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KRISLAI
Geras vilniečiu suvažiavimas.*
Spaustuvininkai,
Kalbant atvirai.
Pakistane.

Rašo R. MIZARA

šnlmotinis dienraščio \ ilnios 
bendrovės dalininku suvažia- 
vimJfr. pasirodo, buvo sėkmin- 
gesn/s už daugeli pirmesniųju.

Geras buvo suvažiavimo da
lyviu ūpas.

Su sveikinimais vilniečiai 
sudėjo laikraščiui leisti arti 
$4,000 dovanu!

Tai parodo, kaip chicagio- 
ėiai rūpinasi savo dienraščio 
reikalais.

Andai skaičiau Vilniaus 
spaudoje, kad Lietuvos vy
riausybė nepamiršta ir spaus- 
tuvinink u.

Vyriausybės Įsakymu buvo 
apdovanoti Garbės Raštu so
le a m i “Tiesos” spaustuves 
darbininkai :

Antanas Adomaitis. Stasys 
Stunguris. Henrikas l’ginskas, 
Vladas K asm a u sk as — lino
tipininkai: Kristupas Čibiras, 
Pranas Galinis. Jonas Nosovi- 
čius ir Stasys Vii kūnas—me- 
tranpažai (kuriuos mes vadi
namo “laužė jais,” laikraščiu 
puslapiu Asu tvarkytoj a is).

Taipgi ’ apdovanoti: Edvar- 
das wlatulis, Aleksas švedas— 
stereotipininkai. ir Aldona 
Rimšaitė — spaustuvės laik
raščių priėmėja.

Buvo apdovanoti ir tūli 
“Sovietskaia Litva” dienraš
čio spaustuvės darbininkai.

Kalbant apie spaustuvinin- 
.kus, tenka priminti, kad .Ame
rikos l'otuvių laikraščių dar
bininkų. palyginti su angliš
kų spaustuvių darbininkų, 
būsena yra pati nedėkingiau
sia: šitų žodžių rašytojas ir 
save priskaito prie ių.

Mūsų spaustuvių darbinin
kai neorganizuoti, nes palai
kyti uniją Amerikos lietuviš
kose spaustuvėse tiesiog nega
lima; jų algos, palyginti su 
kitų spaustuvių tos pačios 
profesijos algomis, yra mažos. 
Nebūdami organizuoti, jie ne
gali gauti senatvėje iš unijos 
jol#’i pęnsijų.

Bet jie dirba’ Tūli jų dirba 
spaustuvėse po suvirs 40 me
tų. Jie dirba ištikimai. Juos 
riša meilė spausdintam žo
džiui# ‘

Jei ne mūsų spaustuvės dar
bininkų pasiaukojimas, var
giai mes begalėtume iškošti 
dienraštį.

štai, kodėl mes drąsiai krei
piamės i skaitytoją, kad jis 
prisidėtų, kuo išgali, mūsų 
laikraštį palaikyti.

Mums tenka šiemet, kaip 
ir per praėjusius kelerius me
tus, sukelti $10,000 fondą.

Kadangi mūsų spaustuve? 
darbininkai (ir visas persona
las) ištikimai dirba, tai juo 
drąsiau mes galime reikalauti 
iš pažangiosios visuomenė? 
paramos, jei norime išlaikyti 
dienraštį.

šiemetinis vajus dar neina, 
kaip turėtu eiti. Prašome ir 
raginame kiekviena laisvinti 
tuvi susirūpinti.

** Nf^-eniai įvykusi penkių 

Azijos naujų valstybių — In
dijos, Indonezijos, Burmos. 
Pakistano ir Ceilono — prem
jerų konferencija buvo įdo-

AMERIKA KIVIRČIJASI
SU ANGLIJA KAS 

j LIEČIA INDOKINI JĄ

Churchillas pyksta ant 
Amerikos “slaptybip”

Ženeva, Šveic. — Ame
rikiniai korespondentai tei
gia. kad dar labiau padi
dėjo “skilimas” tarp Ame
rikos ir Anglijos dėl politi
kos linkui Indokinijos.

Anglijos ministru pirmi
ninkai Churchillas pyksta, 
kad Amerika iš anksto ne
pranešė jam apie savo pla
nuojamą 10 valstybių są
jungą prieš komunizmą 
pietinėje Azijoje. Ameri
ka tiktai po slaptu pasita- 

. rimu su Francija paskelbė 
itą planą.

Anglija todėl atidėlioja 
kitą Amerikos sumany- 

jmą — greitai surengti 
; Penkių Didžiųjų sueigą už- 
! tikrinti laukiama iai taikai 
I Indokinijoje. Tie didieji 
j yra Jungtinės Valstijos, 
į - ■

Derybos dėl sužeistųjų 
jškraustymo iš D. B. Fu i - - - - -

Saigon, Indokin. — Viet- 
i namiečių komandierius ge- 
i nerolas Vo Nguyen Giap 
i sutiko tartis su francūzais 
apie greitesnį iškraustymą 
sužeistųjų francūzų iš Dien 
Bien Fu tvirtovės, kurią 
vietnamiečiai užėmė perei
ta savaite.

Francūzai, naudodami lė
tuosius mažus helikopte- 
rinius lėktuvus, pasiėmė 
apie tris tuzinus sužeistųjų 
saviškių. Bet prašo vietna
miečius pataisyti D. B. Fu 
lėktuvaikštę, kad galėtų 
ten nusileisti dideji trans
portiniai Amerikos lėktu
vai ir daug greičiau išga
benti sužeistuosius. Tai bū
tų tie patys orlaiviai, kurie 
nešė francūzams ginklus 
ir amunicija i Dien Bien 
Fu.

Vietnamiečių komanda 
pareikalavo, kad francūzai 
turi tuo tarpu sustabdyt sa
vo karinių lėktuvų veiklą 
tarp D. B. Fu ir sostines 
Hanoi, jeigu nori, kad di
diesiems jų orlaiviams būtų 
leista išgabenti sužeistuo
sius.

Sovietų Sąjungą, Francija, 
Anglija ir Kinijos Liaudies 
Respublika.

Amerika .piršo suruošti 
tokią, sueigą Washingtone, 
o Anglija reikalauja, kad 
sueiga įvyktų Singapore, 
Malajuose.

Čiango lėktuvai ir 
laivai užpuldinėja 
Kinijos Respubliką

Formoza. — Čiang Kai- 
šeko kinų tautininkų lėk
tuvai pereitą savaitę mėgi
no bombarduot Kinijos 
Liaudies Respublikos pa- 
krantinius miestus.

Kinijos lėktuvai kovoto
jai MIGai atrėmė ameriki
nius Čiango orlaivius.

Amerikiniai Čiang Kai- 
šeko laivai dviem atvejais 
mojosi bombarduot Kini
jos uostamiesčius. čiango 
laivus pasitiko kariniai Ki
nijos laivukai.

, Čiangininkai teigia, kad 
per mūšius sužaloję 7 Ki
nijos laivukus, kuine, ta
čiau, sužeidė 5 čiango jū
reivius.

ORAS. — Giedra ir vi
dutiniai šilta.

Ji parodė, kad Pakistanas 
yra visiškai palinkęs link 
Amerikos, Ceilonas, — “ne
toli-mestas,” gi Indija, Burma 
ir Indonezija tebestovi neu- 
tralėje pozicijoje.

Bet Pakistane jau kyla bal
sai, kad buvo padaryta klai
da atsiskiriant nuo Indijos. 
Su ta Šalimi dar vis visko ga
li būti, — gali būti, kad iš 
vieno Pakistano bus dvi vals
tybės.

Rytinio Pakistano žmones 
didžiai nepasitenkinę dabarti
no Mohamed o Ali vadovauja
mos vyriausybės politiku.

AMERIKA DAVe čIAN- 
GUI DAR 4 KARINIUS 
LAIVUS

Washington. — Jungti
nės Valstijos davė Čiang 
Kai-šekui, Formozos salos 
valdovui, dar du karo lai
vus — naikintuvus ir du 
mažesnius karinius laivus.

Ryty Berlynas jau paleido 
Iris jankius “kupčius”

Berlin. — Rytinio Ber
lyno policija suėmė tris 
amerikonus, atvykusius iš 
amerikinės vakarų Berly
no dalies, ir išlaikė juos dvi’ 
savaites kaip šmugelnin- 
kus, iki išvarė atgal į vaka
rinį Berlyną.

Rytinėje, sovietinėje mie
sto dalyje jie pirko rašo
mąsias mašinėles, foto
grafijos aparatus, dakta
riškus instrumentus ir op
tinius stiklus, vartojamus 
moksliniams bei kariniams 
reikalams. Policija patyrė, 
kad tuos daiktus jie norė
jo išsinešti į vakarinį Ber- 
lyyną ir brangiau parduo
ti.

(Bet amerikonai kores
pondentai pasakoja, kad 
“sovietinėje Berlyno da
lyje nieko nėra.”)

VIETNAMIEČIAI NU
BLOŠKĖ PRANCŪZUS 
30 MYLIŲ ATGAL

Hanoi, Indokin. — Viet
namiečiai nuvijo francū- 
zus jau 30 mylių į pietus 
nuo savo užimtos Dien Bien 
Fu tvirtovės.

Repuhlikonų vadas Knowlandas (MOLOTOVAS PASIŪLĖ 
NEUTRALŲ PRIEŽIŪRĄ 
PALIAUBOM VIETNAME

ragina Amerikos karo laivyną ir 
oro jėgas atakuot vietnamiečius

Washington. — William I viną raistų karą. N 
Knowland, repuhlikonų i gu amerikonai ant 
vadas Senate, piršo, kad 1 ten mėgintų sumušti 
Amerika savo karo laivais i munistus, tai būtų

žemes

nosine 
dram-

Francija dalinai sutinka 
su sovietiniu pasiūlymu

kratinę Vietnamo Respu- į 
bliką, jeigu francūzai ki-( 
taip nepajėgtų sumušti i
’’komunistų,” kaip kad sen. j susikirtimu su Sovietų Są- 

visusj junga, — sakė Knowlandas,
vietnamie-: —norint apginti Indokiniją 

! Japoniją, Formoza ir ki 
r .4 i rytiniai - vakarines Azi 

per t ac iją , nuo ]<()nmnizmo.
knowlandas I

Knowlandas vadina 
demokratinius 
čius.

Kalbėdamas 
sekmadieni, C ' de- 

Mike 
“Nereikėtų, tačiau, siųsti j Mansfield toje pačioje CBS 

Amerikos armiją į. tą kru-1 radijo programoje.

Vietnamiečiai turi gerą armija, 
kaip, pagaliau, patyrė francūzai
Paryžius. — Francijos ka

rininkai neseniai pasakoda
vo, kad demokratinė Viet’ 
namo armija Indokinijoje— 
tai daugiausia “išsidiaikę 
partizanai,” kurie negalėtų 
atsilaikyti atviruose mū
šiuose su francūzų armija. 
Vietnamiečiai, anot tu pa- ’ *■ *
sakų, galėję tik netikėtai 
užpuldinėti, o pasirodžius 
reguliarei francūzų armi
jai, tai jie turėję bėgti.

Tokiu “supratimu” buvo

ir francūzų -

užsienio reikalų
Molotovas siū
konferencijai,

j taikos vykdymą tarp fran- 
| cūzu ir Demokratinės Viet- I
namo Respublikos, Indoki- 

ministras nij°ė- Tuomet ir Sovie- 
Ženevosj^ Sąjunpa užtikrintu pa- 

j liaubas.

Burma, Indonezija ir 
Indija atmeta karini 
Amerikos planą

siūlė

Į francūzų ir demokratinių 
’ vietnamiečiu kariuomene i . ; /
j iš Kambodijos ir Laoso, ki- 
(tų dviejų Indokinijos vals- 
; tijų.
į Francijos užsienio rei
kalų ministras Bidault da-

Ne\v Delbi, Indija. — ln- sutiko su Molotovo
donezi.ja, Indija ir' Burma pasiūlymais ir ypač geidė, 
ryškiai atmetė Amerikos' l<ad kuo greičiausia būtų 

■siūlymą sudaryti karine de- 'sustabdyti karo veiksmai, 
šimties Šalių saiungą prieš 1 Bradinis demokratinio 

.komunizmą Indokinijoje ■ Vietnamo pasiūlymas rei- 
bei kitur pietiniai-rytinčie ■ k-ab.vo l.-->d nalianb-io wk.

amerikonų planas karui 
Indokinijoje, iki vietnamie
čiai supliekė ir suėmė re- 
guliarę francūzų .. armiją 
Dien Bien Fu tvirtovėje.

Taigi francūzų komanda kistana, 
dabar pripažino, kad

Amerika dabar 
ton sąjungon įtraukti

dytų tiktai mišrios pačių 
bando I jndokiniečių ir francūzų

ie — Ceiloną, Pa- • 
Thailand ą 

viet- pinus, bet dar nėra 
iiamiečiai turi tikrą ir gerą ar jie prisidės prie
armiją dideliems mūšiams 
su francūzais. Todėl rei
kėsią pakeisti senuosius 
planus kare prieš vietna
miečius. < .

sutarties.

ir r ui 
žinios

INDOKINIJOS TAUTI
NINKAI TYLI APIE 
'tą planą

Sovietai turį daugiau lėktuvu 
už Ameriką, sako gen. Twining

Amarillo, Texas. — Ge- 
I nerolas Nathan F. Twining 
sakė, “Sovietų Rusija turi 
didžiausias oro jėgas pa
saulyje.”

Twining, Amerikos oro 
jėgų štabo vadas, kalbėda
mas karinių jėgų dienoje, 
tvirtino, kad Sovietai turi 
tūkstančius daugiau leng
vųjų kovos lėktuvų, negu 
Jungtinės Valstijos; pa
skutiniu laiku jie pasista
tė ir tokiu rakietiniu bom
bonešių, kaip didžiausi nau-

i javiniai Amerikos bombo
nešiai B-52.

Tie sovietiniai bombone
šiai galėtų, niekur nenusi- 

.leidžiant, pasiekti Ameri
ką ir namo sugrįžti. O ir 
pati Amerika turi “tiktai 

i lėtą” B-52 bombonešių. 
I Jungtinės Valstijos, ta
čiau, dar viršija Sovietus 
skačiumi bombonešių, ga
linčių per vandenynus nešti 

| atomines bei hydrogenin.es 
( bombas ir numetus jas su
grįžti, kaip sakė gen. Twi
ning.

Hanoi, Indokin. — Vieti
niai Vietnamo. Kambodijos 
ir Laos tautiniai valdinin
kai dar neatsiliepė į ameri
kinį pakvietimą istot į kari
nį sąryšį prieš komunizmą.

Kūdikiu gimimai ir mirtys 
Amerikoj ir Sovietu šalyj

Washington. — Valdinė 
Amerikos statistika su
randa, jog pernai Jungtinė
se Valstijose gimė apie 25 
kūdikiai kiekvienam tūk
stančiui gyventojų ir mirė 
96 iš kiekvienų 10,000 nau
jagimių.

Sovietų Sąjungoj tais pa
čiais metais gimė po 24 
kūdikius iš kiekvieno tūks-

Dabar, suprantama, viet
namiečiai iš anksto sutiko 

i su naujuoju Molotovo pla
nu.

Pasidavęs Filipinų 
’lartizanu vadas

Manila. — Pranešama, 
kad Luis Tarne, Filipinų 
valstiečių - partizanų va
das, pats vienas atėjo ir 
pasidavė prezidento Mag- 
saysay valdžiai.

Bet dėl to nesuiro parti
zanu kova, sako United 
Press. Jiems dabar va
dovausiąs J. Lava, kuris 
pašalinęs Tarucą.

Filipinų partizanai kovo- 
l’a jau nuo 1945 metų, rei
kalaudami padalinti dvarų 
žemę valstiečiams ir įvesti 
demokratinę santvarką.

Filipinų valdžia pirmiau 
buvo žadėjusi $50,000 už 
Taruco pristatymą gyvo ar 
negyvo. Dabar, supranta
ma, valdžia jį naudos at-

Salų gyventojai protestuoja 
Jungtinėms Tautoms prieš 
Amerikos H-bombų bandymus

United Nations, N. Y. — 
Tautiniai gyventojų vado
vai iš Marshallo salų at
siuntė Jungtinėms Tau
toms atsišaukimą, prašy
dami tuojau f sustabdyt 
Amerikos hydrogeninių 
bombų sprogdinimus tose 
salose, viduryje Didžiojo 
(Pacifiko) Vandenyno.

Maršai 1 i eč i ai sku nd ži a si, 
kad dulkės nuo hydrogeni- 
nės bombos, išsprogdintos 
kovo 1 d. Eniwetoko saloje, 
pavojingai sužalojo 236 
žmones Rongenlap saloje, 
už 303 mylių, ir Utirik sa
loje, už 511 mylių nuo spro
gimo vietos.

Hydrogeniniai nuodai

apdegino tuos žmones, su- 
naikim) daug raudonųjų 
kraujo ,rutuliukų, varo 
plaukus nuo galvos ir ver
čia vemti net ir po šiai die
nai.

Maršalliečiai taip pat 
skundžiasi, kad Amerika iš 
anksto nepamokė jų bent 
tiek apsisaugoti nuo H-pa- 
vojų; nesuteikia nukentė- 
jusiems tinkamos gydymo 
pagalbos ir neatlygina 
tiems, kurie buvo perkraus
tyti iš gimtinių savo salų 
i tolimesnias nuo tokiu ban
dymų salas.

Henry Cabot Lodge, 
Amerikos atstovas Jungti
nėms Tautoms, atsiliepda-

tančio žmonių ir mirė 89 
iš 10,000 naujagimių, kaip 
pranešė Mikojan, Sovietų 
p r e m j e r o pavaduot o j as.

Sovietų Sąjunga turi 210 
milijonų gyventojų, o Jung
tinės Valstijos 162 milijo
nus.

(Daugelis jaunų ameri
kiečių, vengdami karines 
tarnybosVapsiveda ir grei
tai gimder vaikus.)

mas, pareiškė, kad Amerika 
i sakė lygiai taip gelbėti nu
kentėjusius nuo hydrogeni- 
niu nuodu maršalliečius, c v ’
kaip ir amerikonus.

Amerika valdo Marshallo 
salas kaip jų globėja, pagal 
Jungtinių Tautų nutarimą.

Iki Antrojo pasaulinio 
karo jas Japonija “globo
jo.”

Tai mažiukės saliukės, 
kurių viso yra 2,141,

sišaukimams i partizanus, 
kad ir’jie pasiduotų. Tuo 
tarpu laikomas pavienėje 
kalėjimo kameroje.

ATLANTO KRAŠTAI 
TURĮ “PER MAŽAI 
AMUNICIJOS”

Paryžius.,— Karimo At
lanto kraštų sąryšio vadai 
dejavo, kad vakarinėje Eu
ropoje jie turį “per mažai 
amunicijos, kuri per 12 die
nų būtų išeikvota,” jei kiltų 
karas su Sovietų Sąjunga.

VISI FRANCŪZŲ DAK
TARAI D. B. FU 
SVEIKI IŠLIKO

Hanoi, Indokin. — Viet
namiečiai, suimdami dau
giau kaip 8,000 francūzų 
karių D. B. Fu tvirtovėje, 
paėmė ir jų daktarus ir 
slaugę, kurie visi sveiki iš
liko. ,

hydrogenin.es
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Profašistinė grupė
Šiomis dienomis Chicagoje buvo sulėkę apie 20 vi- 

diirvakarių industrialist!) ir politikierių. Toje 'sueigo
je jie nusitarė sudaryti organizuotą grupę svarbiam 
veikimui, vyriausiai republikonų ir demokratų parti
jose, kad paimti tų partijų vadovybę.

Chicagos reakcinio dienraščio “Tribune” leidėjas 
Robert McCormick sušaukė tą sueigą, kurioje dalyvavo 
reakcininkas Robert W. Wood, raudonbaubis Hamilton 
Fish, makartistas Clarence Manion ir kiti panašaus 
plauko profašistai, kurie pirmiau veikė “America First” 
grupėje. , ;

Savo deklaracijoje jie pareiškė, kad jų grupė va
dinsis “For America” ir kovos prieš kairiąsias tendenci
jas republikonų, demokratų partijose ir visur kitur. 
Jie pasimoję Įsigauti i partijų vadovybę. O jeigu tai 
nepasisektų, tai tolinu jie yra pasiryžę skaldyti partijas ■ 
ir organizuoti savo partiją, kaip trečiąją partiją.

Sena.orius Joe McCarthy tą grupę palaimino. Tai 
esąs “gerų amerikiečių būrys” ir labai sveikas jų vei- ' 
Rimas. McCarthy džiaugiasi gavęs savo veikimui tal
kininkus.

35 valandų savaitė

nia darbininku pusbadžiai 
gyvena, bet nemažai yra to
kiu, kurie tikrai badauja, i .
Ypač tai matoma tarp be
darbiu ir uždarytę kalejimuo- 
'se bei koncentracijos stovy
klose. v

Padėtis yra tokia bloga, 
kad ii* valdžios palaikomu 
uniją sekretorius F. Makris 
to negali paslėpti. Savo pa
leiski me jis sako:

“Darbo ministras turėtų ži
noti, kad darbininką klase 
niekad nebuvo taip išbadėju
si ir Įpykusi, kaip šiuo me
tu.“

Vietoje duonos, Graikijos 
valdžia naudoja prieš darbi
ninkus terorą. Tūkstančius ii', 
tūkstančius kovojančiu dar
bininku išveža į salas, kur 
.'ritlerininkai buvo Įsteigę kon
centracijos kempes. Ten .juos 
kankina ir bailu marina.

Bet “laisvajame pasauly
je’’ ši fašistinė Gi‘a i k i,jos val
džia skaitoma demokratine.

zMIRTINGUMAS MAŽĖJA

Tarybą Sąjungos vyriausybė 
paskelbė parodymus, kaip to 
krašto žmonių mirtingumas 
mažėja.

1913 metais, kuomet ca-
Amalgameitų rūbsiuvių unija savo konvencijoje nu

sitarė kovoti už 35 valandų savaitę. ,
Tuo klausimu priimtoje rezoliucijoje aiškinama, jog 

šiuo.metu didžiulė dauguma siuvėjų dirba po 40 valan
dų į savaitę ir tik maža dalis — po 36 valandas. Bet 
visiems siuvėjams nebeištenka darbų ir dėlto pasidaro 
daug sugaišimų darbavietėse laukiant darbų. Taipgi 
siuvėjai turi dideles darbų pertraukas. Nedarbas di
dėja. Daugelis rūbsiuvių yra priversti ieškoti kitur už
siėmimo.

Įvedus 35 valandų darbo savaitę ir pakėlus rūbsiu- 
viams algas, rezoliucija nurodo, tada šioje pramonėje 
dalykai gali žymiai pasitaisyti.

Rezoliucija taipgi reikalauja įvesti minimum algos 
31.25 į valandą. Tai atsiekus irgi būtų padarytas žy
mus progresas. Rezoliucija nurodo, kad toks žygis pa
didintų masinę prekybą ir tuomi sumažintų nedarbą.

rištinė valdžia viešpatavo, 
h’usijo.je mirė 32.2 iš kiekvie
no tūkstančio žmonių.

1927 metais užrekorduotas 
mirt i n g u m a s siekė 22.S iš 
kiekvieno tūkstančio žmonių.

1953 metais mirė tik 8.9 
iš kiekvieno tūkstančio žmo
nių. \

Tai parodo, kad socialisti
nėje santvarkoje žymiai su-

I mažintas žmonių mirtingu- 
! maš — sumažintas bent trim
I ketvirtadaliais, palyginus su 
euristiniais laikais.

I  I
NUSIGANDO

LUKŠA organas “Garsas, 1

nimos unijos prezidentas Bei) 
Gold pasakė:

“Mes laimėjome didelę per
galę. Visoje unijoje nesirado 
r,ei vieno kailiasiuvio, nei vie
ni' Odininko, kuris būtą suti
kęs būti skundiku ir liudyti 
prieš mane.

“Mūsą unija davė gerą pa
vyzdį visos Amerikos darbi
ninkams. Nors mūsą politi
niuose Įsitikinimuose yra skir
tumo, bet mes vieningi, kaip 
visuomet.“

Ben Gold buvo federaliame 
teisme nuteistas neva už fal- 
šyvą priesaiką. Byla buvo 
apeliuota j aukštesni teismą. 
Unija nusitarė savo preziden
tą ginti.

RAŠO APIE AMERIKOS 
KRIZĘ

Anglijos darbiečių laikraš
tis “Daily Herald’’ paskelbė 
redakcinį straipsnį apie krizės 
reiškiniu Amerikos ekonomi
koje sustiprėjimą.

“Susmukimas Jung t i n ė s e 
Amerikos Valstybėse, — rašo 
laikraštis, — stiprėja, Pra
monės gamyba dabai- yra 
daugiau kaip 10 procentą že
mesnė, negu liepos mėnesį. 
Plieno lydymas siaurėja. Di
delio skaičiaus naują automo
biliu negalima rea 1 i z u o t i , 
Jungtinės Valstybės užpirko 
užsienyje prekių už 100 mili
joną doleriu mažiau, negu 
prieš metus.“

“Smukimas JAV ekonomi
koje, — nurodo laikraštis, — 
yra rimtas’ signalas Anglijai.“ 

\ 
TAURAGIEČIAI 
MARŠUOJA

Vilniaus “Tiesa“ sekamai 
aprašo, kaip Tauragės žmo
nės paminėjo gegužinę die
ną:

“žalumynais, transparan
tais, partijos bei vyriausybės 
vadą portretais papuoštame 
Tauragės miesto stadione su
brinko rajono darbo žmonės 
pademonstruoti savo pasiek
tus gamybinius laimėjimus,

Vilniuje šiomis Savaitė
mis viename kino teatre. 
rodomas Italijoje gamin
tas filmas “Roma 11-tą va
landą.” Šis filmas 
laiką buvo rodomas 
teatre “World” čia, 
Yorke. Prieš tai 
buvo rodytas kitas 
filmas, “Atvirasis

kino 
New 

Kaune 
Italijos 

Mies- 
O pui- 
filmaskusis tarybinis

“Sadko”, paremtas ant fan
tastinės rusiškos legendos 
kuris buvo pasiekęs ir muši 
(“Stanley” teatre), tebero- 
domas Vilniuje.

'Kitais žodžiais, nors mes 
ir mūsų broliai Lietuvoje ! 
mato daug ko skirtingo ek-, kolektyvai, 
rane, mes matome ir daug j tas 
ko to paties.

Klaipėdos mieste

Unijos prezidentas Potofsky aštriai kritikavo dar
bo sekretorių James Mitchell, kuris skelbia, kad viskas 
Amerikoje yra “rožėmis išklota,” kuomet nedarbas di
dėja plieno, anglies, tekstilės ir kitose industrijose, o 
Washington© administracija nieko tuo klausimu neda
ro. \

Laikas ir kitoms unijoms pasisakyti už 35 valandų 
darbo savaitę. Laikas vieningai veikti prieš pasimoji- 
mus darbininkų algas kapoti ii- unijų teises siaurinti.

. * .

Penki milijonai
Eisenhowerio administracija niekaip nepajėgia su

skaičiuoti, kiek dabar galėtų būti bedarbių. Vienas vy
riausybės pareigūnas skelbia du milijonus, kitas kiek 
daugiau, o pilno apskaičiavimo kaip nėra, taip nėra.

Darbo Department© Biuras Washingtone dabar pra
neša, jog per pirmuosius šių metų tris mėnesius 351,000 
bedarbių jau išėmė pilną bedarbių apdraūdą."

'Minimas biuras atžymi, kad 2,206,000 bedarbių dar 
turi neišimtą apdraudą, taipgi 82,000 veteranų bedar
bių ir 126,000 geležinkeliečių bedarbių. Kartu, pagal 
minimo biuro apskaičiavimą, pasidaro 2,765,000 bedar
bių.

Bet toks apskaičiavimas nėra pilnas. Jis nepalie
čia daugelio tų; kuriems jau 1953 metais bedarbių ap- 
drauda pasibaigė, neapima tų, kurie savo darbuose ne
turėjo jokių bedarbių apdraudos teisių. O tokių yra 
daug.

Galima pilnai pasitikėti unijų apskaičiavimu, kuris 
siekia iki penkių milijonų bedarbių.

Argi galima tokią didžiulę žmonių masę ignoruoti? 
Laikas vyriausybei nedarbo klausimą rimtai paimti ir 
tam tinkamą programą sudalyti.

Biiiai prieš unijas
Generali's prokuroras pirmadienį pridavė du bilius 

— vieną kongresmanams priimti, kitą — senatoriams. 
Abu biiiai yra atkreipti prieš unijas. Abudu užgirti Ei- 
jenhowerio administracijos ir republikonų partijos va
dovybės. V

Brownell, aiškina, jog šie biiiai suteiks valdžiai galią 
tyrinėti unijas ir daryti tam tikrus žygius prieš tas uni
jas, kuriu vadovybėje būsią surasta komunistų ar “ko
munistų fronto” narių.

Tokius pačius žygius, Brownell sako, darysią ir 
prieš biznio įstaigas, ypač dirbančias gynybos reikme
nis.

Tai pavojingas unijoms smūgis būtų,, jeigu tie bi
iiai įstatymais taptų. Tada prasidėtų tyrinėjimai ir 
unijų draskymui. O surasti vyriausybei, neištikimų

'.•aisiai mis i gaudęs Genevos
konferencijos eiga, rašo:

“Bepig komunistams v.vrau- ; 
■J, nes jie veik viską atsiekia i 
!;e karo, o vakarai, jaučiama. ; 
l:k dreba prieš komunistinį! 
siaubą. Al ne pašaipa ir ti- | 
krai •juokinga, kai Amerikos į 

f'pauda gązdina savo piliečius 
’ tisą ir kiną komunistą galy- ■ 
bu. Kodėl Vakarai negalėtą ; 
teisybės dainą uždainuoti ir I 
pasakyti, kad teisybė pašau- I 
lyje dar nemirė, ir, žūt būt, j 
pasisakyti již tos teisybės 
Įvyk dymą.

“Pasirodo, kad Vakarai bi
jo teisybes ir nenori stoti į 
kovą prieš komunistą biau- 
iias užmačias, suktumus ir 
didžiausias melagystes, kurios 
gal ir perviršija net patį šė
toną. Ar Vakarai iš tikro ♦ » 
neteko krikščioniškos dorovės, 
drąsos ir taip yra susmukę, 
kad negalėtą pasiaukoti už 
teisybę, kad ir reiktą pavarg
ti ir nukentėti, bet išgelbėtų 
pasaulį nuo niekšą?'

“Jei taip, ^ai teisybė tikrai 
jau mirę.“

Iš šio rašto tono aišku, kad 
“Garso“ redaktorius nebema
to kitokios išeities, kaip tik 
“pasiaukoti už teisybę,“ va-s 
dinasi, skelbti atominį karą.

NERADO IŠDAVIKŲ
Kailiasiuvių ir odos darbi

ninką u n i j o s konvencijoje, 
Įvykusioje Atlantic City, mi-

vieningą susitelkimą apie par
tiją ir vyriausybę.-

“Eiseną pradėjo viduriniu 
m o k y k 1 u moksleiviai.

“Toliau seka Mėsos kombi
nato darbininkai. Jie iki Ge
gužės Pirmosios įvykdė pen
kių mėnesiu planą. Už ją— 
pramonės kombinato kolekty
vas. ‘Spalio’ daugiaverslinės 
•Artelės darbininkai prieš šven
tes pagamino ir pasiuntė į ša
lies sostinę Maskvą naują bal
dą siuntą.

“Darniai praeina Tauragės 
MTS mechanizatoriai. MTS 
traktorinės brigados sėkmin
gai padeda kolūkiams laiku 

i i) aukštame agrotechnikos ly
gyje atlikti pavasario sėją.”

“NEKREIPIA DĖMESIO”
11 e p u b 1 i k on as k o n g resni anas 

Burdick andai pareiškė:
“Washingtone nekreipiama 

dėmesio j tai, jog daug biznio 
ištaigų užsidaro ir daug dar
bininkų netenka darbo. Ly
deriai sako, jog nėra pamato 
iranyti, kad mes einame į de
presiją. Administracijos žmo
nės čionai kaip tikintieji į 
šmėklas švilpauja eidami pro 
kapines palaikymui savo drą
sos.”

Jeigu republikonų lyderiai 
ir toliau tik švilpaudami bai
dys ekonominę krizę, tai vei
kiausia jie- patys prašvilps, ir 
visą vyriausybės vadovybę.

žmogių nebus sunku. Jie tam ekspertai. Jie pastato 
negalima atsakyti klausimą ir tada tu jau esi skaitomas 
komunistu, ar kofafrontininku arba dar kitokiu “sub- 
versyviu.”

Neištikimųjų ieškojimas prasidėjo su komunistais, 
paskui pasiekė pažangiąsias organizacijas, profesines 
gildijas, mokyklas, universitetus, bažnyčias ir tūlas uni
jas.

Kadangi unijos yra tvirčiausia jėga kovoje prieš 
turčių klasę, tai dabar pasimojo specialiai koncentruotis 
prieš unijas, paskirstyti jas į “geras” ir “blogas,” o 
“blogąsias” visokiais būdais terorizuoti.

KLAIPĖA (“Ti esos“ kores
pondentas). — Viršum Lietu
vos uostamiesčio dešimtą kar
tą išaušo laisvas Gegužės Pir
mosios rytas.

šventinę demonstraciją pra
deda darbo rezervai — ama- 

1 tų, mokyklų auklėtiniai. Už jų 
pasirodo moksleiviai, kurie 
neša šimtus žalių šakelių.

Greta po gretos žengia bu
simieji jaunosios kartos au
klėtojai — mokytojų institu- 

i to studentai, pedagoginės mo
kyklos mokiniai.

Pro tribūną praeina jūrų 
prekybos uosto, konservą fa- 

' briko, laivų remonto įmonės 
Klaipėdos uos- 

sutinka Gegužės Pir
mąją pirma laiko įvykdęs ba
landžio mėnesio planą. Mas- 

; kviečiu pavyzdžiu nuolat ke
lia darbo našumą konservų 

fabrike 
pakilo 79 pro
per balandžio 
plano duota 

100,000 dėžu- 
Fabriko kolo-

Britanijoje dabar gas 
troliuoja tarybinis liaudie: 
šokiu ansamblis 
ka.” Londono 
žurnalas “New 
man and Nation 
šioji rimta Britanijos spau-1 1 1 ~ • 1 _ ? _ _ • •

! na su pasididžiavimu neša 
i socialistiniame lenktyniavime 
i iškovotą LKP miesto komite- 
i to ir miesto vykdomojo komi- 
1 teto pereinamąją Raudonąją 
' vėliavą. / Konservu gamintojų 
i kolonoje — pirmūnės Miliū- 
i tė, Malyškina, Ipaškytė.

Darniomis gretomis ‘žengia
; geležinkelininkai, 
i atidaro
' Gausios 
I fabriku kolonos.
I žengia Klaipėdos žvejai. 
Tralerių laivyno, silkių žve
jybos valdybą kolonos negau
sios. Dauguma žveją Gegu
žės Pirmąją sutinka toli nuo

Į gimtosios Tėvynės krantų — 
Šiaurės Atlante.! Mažieji žve-

“Berioz- i
Times”, |
States-!

' ir liku-,1

da davė puikias recenzijas 
“Beriozkos” pasirodymui. 
“Tai tikras menas šokyje,” 
sakė “Times,” kuris papra
stai negreit aploduoja.

Tikras menas šokių an
samblyje, menas cirke, 
menas metro (pogrindinių 
traukinių) stoties dekora
vime, menas net kabare
tuose, jau nekalbant apie 
operą, baletą, filmus... Ta
rybų Sąjungoje su pagarba 
atsinešama į kiekvieną kū
rybinį aspektą, nebrėžiama 
linijų tarp “lengvo 
minančio” 
tesnio.”

meno ir
links 
Tim

Pirmosios Gegužės “lo
jalumo” parade ant Penk
tos avė. New Yorke mar- 
šavo skaitlingi ukrainiečių 
pabėgėlių daliniai. Kas 
metėsi į akis, tai jų unifor
mos: juodos kelnės, balti 
marškiniai, juodi kaklaryš- 
čiai. Prašyte prašėsi deba
tai, ir jų uniforma būtų 
buvusi pilna, — kaip smo
gikų.

Daugelis tų ukrainiečių 
gerai įpratę uniformas ne
šioti. Ne tik Ukraina, bet 
likusioji Rytų Europa juos 
uniformoje pažino. Juos 
pažino Osviečimo. (Aušvi- 
co) ir kitos koncentracijos 
stovyklos, juos pažino Var
šuvos getas, juos pažino 
darbo lageriai nuo Daugu
vos iki Pruto. Jie tarna
vo kaip pagelbininkai na
cių sargai ir buvo žinomi 
kaip “junakai.”

Portugalai savo koloni
jose Afrikoje turi savotiš
ką sistemą: jie sako, kad 
nedaro skirtumo tarp baltų 
ir negrų, bpt “tarp civili
zuotų ir necivilizuotų žmo
nių.” Ir ne tik bendrai 
kalbant, bet jie net išduoda 
liudijimus kai kuriems ne
grams, kurie, anot portu
galų kolonialų pareigūnų, 
“civilizacijos laipsnį pasie
kė.”

“Civilizuotas negras,” yra 
toks, kuris ne tik moka 
skaityti ir rašyti, .rengiasi 
europietiškai ir kalba por
tugališkai arba angliškai, 
apart -savo gimtinės kalba, 
bet taipgi “atsižadėjo lau
kinių papročių, kaip daug
patystės, stabmeldystės,” 
sako portugalai.

Paklaustas, kaip negras 
geriausiai gali įrodyti, kad 
jis ^civilizuotas,” vienas 
portugąĮas atsakė: — Jie 
gali apsikriktštyti. Kitais 
žodžiais, portugalai tik

darbo našumą 
gamintojai, šiemet 
darbo našumas 
centais. Vien . . v (mėnesi viršumi 
daugiau kaip 
čiu konservų, 

su

garvežio 
’Gulbės,”

Jjlį koloną 
maketas. 
“Artojo”

daug 
bet statybininkai 

skolą gyvento- 
Tai suprasdami, šie- 

dirba geriau, štai pro 
eina statybininkų ko- 

ba/atndžio 
(aikŠte- 
Pirmo-

duotis Įvjrkdy- 
Statybos 
dailidžių

Geriausiai 
dirbo stat 
5 darbininkai.

jybos traleriai raižo Baltijos 
vandenis, švenčių išvakarėse 
suvesti rezultatai kalba apie 
tai, kad visa eilė vidutinių, 

k mažųjų žvejybos tralerių dir
bo puikiai. Laivo Įgula pir
moji raportavo apie balandžio 
mėnesio žuvies sugavimo už
duoties įvykdymą. Balandžio 
28 d. tralerio kapitonas Oja 
prisiuntė iš Baltijos telegramą 
apie tai, kad įvykdytas pirmo
jo pusmečio žuvies sugavimo 
planas. Džiuginančias žinias 
radijo bangos atneša nuo Is
landijos krantų.

Nors Klaipėdoje ir 
pastatyta, 
turi didelę 
jams, 
met jie 
tribūną 
lona. 
mėnesį 
lės N r.
jo ketvirčio už 
ta 138 procentais, 
aikštelė didžiuojasi 
brigadomis, kurioms vadovau
ja Kližinčius, čiapas, Baužio 
mūrininkų brigada. Jos bai
gia vykdyti gegužės mėnesio 
užduotį.

Puikiai papuošta “Trinyčių” 
fabriko kolona, šis fabrikas 
žymus tuo, kad čia įdiegiama 
visa kas nauja, priešakinga. 
Verpėjų Koto vos, Plokštienės, 
žolytės iniciatyva pradėta 
dirbti sparčiaisiais metodais.

Kolona po kolonos žengia 
demonstrantai pro tribūną.

Demonstracija baigta. Dar
bo žmonių kolonos skirstosi j 
fabrikus, įmones, įs t a i g a s , 
darbininkų klubus, kur klau
sosi koncertų, žiūri kino fil
mus. Vyksta tradicinė Ge-’ 
gūžės Pirmosios garbei skirta 
“Tarybinės Klaipėdos” estafe
tė.

ŽINIOS 18 LIETUVOS*
Gerai panaudojami arkliai
PANEVĖŽYS. — Marytės 

Melnikaitės vardo kolūkyje 
kasdien išeina į laukus 78 ar
tojai, kurie paruošė sėjai dau
giau kaip 100 hektarų dirvų. 
Naujamiesčio MTS mechani
zatoriai sparčiai jas kultivuo
ja ir traktorinėmis sėjamosio
mis sėja grūdines kultūras. 
Per pirmąsias dienas trimis 
sėjamosiomis apsėta vasari
niais javais 150 hektarų.

Siekdami glaustais terminais 
atlikti pavasario sėją, našiai 
panaudoja arklius ir “žalgi- 
lio” žemės ūkio artelės žem
dirbiai. Ketvirtoje brigadoje 
arkliais suarti visi žemės plo
tai, kuriuose negalima pa
naudoti techniką. Lygiagre
čiai su arimu dirvos kulti
vuojamas ir sėjamas vasaro
jus. A. Poškus

Jsipareigojimas įvykdytas
DAUGAI. — “Laimės” kol

ūkio nariai, svarstydami rad
viliškiečių kreipimąsi ir nu
matydami priemones laukų 
derlingumui pakelti, pasiža
dėjo iki gegužės 1 d. užbaigti 
grūdinių kultūrų sėją. Išvystę 
socialistinį lenktyniavimą bri
gadose, kolūkiečiai garbingai 
įvykdė savo pažadą: Gegužės 
Pirmosios išvakarėse kolūkis 
baigė sėti visas grūdines kul
tūras.

Baigta ankstyvųjų grūdinių 
kultūrų sėja

VIEVIS.— “Dainavos” že-

krikščionis negrus laiko ci
vilizuotais.

Kol kas Portugalijos 
kolonijose Afrikoje ramu. 
Bet vieną gražų rytą por
tugalai gali atbusti ir rasti, 
kad negrai ne tik jų nepra
šo “civilizacijos liudijimų,” 
bet juos .pačius, “civilizuo- 
tojus”, prašo lauk.

A. š.

2 pusU-Laisvė (Liberty)- Antrad., Gegužės

mūs ūkio artelės kolūkiečiai, 
v y k d ydami įsipareigojimus, 
prisiimtus Gegužės Pirmosios 
garbei, baigė ankstyvųjų grū
dinių kultūrų sėją. Sėjos dar
bai atlikti per 7 dienas. Sėta 
daugiausia veislinėmis sėklo
mis, siauraeiliu būdu, nau
dojant traktorines sėjamąsias.

Pavasario sėjos darbams čia 
buvo naudojami visi arkliai. 
Tai įgalino laiku paruošti sė
jai visą dirvą

DURPĖS—TRĄŠAI

PASVALYS. — Rajono kol
ūkiai šiais metais plačiai nau
doja trąšai durpes. “Kieme- 
nų” kolūkyje panaudota trą
šai 5,950 toną mėšlo ir durpių 
komposto. Kolūkyje įrengtos 
duobės siutą rinkimui. Sru
tos panaudojamos durpių 
kompostui gaminti. |

Daugiau kaip 2,000 "tonų 
durpių šiemet savo jėgomis 
iškas ir paruoš trąšai “Arto
jo” kolūkio nariai. v

Durpes trąšai gamūvis “Ko
vo 8-osios, “Aušros,” “Pa
mūšio“ ir kiti kolūkiai.

J. Motieka
Spartinami sėjos darbai

ARIOGALA. — “Dubysos” 
kolūkyje sparčiai sėjamas va
sarojus į iš rudens suartas 
dirvas. Sėjama tik veisline 
beicuota sėkla. Pirmą kartą 
kolūkyje panaudojamos bak
terinės trąšos.

Sėjos darbus kolūkyje atlie
ka Pernaravos MTS brigada 
ninko Gabšio vadovaujama 
traktorinė- brigada. Dirbdami 
dviem pamainom, du trakto
riai kultivuoja žemę, o trak
torininkas Jakštą su traktori- 
ne sėjamąja sėja grūdines 
kultūras. Kryžminiu ir siau
raeiliu būdu apsėta 5(5 h|pkta- 
rai. Brigadininko A. Mace
vičiaus brigada, JČbaigusi 
grūdinių kultūrų sėjos’ planą, 
ruošiasi sodinti bulves ir dar
žoves. , S. Augaitis
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Massachusetts
MassachusetU meninė veikla

I Gružės 9, Worcesteryje, 
Aido Choro koncerte atsilan
kiusieji gavo porą malonių 
staigmenukių. Viena’ iš jų, 
tai dalyvavimas programoje 
Suzannos Kazokytės iš N e w 
Yorko, o antra tai irgi daly
vavimas programoje taip pat 
newyorkietes gabiosios pia
nistės ir muzikės, Worceste- 
rio Aido Choro auklėtinės 
Bernice šalinaitės - Sukackie
nės su savo jaunu sūneliu. 
Motinos su sūneliu piano du
etas iš tikrųjų maloniai pa
kuteno daugelį širdelių.

Aido Choras, jo vyrų ir 
moterų grupės ir pagarsėję 
duetistai Dirvelienė su Saba
liausku — visi įkvepiamai ir 
meistriškai vedami jų moky
tojo Jono Dirvelių — it saka
lai kilo į skaidrią padangę 
daitfios sparnais. Taipgi puošė 
šią } programą savo dainomis 
mastei lietė Aldona Wallen, 
kuriai laimė buria tapti žy
mia dainininke. Visa kon
certinė programa buvo ža
vinga ir jauki.

Klausovai, kurių buvo pil

Penkiasdešimt vieneri metai Amerikoje

(Tąsa)
NAUJA KRIAUČIŲ UNIJA

Kadangi U.G.W. Unijos vadovybė bu
vo labai prasta, tai 1912-tais metais vy
riškų drabužių siuvėjai sukilo prieš tą 
vadovybę, o buvęs unijos prezidentas 
Rikertas pabėgo su visu unijos turtu. 
Tuomet unijos nariai tapo perorgani
zuoti į naują uniją, vardu A. C. W. of 
America, kurios prezidentas buvo Sid
ney Hillman. Po šios naujos unijos pre
zidento vadovybe, visiškas peorganizavi- 
mas ėjo labai vykusiai, nes beveik visi 
siuvėjai įstojo į uniją.

Po pavykusio perorganizavimo, naujo
ji unijos valdyba, pagal unijos narių pa
geidavimą, paskelbė streiką: Už aštuo- 
nių valandų darbo dieną, didesnę užmo
kestį. Ir daug kitų pagerinimų siuvėjai 
reikalavo. Streikas buvo gana ilgas ir 
sunkus, bet beveik viskas buvo laimėta.

Reikia pasakyti, kad lietuvių 54-tas 
skyrius buvo geriausiai organizuotas ir 
tvirčiausias visoje unijoje. Žydų ir ita
lų skyriai viešai tai pripažino savo sky
rių susirinkimuose po streiko. Tai tikra 
tiesa, nes man tuomet teko būti streiko 
komitete ir visa tai patirti.

Kadangi streiko komitetas, priešaky
je su tuomet buvusiu 54 skyriaus dele
gatu Juozu Augūnu, permatė, kad strei
kas bus ilgas ir sunkus, tai sumanė, kad 
reikalinga įsigyti virtuvę. Skyriaus su
sirinkimas šį planą vienbalsiai užgyrė.

Virtuvės vedėju man prisiėjo būti, nes 
streiko komitetas ir skyriaus susirinki
mas mane išrinko. Man atsišaukus j 
biznierius, jie gausiai rėmė streiko vir
tuvę pinigais ir valgomais produktais, 

jfcr dėka ypatingai lietuvių biznierių 
gausios paramos, lietuvių kriaučių sky
riui nieko netrūko. Reikia priminti, 
kad buvo ir priešingų minėtam streikui. 
Jais buvo: kunigas Varnagiris ir savait- 
idfetis “Vienybė Lietuvninkų”, kurios re
daktorius tuomet buvo J. Sirvydas.

“V. L.” jau buvo Brooklyne, ir jau 
visiškai skirtingas buvo laikraštis nuo 
tų laikų, kai aš jį skaičiau 1904 metais 
Plymouthe, kurį redagavo J. Baltrušai
tis. Bet kunigą Varnagirį smarkiai su
draudė patys parapijonai, taip kad vie
toje keiksmų prieš streikįerius jis dar 
paaukavo penkinę. O “Vienybę Lietuv
ninkų” turėjo sudrausti skyriaus susi
rinkimo vienbalsiai priimta protesto re
zoliucija, po kurios “V. L.” jau kiek 
švelnesnė buvo linkui siuvėjų vedamo 
streiko.

PAŽANGOS ŽENKLAI
Reikia pasakyti, kad kai lietuvių siu

vėjų unijos skyrius susitvėrė Brooklyne, 
tai buvo galima nugirsti kalbų ne vien tik apie 
snapsą, alų, kazyres ir antausių skaldy
mą viens kitam, ne vien tik apie organ i- 
ząjfrjmąsi dzūkų prieš kalakutus ir prie
igai ir 1.1. Jau buvo galima nugirsti 
kalbas, kad ir saliūnuose prie baro, apie 
blogas sąlygas šapose ir kaip jas page

rinti su pagalba unijos. Lietuviai siuvė
jai, reikia pripažinti, pavyzdingai orga
nizavosi į uniją ir buvo smarkūs kovo
tojai už geresnes sąlygas. Tiesą pasa
kius, lietuviai daugiausiai buvo, ir nu
skriausti.

Kaip jau minėjau, Lietuvių Socialis
tų Sąjunga, kuri leido ir savaitraštį 
“Kovą”, kaipo savo organą, darė didelį 
progresą tarpe lietuvių Amerikoje; jos 
kuopos buvo veiklios visose lietuvių ko
lonijose. L.S.S. neapsiribojo vien tik po
litika; ji veikli buvo unijų ekonominėse 
kovose, apšvietos, meno ir kultūros pla
tinime lietuviuose. Bet Pirmojo pasauli
nio karo pabaigoje, palmerinei reakcijai 
pradėjus siautėti, žiauriai puolė Lietu
vių Socialistų Sąjungą ir jos kuopas. L. 
S.Š. Centras ir “kovos” štabas buvo 
areštuotas ir į kalėjimą sukišti ir taip 
reakcionieriams pavyko L.S.S. suardyti.. 
Taigi, ir vėl lietuvių pažangiajai visuo
menei naujos problemos atsirado. Ne
paisant, kad reakcijai tuolaikiniai pavy
ko sutrukdyti progresyvį judėjimą, bet 
nepavyko jiems idėjų išplėšti iš pažan
giųjų visuomenės, jos pasiliko; ir pažan
giečiai tęsė savo darbą toliau. Nors pir- 
mynžangos įmonės buvo sutrukdytos, ar
ba net panaikintos, bet progresyvūs vi
suomenės dalis nesnaudė, o galvojo ir 
veikė, kad atgriebus progresyvi judėji
mą. Brooklyno ir apylinkės pažangie
čiai laimingi buvome, kad mes jau čio
nai turėjome savąjį laikraštį, Laisvę, 
kuri buvo mums nepavaduojamas vadas, 
kuri gelbėjo siuvėjų unijos kovose už ge- 
resni gyvenimą, ir visų kitų organizaci
jų bei darbo žmonių reikaluose rodė tie
sų kelią, kuriuomi darbo žmonės turi ei
ti. “Vienybė Lietuvninkų’ jau nega
lėjo viską aprašyti melagingai, kaip ki
tados, kad darydavo, kada vietiniai žmo
nės tuomi turėjo tenkintis, nes nebuvo 
kas nušviestų dalyką taip, kai]) jis ištik
imųjų yra.

LAISVĖS VAIDMUO 7
Leiskite man dar prisiminti apie mūsų 

laikraštį Laisvę, ir kas darbavosi, kad 
ją parsitraukus iš Bostono į Brooklyną. 
Gana gerai atsimenu, jog 1912 ir'1913 
metais jau rimtai diskusavome apie .Lai
svės parsitraukimą į Brooklyną. Taip 
pat atsimenu, kai L.S.S. 19 kuopžf, vado
vaujant J. Šukiui, L.S.S. 52 kuopa, va
dovaujant Jukeliui ir Račiut-ei, ir Mote
rų Draugija, vadovaujant Račiutei ir 
K. Jankauskaitei-Petrikienei, laikydavo
me bendrus pasitarimus apie reikalingu
mą pažangaus laikraščio šioje taip dide
lėje lietuvių kolonijoje. Ir prieita buvo 
prie pilno susitarimo, kad čionai toksai 
laikraštis būtinai reikalingas. O toksai 
laikraštis, vardu Laisvė, jau buvo lei
džiamas Bostone, kuris ir nutarta parsi
traukti į Brooklyną. Na, ir 1914-tais 
metais, pasibrėžtas darbas buvo atlikta, 
— Laisvė buvo at kraustyta į Brooklyną, 
kuri jau 40 metų čionai gražiai gyvuo
ja.

(Bus daugiau)
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nutėlė svetainė, programai 
pasibaigus, po vaišių ir sve- 
čiavimosi skirstėsi į namus 
maloniai nusiteikę.

Daug ko būtų galima pa
kalbėti apie šį koncertą, bet 
jis jau praėjo, todėl tik lie
ka tarti širdingą A C I ū už 
jo įgyvendinimą Worcesterio 
Aido Chorui ir jo mokytojui 
Jonui Dirvelių i.

OPERETĖ PEPITA

New Yorko ir New ark o 
choristai ir aktoriai atvažiuo
ja į Massachusetts suvaidin
ti operetę Pepitą. Vaidinimas 
įvyks šeštadienį, gegužės 22 
vakare, Norwoode, Finų sve
tainėje.

Newyorkieciai Pepitą jau 
statė Newarke ir Now Yorko 
ir prieš tai gana daug tuos 
pastatymus reklamavo. Dėjo 
visų vaidintojų atvaizdus ir 
aprašymus laikraštyje ir. ro
dos. jiems tie pastatymai ge
rai pavyko.

Dabar aš noriu keletą žo
džių tarti į Massachusetts lie
tuvius. Operetė Pepitą yra 
labai gyvas ir intriguojantis

Rašo Vincas Žilinskas

muzikalia vcikaliukas. Kupi
nas melodingų dainų, kūpi-
nas romansų-meilės ir, po vi
sų vargų, intrigų ir meilės, 
užsibaigia pilna laime vi
siems.

Daugumoje, parinkimas ak
torių yra vykęs. ypatingai 
Kraučiūnas, sen,o karčiam- 
ninko rolėje, tai tikrai ide
ališkas tipas. Stelmokait.ė, 
l'elipos rolėje — geresnės ne
galima nei tikėtis. Kazokytė, 
Jonės rolėje — va, rodosi, 
kad jinai jai būtų buvusi su
tverta. Juška, W i Įso no rolė
je — jis ir be pastangų 
geriausiai .ją atliks.

žinote, gerbiamieji, kad da
bartiniais laikais muzikaliai 
parengimai pas mus jau daro
si retenybė. Todėl aš ir kvie
čiu visus Massachusetts lie
tuvius nepraleisti šios progos 
nepamačius šio tikrai gražaus 
vei kaliu ko — atliekamo gerų 
aktorių. Atvažiuokite į Nor- 

, wooda iš visur ir visi.
Arėjas

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

“Nemuno” kolūkio žemės 
masyvai sudaro 3,221 hekta
rą, tame tarpe 2,491 hektaras 
dirbamos žemės, 441 hekta- 

! ras pievų ir ganyklų. Kolūkio 
žemė d a u g u m oje lengvas 
priemolis su juodžemiu, ne
maža durpingų dirvų. Tai 
įgalina visapusiškai vystyti 

1 ūkį. Labiausiai kolūkyje iš
vystyta laukininkystė ir gy
vulininkystė. Sustiprėjus kol
ūkiui, pradėta plėsti darži
ninkystė, užveistas 16 ' hekta
rų sodas.

Augant visliom e n i n i a m 
ūkiui, didėja atlyginimas už 
darbadienį. Kolūkiečiai ak
tyviai dalyvauja kolūkinėje 
gamyboje.

Kaip dirba ir gyvena 
“Nemuno” kolūkis

Linkuvos rajono “Nemuno” kolūkis yra pristatytas kan
didatu į Visasąjunginę žemės ūkio parodą už išaugintą gau
su cukrinių runkelių derlių. “Nemuno” kolūkis pasiekė 
nemažus laimėjimus ir kitose ūkio srityse. Kodėl nemunie- 
čiams sekasi? Kaip jie organizuoja ir atlieka įvairiausius to 
didžiulio ūkio darbus? Su tuo susipažinti, mums atrodo, bus 
įdomu ir mums Amerikos lietuviams. Daug mūsų skaityto
jų yra kilę iš Linkuvos apylinkės. Todėl žemiau talpiname 
ilgokas ištraukas iš korespondenciojs, tilpusios Vilniaus Tie
soje (bal. 25 d., 1954 m.), parašytos pačių nemuniečių.

Visos ūkio šakos duoda 
dideles pajamas

Sustambinus kolūkį, susida
rė galimybės plačiai mecha
nizuoti lauku darbus, visapu
siškai išvystyti ūkį ir pakelti 
derlingumą. Visa tai užtikri
no kolūkiui dideles pajamas. 
Pernai kolūkis gavo daugiau 
kaip 840 tūkstančiu rublių 
pajamų. Technikos panaudo
jimas dideliuose žemės plo
tuose sudarė pagrindą kiek
vienais metais didinti derlių. 
Derlingumo pakėlimą užtikri
na kolūkyje įgyvendinamos 
sėjomainos.

K et vi rto j i 1 a u k i n in kystės 
brigada, kuriai vadovauja 
prityręs brigadininkas Venc- 
kūnas, pernai išaugino po 12 
c e n t n e r i ų rugių, po 13.5 
centnerio kviečių iŠ hektaro 
visame pasėlių plote. Brigadi
ninko Ibiansko brigadoje 
kviečių derlius gautas po 15 
centnerių iš hektaro. Gerai 
organizuojamas darbas Sta- 
bužio vadovaujamoje pirmo
joje laukininkystes brigadoje. 
Tiesa, ne visur tokie derliai. 
Trečiojoje brigadoje dėl bri
gadininko Kriaučiūno nepa
kankamo stropumo derlingu
mas žymiai mažesnis. Mes 
dėsime pastangas pašalinti 
tuos trūkumus.

Pažanga padaryta vystant 
visuomeninę gyvulininkystę. 
Iš gyvulininkystės pernai kol
ūkis gavo 398,985 rublius pa
jamų. Padaugėjo gyvulių 
skaičius, pakilo jų produkty
vumas. Ankstesniais metais 
maža dėmesio skyrėme galvi
jų skaičiaus padidinimui sa
vos bandos reprodukcijos są
skaita. šiais metais banda 
padidės iš savo fermų dau
giau kaip 100 veršelių. Šie
met pasieksime, kad galvijų 
bandoje karvių skaičius suda
rytų 60 procentų.

Daug darbų kolūkyje atlie
kama Linkuvos MTS jėgomis. 
Ypatingai daug pasidarbavo 
MTS traktorininkai atliekant 
rudeninį arimą. Traktorinin
kas Žukauskas suarė šimtus 
hektarų dirvų viršum plano. 
MTS jėgomis 30 hektarų plo
to buvo nurinkti akmenys, 
įsisavinta apie 1.0 hektarų 
dirvonuojančių, krūmais ap
augusių žemių.

Darbo sėkmę lemia kadrai, 
jų paruošimas. Todėl kolū
kyje suorganizavome trime
čius agrotechnikos kursus. 
Juose mokosi laukininkystės 
brigadų brigadininkai, fermų 
darbuotojai ir kolūkiečiai.

Kelsime cukrinių runkelių 
derlingumą

Iš techninių kultūrų kolū
kyje labiausiai išvystytas cu
krinių runkelių auginimas. 
Cukriniai runkeliai kas me
tai duoda vis didesnes paja
mas. Už aukštą cukrinių 
runkelių derlių “Nemuno”

Didelę reikšmę cukrinių 
runkelių produkcijos kokybei 

; turi organizuotas runkelių nu- 
• ėmimas. Cukringumą mažina 
I nerūpestingas pakrovimas ir 
I pervežimas, kai sužalojamos 
šaknys. Dideli nuostoliai pa
daromi ir blogai laikant der
lių jį nuėmus. Mes įsitiki
nome, kad tik per vieną sau
lėtą dieną palikti ant lauko 
cukriniai runkeliai nustoja iki 
5 procentų svorio. Atsižvelg
dami į tai, mūsų kolūkiečiai 
ėmėsi visų priemonių derliui 
laiku nuimti ir pristatyti į 
priėmimo punktą. Lauke run
keliai buvo dedami į krūvas ir 
pridengiami jų pačių lapais. 
Gerai organizavus darbą, jau 
rugsėjo 20 dieną pristatėme 
valstybei daugiau kaip 50 to
nų runkelių.

Ruošdamiesi šių metų run
kelių sėjai, iš rudens gerai 
įdirbome dirvas, į kiekvieną 
hektarą išvežėme po 25 to
nas mėšlo, po 200 kilogra
mų superfosfato, išbersime 
papildomai 10 tonu pelenų. 
Cukrinių runkelių sėja ii- prie
žiūra bus mechanizuota. Jei 
pereitais metais runkelių 
centnerio išauginimui sunau
dojome 0.76 darbadienio, tai 
šiais metais numatome suma
žinti iki 0.5 darbadienio. Tai
kydami priešakinius agrotech
nikos būdus, pakėlę darbo 
našumą ir pagerinę priežiūrą, 
pasižadame išauginti po 225 
centnerius runkelių iš hekta
ro visame pasėlių plote.

(Bus daugiau)

Hartford, Conn.
Iš Marijonos Juškienės 

laidotuvių

Gegužės 9-tą dieną, 1954 
metais, mirė' Marijona Juš
kienė, kuri gyveno 424 We
thersfield Ave., Hartforde, 

j Mirdama paliko liūdesyje sa
vo vyrą Zigmantą Jušką, du 
sūnus, Eddie ir Algirdą. Sū
nūs abu jau vedę ir turi po 
sūnelį. Ir taipgi paliko du 

! brolius Juozą ir Kazimierą ir 
sesers sūnų Antaną Gudonį ir 
seseris Severiją ir Veroniką.

Marijona paėjo iš Lietu

kolūkis pristatytas kandida
tu į Visasąjunginę žemės ūkio 
parodą. Todėl savo patyri
mu norime plačiau pasidalin-

Prieš kolūkio sustambinimą 
“Gimtosios žemės” ir mūsų 
žemės ūkio artelėse, bendrai 
paėmus, cukrinių runkelių pa
sėlių plotai buvo kiek dides
ni, bet jų derlingumas žemas. 
Pernai nutarėme geriau suma
žinti pasėlių plotą, bet skirti 
daugiau dėmesio žemės įdir
bimui ir runkelių priežiūrai. 
Visuotinis kolūkiečių susirin
kimas nutarė cukriniams run
keliams paskirti 67 hektarus 
geriausios žemės.- Rudeni ji 
buvo suarta traktoriniais plū- 
gaiš su priešplūgiais 20 - 22 
centimetrų gilumu. Pavasa
rį, vos nutirpus sniegui, lau
ką patręšėme kalio trąšomis 
po 200 kilogramų į hektarą, o 
kur prieš tai buvo sėti žiem
kenčiai, išvežėme po 20-25 to
nas mėšlo, kurį tuoj aparėme, 
dirvą kelis kartus iškultivavo- 
nie ir apakėjome.

Gegužės mėnesio pirmosio
mis dienomis pradėjome sėti 
geros kokybės beicuotą run
kelių sėklą. Runkelius pasė- 
jome per 5 dienas lizdiniu bū
du, berdami į kiekvieną lizdą 
po 5-6 grūdus. Vienam hek
tarui sunaudojome 20-25 ki
logramus sėklos. Tiesa, trū
kumas buvo tas, kad runke- 

l liūs sėjome rankiniu būdu ir 
. nepasinaudojome Lin k u v o s 
MTS esančiomis mašinomis.

Kiekvienoje brigadoje or- 
I ganįzavome po 3 cukrinių 
runkelių augintojų grandis. 
Kiekvieną grandį sudaro 10 
žmonių. Grandims buvo pri
tvirtinti sklypai. Pradėjus 10 
dienų po pirmųjų daigų pa
sirodymo, grand.y s pradėjo 
pirmąjį retinimą, lizde palie
kant po 1-2 daigus. Po to 
lauką patręšėme azotinėmis 
trąšomis, beriant į hektarą po 
75 kilogramus amonio salie
tros. Pasirodžius piktžolėms, 
tarpelius purenome arkliniais 
kaupikais. Po 8 dienų dai
gus dar kartą patikrinome ir 
palikome lizde po vieną sti
presnį daigą. Po antrojo pu
renimo dirvą antrą kartą pa
pildomai tręšėme, duodant tą 
patį kiekį amonio salietros, 
Tarpelius purenome, runke
lius ravėjome ir kaupėme kas 
15 dienų, kol galutinai iš
naikinome piktžoles. Taip pri
žiūrint, cukriniai runkeliai pas 
mus neapsikrėtė jokiomis li
gomis ir gerai užderėjo.

Visi kolūkiečiai nekantriai 
laukė rezultatų. Laiku ir be 
nuostolių nuėmus derlių, pa
sirodė, kad iš hektaro, gavome 
po 218.5 centnerio cukrinių 
runkelių 67 hektarų plote. 
Pagal planą turėjome gauti 
derlių po 165 centnerius iš 
hektaro. I Panevėžio cukraus 
fabriką pristatėme apie 150 
tūkstančių centnerių runke
lių, 32.5 procento viršydami 
planą.

Cukrinių runkelių augintojų 
tarpe iškilo eilė darbo pirmū
nų. Penktosios laukininkys
tės brigados brigadininkas 
Ibianskas 13 hektarų plote 
gavo po 260 centnerių run
kelių. Tos pat brigados gran- 
dminkė Renburga 4 hektarų 
plote išaugino po 258 cent
nerius iš hektaro. Aukštą 
runkelių derlių išaugina Mi
siūnaitės, Navickienės ir kitos 
grandys. Pasižymėję cukri
nių runkelių augintojai dali
nasi savo patyrimu, supažin
dina kolūkiečius su savo dar
bo metodais.

vos, Anykščių parapij’os, žlio< 
biškių kaimo.

Tapo palaidota gegužės 12 
dieną, be religinių apeigų — 
laisvai, Rose Hill Memorial 
Park kapinėse. Palydėjo di
delis būrys giminių ir hart- 
fordiečių draugų ir draugių. 
Draugė Ona Šilkienė pasakė 
trumpą gražią atsisveikinimo 
prakalbėlę išlydint Marijoną 
iš stubos.

Taigi, dar viena mūsų vei
kėja išsiskyrė iš mūsų tarpo ir 
tegul jai būna lengva šios ša
lies žemelė. J. Juška

P. S. Marijonos vyras Zig. 
Juška ir jo visa šeima dė
koja visiems palydovams ir 
šermenyse buvusiems, o ypač 
tiems giminėms ir visiems, 
kurie atvažiavo iš tolimų 

i miestų atiduoti paskutinį at
sisveikinimą Marijonai. J. J.

——------------ ■------

! 4-tą ir 5-tą
i Liepos-July

[vyks didysis Laisvės paramai 
piknikas Montello, Mass., kurį 
rengia Massachusetts valstijos 
lietuvių organizacijos. Tai 
bus dviejų dienų piknikas, tas 
skaitlingasis lietuvių sąskridis 
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.

Juodrankiškas grūmoji
mas San Francisco 
majorui

San Francisco miesto 
majoras Elmer E. Robin
son gavo laišką, reikalau
jantį $20,000 ir grūmojantį 
nužudyt majorą, jeigu jis 
nepristatys pinigų į paskir
tą vietą. FBI policija nu
žiūri, kad laiškas tūlos mo
teriškės rašytas.

Laisves Paramai Didieji

PIKNIKAI
• S.

Prašome visuomenę įsitėmyti didžiuosius pa
rengimus paramai dienraščio Laisves. Kvie
čiame visus juose dalyvauti. Pasilinksminsite 
ir pasimatysite su daugeliu malonių draugų.

Baltimore, Md.
Piknikas įvyks sekmadienį

Birželio 13 June
Slovak National Park

6526 Holabird Avenue

Brooklyn, N. Y.
Piknikas įvyks sekmadienį

Liepos 4 July
NATIONAL HALL & PARK 

65-13 38th Ave., Woodside, L. I.

Montello, Mass.
Piknikas įvyks sekmadienį ir pirmadienį

Liepos 4 ir 5 July
Liet. Taut. Namo Parke

' Keswick Rd. ir Winter St.



IS LIETUVOS

Vilniaus statybos tresto tre
čios < aikštelės statybininkai 
įsijungė i socialistini lenkty
niavimą. Neseniai statybi
ninkai užbaigė gyvenamojo 
namo V. Montvilos gatvėje 
pirmąją dali. Namą Įsiparei-

NewWkūy<Mžž0fe7lnlov
Kepyklos panaujino 
derybas su unija

Leido pakelti renda 'Mokykla gina teisę
firmos projekte prie savo iždo

Atrodė, kad nenori 
Ryaną nubausti

Tebesvarsto miesto 
metini budžetą

Miesto ir valstijos tarnau
tojų unijos viršininkas Jerry 
Wurf pareiškė nepasitenkini
mą majoro Wagnerio žadamu 
$250 priedu metams. Sako,

NEW YORK
HELP WANTED MALE

Multiwall rubber plates: 
patyręs ir gerai ai liekai 
Sutinkantis- persikelt i j 
Texas. Jei inter<»suo.jatė

BO. 9-7161

< darbo.
Ilouslon, 
šaukite:

mėnesiais anksčiau laiko — 
iki rugpjūčių 1 dienos.

Statybihinkai prisiėmė kon
krečius socialistinius Įsiparei
gojimus. Mūrininkų brigada, 
vadovaujama Dlaugės. Įsipar-

Gale praėjusios savaites 
kompaniškų penkių duonke-

te sienų mūrijimą. Dabar 
brigada dienos normą Įvyk
do iki 160 procentų. Dlaugė 
savo dienos išdirbio normą 
viršija 2 kartus.

Gerai vykdo socialistinius 
įsipareigojimus ir kitos bri
gados.

-įšaukę streikierių atstovus i 
derybas. Penktadienio rytą 
sutarties dar nesimatė, tačiau 
buvo sakoma, kad derybos 
progresuojančios.

Streike radosi apie 1.500 
darbininkų; Tarpe užstrei- 
1 uotų firmų kepamų duonų 
v ra Bond. Taysteo, Tip Top, 
Thomas ir Wonder duonos ir 
daugelis kitų miltinių produk
tų. Streikieriai gerai laikosi.

Valdžia sutiko leisti pakel
ti po 15 procentų rondos Har
leme esančiame vidutinėmis 
romiomis Metropolitan Life 
Insurance Co. projekte River
ton. Tuo patimi tarimu leis
ta už dvejų metu kelti net 80 
procentų.

Leidimas duotas vadovau
jantis nuostatu, kad savinin
kas turi teisę reikalauti ron
dos pakėlimų iki tokio laips
nio, kad rendos 
po 6 procentus už 
tyboms pinigus.

Padėties žinovai

jam

Gegužės Pirmosios antrame ir 
trečiame aukšte sudėti langus 
ir duris.

Tarp Lietuviu
Mūsų menininkai pereitą

Šiuo metu statybininkai bai
gia mūryti trečio aukšto sie
nas. P- Jankauskas

tas kolonijas.
Lietuviu I

katinui

Kyla darbo našumas
u ž g a v ė n ės ” New a r k e.

Kiti menininkai buvo

šeimų bus prašalintos iš bu
to — eviktuotos — dar šiais 
dvejais metais. O už dvejų 
metų, kuomet Įeis galioti 80 
procentų

vidutine

mažai

vendą

i na, o sekmadieni — i Wilkes- 
Barre, Pa. Vistu

nutės žmonių.

jiems 
buvo

ge-

menesi. ] 
pakėlimas 
kambarį.

Dabartinis vidutinis 
; bus po $2.06 už

O už dvejų metų 
kambarys bus jau

žymus teisių apgynėjas 
Ivokatas Harry Sacher 
I karštai argumentavo prieš 
. subversyvių užmojį raustis po 
j darbininkų mokyklos — Jef- 
lerson School of Social S(‘i- 

{ once—finansus. Jis sakė, jog 
i pareikalavimas atiduoti Į sub- 

\ orsyvių rankas mokyklos fi
nansinius i’ekordus yra tik 
“žu va vi m o ekspedicija.’’

“Reikalavimas parodyti au
kojusių vardus reiškia “pavo
jų visos Amerikos liaudies 
privatiniams reikalams.”

Tas duotų pradžią “valdžiai 
I ontrolinoti aukojusius politi
nėms, religinėms, mokslinėms 

i ar lain1 aringoms Įstaigoms.”
Privatinių teisių apgynėjai 

argumentuoja, kad jei knri 
Įstaiga to miesto ai- valstijos 
valdovams taptų nepageidau
jama. galėtų aukojusius per- 

i sekioti. Toki persekiojimą 
i pradėjus, jokia liaudies orga-

a d-

valdančiosios partijos politi 
nė organizacija nebegalėti 
gyvu ot'.

plo- 
dir- 
n i o

nių kolektyvų atsišaukimas | 
visos šalies dirbančiuosius dėl 
tolesnio darbo našumo pakėli
mo plataus atgarsio susilaukė 
miesto darbo žmonių tarpe.

“Didinti produkcijos išleidi
mą nedidinant gamybinių 
tų!” —- su tokiu šūkiu 
ba gegužinio sočia 1 i s t i 
lenktyniavimo dienomis
nio” odos-avalvnės kombinato 
darbininkai.

‘ dviem su puse procento pa
kelti darbo našumą, duoti 
šiais metais avalynės už du su 
puse milijono rublių viršum 
metinio plano.

Dėka konvejerinės sistemos, 
kuri šiais metais buvo pradė
ta naudoti visuose avalynės 
garny bos užbaigiamuosiuose 
skyriuose, a valy ninku darbo 
našumas palyginti su praeitais 
metais žymiai pakilo. Per šių 
metų pirmąjį ketvirtį čia pa
gaminta 20.000 porų 
nės daugiau, negu per tą pa
tį laikotarpi pereitais metais.

VI. Balkevičius

susi-
Nu-

LLD 185 kuopa savo 
rinkime aptarė veikimą, 
sitarta darbuotis, kad sukelti 
didesnę pinigų sumą savo or
ganizacijai ginti.

Sekantis susirinkimas Įvyks
Jie Įsipareigojo trečiadieni, birželio 9. Nariai 

i kviečiami dalyvauti.

Sekretorius raportavo, kad 
' nemažai narių jau pasimokė- 

’o savo metines mokestis, bet 
• dar yra nepasimokėjusių. Tai 
būtų geidausią birželio men. 
susirinkime p a s i m o k ė t i.

Projekte gyvena 1,600 šei
mų, daugiausia negrai. Gy
ventojai kalba. kad daug 
kam tie rendų pakėlimai ims 
daug didesni, nes tūliems, pas
kiausiais namų stokos laikais 
ten Įėjusiems gyventi, rendos 
buvo .jau pakeltos Įeinant i 
butą.

Viso hiiesto ■ rendauninkai 
i ūpestingai stebi ši leidimą 
lendąs kelti. Rūpestis iuo
didosnė dėl to, kad daugelis 
nedirba. Kiti jau ir savo ne
darbo apdraudą išėmę, vos iš
gyvena su dabartinėmis rau
domis. Juos baugina būsimos 
t vikcijos.

aval y

KAUNAS. — Nemuno lai
vininkystės upeiviai nuo pir
mųjų navigacijos dienų Įsi
jungė i socialistini lenktynia
vimą, spartindami liaudies 
ūkio krovinių pervežimo tem
pus.

Iš Sovietsko i Jurbarką at
plaukė buksirinis garlaivis 
“Leninas” su sunkiasvore an-

Bangkok. Thailandas

karinė baze prieš komunis-

Tokyo. — Suimtas H. Ku- 
zuhura prisipažino tykojęs 
nudurti Japonijos, preYnje-

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai

dieną atneš jums j namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

Buvusiojo laivakrovių “am
žinojo” prezidento Rya.no 
teismo galop jam buvusiųjų 
kaltinimų skaičius tapo numa
žintas nuo 51 iki 42. Taipgi 
tariamųjų išeikvotų unijos pi- 

suma, kaltinimuose bu- 
skelbiama esant $18,000, 
nu skaičiuota jau iki $17,-

tiktai “padoraus plano kari 
katūra.” AFL ii1 CIO unijos 

$500 prio-

REAL ESTATE
• 95-97)

v usi 
tapo 
000.

Ryanas buvo kaltinamas, 
kompanijų surinkęs 
fondą “kovai prieš’$48,000 i 

komunizmą,” tačiau iš to pat
sai turtėjo ir baliavojo.

žinant, kaip Tlyanas aštriai 
valdė laivakrovius nuo kovos 
už unijistų ir bendrai darbi
ninkų reikalus, galima pri
pažinti. kad jis kompani
joms (nędam.okėtomis darbi
ninkams algomis) buvo sutau- 

sau.

do.
Mokytojų Unija reikalavo 

mokytojams po $750 metinių 
priedų.

Posėdžiuose daugiausia lai
ko praleidžiama ieškojimui 
šaltinių atpildyti tą 30 milijo
nų nedateklių, kuris susida
rys neuždedant 3 procentų 
sales taksų ant visuom O 
patarnavimo biznių. Tiek ti
kėjosi iš ton pinigų gauti. 
Lot biznieriai smarkiai užpro
testavo, grasino, tad valdinin
kai tą planą atmetė.

DOUGLASTON
Mūrinis Colonial Center Hall, 7 rū
mu 4 miegrūniiai, slaie stogas, 2 
karam garadžius, screened porcini, 
3 pilnos maudynės.

Kaina $25.000
Telefonųokite: BA. 9-6291

<95-97)

RIDGEWOOD—BROOKL1 N

S rūmų namas, su dvejais loflais.

Kaina $13,000 
Telefonuokite 
l'Lster 8-1957

• 92-99)

negu gavo
N.

Motoristas pašovęs 
du išdykautojus

Būrys jaunuolių sumanę pa- 
mandravoti ant kelio. Važiuo
jančiam motoristui vis brukę- J

‘ tas Simon W. Gerson ir šiame 
į posėdyje pakartojo reikala- 
j vimą panaikinti tą $1,600,000 
’ sumą, kuri skiriama civilian 
defense palaikymui. Jis jau 

i pjrmesniamę posėdyje buvo 
pareiškęs, kad skyrimas tam 

i pinigų yra jų išeikvojimu, nes 
1 atominių ir h yri r o g o n i n i ų 
| bombų ii- greičiausių lėktuvų 
i kare tie tupinėjimai su kibi

au laistomąja žarnele 
nereiškia.

I IR 2 MEDINIAI SlJ SKLEPAIS 
i 

Tik keletas beliko dek j 
didelio publikos pageidavimo 

VA Approved 10% Cash Š/h ino.
Mortgiėiai “ 

BRUCKNER BLVD. A LASALLE & 
WATERBURY AVENUES

1 medinis 6’š rūmų. |’2 maudynių
2 mediniai 41? rūmų ir 4 rūmų 
Garadžius. moderniškai statyti. Per
ėjai, ekspertų konstrukcija, dubilii 
laiptai, aliejum šildomi. Su žolyniu- 
kais, medžiais apsodintas boulevoras

Builders On Premises
Teis, TA. 8-8106 — TA. 9-6838

nie-

lu erzinti. Vyriškis paleidęs* 
du šūvius i mašiną. šūviai 
sužeidė 16 motų vyruką ir 13 
motų mergšę. Išsigandęs, au
ti, vairuotojas su pašautaisiais 

ko i artimiausią gaso

Costello pripažintas 
prasikaltusiu

Cengsteriukai sužeidė 
traukinio motormana

a m b u 1 a n s a s s u ž e i s t i e - 
Policija apklausinėje 

jaunuolius.

p a s u 
stoti.
i a ir 
šiem s. 
visus 8

šovėjas pasisukęs ir nuva 
žiavęs atgal, dingo nežino 
m as.

Žinomasis gemblerių starn-

tu. Tačiau ne už gemblerys- 
rtę, bet už tai, kad už tomis 
gemblerystėmis gautus turtus 

i nemokėjęs taksų. Kaltinime 
; sakę, kad nedamokėjęs $52.-

Būrys palaidų jaunukų ge
gužės 13-tos prievakarį akme
nimis apšaudė IRT traukinį 
Brooklyne tarp Sutter ir Uti
ca Avės, stočių. Ištiškusios i 
traukini stiklų skeveldros su
žeidė motormano akį. Del tos 
priežasties 8 vagonų traukini 
turėjo sustabdyti. Kito trau
kinio vairuotojas pravažiuo
damas suprato, kad kas nors 
negerai, pranešė Į stotis.

Sužeistojo Samu A Newma- 
no akis gal neprarasianU re
gėjimo.•fr*'

Dalyviai buvo

Aido Choras

LDS kuopu 
kęs gegužės

i Auditori joj’o,

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai

SU 

dalyvaus.

Seimo, kuris Įvyks
13 ir 14 dienomis

LDS kuopos dabar ruošiasi 
prie LDS 
liepos 12, 
Chicagoje.

Nesugalėjimas 
kelis pastaruosius 
Laukiame, kada jis pilnai su- 
sveiks ii’ vėl su mumis vei
kime

Banketo vedėjas J. Kati- j 
Į i-as pakvietė LDS sekretorių ! 
i Siurbą ir LDS 3-čios Apskri
ties pirmininką A. Matuli 
kiek paaiškinti pie LDS. Tai

Dr. A. PetrikąTONY’S

prak-
J

jau ir iš na- 
linksma gir-

ji pa kamavo 
mėnesius. DANTŲ GYDYTOJAIS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868

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

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barboris

Gegužės men. susirinkimuo
se turėjo Centro Valdybos rin
kimus, o birželio mėnesio su
sirinkimuose rinks Seimui de
legatus.

THE GREATER 
NEW YORK 

FIJNO

Jeigu jam skirtų pilną pa
baudos mierą, kiek nusakyta 

už esamus jam kaltini- 
ji galėtų nuteisti iki 15 
kalėti ir $30,000 pini- 
pabaudos. .To kaucija 

nuo buvusiu

banketas, įvy- 
15 d.. T a’bert.v 
gerai pavyko, 
pirmos rūšies.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

i 4 Z 3 AG f » H K I N 5 8 0 & 0 U G H S į 
r .a. . ■ ••• J

Užlaiko Įrengtą

BAR&GRILI
glies pakrauta vilkstine. Kro- programos ir buvo, 
vinio svoris dvigubai viršijo 
planini. Kiekvienai motoro 
arklio jėgai teko krovinių 3 
tonomis daugiau, negu numa
tyta pagal normą.

Kapitono Kačiulio vadovau
jama laivo įgula, plaukdama 
prieš -sraunią srovę, pristatė 
vilkstinę į paskirties vietą 
trimis valandomis anksčiau, 
negu nustatyta grafiku.

Laivų “Amūras,” “Frun
ze,” “ždanovas” ir kitų Įgu
los, sumaniai išnau dedamos 
upės sraunią bei lėtą srovę— 
laivo rezervus, — paspartin
tais tempais perveža i Ne
muno aukštupį ir žemupį trą- 

. šas, grūdus, maisto, produk
tus ir miško medžiagą. Kiek
vieno garlaivio variklis vidu
tiniškai apkrautas 30 procen
tų daugiau už planinę nor
mą.

Paremdami Maskvos įmonių 
kolektyvų iniciatyvą, Nemuno 
upeiviai kelia upių laivyno 
našumą. Jie įsipareigojo šiais 
metais pervežti viršum plano 
40 tūkstančių tonų krovinių 
liaudies ūkiui navigacijos pla
ną įvykdyti iki lapkričio 7 
d., 20 procentų padidinti per
vežimus stūmimo metodu.

Kalbėjausi su LDS iždinin
ko Weisso * kaimynais. Jie 
sako, kad Weiss šiuo motu žy
miai sustiprėjęs.

i mų išeina. Tai 
i dėti.

Paskutinė, visuotina 
tika pirm važiavimo vaidinti 
Norwoode Įvyks šio trečiadie
nio vakarą, gegužės 19. Pra
džia 7:30. Vipi choristai at
vykite laiku.

Valdyba

Susirinkimas
Moterų Klubo susirinkimas 

Įvyks gegužes 20-tą, 8 vai, 
vakaro, Liberty Auditorijos 
patalpoje. Visos narės prašo
mos atvykti, nes turime svar
bių reikalų, o šis yra pasku
tinis susirinkimas pirm išva- 
žinėjimo atostogų.

Valdyba

32 Ten Eyck St Brooklyn, N. Y
Laisvės
Piknikas 
Brooklyne

Tai visos Didžiojo New 
Yftrko apylinkės sąskridis 
pasilinksminimui ir paramai 
dienraščio Laisvės. Bus toje 
pačioje vietojo, kur pernai 
buvo:

National Park & Hali
63-13 38th Ave., Woodside, L. I.

V.rtjtą 
July CZJ.—

PETST LANE 
DRUGS. Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai. ligoniu kambariui reikmenys 

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

Receptu Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6288

• MATTHEW A. J
: BUYUS :
. ĮBUYAUSKA8) .

t

Medus su Arbata
4

» 
» 
»*
»

»

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS"

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

4

4

4

4

4 
4

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

KVORTA MEDAUS $1.25 
Gaunamas Laisvės Įstaigoj

skirti 
mus, 
metų 
ginęs
tuojau pakelta 
$5,000 iki $25,000.

Costello, žinoma, kalėjime 
ilgai nebus. Jo byla būsian
ti apeliuojama, nežiūrint, ko
kia jam bus pabauda, didelė 
ar maža.

ŽADA DUOTI SLAUGĖMS 
ALGŲ PAKĖLIMUS

Naujasis ligoninėms komi- 
sijonierius Dr. MacLean skel
bia, kad jis bandysiąs gauti 7 
milijonus dolerių- pakėlimams 
algų. Jo planas esąs pradi
nėms slaugėms mokesti pa
kelti iki $3.300. Dabartinė

JANSENAS GRASINA 
MOKYTOJAMS

Mokyklų viršininkas Janso
nas pagrasino bausmėmis mo
kytojams, kurie atsisak.rtų ei
ti ekstra pareigas po moky
klos valandų.

High School Teachers Asso
ciation buvo paskelbusi, kad 
su gegužės 17-ta tie šalutiniai j 
veiksmai sustabdomi protestui ' 
prieš valdžios nesiskaitymą su • 
mokytojais. Jie reikalauja ■ 
$750 i ‘ ‘ 
Jiems žadama tiktai $450. ir 
tai ne visiems vienodai—vi
sokiems viršininkams dau
giau, eiliniams mažiau.

Jausenas sako, kad prieš 
protestuojančius bus pavarto
ta dar Impellitterio laikais 
priimta rezoliucija, kuri atsi
sakiusius nuo ekstra pareigų 
skaito “pavojingai prasižen
gusiais profesinio užsilaiky
mo nuostatams.” ’

Valydamas kaminą 90 pė
dų aukštumoje Lido Beach, 

I L. I.. darbininkas pajuto šir
dies ataką. Jis spėjo atsi- 
gulti ant pastolio ir taip iš
liko nenukritęs. JĮ šiaip taip 
nukėlė policistai ir nugabeno 
Į ligoninę.

metinio algų priedo, Į nos moterySt
Brooklyne Įkalintos 3 &u- 

, kurios apsiren
gusios vienuoliškai rinko gat
vėse ir Įstaigose aukas “dievo 
garbei,” bet tų aukų nenešė

Areštuotas vienos vyras, ku
ris joms buvo šoferiu, vežio
toji! iš pablogėjusios padėties 
Į patogesnę.

TRANSIT 
NE VISAI

Transit 
visai

AUTORITETE 
RAMU
Autoritetas nutarė 

nedaryti stenografuo
tų užrašų iš autoriteto mitin
gų eigos, nes Kleinas, kuris 
daugeliu klausimų nesutinkąs 
su kitais, reikalauja visus au
toriteto darbus skelbti spau
doje.

Kleinas pareiškė, kad toks 
tarimas reiškia bandymą pa
slėpti nuo visuomenės auto
riteto veiksmus ir ypdčiai nu
slėpti mažumos pasiūlymus ir 
reikalavimus.

New Yorko tiltais, tuneliais 
'ir kitomis transportacijos prie
monėmis važiuotės nelaimės 
pernai numažintos 60 procen
tų. Už tai uosto prižiūrovai 
gavo pagyrimą.

Valstijinis pašto viršinin
kas Summerfield atstatė iš 
pareigų demokratą Albany 
pašto viršininką Hayes, o jo

Valstijinis pašto viršinin- 
Glas.

Norintieji pirkti bizvį, na. 
mą ar ūkį, pajieškokite v^rogų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

4 pūsi. Laisvė (Liberty) Antrad., Gegužės (May) 18, 1954




