai paėję 
iš priežasties šalčio. Bet 
“personality,” kaip tie anglai 
sako, tai reto atsitikimo.

Torontiečiai sutiko juos au
dringais plojimais. Visi turė
jo grįžti ant scenos po keletą 
kartu. €

Tie torontiečiai, kurie ne
turėjo progos šiuo sykiu, tu
rės progą girdėti ir matyti 
juos gegužės 7 d. Varsity 
Arenoj, kur gali sutilpti 6,- 
000. Verta juos išgirsti ir 
pamatyti.

Artistus atkvietė ir kon
certą surengė Kanados - Ta
rybų Sąjungos Draugiškumo 
Draugija, kuri rūpinasi pa
laikymu gerų santykių tarp 
šių dviejų šiaurinių kaimynų.

šie tarybiniai menininkai 
lankosi Kanadoje tuo metu, 
kai šeši Kanados menininkai 
vizituoja Tarybų Sąjungą to
kios pat draugijos Tarybų 
Sąjungoje pakviesti.

J. Yla

ka žyduose darbininkuose 
buvo milžiniška.

Tačiau “sukilėliuose” bu
vo ryžtas ir graži idėja. Jie 
uniją sukūrė. Tuojau pra
dėjo kurtis kalbiniai loka- I 
lai. Prisidėjo ir lietuvia" 
kriaučiai. Ir Amalgameitv 
rubsiuvių unija kyla kaip 
ant mielių. Iš pradžios bu
vo labai radikali unija. Pas
kui, kai įsigijo daug tur
to ir padidėjo nariais, pra
dėjo “išsišerti”, bet, reikia 
pripažinti, kad ir šiandien 
joje nėra taip išvystyta is
terija prieš progresyvius, 
kaip tūlose kitose unijose.

Galima pabrėžti dar ir 
tai, jog anuose sunkiuose 
laikuose, kai Tarybų Są
junga kovojo už savo gyvy
bę, Amalgameitų rubsiuvių 
unija jai ištiesė savo ranką. 
Jos vadai buvo ten nuvykę 
ir padėjo padėti pamatus 
moderniškai rubsiuvybei.

Šiandien Amalgameitų 
unija turi 380,000 narių. 
Ji turi suorganizavusi porą

Rašo 
Ex-mainierys V. G.

Nuo 1907 m. Pennsyivanijos 
kietosios anglies kasėjų ka- 

‘torgiškos darbo sąlygos.
Daug jų ten žūdavo ir 
sužeidimų dar daugiau 

Įvykdavo.

Man pačiam, kaip ir ki
tiems desėtkams tūkstančių 
lietuvių, prisiėjo ne iš noro 
bei geros valios pačiose jau
nystės dienose išvergauti ka
syklų baronams virš 20 metų.

Man čia labiausia norėtųsi 
pabrėžti apie lietuvius ir kitų 
tautų atėjūnus, — apie jų tais 
laikais elgseną ir protinius 
gabumus.

Nors ii- tuo laiku mainie
riai turėjo savo UMW orga
nizaciją po vadovyste pirmo
jo prezidento John Mitchellio, 
bet reikia pripažinti, kad at
eiviams darbininkams, kas lie
tė unijos taisykles ir patvar
kymus dėl visų gerovės, ma
žai apėjo. Jie unijos svarbą 
suprasdavo ant tiek, kad kai 
išsibaigs padarytas kontrak
tas su kompanijomis, tai tu
rės Įvykti streikas.

Mainierių komitetai
Jei tais laikais ir rasdavosi 

prie mainų lokalų komitetai, 
tai jie atrodydavo daugiau 
panašūs Į antraeilius bosus, o 
ne i darbininku atstovus. Jie * 4
turėdavo lengvus, gerai apmo
kamus darbus. Kiek matosi, 
tai ir dabar panaši sistema 
ten tebegyvuoja.

Iki 1912 metu mainų in
dustrijos darbininkai, pagal 
sutartį su kompanijomis, dirb
davo po 9 valandas į dieną. 
Bet tų laikų “grinoriams” to
ki patvarkymai nebuvo žino
mi nei vykdomi. Taip pat 
unijos pareigūnams nerūpėjo 
kitų likimas.

Darbo valandos ir sąlygos
Kadangi tais laikais ateiviai 

buvo labai atsilikę, nesuprato 
savo organizacijos taisyklių ii’ 
nei kitokių patvarkymų, tai 
turėdami d a u g spėkų ir 
godumo dėl Amerikos dole
rių, jie dirbdavo net ir po 12 
valandų. Didžiausia jiems 
buvo katorga ir nelaimė, tai 
apmokėjimas už kiek darbo 
padarai : kiek karų bei tonu 
anglies iškrauni.

Ne vien tik godumas ant 
dolerių, bet pas daugelį neiš
manėlių rasdavosi ir. kitokios 
užgaidos. Nekmie norėdavo 
pasididžiuoti, pasirodyti ki
tiems, kad jie daug uždirba. 
Dar kiti didžiuodavosi savo 
tvirtumu, kad jis vienas, be 
pagelbininko, galįs užkrauti 
keturis karus anglies. Na, o 
gudriausiais ir dideliais spor
tais nešdavosi toki, ką bosams 
duodavo pinigus už geresnius 
darbus. Nusipirkusieji dar
bus anksti pareidavo namo, 
palikdami savo pagelbininką 
užkrauti nustatytą kiekį ka
ru. L

Geresnius darbus turėdavo 
amerikonai mainieriai. Tai
gi, tiems vargšams “grino- 
•iams” prisieidavo pergyven- 
'i ne tiktai sunkiausias darbo 
•sąlygas, bet dar būdavo jie 
nastatomi i dideli pavojų, pa- 
h'kti be patyrusio mainierio 
krauti anglį. Tokiu būdu daug 
ių sužeisdavo ir ž ū d a v o . 
Daug netekdavo kojų, ran
kų ir regėjimą prarasdavo.

Baisios nelaimės
Du kartus ir man teko būti 

sužeistam. Sykį iš po ak
mens ištraukė su nulaužta ko
ja. Tai dėl vieno tamsaus ir 
godaus mainierio, ką mokėjo

apdraudos kompanijų su 
$110,000,000 turto ir du 
banku, kurie verti apie 90 
milijonų dolerių.

Sidney Hillman mire 1940 
metais. Nuo to laiko unijos 
prezidento pareigas eina 
Jacob S. Potofsky.

Unijos dvi meti nė konven
cija šiemet įvyks Atlantic 

bosams pinigus už darbą. 
Bet tas tamsus nerėpa neil
gai sportavo. Su juom irgi 
atsitiko katastrofa.

Daugiausia šiurpulingų įvy
kių tekdavo matyti tuo lai
ku, kai teko gulėti ligoninė
je 1909 metais. Ten gydomų 
ligonių 90 nuošimčių buvo 
mainų aukos. Ten kasdien 
tekdavo matyti juodą vežimą 
su dviemis mulais, traukiantį 
visaip sužalotus mainierius. 
Daugiausia matydavosi lietu
vių ir lenkų. Daug jų ten 
mirdavo. Bet dauguma pa
gydavo su prarastomis kojo
mis, rankomis bei regėjimu. 
Blogiausia atrodydavo tie. ką 
būdavo gesu apdeginti.

Kas liečia mane, tai aš; 
palyginant su kitais, esu lai
mingas, nes dar ir šiandien ; 
vaikščioju ant abiejų kojų. j
Šiurpulingas, širdį veriantis j 

Įvykis su mano kaimynu 
Sykį miestelyje, kur aš gy

venau, Į užeigą įėjo jaunas, 
labai gražios išvaizdos ant 
dviejų lazdų vaikinas. Jis 
ubagavo. Prašė prie kiekvie
no priėjęs, kad jį sušelptų. 
Aš jo nepažinau. Bet besi
kalbant ’ paaiškėjo, kad jis yra 
mano artimas kaimynas iš 
Lietuvos. Jo. viena koja bu
vo visiškai nupiauta. Ir, kaip 
jis paaiškino, tai jam mainose 
dirbti neteko, bet koją jam 
ton nukirto pirmą dieną, kai 
jis buvo nuvežtas ten dirbti.

Jis man aiškino, kad ban
dysiąs kaip nors susirinkti pi
nigų ir sugrįžti į Lietuvą.

Juodus vežimus, dviejų mu
lų traukiamus, dažnai tekda
vo matyti važiuojant gatvė
mis.

Nors tai praeities įvykiai, 
bet per daug yra šiurpulingi 
Nesinori juos prisiminti, nei 
apie tai rašyti. Bet užmiršti 
jų taip pat negalima. Taip- , 
gi sužymėti čia jų galima tik
tai mažą nuošimtį.

Liūdni vaizdai
Kada pamatydavai tą juodą 

vežimą sustojant prie kurio 
mainierio namelio, tai pama
tydavai jauną moterį, išbėgu
sią su mažu kūdikiu ant ran
kų ir isteriškai klykiančią. 
Matydavai, kai du vyrai iš
traukdavo iš to vežimo uždėta 
ant neštuvų baisiai sužalotą 
ar negyvą jos vyrą. Nors ir 
labiausiai nesinori apie tokius 
skaudžius atsitikimus spaudo
je atžymėti, nes nei vienas 
skaitytojas iš tokių raštų ne
gali turėti jokio malonumo, 
bet tai yra neužginčijami 
faktai.

žmonės, ilgai gyvendami to
kiose sąlygose, pasidarydavo 
lyg ir bejausmiai. Būdavo 
net tokių, ką norėdami pasi
rodyti esą labai kietais, iš to
kių Įvykių net juokus krės
davo !

Šių dienų angliakasių"*'sąlygos

šiais laikais mažai šioje in
dustrijoje r a n d a s i ateivių 
mainierių. Didžiausias jų nuo
šimtis yra žuvę ir išmirę; 1 
daug likusiųjų, nors dar ir 
nėra amžiumi seni, yra palie
gėliai. Juos labiausia ka
muoja dulkių sugadinti plau
čiai. Sergantieji sako, kad 
jie jaučiasi vyrais, tiktai kai 
sėdi ar guli; vaikščioti jie 
mažai gali.

Kaip praeityje šioje juodo
je ir pavojingoje industrijo
je didžiausius darbus atlikda
vo ateiviai, taip dabar jų vie
tas užima jų vaikai. Ant kiek 
galima Įmatyti, tai- jaunoji 
Amerikoje išauklėta karta 
nė kiek geriau nepasižymi 
už jų tėvus. Išnaudojimas 
kasyklose dabar gal dar di
desnis. Unijos veikla nepa
gerėjus. Kaip atrodo, tai at
eiviai mainieriai ne taip leng
vai pasiduodavo bosų įtakai, 
kaip kad daro jaunesnieji, 
Amerikoje išauklėti anglia
kasiai.

Negalėčiau pasakyti, ar są
lygos dabar mainose yra blo
gesnės, negu , buvo praeityje.

PROTESTAS PRIEŠ 
PRANCŪZŲ LeKDINL 
MĄ PER PAKISTANĄ

Karachi, Pakistam— Pa
kistano valdžia su savo sei
mu atmetė kairesniųjų at- 

j stovų protestą, kad Ame- 
i rikos x. lėktuvai naudoja 
Pakistano stoti, gabenda
mi francūzu kariuomene i 
Indokinijos frontą. Kai- 

I rieji reikalavo visai už- 
■ drausti tokiem lėktuvam 
skraidyti per Pakistaną.

Bet negalima užginčyti, kad 
šių laikų jaunesnieji mainie
riai sveikatos - atžvilgiu yra 
silpnesni. Daug yra man ge
rai pažįstamų, kurio mainose 
išdirbo vos po 15 ar 20 metų, 
o jau yra kankinami to bjau
raus mainu dusulio.

Rochester, N. Y.
Gedcmino Draugystes metinis pik

nikas įvyks šeštadienį. gegužės-May 
15 d., Savoje svetainėje, 575 .Joseph 
Ave., prasidės 5-tą valandą vakaro.

Visi Gedcmino Draugystės nariai 
turi dalyvauti šiame pikniko, nes 
vistick, būsite ar ne, įžangą turėsite 
te užsimokėti. Nenariams įžanga 
veltui.

Kviečiamo visus Koches t orio lie
tuvius dalyvauti šiame piknike ir 
pamatyti naują namą. (Šis parengi
mas dar nėra namo atidarymas). Tas 
pokilis bus vėliau ir apie jį bus pra
nešta.

Širdingai prašome atsilankyti j 
pikniką Gegužės 15-tą.

Komi! (>t as. 
(86-89)

New Kensington, Pa.
Pranešimas LDS 10-tos | 

Kuopos Nariams
Pranešu visiems LDS 10 

kuopos nariams, kad kuopos 
susirinkimas įvyks gegužes 
9 d., Slavu svetainėje', 1136 
4th Avė. Turėsime išrinkti 
sekantie ms dviems metams 
Centro Valdybą. Taipgi tu
rėsime išrinkti delegatus į 
LDS Seimą, kuris įvyks lie
pos 12-14 dienomis, Chica- 
goj. Taigi, visu kuopos na
rių pareiga dalyvauti tame 
susi rinkime. I )a ly va u k i te 
visi.

F. Sekr. C. StasJiiuskg.

Worcester, Mass. Motinu Diena

KONCERTAS
Rengia Aido Choras, vadovybėje Jono Dirvelių 

Pagerbimui motinų ir pasilikimui grįžtančio pavasario

Kviečiame
PrašomeAldona Wallen

sopranas, solistė

Lietu viijt S ve ta ine j e

nesi vėlinti.

Jonas Sabaliauskas
tenoras, solistas

Programa
Aldona Wallen

Sopranas iš Montello, Mass.
Aido Choras, mažesnes grupės iš' choriečių ir jo solistai:

Ona Dirvelienė, sopranas, ir Jonas Sabaliauskas, tenoras
JONAS DIRVELIS labai atydžiai prirengė Aido Chorą ir grupes šiam kon
certui. Žinodami Jono Dirvelio išsilavinimą ir talentą kaipo muziko, iš 

"anksto sakome, jog koncertas bus jaudinančiai gražus. Nepraleiskite jo 
neišgirdę ir nepamatę. Rengimo Komitetas.

i J. Tautų komisija smerkia 
Izraeli už apšaudymą arabą

Jeruzalė. — Paliaubine 
Jungtinių Tautų komisija 

i smerkė Izraelį už apšaudy
mą Syrijos arabų kaimo.

Syrijos karo ministras 
sakė, kad jo šalis ir Ikeba
nas jau gana aptvirtino sa
vo sienas, kad atmuštų iz
raeliečius.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

I

BALTIMORE, MD.
Linksma pranešti, kad didysis piknikas, para
mai dienraščio Laisvės įvyks sekmadienį, Birže- 
lio-June 13 d., Slovak National Parko, 6526 
Holabird Avė. Iš anksto kviečiame visus atsi
lankyti i ta tiražu saskridi. • k V • c € C

Štai ką gausite iš šio pikniko: Gera muzika, gė
rimai ir užkandžiai. Muzika nuo 3 iki 7 vai. va
karo. Įžanga tik 50c asmeniui. Dovanos prie 
įžangos: 1-ma $7.00, 2-ra $5.00. Puiki sale šo
kiams, labai gražus parkas.

Niekur kitur taip naudingai ir maloniai nepasi- 
lįnksminsite kaip čia. Tad pongkitės iš anksto 
ir tikrai atvažiuokite i šį gražų pikniką. Beje, 
čia bus dane- svečiu iš kitu miestu, iš Philadel- 
phijos ir iš Brooklyno. Pasimatykit-? su jais.

J vyks sekmadienį

Gegužės 9 May
Pradžia 2-ra vai. dieną

Graži dovana bus motinoms, 
fkurias pagerbimui mylimieji 

atsives Į šį koncertą.

Suzana Kazokytč 
mezzo-sopranas, solistė

29 Endicott Street

Ona Dirvelienė Jonas Dirvelis
sopranas, solistė Aido Choro mokytojas

Snzana Kazokytč 
Mezzo-sopranas, iš New York



NouYork(k>zfeŽzfe7lnloi
N. Y. vykdo veteranų 
kūrinių paroda

Atsidarė trečioji metine 
nacionalė veteranu dailūs kū
riniu paroda. Ji bus vieną 
savaitę, baigsis gegužės 9-tą. 
Atdara tik vakarais, nuo 5 
iki 9. šeštadieni nuo 1 iki 9. 
Vieta: 77 5th Avė., prie 15th 
Street.

Iš L. K. Centro gėlyno
Praėjusi sekmadieni dau

gelis atvykusiu i “Pepitos” 
pastatymą reiškė pasigrožėji
mą Centro gėlyne pražydu
siomis, dviemis ilgomis eilėmis 
žemučiu pilnavidurių tulniu, 
nors ūkanota diena ir neleido 
jų žiedams pilnai prasiskleis
ti. Tos tulpės yra dovana 
south boston ietės draugės Kaz
lauskienės.

Gi pati gėlyno karalaitė yra 
Stamfordietės draugės Phillip- 
sienės dovanotoji eglė.

Už savaitė atgal Įteiktąją 
greatneckiečio draugo Virbic
ko penkinę gėlininkas Įsitaisė 
gerą gėlynui laistyti Įrangą.

Praėjusi sekmadieni gėlyno 
išlaidoms dolerinę Įteikė drg. 
Petras Šatkauskas. Dėkui!

T»s pats

^alta buvo praėjusią savai
tę. ’ Gal mūsų kraštas paslin
ko Į Šiaurę? Nieko pana
šaus. žemiausia praėjusios 
savaitės temperatūra buvo 
43, Gi 1871 metais tą pat 
dieną buvo 32 laipsniai. O 
1888 tą pat dieną buvo 8-1 
laipsniai.

Miestinė Budžeto Taryba 
nusprendė nuleisti miesto ri
bose pristatyti motelių.

VINCAS SODA1TIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai Jrengtą

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

Telephone E Vergreen 4-8174

TONY’S Į
UP-TO-DATE

Į BARBER SHOP
I ANTANAS LEIMONAS Į
I Savininkas Į
1 306 UNION AVENUE j 
| BROOKLYN, N. Y. | 
I Gerai Patyręs Barberis | 
Į-------------------------------------------------- 4.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Mewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, jvairūs daikte
liai, ligoniu kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:

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

RYANAS KILO 1 PONUS E UNIJOS 
PASIGLEMŽTAIS PINIGAIS

Buvusio laivakrovių unijos 
diktatoriško “amžinojo’’ pre
zidento Ryano teisme jau liu
dijo keli asmenys. Iš tų kelių 
matėsi, kaip vardan “kovos 
prieš raudonuosius” jisai greit 
pelnikavosi. Tas raudonbau- 
bizmas pagelbėjo visokį gro
bikavimą pridengti.

Pirmiausiu buvo pašauktas 
Joseph J. Schultz. Ryano gi
minaitis. Jis atpažino čekius, 
kuriais tik trumpučiu laiku 
1950 metais Ryanas ištraukęs 
iš “prieškomu.nistinio fondo” 
savo asmeniškai naudai 3,000 
doleriu.

Kitu liudytoju buvo banko 
kasininkas John J. Normanly, 
kuris atpažino Ryano apie 5 
metų sąskaitas Bankers Trust 
Co.

Išklausius tiktai kelių liū- 
dytojų parodymus, prokuroro 
asistentas sake: “Mr. Ryan 
nevartojo tų pinigų kovai 
prieš komunizmą, bet vogė sa
vo asmeniškam pasismagini
mui ir vartojimui.”

Dar pirmutiniame Ryano 
tardyme pernai buvo liūdymų, 
kad Ryanas algomis ūme me
tams $20,000. kelionėms im
davo ekstra ir dar po $600 
kas menuo vietiniams i skai
čiams. Tačiau jis ir tuo ne
pasisotino, grobe daugiau.

Nėra žinios, kiek laivakro
vių darbininkų yra kėlę ko
ją Į milijonierių pusiau pri
vatinius klubus. Bet jų buvęs 
prezidentas Ryanas Į tokius 
buvo patekęs net nariu. Jis 
to atsiekė, kai jis unijoje su
sidarė fondą “kovai prieš 
komunizmą.”

Ta Įdomi permaina — nuo 
murzinų laivakrovio overalls

Dr. A. Petriką' 
i 

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrcen 7-68G8

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

: MATTHEW A J
: buyus :
J (BUVAUSKAS) J

! LAIDOTUVIŲ J

! DIREKTORIUS J
S !

5 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. ‘
1 ' MArket 2-8172 «

ir pūslėtų rankų Į uodeguotą 
sutoną. deimantus ir aukštų 
ponų draugiją — atidengiama 
dabar pykdomame Ryano teis
me. Jis kaltinamas bėgiu 
apie penkerių metų iš to “ko
vai prieš komunizmą” fondo 
sunaudojęs savo asmeniškam 
sm a gurnui $18,000.

Byla v y k d o m a General 
Sessions teisme, prie teisėjo 
V a lente.

Buvęs Jumping Brook Coun
try Klubo vedėjas Hamilton, 
N. J.. Frank' Tonaino liudijo, 
kaip Ryanas sumokėjo $120 
už narystę tame klube sau ii' 
kitiems trims vyrams. , čekis 
rodo, kad pinigai imti iš to 
specialiu prieškomunis t i n i o 
fondo. Gi jo pristatytoju i 
narystę tame klubo buvęs 
Jersey Contracting Co. vice
prezidentas Jack Roray, sam
dytojas laivakrovių Pennsyl
vania gelžkelių filmai.

Kas buvo tie trys? Gal lai- 
vakroviai, pamylėti už pasi
darbavimus unijai ?

Uūdymai rodė, kad vienas 
buvo laivyno komandierius 
William Hamilton; paties Ry
ano žentas, pajūrio sargybi
nių leitenantas J. E. Brannr-j 
gan; jo paties specialis gin
kluotas sargas Jos. Schultz.

Ryanas buvo nariu ir kitų 
tokių klubų.

Kita suma $160 iš to fondo 
buvo paimta kelionei i Gua
temala. Ryanas sakė ton ke
liavęs organizuoti uniją. Bot 
liudytojai sakė, kad jis nie
kur nebuvo atsiskyręs nuo ten 
vykstančių paulioti ekskur-, 
santu Byla tęsiasi toliau.

L S.

Moterys užtarė 
tėvus ir įij vaikus

New Yorke vienos moky
klos pastangomis buvo su
šauktas atitinkamų organiza-x 
ci.jų ir mokyklų prižiūrovų 
pasitarimas. Bandyta ieškoti 
priemonių miesto mokyklų 
apsaugai nuo vandalizmo.

Pastatų priežiūros viršinin
kas Lehnert buvo linkęs už 
vaikų vandalizmą kaltinti tė
vus. Jo raportas žymi, kad 
vandalizmas plinta. Sako, jog 
prieš penketą metų per me
tus buvo išmušta 180,000 lan
gų rūtys. Gi pernai jau iš
mušta 265,000. Jų atpildy- 
inas kainavo miestui 300,000 
dolerių.

Tėvų organizacijų atstove 
Lillian Ashe kritikavo jį sa
kydama, kad kaltinti tėvus 
yra “lengvinusioji išeitis.” 
Jinai ir tūli kiti nurodinėjo, 
kad stoka prižiūrėtojų, ver
tingų jaunukams užsiėmimų, 
taip—pat sunkumai namuose 
varganų šeimų ir spaudos 
blogumai daro vaikus blo
gais.
/ Pakliuvusiu bėdon vaikų 
pataisų p r i ž i ū r o v ė Doris 
Clarke sakė, kad “daug ža
los vaikams daro jų teisimas 
spaudoje. Laikraščiai sudarė 
tokią atmosferą, būk nieko 
daugiau negalima padalyti, 
kaip tik ‘mesti vaikus Į'ka
lėjimą’.”

IūndavojimaF
Pasi randavo ja fornišiuotas kam

barys, labai patogioje gyvenimui 
vietoje, arti geros transportacijos ir 
arti daugelio restaurantų. Kreipki
tės: Mrs. Jacina, 105 So. 3rd St., 
Brooklyn, N. Y.

(84-86)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

jvyks antradienį, gegužės 4 d., 7:30 
vai. ' vakare, Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje, 280 Union Avė. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti, nes šiame susi
rinkime turėsime Centro Valdybos 
rinkimus.

Valdyba.
(84-85)

Nedamokėti darbininkai 
meta ligoninių darbą

Miestine Ligoninių Taryba 
kreipėsi i majorą Wagncrj su 
prašymu, kad tuojau būtų li
goninių personalui pakeltos 
algos. Sako, kad dėl mažu
mo algų daugelis lavintų me
dikai iško štabo tarnautojų, 
taipgi ir aptarnautojai aplei
džia ligonines, eina ieškotis 
darbų kitur.

Ragino pasveikinti 
Įkalintą saloje

Ne wyork ietis Komitetas 
Sveturgimiams Ginti primena, 
kad Boris Sklar jau pradėjo 
aštuntą mėnesi Filis Islande. 
Jo neišleidžia po kaucija. Ra
gina pasiųsti jam solidarumo 
pareiškimų ir šiaip sveikini
mo laiškų ar atvirukų. Sa
ko, jog tie laiškai ne tiktai 
padeda palinksminti nuotai
ką, bet ir atidaryti politi
niams koncentracijos kempės 
duris.

Darbiečiai kviečia i 
mitingą prieš karą

American Labor Party šau
kia masinį mitingą protestui 
prieš siuntimą mūsų vaikinų 
Indo-Kinijon. Mitingas kreip
sis i Kongresą, kad jis sustab
dytų karą. Kad sustabdytų 
makartizmą, kuris padeda 
šąli stumti Į karą.

Mitingas Įvyks gegužės Či
tos vakarą, Manhattan Cen
ter, 31th jSt., New Yorke. 
Corliss Lamont, Paul L. Ross 
ir Clifford T. McAvoy skel
biami kalbėtojais ir bus dai- 
nų-muzikos programa.

Filmos—Teatrai
Geru filmų mėgėjams

Įspūdingos filmos “Salt of 
the Earth’’ gamintojai Įspėja, 
kad gal šios savaitės pirmo
sios 3 dienos yra paskutinės.

Grande Teatre, 86th St. ir 
Lexington Ave., New Yorke, 
filmą išbuvo jau 8 savaites. 
Normai iškošė sąlygose būtų 
beveik ste.būklas filmai išbū
ti taip ilgai nuošaliame nuo 
Broadway teatre. Jos ga
mintojai iš tokios filmos gau
tų aukso mainas, nes ji eitų Į 
kitus teatrus po visą miestą,

Su unijos gaminta filmą 
“žemės Druska” padėtis yra 
nepaprasta. Kompanijų kon
troliuojami teatrai bijo ją Įsi
leisti, kad neužsitrauktų kom
panijų nemalonę ir boikotą, 
išvarymą iš biznio. Dėl to ši 
filmą, jei staiga negaus daug 
daugiau lankytojų tame pa
čiame teatre, turės užsidary
ti ateinantį ketvirtadienį.

Kadangi visuomenė apie 
filmą nežino, išskyrus darbi
ninkų laikraščio skaitytojus 
(nes milijonierių spauda nei 
žodelio apie tą filmą nesako, 
filmos gamintojai prašo vi
sus gerų filmų mėgėjus pa
tiems pamatyti ir būti garsin
to jais.

Stanley Teatre pradėjo ro
dyti tarybinę “The Inspect
or General,” gamintą pagal 
paskubusį Gogolio veikalą.

Veikalas caristinėje Rusi
joje pirmu kartu buvo suvai
dintas 1836 metais ir nuo to 
laiko daug kur pasaulyje vai
dinamas. Pagaliau, tapo pa
gamintas filmoje hollywoo- 
diškai, o dabar jau ir pačių 
tarybiniu artistu, Maskvoje.

Z.

Rocco Torre, 81 m., tapo 
mirtinai užgautas automobilio 
ant Union Avė., netoli Grand 
St. Kaltininkas pabėgo. Tor
re gyveno 461 Lorimer St.

NEW YORK
REAL ESTATE

NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES
N. TARRYTOWN—PHILIPSE 

MANOR
Central hall Colonial, 8 rūmai, Ž’a 
maudypčs, kampinis 150x150, 2 ka
ram garadžius, už 1 bloko stotis. 
Beach privilegijos. Prašo $35,000. 
La u k i a ma pa s i ū ly m ų.

Tarrytown 4-0179.
(86-88

ASTORIA— šeimų mūrinis namas, 
12 metų senumo, garadžius, sun 
deck, porčiai, 4 V. rūmų. On title, 
3’2 išrendavoti po $75 j mėnesį. 
Cyclone tvora. Prašo $16,200. Tel. 
RA. 6-3124.

(86-87)
—-- -----—--- —--—— —--—. .... <

ASTORIA
2 Seimų Mūrinis

5 Metų Senumo
7 rūmų Duplex, 2 K rūmų apart- 
mentai, patio, daug ekstra Įrengimų. 

Abu apartmentai tušti on Title.
$24,000

Telofonuokite: AS. 8-5182
(86-87)

Pakeltas fčras blogina 
mieste susisiekimą

V ažiuotės komisijonierius 
Wiley sako. kad pakėlimas 
subways fėro ir leidimas 
šio miesto centre auto pa
statymui patalpas žymia: pa
blogino trafiko padėtį. Jei ir 
toliau būtų leista miesto cen
tre Įrengti auto pastatymui 
patogumus, susidarytų padė
tis, kad visai nebebūtų galima 
miesto gatvėmis pravažiuoti.

Jis siūlė leisti statyti auto 
stotis tiktai priemiesčiuose, 
arti prie greitojo susisiekimo 
linijų.

N. Yorko laivakroviai 
balsuos gegužes 26-tą

Tą dieną balsavimams su
tikę priimti abiejų unijų ir 
firmų organizacijos atstovai 

.bendrame posėdyje.
Susirinkimą sušaukė Naci- 

onalė Darbo Santykių Tary
ba (NLRB) savo raštinėje, 2 
Park Ave. Tai ta pati tary
ba, kuri senosios ILA laimė
tus pirmesnius rinkimus per 
apie 4 mėnesius vilkino ne
paskelbtus, o paskui atmetė. 
Anie rinkimai buvo Įvykdyti 
gruodžio 21-mą.

New Yorke - Brooklyne 
Balsuos nuo 6 ryto lig 7 va
karo. Staten Islande ir New
ark e—nuo 9 iki 7.

LDS kuopoms bendro 
banketo reikalu

Brooklyno - Richmond Hill 
visų kuopų bendrasis banke
tas jau čia pat. Jis Įvyks ge
gužės- 15 d., Liberty Audito
rijoje, Atlantic Avė., ir 110th 
St., Richmond Hill.

Visos kuopos prašomos ikiA 
gegužės 7-tos pranešti, kiek 
jūsų kuopa jau išpardavė ti- 
kietų. O tai reiškia, kad kiek
vienas gavęs iš savo kuopos 
tikietų pardavinėjimui priva
lo apie parduotus tikietus 
pranešti tam, iš kurio juos 
gavo. Bendroji komisija pri
valo tai žinoti, kad galėtų 
svečius patenkinti ir kad 
kuopos turėtų iš to naudos.

Apskrities Valdyba

Aido Choras
Viso Choro praktikų šj penk

tadienį nebus. Praktikuosis 
tiktai tie, kurie turės važiuo
ti vykdyti programą Wilkes- 
Barre ir Binghamtone.

Choro Valdyba

Susirinkimas
RICHMOND HILL, N. Y.

L.D.S. 13 kuopos susirinkimas 
jvyks ketvirtadieni, gegužės-May 6 
d., pradžia 8 vai. vakare, Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic Avė. 
Siame susirinkime bus balsavimas 
už centro valdybą ir rinkimas dele
gatų j LDS 11-tą seimą, kuris jvyks 
liepo 12, 13 ir 14 dienomis, Chica
go, HL Korn.

(86-87)

LU NCI IEO N ETTE—FOU N T AIN
Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija, 
greta A. & P. Neša $700 j savaitę. 
Biznis lengvai padidinamas. Sa
vininkas parduoda gerą biznio progą 
labai prieinamai-. Matykite ar šau
kite savininką.

3738 White Plains Road, Bronx 
Telefonas OL. 5-9275

(86-921

CANDY — LIGHT LUNCH 
Pilnai įrengtas, gera biznio sekcija, 
skersai nuo 2-jų bankų, neša virš 
$600 j savaitę. Biznis lengvai pa
didinamas. Puikus užpakalinis kam
barys. Renda $60, lysas. 6’2 dienos. 
Savininkas parduoda puikią biznio 
progą labai prieinamai. Matykite ar 
šaukite savininką. 992 Bedford , A ve., 
Brooklyn. Tel. MAINE 5-9241.

(85-87)

LUNCHEONETTE—BROOKLYN 
Gera veikli sekcija, skersai public 
markei o. Žema randa. Gali daryti 
puikiausią pragyvenimą. Ideališka 
porai ar pusininkams. Savininkas 
parduoda puikiausią biznio progą la
bai prieinamai iš priežasties ligos. 
.Šaukite savinipką tarp 12 7 P. M.

Tel. UL. 4-9759
(84-86)

KRIAUŠIUI SAPA
TUOJ UŽIMAMA

Hotel Ansonia

74 St. ant Broadway
SU. 7-3300

(81-87)

BUTCHER SHOP
Gerai įrengta. Gera veikli sekcija. 
Žema randa, daro gerą pragyveni
mą. Biznis lengvai padidinamas. Sa
vininkas parduos ar išrandavos šią 
gerą biznio progą labai prieinamai.

Matykite Savininką:
460 Amsterdam Ave., N. Y. C.

(kampas 82nd St.)
Telefonas TR. 7-744G

(81-87)

SHOE REPAIR SHOP
Seniai įsteigta, pilnai įrengta. Gera, 
veikli sekcija. Žema randa. Lysas. 
Galima daryti gerą pragyvenimą. 
Žmona parduoda tikrai gerą biznio 
progą iš priežasties vyro mirties. 
Šaukite ar pasimatykite:

1830 Schenectady Ave., Brooklyn 
(arti Avenue J) 
Tel. ST. 9-7347

(84-86)

ICE CREAM PARLOR — 
LUNCHEONETTE

įsteigtas 40 metų. Pilnai įrengtas. 
Gera veikli sekcija, arti ligoninės. 
$38,000 metinių jeigu. Savininkas 
parduoda puikiausią biznio progą 
tik už $13,000. ($4,Q00 įnešimas).
Šaukite savininką:

MAin 2-9694
(83-87)

RESTAURANT—PIZZERIA
Pilnai įrengtas, tinkantis visokiam 
restauranto bizniui. Gera veikli sek
cija prie gero kelio. Galima daryti 
gerą pragyvenimą. Savininkas par
duoda puikiausią biznio progą labai 
prieinamai. Pasimatykite ar šauki
te savininką:

2007 Central Park Ave. 
Yonkers, N. Y.

TeL Spencer 9-9835
(84-88)

GROCERY
Taipgi parduoda alų ir Ice Cream. 
Moderniniai, pilnai įrengtas. Gera 
veikli sekcija. Gera biznio vieta. Ga
li daryti gerą pragyvenimą. Taipgi 
turimo trijų šeimų namą pardavi
mui. Aliejum šildomas. Savininkas 
parduoda biznį ir namą kartu ar 
paskirai. Geras biznis, labai priei
namai. matykite savininką:

382 Pulaski St., Brooklyn 
Tel. GE. 8-6110

(Š3-89)

BEAUTY SALON
Gerai įsteigta, pilnai įrengta. Gera 
veikli sekcija, galima daryti pui
kiausią pragyvenimą. Savininkas 
parduoda puikiausią biznio progą iš 
priežasties kitų interesų. Šaukite 
savininką:
Tol. LU. 5-8581, jei neatsiliepti;— 

šaukite DA. 8-0203
(84-86)

" REAL ESTATE

SUNNYSIDE, L. I.

6 šeimų namas, Vienas 4 Rūmų 
Tuščias Apartment as 

Jeigos $3,200 
Kaina $17,000

Telefonas: EX. 2-6387

HOLLIS, $17,500
Plytų, veneer ir medžio, 40x100, S 
rūmų, 5 miegrūmiai ir pusryčiavi- 
mui nook. IV2 maudynių, ugnia
viete, iš fronto ir iš užpakalio už
dari porčiai, patio, ‘ aliejum garo 
šiluma, 2 karam garadžius. Daug 
ekstra įrengimų. Tel. HO. 8-7583 

(86-88)

HOLLIS—užmiesčio rezidencijoje 1 
šeimos mūrinis namas, gasas, garu 
apšildoYnas, 2 aukštų attached, ga
radžius, iš užpakalio porčiai, iš prie
kio daržas. Arti krautuvių, subways 
ir mokyklų. Storms ir kitkas.

$11,500. Tel. AX. 7-8887
(86-88)

GOSHEN, N. Y. 
t ♦

8 rūmų namas, 1 rūmas skiepe. Tik
60 mailių nuo New Yorko miestu 

Graži Vieta
Arti naujo kelio
Prieinama kaina 1

Telefonuokite GEdney 6-8SO 
del pasimatymo

(86-92)

4 psl.—Laisvė (Liberty)- Antrad., Gegužės (May) 4, 1954

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

STAIGŲ P AT A R N AUT( >JOS
Nuolatinis darbas, gera mokytis 
lipai. Linksmos darbo sąlygos.

Kreipkitės asmeniškai, nešaukite 
telefonu.

HOLLIS PULLMAN DINER 
188-06 Jamaica Ave., 

Jamaica, L. I.
(86-89)

PLAUKŲ DAB1NTOJA
$55 iki $60
PATYRUSI

Pirmadieniais Uždara
Šaukite TA. 2-9829

(81-87)

NAMŲ DARBININKE
Paprastas valgių gaminimas. Guo
lis vietoje atskirame patogiame rū
me su maudyne. Mylinti vaikus. Pa
tikima švari moteriškė. Vėliau atvy
kusioj! priimtina. Linksma namų 
atmosfera.

'Telofonuokite:
Lynbrook 9-6651

(84-86)

BEAUTICIAN
Patyrusi visame darby. 5 dientu sa
vaite. Valandos nuo 9-5 P. M. wora 
alga. Linksmos darbo sąlygos.

Kreipkitės:
GRETCHEN’S BEAUTY SA LOW 

1441 B’vvay, Hcwlitt, L. L 
Franklin 4-0092.

(84-90)

HELP WANTED MALE

DELICATESSEN

CLERK
Su kiek nors patyrimo 

Kreipkitės:
167 7th Ave., Brooklyn 

Telofonuokite:
SO. 8-4067

(86-881

REIKALINGI MECHANIKAI
Byrne Brothers - autorizuotas Lin
coln Mercury Dealer, White Plains 
su naujausiu budinku ir labiausia 
moderniniai įrengta dirbtuvė West
chester, yra užinteresuotas samdyti 
labiausiai kvalifikuotų mechanikų 
del savo greitai augančio Service 
operation. Gausi mokestis su proga 
del bonų pagal nustatymą- Klauski
te Service manager - Mr. Della 
Volpe -

BYRNE BROS.
268 Westchester Ave., White Plains 

White, Plains 9-0423
(§1-87)

VYRAS .
Dirbti keptuvėje su ar b( Vatyrimo. 
pagelbėti prižiūrėjimui ’’krautuvės, 
užlaikyti švariai. Sekmadieniais 
dirbama. Kreipkitės:

TERRACE BAKE SHOP
664 Merrick Rd., Oceanside, L. I. 

RO. 6-1605
K ) (84-86)

REAL ESTATE

FRESH MEADOW APYLINKE 
FLUSHING

Gerai budavotas asbestos šingeliuo- 
tas bungalow. 4 rūmai, prisideda iš
taisytas skiepas su‘baru. Storm win
dows ir screens, Venetians, Koolvent 
awnings, patio, šaldytuvas, skalbia
moji mašina. Nuo sienos iki sienai 
divanai. Automatiškai šildomas. Ar
ti mokyklų, krautuvių ir transpor
tacijos. Tikras pirkinys tik už 
$14,750. Matykite savininką.

50-15 189th St., Flushing
(80-86)

ASTORIA
Gerai budavotas, moderninis- mūro 
namas, du 4’2 rūmų apartment ai, 
prisideda pilnas skiepas, garadžius, 
terrace, sodas, žalvario plumbing, a- 
liejum šildomas, screens, storms, 
Venetians, daug kitų ekstra įrengi
mų. Gera rezidencijinė sekcija. Arti 
transportacijos, krautuvių ir mokyk
lų. Tikras pirkinys tik už $24,500. 
Šaukite savininką: ’

Tel. AS. 4-1041 <
(81-87)

HOLLIS GARDENS, I.. I. Gerai 
pastatytas, mūrinis ir medžių aptai
sytas 9 kambarių namas. Pilnai iš
taisytas skiepas, dubeltavas J|at'a- 
džius. Storms & screens, Venetians. 
Daug kitų priedų. Gražiai žaliumy- 
nais apaugta. 100x117 plotas. Gera 
gyvenimui apylinkė. Arti mokyklų, 
pirkimo ir važinėjimo. Gražūs na
mai tik už $47,500. Matykite savi
ninkę po: 88-01 195th St. (kamp. 
Hillside Ave.) Tel. HO. 4-8642 ar 
HO. 8-9501.

(84-90)

MAHOPAC APYLINKĖJE 
PUIKU!

Apskritiems metams poilsiui puiki 
vieta. 8 kambariai, pilnai moderni
niai. 2 akrų žemės, ežeras. Lengvai 
galima pasiekti miestą. Trumpas 
kelias j kaimą. Tinkama ūkininkys- 
tei. Parduodame arba išnuomojame. 
Prašome $23,500. Rašykite:

S. DEMBY, LONG POND RD., 
MAHOPAC, N. Y. arba 1 detonuo
kite JX) 7 P. M.: MAHOPAC 8-8659.

(85-90)




