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Nuo kojų iki galvos.” ________________________________________________ ______________ ________ ________________________ _

Pavoj

Atsipeikėję advokatai. 
Tiesiai iš sniegenų. 
Jaunimas ir taika.

A. BIMBA

Praėjusį sekmadienį per 
radiją klausiausi net dviejų 
stambbd senatorių, republi- 
konų,' dešiniųjų, Knowland 
ir Bridges. Tegu juos...! 
Abudu reikalavo eiti į ato
mini kara dėl Matsu ir v *•
Quemoy salų.

Girdi, atominėmis bombo
mis nušluosime Kinijos di
džiuosius miestus. Mes juos 
pamokinsime, tuos kinie
čius, kaip ant svieto gyven
ti!

Baisu net klausyti,
nau: šitie vyrai yra pavo
jingi. Jie sėdi senate ir tu
ri daug įtakos.

M a-

Klerikališku 1 
dienraštis dėsto:

“Ligšiol mes žinojome! 
vieną labai aiškų dalyką, 
kad pasaulio taikai palai
kyti dabartinėje tarptauti
nėje konjunktūroje yra rei- 
ksftinga Amerikai būti apsi
ginklavusiai nuo kojų iki 
galvot ir savo draugus-są- 
jungininkus laikyti stipriai 
apginkluotus.”

Ir ten pat tuojau tas juo- 
dašimtlapis šaukia:

“Dabar lyg jau kitaip 
prabilta. Nejaugi naujo po
sūkio šiuo požvilgiu susi
laukiame?”

Klerikalai bijo, kad gali 
įvykti didžiųjų valstybių 
konferencija ir kad toje 
konferencijoje gali jos su
sitarti sumažinti apsigin
klavimą.

€

“Nuo kojų iki galvos” ap
siginklavimas yra pavojin
ga filosofija. Kai viena ša
lis taip šneka ir elgiasi, tai 
to paties siekia ir kitos ša
lys. Kur tada galas? Kur 
tada žmonijos išeitis?

Tepasilieka karas ir sau- 
ž^dystė.

> Labai laikas dūmoti ki
tas dūmas. Labai laikas 
kalbėti apie nusiginklavi
mą ir karų panaikinimą.

Mes nesakome, kad viena 
Amerika ar kita kuri šalis 
turi, nieko nepaisydama, 
viena visiškai nusiginkluo
ti. Bet mes sakome, kad 
visos.didžiosios šalys turi 
tartis ir susitarti ginklavi
mą sumažinti ir eiti prie vi
suotino nusiginklavimo.

Milwaukee miesto advo
katų susivienijimas pasisa
kė už tai, kad advokatai ne
sibijotų teismuose ginti ra
dikalus. Niekas neturi tei
sės tokius advokatus smerk
ti, žeminti bei niekinti ir 
kenkti jų karjerai.

be abejo, padrąsins 
rūpinti žmo-a

nių civilinėmis teisėmis.
Graži naujiena ir iš Ca- 

lifornijos. Californijos ad
vokatų susivienijimas atme
tė reakcininkų sumanymą

Sen. Neeiy smarkiai kritikavo 
Prezidentą Eisenhowerj

Churchill už keturių didžiųjų 
pasitarimus he atidėliojimo

Cleveland, Ohio. — Praė
jusį pirmadienį automobi
listų unijos konferencijoje 
kalbėjo senatorius Matthew 
M. Neely, demokratas iš 
West Virginijos. Kalbėjo 
nepaprastai aštriai. Jo kal
bą karštai sveikino trys 
tūkstančiai delegatų.

Senatorius Neelv sakė, 
kad Eisenhoweris neturi 
tinkamų kvalifikacijų būti 
šalies prezidentu. Prezi
dento administracija esanti 
panaši į Babelio bokštą. Tai 
esąs “amžinas suirutės pa
minklas.”

ly palietė prezidento ir pa
žiūras į religiją. Tame jis 
□rezidentą išvadino “veid
mainiu.” Girdi, jis Įsirašė 
i bažnyčią ir pradėjo ją lan
kyti tiktai tada, kada tapo 
išrinktas prezidentu.

Senatorius Neely i prana
šavo, kad Eisenhoweris kan
didatuos 1956 metais antra
jam terminui. Girdi, to rei-

interesai. Jis pasmerkė pre
zidentą už atsižadėjimą rin
kiminėje kampanijoje sudė- 

Senatorius Nee-' tų balsuotojams pažadų.

Dulks reikalauja užgir- Automobilistii vadai rei-
iii Paryžiaus sutartis

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius John Foster 
Dulles pareikalavo, kad Se- 

! natas be jokio atidėliojimo į 
užgirtų Paryžius sutartis 
dėl apginklavimo Vokieti
jos. Jis džiaugiasi, kad su
tartis užgyrė Francūzijos 
parlamentas. Jis sakė, kad 
dabar reikia visu smarku- 

‘ mu mestis darban dėl ap
ginklavimo Vakarų Euro
pos. Manoma, kad Senatas 
išpildys Dulles reikalavimą 
ir sutartis ratifikuos dar 
šią savaitę.

kalauja aukšty duoklių
Cleveland, Ohio. — Unit

ed Automobile Workers uni
jos vadovybė siūlo konven
cijai, kad ji pakeltų nari- J 
nes < 
mėnesi. Tai' būtu aukščiau
sia narinė duoklė visoje 
Amerikos unijų istorijoje.

Kam tokia aukšta duo- ■ 
klė reikalinga? Ji esanti į 
reikalinga sudarymui uni- ■ 
jos streikų fondo iš 25 mili- . 
jonu dolerių. Reuther sa-; 
ko, kad gali prisieiti eiti į' 
streiką už metinės algos ir i

Londonas. — Daug kas 
čionai tapo nustebinti prem
jero Churchillo pareiškimu 
parlamentui. Jis pasakė, 
kad jis pritaria be jokių ce
remonijų sušaukimui ketu
rių didžiųjų valstybių vy
riausių vadų pasitarimo. O, 
kaip žinia, tokiam pasitari
mui dabar priešinga Brita
nijos užsienio reikalų mi
nisterija, kuriai vadovauja 
Anthony Eden. Eden prieš 
porą dienų tame pačiame 
parlamente parėmė prezi
dento Eisenhowerio nuomo
nę, kad pirmiausia reikėtų 
pasitarimus turęti tarpe ke
turių didžiųjų valstybių už
sienio reikalų ministrų. Te
gu jie, sako, susirenka ir 
paruošia dirvą premjerų 
susirinkimui.

Britanijos spauda ir poli
tikieriai dabar diskusuoja 
klausimą: kodėl Churchill 
nesusitarė su savo užsienio 
reikalų ministru nustaty
mui vienodos politikos? Yra 
tokių, kurie sako, kad Chur
chill greitoje ateityje pasi
trauks iš premjero vietos, 
todėl nelabai tepaiso, ką‘jis 
dabar kalba. Anthony Eden 
jį pavaduos ir nustatys gai-

Bruselis. — Belgijos par
lamento dauguma atmetė 
katalikų frakcijos reikala
vimą pasmerkti vyriausybę 
už numalšinimą kataliku 
studentų riaušių. Belgijos 
vyriausybei vadovauja so
cialdemokratai.

PREZIDENTO PLANAS ŠALIES
duokles iki $7.50 per i MILIIIrTNIAMS" 'REZERVAMS

Washingtonas. — Atsto
vų Buto Militarinių Jėgų 
Komisija užgyrė preziden
to Eisenhowerio planą dėl 
militarinių rezervų. Ap
klausinėjimas ir studijavi
mas tesėsi dešimt savaičių. 
Dabar visas klausimas eis 
pilnam Atstovų Butui. Pa
gal šitą planą, sakoma, su

Gubernatorius atmetė 
skebinį biliy

Topeka, Kansas.—Ir Kan
sas valstijos Seimelis buvo 
priėmęs taip v a d i n a m r 
“right - to - work bilių.” 
Gerai, kad valstijos guber
natorius Hali bilių vetavo- 
itmetė. Tokie skebiški įsta
tymai gyvuoja 18 valstijų. 
Jais pasinaudodami samdy
tojai triuškina .darbo uni
jas.

San Salvador. — Kovo 28 
d. čionai buvo jaučiamas 
smarkus žemės drebėjimas. 
Nuostolių nepadaryta.

išmesti iš profesijos tuos 
advokatus, kurie vadovau
jasi mūsų šalies Konstitu
cijos Penktuoju pataisymu.

Tas tik parodo, kad ir 
advokatai pradeda atsipei
kėti ir įsidrąsinti. Makar- 
tistinė pavietrė nebetaip 
baisi darosi.

Labai mokytus žmones la
bai sunku suprasti ir tada, 
kada jie kalba apie mūsų 
nelaimes. ’

Paimkime amžinąją se
natvės ligą “sclerosis.” Tai 
gyslų kietėjimo liga.

Nuo ko ji paeina? Aiš
kina Dr? Alvarez: iš maisto 
mūsų smegenis pasiekia 
“glutamic acid,” kuri che
miniai pavirsta “glutom- 

(Tąsa 2-ram pusi.)

Federacijos vadas kalhčjo 
automobilistų konvencijoj; 
nutarė steigt 25 mik fondą
Cleveland, Ohio.—Nuo to kė už sudarymą milžiniško 

laiko, kai 1935 metais susi-1 kovos fondo. Tikslas tokia- 
organizavo CIO, Amerikos j me fonde turėti dvidešimt 
Darbo Federacijos vadai; penkis milijonus dolerių, 
jam skelbė tiktai kovą. Nie- Tačiau, kai atėjo klausimas 

pakėlimo mokesčių į toki 
fondą, k o n v e n cijoje kilo • 
s m a r k us pasipriešinimas. 
Tūli delegatai nurodinėjo, 
kad vadu reikalavimas iš 
narių mokėti į mėnesį po 
penkis dolerius yra perdi-

kados Federacijos preziden
tas nepasirodydavo jokios 
CIO unijos konvencijoje. 
Todėl skaitoma labai dide
liu, tiesiog istoriniu atsiti
kimu, kad į United Auto
mobile Workers (CIO) 
unijos konvenciją pribuvo 
ir kalbėjo Federacijos pre
zidentas George Meany. Jo 
pasirodymą ir kalbą labai 
entuziastiškai sveikino kon
vencijos delegatai.

. George Meany pažadėjo 
automobilistams visokerio
pą paramą jų būsimose de
rybose su automobilių pra
monės savininkais. Kaip 
žinia, pirmiausia derybos

konvencija nubalsavo duo
kles pakelti, vadų reikala
vimą patenkinti. Unijos 
prezidentas Reuther pareiš
kė, kad už pakėlimą balsa
vę 98 procentai delegatų. 
Nuo dabar šioje unijoje na
rinė mėnesinė duoklė bus 
net $7.50.

Tik tas geras dalykas,

kitus unijos statomus sam- į 
dy to jams rei k a 1 a v i m u s. i 
Toksai streikas prie dabar- i 
tinių sąlygų autom o b i 1 i ų j 
pramonėje, girdi, kaštuotų . ...
didelius pinigus. Todėl ■jo eiau, negu reikalavo 
laimėjimui esą reikalinga ( 
turėti fondą iš 25 milijonų j 
doleriu.

Dabar automobilistai mo-! 
ka po $2.50 per mėnesį, j 
Reiškia, unijos viršininkai 
nori, kad nariai pridėtų dar 
po penkis dolerius per mė
nesį. Tiesa, šitokia pakelta 
duoklė turėtų tęstis tiktai 
tol, kol praeis derybos su 

j korporacijomis ir nebebus 
reikalo kalbėti apie streiką.

Nepasakoma, ką unijos 
ižde tokia milžiniška suma 
pinigų veiktų, jei streiko 
nebūtu ? v

Nubalsavo duoti dau-

Washingtonas. — Atsto
vu Butas nubalsavo skirt1’ 
farmerių subsidijoms daug 
daugiau, negu vyriausybė 
reikalavo. Duodama šimtas 
milijonų dolerių daugiau. 
Viso farmeriams bus išmo
kėta iš' valdžios iždo apie 
pusantro bilijono dolerių 
per 1956 metus.

1959 metais mūsų šalis tu
rės pilnai militariškai pa
ruoštų du milijonus rezer
vų. Tokie rezervai, kilus 
karui, gali būti pašaukti 
tarnybon trumpiausiu lai
ku. Tokia rezervų armija 
reiškia krašto militarizavi
mą. Tam priešinga Ame-1 
rikos pažangioji visuomenė. į

Pikietavimas yra 
legalus

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Aukščiausias 
Teismas patvarkė, kad jo
kia valstija neturi teisės už
drausti darbininkams pi- 
kietuoti, pasiremiant anti- 
trustiniu įstatymu. Ramus 
pikietas yra ir turi būti 
pripažintas legaliu darbi
ninkų veiksmu.

Maskva. — Tarybų Są
jungos Komunistų Partijos 
sekretorius Chr u š č i o v a s 
lanko šalies kolūkius. Tuo- 
mi jis skatina kolūkiečius 
pakelti žemės ūkio gamybą.

eis su General Motors, pas- kad unijos vadovybė užti- 
kui su Fordo korporacija, krino, jog tos penkinės ne- 
Meany sveikino automobi- bereikės mokėti, kai minė- 

reikalavi- tas fondas pasieks 25 mili- 
Jis pareiškė, kad tie jonus ir kai bus pasirašy- 

skina Ameri- tos naujos sutartys su sam- 
kelią į ūdytojais.

listų keliamus 
| mus.
reikalavimai 
kos dirbantiesiems 
naują, šviesią ateitį.

O, kaip žinia, svarbiausias 
reikalavimas’yra įvesti ga
rantuotą metinę algą. Au
tomobilistų unija bus pirma 
unija tokį reikalavimą iš
kelti ir už ji kovoti. Fede
racijos prezidento užgyni
mas šio reikalavimo skaito
ma labai svarbiu reiškiniu. 
Aiškinama, kad neužilgo 
automobilistus pradės sekti 
ne tik kitos CIO unijos, bet 
ir Darbo Federacijos uni
jos. Sakoma, kad nuo da
bar šis reikalavimas taps 
svarbiausiu reikalavimu vi- 
su uniju visose derybose dėl 

Kruvinos kovos Vietna- [ąiaujų kontraktų.
■ 22 milijonų streiko fondas 

Automobilistų unijos kon
vencija vienbalsiai pasisa-

Ateityje suteiks apsau-i 
gą ir vice-prezidentui !

Kongresas nubalsavo su-; 
teikti policinę apsaugą ir | 
Pilies vice-prezidentui. Iki- i 
<iol tokia apsauga būdavo, 
duodama tiktai’prezidentui.'

mo sostinėje Saigone
Saigon. — Pietinės Indo- 

kinijos sostinėje eina kru
vinos kovos tarpe valdžios

Albany, N. Y. — Valstijos 
senatas užgyrė gubernato
riaus Harrimano kelių rei
kalams išleisti $750,000,000. 
Tam būtu išleisti bondsai. 
Bet bondsų išleidimą turės 
užgirti New Yorko valsti
jos žmonės referendumu. 
Tame gubernatoriaus plane 
siūloma pakelti nuo 4 iki 6 
centų ant galono bazolinos kirtimas užsibaigs, 
kainą. v i

tūlų sektų, kurios turi ar
miją ir nori nuversti prem
jero Diem vyriausybę. Ši
tą vyriausybę labai karštai 
palaiko Amerikos spėkos. 
Kuomi šis ginkluotas susi- 

, dabar 
dar sunku pasakyti.

GUB. HARRIMANO PLANAS 
GYVENAMŲ NAMŲ TAISYMO

Albany, N. Y. — Gub. 
Harriman sako, kad New 

-Yorko valstijoje gyvenamų
jų namų padėtis yra skan- 
dališka.
vienetų reikalingi greito 
taisymo.
mų reikalingi pamatinės re
konstrukcijos; 97,000 namų 
neturi
305,000 neturi privatiškų

Net 732,000 šeimų

Iš tų 215,000 na-

tekančio" vandens;

išeinamųjų bei maudynių, 
o 115,000 yra be tekančio 
šilto vandens.

Gub. Harriman reikalau
ja, kad tuomi turėtų su
sirūpinti ne tik miestai, no 
tik valstija, bet ir federa- 
lė valdžia. Padėties patai
symui jis siūlo ištisą as
tuonių punktų programą. I

Ar ji to pažado laikysis 
ir ar nesuras pateisinimo 
palaikyti tokią aukštą duo
klę pastoviai, tiktai ateitis

Už platesnę politinę veiklą
Federacijos prezidentas 

Meany priminė konvencijai, 
kad suvienytas unijų judėji
mas turės vis daugiau ir

dirbančiųjų politinę veiklą. 
Jis sakė, kad nesiranda ki
tokio būdo nušlavimui Taft- 
Hartley įstatymo ir visų 
valstijinių įstatymų, nu
kreiptų prieš unijas, apart 
plačių politinių veiksmų. 
Reikia, sako, išrinkti Kon- 
gresan tokius žmones, ku
rie nepamirš savo pažadų, 
kurie užtars dirbančiuosius.

Pataria nesakyti vėžiu i Pasmerkė Izraelį 
sergantiems ju ligos

Los Angeles, Calif.—Bal- 
timorietis Dr. Bartemeier 
sajro, kad gydytojai jokiu 
budu neprivalo savo ligo
niams sakyti, kad jie ser
ga vėžiu. Sužinojęs žmo
gus nelaimę, Įpuola despe- 
racijon, ir tada jau daug 
sunkiau ji pagydyti. Ge
riau, girdi, gydyti nuo vė
žio ligoniui tatai nežinant.

Washingtonas. — Demo
kratų partijos vadai reika
lauja, kad prezidentas su
stabdytų kalbas apie reika
lingumą karo. Jie sako, 
kad jeigu administracijos 
žmonės nesiliaus gąsdinę 
nauju karu, demokratams 
bus sunku remti preziden
to politiką.

Jungtinės Tautos, N. Y.- 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba praėjusi antradieni 
vienbalsiai pasmerkė Izrae
li už Gazos incidentą. Ta
ryba surado, kad užpuoli
mas ant arabų buvo nepa
teisinamas. Tai gal bus be
veik pirmas toks atsitiki
mas, kad Saugumo Tarybo* 
je vienbalsiai buvo pasisa
kyta tokiu svarbiu klausi
mu.

Washing fonas.— Atstovų 
Butas priėmė naujas taisy
kles vizitoriams. Ateityje 
svečiai turės nerūkyti, ne
sikalbėti, jokių užrašų ne
daryti, drabužių nedėti ant 
“railingo.” Kiekvienas gaus 
taisyklių sąrašą. Kuris jų 
nesilaikys, bus prašalintas.
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LIETUVOS AUKšč. TA- 
RYBOS-PARLAMENTO 
DEPUTATŲ SUDĖTIS
Š. m. vasario men. 27 d, 

Lietuvoje įvyko Aukščiau
sios Tarybos (parlamento) 
deputatų rinkimas. Iš viso 
Lietuvoje yra 209 rinkimi
nės apygardos, iš kurių bu 
vo išrinkta po vieną depu
tatą.

SUVALDYTI JUOS!
DEŠINIEJI REPUBL1KONŲ lyderiai nuolat karto- 

ja propagandą už karą su Kinijos Liaudies Respublika.
Tarp tų karo instigatorių yra senatorius William 

F. Kndwland. (Jis pareina iš Kalifornijos, bet tūli 
žmonės sako: Knowland yra Formozos atstovas Jung
tinių Valstijų senate.)

Kitas Knowlandui panašus senatorius — Styles 
- Bridges.

Praėjusį sekmadienį jiedu pasisakė už tai, kad Jung
tinės Valstijos būtinai turi išlaikyti Čiang Kai-šekui 
nedideles salas Quemoy ir Matsu, esančias prie pat Ki
nijos sausžemio. Girdi, mūsų šalis privalo naudoti vi
sas jėgas tam reikalui. x

Teisingai šituos senatorius kritikavo demokratas 
senatorius Lyndon B. Johnson. Johnson sako, jog tai 
yra neatsakingos kalbos, jog tai yra propaganda už ka
rą, ir jis reikalauja, kad tie dešinieji republikonai su
sivaldytų.

ĮDOMŲ DALYKĄ šiomis dienomis pasakė preziden
tas Eisenhoweris. Gal būt norėdamas atmušti tas Know- 
lando ir Bridgeso kalbas, Eisenhoweris pareiškė, kad 
jis netiki, jog dėl tų nedideliii salų kils karas.

Bet jeigu jis nekils, tai kodėl? Prezidentas at
sako, jog, girdi, Kinijos Liaudies Respublika nedrįs karą 
pradėti. Ji nedrįs dėl to, kad nesanti tam pasiruošusi.

Toks samprotavimas nepastato mūsų šalies pasau
lio akyse nei kiek geresne. Jeigu mūsų šalies vyriausybe 
palaiko Čiang Kai-šeko pusę dėl tų salelių, esančių palei 
pačią Kiniją, tai jau savaime suprantamas dalykas, kad | 
tai yra agresija.

Kodėl Amerika turėtų palaikyti Čiang Kai-šeko kli
ką, kurią Kinijos liaudis išvijo prieš virš penkerius 
įlietus ?!

Ar ne teisingiau ir ne gražiau būtų pasakyti, kad 
mes įsakome Čiang Kaisšekūi iš kalbamų salų pasi- j 
traukti, o jei jis neklauso, mes atsisakome jį ginti, kai j 
kinų tauta pradės jį mušti

TAI VIS DEL ŠALTOJO
KARO POLITIKOS

GAVOME VILNIAUS laikraččhj, kur radome tokį 
Tasso pranešimą:

“Vasario mėnesį JAV Radijo inžinierių institutas 
atsiuntė TSR Ryšių ministerijai kvietimą tarybiniams 
specialistams dalyvauti kasmetiniame nacionaliniame 
Instituto susirinkime, kuris įvyks kovo 21-24 dd. Niu
jorke. Kvietime buvo nurodoma: ‘Mes žinome, kad 
jūs arba jūsų organizacijos nariai nepraleisite šio svar
baus įvykio/

“TSRS Ryšių ministerija perdavė šiuos kvietimus 
Visasąjunginei Popovo vardo radiotechnikos ir elektroš 
ryšių mokslinei-techninei draugijai, kuri pareiškė norą 
husiųsti grupę specialistų į JAV Radijo inžinierių insti
tuto nacionalinį susirinkimą ir paprašė vizų šios grupės 
nariams.

“Kaip sužinota, JAV valstybės departmentas atsisa
kė išduoti vizas grupei tarybinių inžinierių, motyvuo- 

• damas savo atsisakymą tuo, kad JAV Radijo inžinierių 
institutas tariamai nesiuntęs TSRS Ryšių ministerijai 
’{Švietimą nusiųsti grupę tarybinių atstovų į nurodytą 
Instituto susirinkimą.

“Atsisakymo išduoti vizas tarybiniams radijo inži
nieriams vykti į JAV tarybinė visuomenė negali nelai
kyti nauju pasireiškimu politikos, priešiškos tarptauti
niam bendradarbiavimui mokslo ir kultūros srityje.”

Ką gi visa tai rodo? Tai rodo, jog kalbos apie 
“geležinę uždangą,” dengiančią Tarybų Sąjungą ir ki
tus socialistinius kraštus, yra visiškai be pagrindo. į 
ariapūs “geležinės uždangos” vyksta įvairūs amerikie
čiai ir kitų “vakarinių kraštų” žmonės: laikraštininkai, 

■ mokslininkai, visuomenininkai. Buvo ten įsileistas ir 
gražiai priimtas net ir Hearstas, .aršus tarybinės san
tvarkos priešas. Na, o pas mus, kaip matome, neįsi- 

• lėidžiami net ir tie tarybiniai mokslo žmonės, kuriuos 
amerkinės organizacijos kviečia atvykti.

y * Ai’gi nereikėtų tam kartą ant visados padaryti 
t J

NUBAUDĖ
PANAMOS RESPUBLIKOS seimas nubaudė bu- 

vusį šalies prezidentą Jose Ramon Guizado aštuoneriems 
metams įkalinimo už tai, kad Guizado dalyvavo są
moksle nužudyti šalies prezidentą Jose Antonio Remon.

Guizado, kaip patirta, pats Remono neužmušė, bet 
jis tik sąmoksle užmušti dalyvavo, nes tikėjosi pats 
gauti (ir gavo!) prezidento vietą.

Tokių įvykių netrūksta. Viėnas panašių įvykių yra 
gabiai įdramatizuotas Šekspyro “Hamlete.”
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-> PASTABOSplentų ministras — Stani-1 
lovas Jankevičius;
Finansų ministras—Alek- 

andras Drobnys;
Komunalinio ūkio minis

tras — Jakovas Sviščiovas;
Kultūros ministras — Jo

nas Smilgevičius;
Maisto prekių pramo

nės ministras — Elijas Bi- 
levičius;

Mėsos ir pieno produktų 
pramonės ministras — Ksa
veras Kairys;

Miestų ir kaimų statybos 
ministras — Juozas Maniu- 
sis;

Miško pramonės minis
tras — Povilas Kurys;

Plataus vartojimo pramo
ninių prekių ministras — 
Stasys Filipavičius;

Prekybos ministras — 
Anatolijus Mikutis;

Ryšių ministras — Niko
lajus Belianinas;
Socialinio aprūpinimo mi

nistras — Juozas Stimbu
rys;

Statybinių medžiagų pra
monės ministras — Geor
gijus Molotokas;

Sveikatos apsaugos mi
nistras — Bronislavas Pen- 
kauskas;

Švietimo ministras — Sta
sys Pupeikis;

Tarybinių ūkių ministras 
Petras Kunčinas;

Teisingumo ministras — 
Albinas Likas;

Užsienio reikalų minis
tras — Ignas Gaška;

Valstybės kontrolės 
aistras — Aleksandras 
f renio va s;

Vidaus reikalų ministras 
—Alfonsas Gailevičius;

Vietinės ir kuro pramonės 
Ministrų Tarybos Pirmi- į ministras — Vaclovas Bo- 

ninko pirmasis pavaduoto- j reika;
jas — Eduardas Ozarskis;;

Ministrų Tarybos Pirmi- ■
ninko pavaduotojas—Alek- i 
siejus čistiakovas;

Ministrų Tarybos Pirmi-1 
ninko pavaduotojas — Jo- j

Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininko pavaduotojas— 
Mykolas Junčas - Kučinskas 
— Žemaičių Naumiesčio 
apygardos deputatas.

Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
sekretorius — Stasys Nau
jalis — Babtų apygardos 
deputatas.

Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
nariai:

Aldona. Balsevičienė — 
Černiachovskio apygardos 
deputatas.

Juozas Bartašiūnas — Jo
niškio miesto apygardos de
putatas.

Eugenija Kasnauskaitė— 
Aleksoto apygardos deputa
tas.

Marijonas Kenevičius — 
Dzeržinskio apygardos de- 
puntatas. :

Juozas Matulis — Neva- j 
rėnų apygardos deputatas.:

Vitas Muraška — Nau
miesčio apygardos deputa
tas. i

Kazys Pečiokas — Varė- i 
nos apygardos deputatas. '

Alfonsas Randakevičius- i 
Kruonio apygardos deputa-

susiiinko į posėdį š. m. ko
vo 17 d. Įdomų pranešimą 
Madare mandatinės komisi
jos pirmininkas S. Mali
nauskas. Tarp kitko prane
šėjas sakė:

“Leiskite man, draugai 
deputatai, pateikti kai ku
riuos duomenis, apibūdinan
čius išrinktu i Lietuvos 
TSR Aukščiausiąją Tarybą 
deputatų sudėtį.

“Deputatais į Lietuvos 
TSR Aukščiausiąją Taiybą 
išrinkti geriausieji tarybi
nės liaudies sūnūs ir du
kros, kurie savo pasiauko
jančiu darbu ir nenuilstan- 
ma visuomenine veikla įgi
jo visos liaudies pasitikėji
mą.

“Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos deputatų 
tarpe yra 47 darbininkai, 
35 valstiečiai - kolūkiečiai, 
17 žemės ūkio specialistų, 
12 mokytojų, 8 medicinos 
darbuotojai. 22 Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos deputatai yra mokslo, 
kultūros, meno darbuotojai, 
akademikai, inžinieriai, ra
šytojai, artistai. Išrinktųjų 
deputatų tarpe yra vado
vaujantieji partiniai, tary
biniai ir ūkiniai darbuoto
jai, o taip pat Tarybinės 
Armijos atstovai.

“Moteriai Tarybų Sąjun
goje yra suteiktos lygios 

i teisės su vyru visose ūkinės, 
' valstybinės, kultūrinės ir. 
■ visuomeninės-politinės vei-' nas Laurinaitis 
klos srityse. Metai iš me
tų pas mus auga moterų po
litinis aktyvumas, didėja jų 
vaidmuo ūkiniame ir kultū
riniame šalies gyvenime. Į 
Lietuvos TSR Aukščiausią
ją Tarybą išrinktos 62 mo
terys; tai sudaro 29.71% vi
sų Aukščiausiosios Tarybos 
deputatų skaičiaus.

“Tarp Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
deputatų yra 4 Stalininių 
premijų laureatai, 1 Socia
listinio Darbo Didvyris, 3 
Tarybų Sąjungos Didvy
riai; 144 Aukščiausišosios 
Tarybos deputatai apdova
noti TSR Sąjungos ordinais 
ir medaliais, 6 deputatai tu
ri garbės vardus.

“Lietuvos TSR Aukčiau- 
siosios Tarybos deputatų 
tarpe 114 žmonių yra bai
gę aukštąjį mokslą ir 57 — 
vidurinį mokslą.

“Aukščiausiosios Tary
bos sudėtis pagal deputatų 
amžių yra 
nuo 
nuo 
nuo 
nuo 
vyresnių kaip 50 metų—50 
žmonių.

“Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos deputatų 
sudėtyje yra 156 TSKP na
riai bei kandidatai į TSKP 
narius ir 53 nepartiniai.”

Antanas Sniečkus — Vii-| 
niaus miesto Centrinės apy-' 
gardos deputatas.

Nikolajus Timofejevas — • 
Vilniaus miesto T a r y b ų i 
apygardos deputatas.

I ministrų kabinetą 
išrinkti;

Ministrų Tarybos Pirmi- i 
ninkas — Mečislovas Ged-' 
vilds;

o.

•>

mi-
Je-

Žemės ūkio ministras —
Vladislavas Augustinaitis;

Žuvies pramonės minis- 
tras —t Vaclovas Mickevi- j 
čius; t

Valstybinės plano komi- j 
sijos pirmininkas. — Alek
siejus Petrovas;

Valstybės saugumo ko- 
į miteto pirmininkas — Ka-

Ministrų Pirmininko pa 
vaduotojas — Kazys Preik v' sas;

Automobilių transporto ir I zimieras Liaudis.

Žinios iš
Mokomi profsąjungos vietiniu 

komitetu pirmininkai

Lietuvos KP Vilniaus mies
to Lenino rajono komitetas 
.sausi/) 11—14 dienomis suren
gė seminarą rajono įmonių ir 
įstaigų profesinių sąjungų vie
tinių komitetų pirmininkams. 
Čia juos supažindino su orga- 
n i z a c i n i u - m asi n iu p rof są j u il
gos vietinių komitetų darbu, 
su apskaita ir atsiskaitomybe, 
su darbo apsauga, darbo už
mokesčiu, sir darbo įstatymais, 
kultūriniu-masiniu darbu, vals
tybiniu socialiniu draudimu ir 
kt. Be to, seminaro dalyviams 
perskaityta .paskaita apie 
tarptautinę padėtį, supažin
dinti su profsąjungų uždavi
niais pasiruošimu rinkimams į | liucinių ir tarybinių kompozi 
Lietuvos TSR 
Tarybą ir vietines tarybas 
kampanijos nletu.

Seminaro dalyviai — vieti
nių komitetų pirmininkai se
minare įgytas žinias pateiks 
vietinių komitetų nariams, ak
tyvui. J. Šakalys

Lietuvos
čiais pavyzdžiais parode, ko
kią susitaiksteliška su cariz
mu politiką kylant darbininkų 
judėjimui Lietuvoje vykdė re
akcinė dvasininkija, kaip ji 
stengėsi užgniaužti darbo 
žmonių/ sąmonę.

Apie sunkų darbininkų gy
venimą carinės priespaudos 
laikais ir laimingą gyvenimą 
dabar kalbėjo senas darbinin
kas - odininkas Podlipskis.

Nuo susirinkusiųjų susitiki
me kalbėjo LTSR Valstybinės 
konservatorijos marksizmo-le
ninizmo pagrindų katedros ve
dėja G i r d z i j a u s k i e n ė.

Susitikimo dalyviams res
publikinio radijo vokalinis an
samblis padainavo eilę revo-
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tokia: deputatų 
24 metų yra 3, 
29 metų — 27, 
39 metų — 50, 
49 metų — 79,

KAS IŠRINKTA Į PREZI
DIUMĄ IR MINISTRŲ

KABINETĄ
Lietuvos Aukščiausioji 

Taryba išrinko savo prezi
diumą ir ministrų kabinetą. 
Prezidiuman, kaip praneša 
Elta, išrinkti: •

Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininkas — Justas Pa
leckis— Platelių apygardos 
deputatas.

Aukščiausiaia torių dainų. ? ‘ Į

Susitikimas su 1905 metų 
revoliucijos dalyviais

LTSR istoriniame-revoliiici- 
niame muziejuje įvyko Vil
niaus darbo žiiioilių susitiki
mas su 1905 metų revoliuci
jos Rusijoje dalyviais 
Brigmanu, Pušiniu, Grin- 
cevičiūte, Lukoševičium, Ma- 
kovskiu, Podlip'skiu, Stankū
nu, Tiškum ir kitais.

Savo prisiminimais apie dar
bo žmonių kovą 1905 metų re
voliucijoje. pasidalino Brigma- 
nas.

Pušinis -papasakojo apie 
pirmųjų sifėikų organi
zavimą Lietuvoje. Jis konkre

A

Vertinga iniciatyva

KAUNAS. — Kiekvieną sa
vaitę Kauno muzikinis dramos 
teatras organizuoja “fabrikų 
dieną.” Jų metu teatre lanko
si miesto fabrikų ir gamyklų 
darbininkai, inžinieriai, tech
nikai, tarnautojai. Prieš pra
sidedant spektakliui,- žiūrovai 
trumpai supažindinami su pa
statymo pagrindine idėja, 
vaizduojamąja epocha.

“Fabrikų dienos” metu jau 
buvo parodyta O. Solodario 
vodevilis “Alyvų sodas,” A. 
Griciaus pjese “Išvakarinės,” 
F. Farkašo muzikinė komedi
ja “Erelio plunksnos” ir kt.

Atskirų spektaklių aptari
muose žiūrovai išreiškia savo 
pastabas. .

Kuomet Stalinas mirė, 
tarp kitų komentarų užsie
nyje buvo ir išsireiškimai, 
kad dabar žymiausiu mark
sistiniu teoretiku pasaulyje 
lieka Kinijos liaudies vadas 
Mao Tse-tungas. Buvo sa
koma:-“ N era abejonės, kad 
su Mao teoretiniame išsila
vinime negali lygintis Ma
lenkovas, negali lygintis 
Molotovas, negali lygintis 
kitas tarybinis vadas.. 

• • • • «
Toks, aiškinimas yra įdo

mus, bet nebūtinai logiškas. 
Tiesa, kad Mao daugiau ne
gu bet koks dabar gyvenan
tis tarybinis vadas yra pa
rašęs knygų marksizmo 
klausimais. Tiesa, kad pa
sauliniu mastu jo vardas 
gal žinomiausias.

Bet teoretikai ne visuo
met yra tie, kurių vardai 
žinomi. Tarybų Sąjungoje 
veikiančiame Markso-Leni- 
no - Stalino institute dar
buojasi eilė mokslininkų - 
teoretikų. Kas jie? Mažai 
kas užsienyje, o gal ir pa
čioje šalyje, pažįsta juos. 
Bet labai galimas dalykas, 
kad jų tarpe randasi “vy
riausieji marksizmo teoreti
kai,” o gal jų yra panašio
je įstaigoje Kinijoje, o gal 
net kitur. 

• • • • •
Paul Robeson nuolat gau

na daugybę pakvietimų at
vykti koncertuoti tai į vie
ną, tai į kitą šalį. Bet, kaip 
žinome, jam neduodamas 
pasas ir jis išvažiuoti ne
gali. Bet paskutinis pakvie
timas y tin svarbus: jį į Bri
taniją kviečia Darbininkų 
Sporto Sąjunga, kad jis 
dalyvautų jos ruošiamoje 
šią vasarą sporto ir meno 
šventėje.

-Ta sporto sąjunga, kaip į 
pranešama, veikia po tie
siogine Darbo Partijos, uni
jų ir kooperatyvų globa. 
Kitais žodžiais, Robesona 
pakvietė darbiečiai, socia
listai, o ne komunistai ar
ba kokie nors jų bendra
keleiviai. 

• • • • •
Mačiau puikųjį lenkišką 

filmą “Penki iš Barskos 
Gatvės,” kuris rodyta s 
Stanley kino-teatre.

Apie to filmo turinį ir 
menines puses jau rašyta, 
tai prie to neapsistosiu. Pa
minėsiu tik, kokį įspūdį su
daro dabartinė socialistine 
Lenkija, kurios plati pano
rama tame filme atsisklei
džia.

Paviršutiniškai visos se
nos Lenkijos valstybinės 
firmos, kaip matyti, palai
kytos. “Pan,” “Pania” ir 
“Panienka” tebeskamba vi
sur, įskaitant valdininkiją, 
vietoje “draugo” arba 
“draugės,” prie ko esame 
pripratę, galvojant apie so
cialistinę šalį. Senas lenkiš
kas erelis ir raudonai-balta 
vėliava plevėsuoja visur, 
nors kartais raudonoji jai 
kaimynė. Policijos unifor
mos ir viskas kita kaip po 
senovei.

• • • • •
Bet tai tik paviršius, nes 

toje senoje 'formoje tvaksi 
socialistinė širdis, su so
cialistinėmis lenktynėmis, 
spartuoliais, statyba, liau
dies švietimu, jaunūomenės 
entuziazmu.

Senoji ir Naujoji Lenkija, 
kaip matyti, suderintos 
harmoningoje vienybėje, ti
krai pagal seną sloganą 
“tautiška.formoje, socialis
tinė turinyje.”

• • • • « •

rodomi filmai iš Lietuvą. 
Taip; puiku ir malonu gir
dėti, kad tolimos Kiniį^ 
žmonės stebėjo “Aušrą prie 
Nemuno” arba “Marytę 
Melnikaitę.” Bet tuo pa
čiu laiku pikta darosi ant 
to viso prakeikto šaltojo 
karo ir pasaulinio pasidali
nimo, kuris neleidžia žmo
nėms dalintis kultūriniais 
atsiekimais.

Taigi, girdint, kad kinai 
mato lietuviškus filmus, 
mes norėtume tikėti, kad 
ir mes juos pamatysime, 
mes, — Amerikos lietuviai.

š.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas:
i

Reikalą turiu su gavimu 
pilietinių popierių. Aš jau 
turėjau vieną apklausinc^- 
mą ir prieš keletą ųjenesių 
išpildžiau peticiją dė? gavi
mo popierių. Laukiu galu
tinio ir paskutinio apklau
sinėjimo. Bet štai ima ir 
mano vyras gauna darbą 
kitoje valstijoje. Aš turiu 
su juomi išvažiuoti. Ką aš 
dabar turiu daryti? Ar tai 
reiškia, kad vėl turėsiu ki
toje vietoje viską iš naujo 
pradėti?
Atsakymas:

Ne, nereikės. Tik svarbu, 
kad tuojau praneštumėte 
Imigracijos ir Natūraliza
cijos biurui savo naują 
adresą. Antras • dalykas, 
jeigu naujoji vieta randasi 

i netoliausia nuo senosios vie
tos, kur padavėte peticiją, 
ir jeigu galėsite ton pačion 
vieton be didelio apsisunki- 
nimo atvykti dėl galutinio 
apklausinėjimo, tai niekd 
daugiau ir nereikės daryti. 
Kai gausite pranešimą, ka
da turite pribūti, pribusite 
ton vieton. Bet jeigu pasi
rodytų neparanku senojon 
vieton pribūti, tai tuojau 
kreipkitės į artimiausią 
teismą ir prašykite, kad 
jūsų peticija būtų perkelta 
naujojon vieton. Tam rei
kalui gaukite ir išpildyki- 
te Form N-455. Tatai nie
kas jums nekaštuos. Žino
ma, peticijos ir visų rekor
dų perkėlimas paims kiek 
laiko, gal net keletą mėne
siu.

Common Council

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

ine.” Kai smegenyse negau- . 
name “glutamic acid,” jos 1 
neturi iš ko pasidaryti “glu
tamine,” ir prasideda viso
kios bėdos. -a u

Kiek dalykus pataiso įlei
dimas į žmogų “sodium suc
cinate.” Bet geras daktaras 
pataria nesiskubinti, nes 
dar nežinoma, ar šis vais
tas tave išgelbės iš nelai
mės.

A.Ukėnas

Ar jau rengiate ką Laisvė# 
paramai?

Praėjusį sekmadienį Unit
ed Nations patalpose Netfr 
Yorke suskrido du tūkstan
čiai jaunų žmonių. Tarpe 
jų buvo keletas desėtkų stu
dentų iš užsienio.

Visos kalbos sukėsi apiė 
taikos išlaikymą. Į jaunuo
lius kalbėjo Stassen ir Ham- 
marskjold. Abudu savuo
sius ir svečius užtikrino 
nenusigąsti, nes taikos rei
kalas tebėra nepražuvęs.

Bėda tik tame, Jraęlne 
nuo Stasseno, mūsų nžujbjo 
“taikos ministro,” ir ne nuo 
Hanimarskjoldd viskas pri
klauso. Raktas į taiką ar 
karą randasi prez. Eisen- 
howerio rankose.

Kinai matė, mes nema
tėm — tai pirma mintis, 
kuri veržiasi galvon, skai
tant apie tai, kad Kinijoje



Kenosha, Wis.
Serga St. Misiūnas

Tūlas laikas atgal sunkiai 
susirgęs St. Misiūnas turė
jo pasiduoti St. Catherine 
ligoninėn. Kuriems laikas 
leidžia, atlankykite sergan
tį St. Misiūną. Linkiu jam 
greičiausiai pasveikti.

Kenoshiečiai ir “Vilnis”
Dauguma dienraščio skai

tytojų prielankiai atsiliepia 
apie laikraštį ir sako, kad 
Vilnis yra vienas iš geriau
sių lietuvių laikraščių Ame
rikoj, nes paduoda teisin
giausias žinias iš viso pa
saulio ir mūsų pačių šalies 
darbininkų judėjimo ir ko
vų dėl geresnės būklės.

Mire Mrs. Paul Plutts
Kovo 12 d. mirė Marcel

la Anna Plutas, St. Cathe
rine ligoninėje, po ilgos li
gos, sulaukus 67 metų am
žiaus. Gimus Lietuvoje ir 
per 49 metus gyvenus Ke-! 
jjpshoje. i

Velionė buvo narė šv. 
PetrŽf parapijos, šv. Onos, 
šv. Benedikto draugijų ir 
SLA.

Liko 
Walter, 
anūkai.

yrąs Paul, sūnus 
Kenoshoj, ir du

Kenoshietis

Tas labai paįvairino pro
gramą, ir publika žingeidžiai

GUY de M AU PAŠANT

Valterio Šnafso nuotykis
Vertė Ed.

įvykdyti šį su- 
Bet 

abe-

Ko-

Jis pakilo, pasiryžęs 
manymą, nedelsdamas nė minutės, 
tuojau pat sustojo, apimtas žiaurių 
jonių ir naujų nuogąstavimų.

Kur gi jam pasiduoti į nelaisvę?
būdu? Kaip tai padaryti? Ir klai

kūs vaizdai, mirties vaizdai šmėstelėjo 
Šnaffco galvoje.

Išeiti vienam su savo smaila kaske, 
klaidžioti po laukus būsią baisiai pavo
jinga.

Kas bus, jeigu jis susidurs su kaimie
čiais? Tie kaimiečiai, pamatę paklydu
sį beginklį prūsą, užmuš jį kaip valkatą 

1 šunį, nugalabys savo šakėmis, kauptu
vais, dalgėmis, kastuvais! Su nugalė
tųjų įniršimu jie pavers jį koše, kruš- 
tiene.

O jeigu jis sutiks partizanus? Tie pa
siutę partizanai, nepažįsta nei įstatymų 
nei drausmės, jį sušaudys stačiai pra
mogos dėlei, kad paskui, matydami jį 
negyvą, turėtų iš ko pasijuokti. Ir jis 
jau vaizdavosi save priremtą prie 1 sie
nos priešais dvylika šautuvų vamzdžių, 
kurių apvalios juodos skylutės, rodos, 
žiūri į jį.

O jeigu jis susitiks su pačia prancūzų 
armija? Priešakiniai daliniai jį palai
kys žvalgu, kokiu nors pramuštgalviu ir 
šmaikštuoliu, kurs pats vienas . išėjo 
gvalgybon, ir ims į jį šaudyti. Ir jis jau 
girdėjo tai šen, tai ten pyškalojimus ka
reivių, gulinčių krūmuose, tuo tarpu kai 
jfc vidury lauko krinta subadytas, kaip 
rėtis, kulkų, smingančių į jo kūną.

Jis vėl-atsisėdo, nusiminęs. Jo padė
tis jam atrodė be išeities.

Jau nusileido naktis, nebyli ir juoda 
naktis. Jis tūnojo sustingęs, krupčioda- 
mas sulig kiekvienu jam nesuprantamu 
krebžtelėjimu, pasigirstančiu tamsoje. 
Triušis, stuktelėjęs pasturgaliu į urvo 
kraštą, vos neprivertė Valterio Šnafso 
bėgti. Pelėdų ūkavimai draskė jam šir
dį, perverdami jį staigia baime, skaus
minga it žaizda. Jis išplėšdavo dideles 

K. savo akis, stengdamasis geriau įsižiūrė
ti tamsoje; ir jam kas minutę vaidenosi, 
kad šalia kažin kas vaikščioja.

Po begaliniai ilgų valandų ir praga
riškų kančių jis pastebėjo pro šakų sto
gą, kad dangus blaivosi. Jo nuotaika 
beregint pasitaisė; įtempti sąnariai at
sileido, tarytum išsyk pasilsėję; širdis 
narūno, akys užsimerkė. J'is užmigo.

. Wda jis nubudo, saule, kaip jam pa
sirodė, jau buvo atslinkusi į pat vidurį 
dangaus; galėjo būti vidurdienis. Joks 
triukšmas nedrumstė gūdžios laukų 
rimties. Valteris Šnafsas pasijuto smar
kiai išalkęs.

San Francisco, Cal
Motery Dienos atžymėsimas žiūrėjo į kaipo istorinius įvy-

Pas mus, San Francisco 
mieste, Moterų Tarptautinis 
Komitetas suruošė labai gerą 
parengimą atžymėjimui Tarp
tautinės Moterų Dienos. Pa
rengimas įvyko kovo 5 d. vie
loj kovo 8-tos, nes tą dieną 
buvo patogiau gauti svetainę.

Parengimą rengė keletas 
tautų bendrai ir viskas buvo 
prirengta sumaningai; muzi- 
kalė programa, prakalbos, ir 
kiti dalykai, kaip paveikslai 
apie įvykusius suvažiavimus 
Danijoje ir kitur, ir viskas iš
ėjo pagirtinai gerai.

Tvarkos vedėja buvo jauna 
energinga moteris (negrė) ir 
vyriausia kalbėtoja buvo Mili
nio Carter
Kalifornijos Taikos Komiteto 
pirmininkė.
padarė gerą peržvalgą pasau
lio moterų kovų už lygias tei
ses. Prie užbaigos kalbos kvie
tė moteris kovoti ne tik už ly
gias teises, bet ir už pasauline 
pastovią taiką, kad motinoms 
nereikėtų verkti savo sūnų, 
žūstančių kare, kur nors už 
kelių tūkstančių mylių.

Muzikalę programą pildė 
Kalifornijos Darbininkų Mo
kyklos vyrų choras, visos dai
nos (angliškai) sudainuotos 
labai harmoningai-gražiai.

Jei tamsta dar neturi Me- j Antra gera veikėja B. W in- 
telionio knygos “Apie Dievus , ier rodė spalvuotus paveiks- 
ir Žmones,” tai pasirūpink įsi-1 lūs iš įvykusių Taikos Kongre- 
gyti. Kaina $1.50. Gaunąma su. 
Laisvės knygyne.

(negre), veikėja,

Ji savo kalboje

Viskanta
Jis nusižiovavo, ir jo burna prisipildė 

seilių, pamąsčius apie dešrą, puikią ka
reivišką dešrą, ir jam ėmė traukyti vi
durius.

Jis atsistojo, žengė keletą žingsnių, 
pajuto silpnumą kojose ir vėl atsisėdo, 
norėdamas apsigalvoti. Dar dvi ar tris 

. valandas jis svarstė visus už ir prieš, 
kas akimirksnis keisdamas savo spren
dimus, suglumęs, nelaimingas, priešin
giausių minčių kamuojamas.

Pagaliau jam gimė vienas planas, at
rodąs ir logiškas ir praktiškas: laukti 
kokio vienišo kaimiečio, be ginklų ir be 
pavojingų įrankių, pribėgus atsiduoti j 
jo rankas ir pasistengti jam gerai išaiš- 

■ kinti, kad jis ateina į nelaisvę.
Jis nusivožė kaskę, kurios smaila vir

šūnė galėjo jį išduoti, ir su begaliniu at
sargumu iškišo galvą iš savo duobės.

Horizonte nebuvo matyti jokios žmo
gystos. Ten, dešinėj, nuo mažo kaime
lio stogų kilo i dangų dūmai, virtuvės 
krosnių dūmai! O ten, kairėj, kur bai
gėsi alėjos medžiai, jis pastebėjo didelę 
pilį su kuorais kampuose.

Jis išlaukė ligi pat vakaro, baisiai 
kentėdamas, tematydamas vien pro šalį 
skrendančias varnas ir tegirdėdamas 
vien graudžias savo vidurių aimanas.

Ir vėl jį apsiaubė naktis.
Jis išsitiesė savo prieglaudoj ir užmi

go karštligišku miegu, alkano žmogaus 
miegu.

Virš jo galvos vėl pakilo aušra. Jis • 
ėmė stebėti. Bet laukai tebebuvo tušti, 
kaip ir vakar; ’ir nauja baimė įsimetė į 
Valterio Šnafso sielą -— baimė mirti ba
du. Jam vaidenosi, kad jis guli paslikas 
ant nugaros, savo urve, užmerktomis 
akimis. Žvėrys, įvairiausi mažyčiai žvė
reliai apspito jo lavoną ir, apipuolę iš 
visų pusių, ima jį graužti, lįsdami po jo 
rūbais ir draskydami jo sušalusią odą. 
Ir didelis varnas savo ilgu aštriu snapu 
kapojo jam akis.

Čia jis stačiai ėmė eiti iš proto, vaiz
duodamasis, kaip jis apalps iš silpnumo 
ir jau nebegalės atsikelti. Jis jau buvo 
benorįs dumti į kaimą, nepaisydamas jo
kių pavojų, — kai staiga pamatė tris 
kaimiečius, beinančius į laukus su šakė
mis ant pečių; ir jis vėl šmurkštelėjo į 
savo lindynę.

Bet, kaip tik vakaro tamsa apgaubė 
slėnį, jis pamažu išlindo iš griovio ir su
silenkęs, bailiai, plakančia širdimi pasi
leido į tolimą pilį, bevelydamas geriau 
eiti ten, negu į kaimą, kurs jam atrodė 
baisus, lyg urvas, pilnas tigrų.

(Bus daugiau)

kius.
Prie pabaigos prakalbos bu- 

vo skaityta apie pora desėtkų 
į sveikinimo laiškų iš įvairių 
| Europos, Azijos Afrikos mies- 
i tų nuo moterų organizacijų, ir 
i nuo įžymių moterų veikėjų, 
i Tas rodo, kad moterų veiki
mas eina po visą platų pasau- 

; lį, ir kad jos kovoja už gyve- 
: nimo teises.

Publikos buvo iš įvairių tau
kų. IR LIETUVIŲ NEMAŽAI 
| BUVO.

kad šių me- 
į Los Angeles 

apsigyventi

Viena iš Komisijos
GERA NAUJIENA

Teko sužinoti 
tų pabaigoje 
atvyks pastoviai
Dr. J. F. Borisas ir ten jis už
siims, rodosi, akių specializa- 
vimu. žinoma mums, būtų ge- 
riau, 
Francisco ar

kad

kad jis atvyktų į San 
Oaklandą, bet 

i gal jo nuožiūra atrodo,
j Los Angeles yra platesnė dh- 
I va tai profesi jai.

OAKLANDIEČIŲ VEIKLA
Nors draugai oaklandiečiai 

turi savo korespondentus ir 
jie moka gerai aprašyti savo 
veiklą, bet laikas nuo laiko ir 
mums tenka su jais dalyvau
ti; mums patinka jų veikla, to
dėl norisi šį bei tą pasakyti.

Veik visi prisimena ir di
džiai apgailestauja mirusios 
Yankauskienės. Ji buvo veikli 
ii- nuoširdi LLD pirmininkė per 
eilę metų. Kadangi ji per il
goką laiką sirginėjo ir manė, 
kad gali įvykti mirtis staigiai,

todėl ji paliko gerą testamen
tą, kad paremti lietuvių dien
raščius, Vilnį ii* Laisvę. Jos 
palikimas—stambi /uka laik
raščiams duos gūrą pavyzdį ki
tiems progresyviams žmonėms, 
kad jie būtų progresyviai ne- 
vien tik žodžiu, bet ir mete- 
riale parama, nes spauda ir 
literatūra turi būt pirmoje vie
toje apšviestam žmogui.

Taipgi oaklandiečių kuopa 
rxepamiršo Vilnies 35 metų ju
biliejaus ir aukojo tam svar
biam tikslui $35.00.

Pabaigoj vasario mėnesio 
Oaklande įvyko keturių vyrų 
gimtadieniai viena diena, tad 
moterys padarė vyrams sur- 
praiz, sudarė puikią puotą sa
vo draugų vyrų gimtadie
niams. Visi gražiai buvo pa
vaišinti ir draugiškai laiką 
praleido, nepamiršo paremti 
ir savo spaudą. Buvo sumany
ta surinkti $35.00, bet pavy
ko sukelti net $40.00 dienraš
čio Vilnies 35 metų jubiliejui.

Mirus d. Yankauskienei, 
draugai ir draugės gausiai au
kojo gėlėms, bet užteko nu
pirkti gyvų gėlių vainiką ir 
dar liko apie $40.00 dėl abie
jų laikraščių, kaipo užuojau
ta mirusiai K. Yankauskienei.

Tai rodo, kad mūsų koloni
jos draugai ir draugės yra 
duosnūs svarbiems reikalams 
ir nuoširdžiai remia savo 
spaudą.

Teko nuvykti į stubą pas 
Balčiūnus. Jau radom gerokai 
susveikušį F. Balčiūną, vikriai 
vaikštinėja ir atrodo, kad pil
nai susveiks po sunkios ligos.

Drg. Balčiūnai labai drau
giški ir malonūs, todėl kada 
mes ten nuvykstam, visados 
esam gerai pavaišinti. Daug 
ačiū Balčiūnams. Linkini mes, 
kad Pranukas gerai susveiktų 
ir vėl linksmai gyventų. Bal
čiūnienė irgi silpnos sveikatos.

San Francisco ir Oaklande 
draugūs moterys pasiilgo šo
kių, tad sumanė rengti balių 
svetainėje, turėti gerą muziką 
ir linksmai pasišokti. Balius 

Į įvyks balandžio (April) 23 d., 
i 225 Valencia St, 7 v. vakare. 
Nepamirškite atvykti.

Alvinas

New Jersey Naujienos
šeštadienį, balandžio 16-tą, 

LDS Trečioji Apskritis, bend- 
; rai su Elizabetho ir Lindeno 
! kuopomis, atžymės organiza- 
jcijos 25-kių metų jubiliejų, šis 
I šaunus parengimas įvyks Klu- 
! bo patalpose, 408 Court St., 
į Elizabethport, N. J. Pradžia 
! 7-tą vai. vakare.

Šis parengimas bus įdomus 
ne tik gerais valgiais, bet bus 
graži ir meninė dalis progra
mos. Apart dainų, rengėjai 
sako, kad jie atsilankiusius su
žavės nauja dailės programos 
dalimi, dar niekuomet lietuvių 
parengimuose nematyta. Tai 
užduotis netik1 LD$ narių, bet 
ir organizacijos pritarėjv šia
me parengime dalyvauti.

“Yes,” LDS per savo 25-kių 
metų gyvavimo laikotarpį yra 
atlikus daug ir gerą darbų 
netik dėl LDS narių gerovės/ 
bet ir dėl lietuvių visuomenės. 
Tad prisimindami šiuos ir ki
tus kultūrinius bei labdaringus 
darbus, rengėjai tikisi skait
lingo svečių atsilankymo.

Linksma prisiminti apie mū
sų sveikus ir darbščius drau
gus, bet nesmagu pažymėti 
draugus bei drauges, kurie 
serga: namie, ar randasi ligo
ninėje. štai lihdenietė Kar- 
dauskienė randasi ligoninėje, 
sakoma, bus operuota. Ji yra 
LDS 135-tos kuopos nal’ė. Jos 
gyvenimo draugas ir jos sūnus 
motinos sveikata susirūpinę. 
Kardauskienė turėjo būti LDS 
Trečiosios Apskrities rengia
mojoje vakarienėje gaspadine, 
bet gyvenimas ir sveikata nu
lėmė kitaip. Linkiu jai greito 
ir pilno pasveikimo.

Ona Kačergienė, LDS 133- 
čios kuopos sekr., buvo kelias 
denas ligoninėje sveikatos pa
tikrinimui. Kačergienė—viena 
iš Jersey City moterų, kuri rū
pinasi LDS gerove ir jau ke
linti metai eina finansų sekre-

PRISIMINIMAS

Kovo mėnesio e31 dieną, 1948 metais, mirė “ I 
mano mylimas gyvenimo draugas

JONAS KALVELIS
Jis dabar ilsisi ramiai, o aš kol gyva būsiu 

jo pamiršti negalėsiu.
Konstancija Kalvelienė 

Brockton, Mass.

torės pareigas. Jos gyvenimo
draugas J. Kačergis jau kelin
ti metai dalinai suparalyžiuo
tas. Nelaimė ant nelaimūs. 
Užuojauta jiems abiems.

Tamošaitis iš Elizabeth pa
sidavė į ligoninę. Ligos prie
žasties neteko patirti. Bot rei
kia priminti, kad be rimtų 
priežasčių niekas neina į ligo
ninę. Tamošaitis jau ilgokas 
laikas nusiskundė sveikatos 
silpnėjimu. Jisai yra progre
syvių organizacijų narys.

Jau seniai nebuvau matęs 
Igno Bečio ir jį netikėtai teko 
susitikti. Pasisveikinus' ir apsi
mainius keliais žodžiais, jisai 
sako: “Sveikata tarnauja ne
blogai. Jaučiuosi gerai ir jau 
būtų laikaš pasitraukti nuo 
darbo. Mat, jau esu 65-kių 
metų amžiaus ir gal tuojau 
tai padarysiu.”

Gal nebus nuostabu, kad pa
sitraukdamas ant senatvės 
pensijos gali apleisti ir New 
Jersey valstiją. Mat, tūlas lai
kas seniau išsireiškė, kad gal 
vyks į Floridą nuolatiniam ap
sigyvenimui. Jei taip įvyktų, 
tai ir vėl vieno gero veikėjo 
netektume.

Beeis, prisimindamas L. Prū- 
seiką, įteikė $2 Vilnies para
mai. Ačiū jam.

Gera ir linksma naujiena, 
kad Point Pleasant pajūryje 
įsikūrė LDS nauja kuopa. 
Point Pleasant — tolokai nuo 
Elizabetho ar Ncwarko ir jau 
netaip lengva su jais susisiek
ti. Centras kuopai davė 14-tą 
numerį.

ši nauja kuopa susideda,, 
daugumoje, iš LDS 135-tos 
kuopos, Linden, N. J., ir jau 
turi apie 10-tį narių.

Susitikau Bakuninę, kuri 
būdama gerai nusiteikusi, sa
ko: Jūs, miestiečiai, vasaros 
laiku turėsite atvykti pas mus, 
kuomet mūšų; kuopa surengš 
pikniką. Piknike netik gra
žiai laiką praleisite, bet jūro
je galėsite gerai išsimaudyti. 
Point Pleasant, vasaros laiku, 
netik New Jersey gyventojų 
byčiai, bet, gera dalis ir New 
Yorko valstijos žmonių lanko
si. Gero pasisekimo jūsų pa- 
sibriežtims tikslams.

Viduryje kovo mėnesio New
ark, N. J., mirė graborius 
Akelis, sulaukęs 46-šių metų. 
Mirė netikėta mirčia. Sako, jį 
rado savo kare mirusį. Akelį 
teko matyti pagelbstiut dar
be, kuomet įvykdavo Sietyno- 
Choro parengimai. Jo likusi 
moteris graborystės užsiėmi
mo nepaleis, bet tęs toliau vy
ro pradėtą darbą. Reikia pri
minti, kad velionies Akelio tė
vas, kuris mirė keletą metų 
atgal, paliko šį biznį sūnui. 
Užuojauta likusiai šeimai.

Pilietis

Plaktuku užmušė 
savo motiną

Nicholas Dionisiou, 24 m., 
atėjo policijos stotin New Yor
ke ir paprašė jį areštuoti. Pa
sisakė ką tik užmušęs savo 
motiną. Policija tikrai atrado 
jos kūną, kaip buvo sakyta.

Vyrukas pasakojo, kad jo 
motina buvusi be galo dikta
toriška fanatikė. Nei jo tėvas, 
nei abu broliai negalėję įtik
ti. Niekada jai nebuvę gana 
pinigų. Jis pats tą dieną ėjęs 
ieškoti antro darbo, nes jam 
1:ailiasiuvykioj uždirbant $125 
algos motina išmėtinėjusi, kad 
permaža.

Surinktus iš šeimos pinigui 
motina išsiuntinėdavusi Grai- 
kijon bažnyčioms ir įvairioms 
“labdarybėms.” O kai ji pa
sakiusi, kad ji neleis jo vy
resniam broliui apsivesti, eiš 
bažnyčion sukelti lermą, jiš 
nebepajėgęs susivaldyti.

Užrašyldt Laisvę Savo Draugui.

Buvęs prohibicijos laikais di
džiūnu, newyorkietis Sam 
Kramer, 60 metų, kaltinamas 
iš biedniokams pašalpos įstai
gos įsiminėjęs $1,370. Gi tūo 
pat laiku jis su moteriške gy
veno $110 per mėnesį rendos 
mokame bute viešbutyje.

i ' . j;
į Naujienybč Philadelphijai
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Kuri Jaudins Sielą Kiekvienam Žmogui ::

i: OPERETIŠKAS
• • X '

KONCERTAS
į; Rengia Aldiečiai ir
I: Moterų Kliubas
:i ¥ PAGERBIMUI
:: JONO RAINIO• •

Kaipo Visuomenininko
• •
• !•
• • Įvyks šeštadienį
:: Balandžio-April 23 ! *
•• 414 Green Street

!
 Programą duos žymūs lie-

★ tuvių talentai iš Brooklyno.
Dalyvaus grupės, duetai ’ir 

solistai.

| Visus kviečiame atsilankyti, pagerbti žymų 
* visuomenininką ir pasigerėti gražia programa, 
t nes retai taikosi turėti čia tokių koncertų.
| Pradžia 7:30 Vakare Įžanga $1.00

“Ot Komedija! - Cha-Cha-Cha...”

Andriaus Skripkos komedija 

“Prašvilpta Laimė” 
Bus suvaidinta sekamomis dienomis ir 

sekamuose miestuose

WORCESTER, MASS 
Balandžio-April 24, 3 P. M 

, Lietuvių salėje, 29 Endicott St.

Wilkes-Barre, Pa. 
Gegužes-May 1, 4:30 P. M. 
Tautiškos Bažnyčios Salėje, 206 Parrish St.

“Prašvilptoje Laimėje“ vaidina rinktiniai aktoriai: 
Elena Brazauskienė, Jonas Rušinskas, Adelė Rainienė, 
Jonas Lazauskas, Vera Lunkienė ir Mikas čiaplikas. 
Minėtų miestų ir apylinkių lietuviai raginami daboti 

tas dienas ir dalyvauti spektaklyje.

AM**
IW IfaUfc

8 psi,__ Laisvė (Liberty)- Ketvirt, kovo (March) 31, 1955 •.
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Kelrodis į Laisvės 

koncertą
Pavasarinis koncertas ir pa- 

nivaišinimas balandžio 3-čūt 
Jvyks Liberty Auditorijoje. At
lantic Avė. ir IlOtli St., Rich
mond Hill. V isuomet paminė
kite* tą Hill, kai klausiate ke
lio.

Traukiniais: Iš New Yorko, 
Brooklyno ir didelės dalies 
Queens patogiausia važiuoti 
BMT Jamaica traukiniu. Iš
kėsti 111th St. stotyje. Eiti 
du blokai. New Yorko Janiai- 
ca traukinys gaunamas ('anai 
St. stotyje, o Brooklyno ant 
Broadway, ir Queens ant Ja
maica Ave.

Busais: Iš daugelio vietą 
Brooklyno ir Queens galima 
privažiuoti busu B-22 Atlan
tic Avė., kuris eina pro salę.

Į b ūsą B-22 galima per
sėsti su nemokamais transfe
rals iš 2-20 Decatur St. prie 
Penn ir Fulton Sts.

I.š Wilson Ave. buso persė
dimas prie Rockaway ir 
Broadway.

Is Ralph Rockaway —prie 
Ralph Ave. ir Broadway.

Dar yra 3 linijos, kurioms 
B-22 transfėrai tinka tik par
važiuojant. Ir susiduria su 
daugeliu kitą busu liniją, bot 
toms kitoms jau reikia ekstra 
foro, B-22 transfėrai netinka.

Pasaukė pasiaiškinti 
dėl diskriminacijos

Valstijinė komisija kovai 
prieš diskriminaciją pašaukė 
alaus gamyklą darbininku 
AFLlokalą 1345 viešame posė
dyje pasiaiškinti. Kelios orga
nizacijos iškėlė lokaliii kalti
nimą, kad jo viršenybės diskri
minacinis nusistatymas prieš 
nebaltuosius darbininkus neį
leidžia negru į darbus.

Skundai prieš tuos viršinin
kus jau buvo kilę prieš tre
jetą metu ir nuolat dauginosi. 
Tačiau tyrinėjimas pradėtas 
pirmu kartu. Sakoma, kad 
tos visą valstiją apimančios 
komisi jos šis veiksmas esąs be
ne tik septintas bėgiu* dešim
ties metu, kai ta komisija 
(SCAD) gyvuoja.

East Side delegacija 
į Albany

New Yorko East Side kovo 
30-tą siunčia delegaciją 1 Al
bany. Ji lankysis pas guberna
torių Harrimaną. Jo prašys, 
kad jis reikalautą Seimelio 
priimti geresnius rondos kon
trolės įstatus.

Tos srities leidžiamas laik- i 
raštukas East Side News rašo, j 
kad delegaciją išrinko 31 or- I 
ganizaciįą atstovaujantis susi
rinkimas.

NEW YORKE PAKEIČIA 
GATVIŲ UŽRAŠUS

Miesto centre pakeičiama 
gatvią užrašu pozicija. Nusta
tys taip, kad motoristai gelė
tų užrašus matyti be iškišimo 
galvos iš auto, tiesiog iš vai
ruotojų pozicijos. Pakabins 
vienodame 10 pėdu aukštumoj 
ir taipi pakreiptas, kad iš gat- j 
Vės matytųsi. Visos pakaitos 
14,000- iškabą užtruks apie 
metus laiko.

Linkėtina, kad jas padary
tų didesnėmis ir šviesesnėmis, 
taipgi įdėtų ir ten, kur liečia 
pėstininkų trofiką. Mieste dar 
yra vietų, kur prie sankryžos 
nėra gatvės pavadinimo.

Brooklyno dar 79 moterys 
pasamdytos trafiko policistais 
prie mokyklų.

James Budak, 67 m., prigė
rė, kai jo auto nušoko nuo til
to grįžtant iš Jones Beach.

Darbininkų balsas 
reikalingas čia, 
kaip ir visur

Laikinas darbininką ir liau
dies gegužinei surengti komi
tetas atsišaukė i unijistus ir 
visus darbo žmonių prietelius. 
Ragina siusti majorui Wagne- 
riui tolegramas-prašymus, kad 
jis užtikrintų darbininkų ge
gužinei vietą Union Square.

Miestiniai parkui departmen- 
to valdininkai nori Union aikš
tę atiduoti biznieriams tą die
ną, nežiūrint to, kad ta aikštė 
buvo darbininkų gegužinės 
centru per ilgus metus gegu
žinės gyvavimo.

Darbininkų gegužinei New 
Yorke šiemet sueina 70-ji mo
tai.

Kovoja už teises ir 
būdamas kalėjime

Buvęs New Yorko miesto 
kaunsilmanas Davis dar turi 
apie 30 dienų atbūti Alleghe
ny County kalėjime, Pittsbur- 
ghe. Jis ten laikomas už taip 
vadinamąjį “contempt,” kas 
visiems suprantamoje kalboje 
reikštų už “atsisakymą tapti 
judošiumi.’’

Davis užvedė bylą prieš dis
kriminaciją kalėjime. Tokią 
pat bylą jis buvo užvedęs bū
damas Terre Haute kalėjime, 
kur jis buvo nuteistas kaip 
Smith Akto auka.

Daviso draugai primena, jog 
šiame kalėjime jam yra leista 
gauti laiškų tiek, kiek tik jam 
rašoma. Ren Davis adresas 
yra: Allegheny County Jail, 
Ross St., Pittsburgh, Pa.

KONCERTAS

Aukščiau paduoti ir kiti talentai dalyvaus programoje. Visais Aido Choras, Aido Vyrų Choras 
ir Aido Moterų Choras taipgi dalyvaus. Prisidės dar ir daugiau naujienybių prie programos.

Kviečiame visus ateiti į šį koncertą, pasigėrėti gražia programa ir priimti vaišes. Valgiai bus 
geri, nepraleiskite progos. Įžanga nemokamai. Prasidės 3-čią vai. popiet.

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

Šis koncertas yra suruoštas pradėjimui vajaus sukelti Laisvei $10,000 vasalinio fondo. Kviečiame 
tamstą atsilankyti, išklausyti gražaus koncerto ir paremti dienraštį Laisvę. Nepamirškite, kad

tuojau po programos būsite pavaišinti gerais valgiais.

Užkandžiai-Pasikalbeįim
RENGIA LAISVĖS BENDROV ĖS DIREKTORIŲ TARYBA

1

Šį Sekmadienį, Balandžio-April 3 dieną

/ • . . . ■ 
Suzanna Kažokytė Augustinas Iešmantą Nellie Ventienė Frank Balevičius

Dramatiškas Sopranas Baritonas Sopranas Koncerto Akompanistas.

Dvasiškis kritikavo 
vartojimą samdytą 
informeriy

Sakydamas pamoksti šv. 
Jono katedroje, episkopalu 
diecezijos dekanas James A. 
Pike smerkė vartojimą samdo
mų in fermerių įtardi Dėjimams 
žmonių, liudymams prieš juos.

Jis taip pat smerkė pataikū
nus, kurie nuolankauja valdo
vams išsižadėdamas principų 
ir savo nepriklausomos min
ties. Nuolankavimui nereikia 
drąsos. Drąsos ir pasišventimo 
reikia norintiems išlaikyti ne
priklausomą, laisvą mintį, ją 
teisingai reikšti.

Jis pagerbė profesorių John 
K. Galbraith, kuris pasisaky
damas prieš komunizmą, pasi
sakė ir prieš fašistinius pavo
jus. Sako: “tam reikėjo dau
giau drąsos,” bet už tai jam 
tenka “nešti kryžių.”

Reakcininkai už tai puola 
profesorių Calbraith, kaip 
“raudonąjį.”

Knygos leidėjas sako, 
kad jį apšmeižė

Albert E. Kahn, vienas iš 
1 e i d ė j ų M atu so w o k n y gos 
“False Witness,” pareiškė, 
kad senatinė vidaus saugumui 
sub-komisija išleido raportą, 
kuriame randasi tikslus jo ap
šmeižimas. Sako, jog šmeižtas 
paleistas pastangose “uždėti 
negarbės žyme” tai knygai.

Kahn yra narys firmos Ca
meron ir Kahn, kuri leidžia 
tą knygą.

Stadium koncertų
sezonas

Stadium Concerts rengėjai 
praneša Laisvei, jog 38-sis me
tinis žvaigždžių po žvaigždė
mis koncertų sezonas prasidės 
birželio 20-tą. Tęsis per 6 sa
vaites, baigiant liepos 30-tą.

1 įvykdys 30 koncertų. *

Programas vykdys pirma
dienį, antradienį, trečiadienį, 
ketvirtadienį ir šeštadienį. Gi 
penktadienio ir sekmadienio 
vakarai palikti atviri toms pro
gramoms, kurios būtų buvu
sios tą savaitę atidėtos dėl lie
taus.

Koncertai vykdomi Lcwi- 
sohn. Stadiume. Bilietų kainos 
sėdynėms ant cemento laiptų 
po 30 ir 60c. Sėdynės kedese 
ant pievos $1.20.

Susilaukė sūnaus
Albert ir Biruta Walins 

(dirbusioji Laisvėje) susilau
kė pirmagimio sūnelio. Vardą 
jie iš anksto buvo parinkę 
•John — Alberto tėvo vardą. 
Tikimasi, kad B'iruta su sūne
liu jau bus sugrįžę ' namo, 
Strat lorde.

Su linksmais tėvais, be abe
jo, džiaugiasi ir Alberto tėvai, 
John ir Ursula Walins, susi
laukę antrojo anūko — pirmą
jį jiems suteikė jų duktė Ber
nice, kuri augina gražų ir ga
bų sūnelį Robertą. Tačiau su 
Jonuku susipažinti, turbūt, tu
rės palaukti vasaros, nes jie 
dabar apsigyvenę Floridoje. 
Negi norės į šąltį grįžti.

Linkime sveikiems sulaukti 
laimingai užaugančio.

Šaukia gegužinės 
konferenciją

Laikinasis darbininku ir
liaudies komitetas 1955 metų 
gegužinei surengti šaukia kon
ferenciją. Ji įvyks balandžio 
2-rą, 1 vai., Yugoslavų Salėje, 
405 W. 41st St., New' Yorko.

Konferencijon kviečia uni
jas ir visokiausias organizaci
jas atsiųsti delegatus ar ste
bėtojus. Konferencija išrinks 
visam gegužinės darbui atlikti 
komitetą ir suplanuos viską, 
kas turės būti atlikta. Regis
tracija delegato ar stebėtojo 

1 doleris.

Aido Choras
Visi aidiečiai prašomi daly

vauti praktikoje šio penkta
dienio' vakarą. Esame pasiža
dėję dainuoti programoje ba
landžio 3-čią, tad privalome 
gerai pasiruošti. Moterų pa- 

I moka prasidės 7:30, viso cho
ro — 8 vai. Valdyba

CIO konvencija ragino 
Seimelį veikti

New Yorko CIO konvenci
joje Albanyje atidarymo die
ną kalbas sakė gubernatorius 
llarrimanas ir valstijos proku
roras Javits. Abu pasižadėjo 
remti unijistų svarbiausius rei
kalavimus, tarpe kurių yra pa
gerinimas nedarbo apdraudos.

Gubernatorius Harriman 
pažadėjo, jog jis nedvejos, 
jei bus reikalas šaukti Seime
lio ekstra sesiją. O tas reika
las kiltų, jeigu Seimelis nepa- 
sistengs šioje sesijoje priimti 
darbininkams reikalingus įsta
tus.

Konvencijoje dalyvauja 250 
v a d o v a u j a n č i ų u n i j i stų.

Koncertas ir balius 
paminklo paramai
Brangūs Lietuviai-Lietuvės:

Nuolankiai kreipiamės į ju
mis prašydami jūsų malonios 
paramos pagelbėti jau pradė
tą statyti Dariui ir Girėnui 
paminklą B r o o k 1 y n e.

šiuo reikalu yra ruošiamas 
gražus pavasarinis koncertas 
ir šokiai, sekmadienį, balan
džio (April) 21 d., 1955 m., 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo Salėje, 280 Union Ave
nue, Brooklyno. Pradžia 4 va
landą po pietų. Įžanga $1.50 
asmeniui. Programą pildys 
pasižymėjęs Operetės Choras, 
vadovystėje muziko J. Stan
kūno.

Taigi, nuoširdžiai visus kvie
čiame dalyvauti šioje pramo
goje, kurios pelnas eis pamin
klo naudai.

Už jūsų geraširdystę iš anks
to dėkojame.

Su gilia pagarba,
Paminklo Komitetas

Tarp Lietuviu
Eddy ir Helen Phillips susi

laukė sūnelio kovo 18-tą. Sa
vo pirmagimiui vardą davė 
Mark. Josios tėvai, daug dir
bantieji Lietuvių Kultūriniam 
Centrui Petras ir Ona Viš- 
niauskai. džiaugiasi, kad vis
kas laimingai praėjo ir šeimy
nėlė auga.

Veto ir Alga Žilinskas (Bal
trušaitytė) susilaukė dukrytės 
kovo 25-tą. Linkėtina, kad, 
greta geros sveikatos, ji būtų 
atsinešusi į gyvenimą ir dainą.

Kai kam vėjai pridarė ža
los, o Konradu ku i Ventai — 
garbės. Ties jų namu- vėjas iš 
šaknų išrovė milžiną medį. 
Įvairumų ieškantiems atėjus 
fotografuoti medį, Konraduko 
tėvas buvo užsiėmęs darbu. 
Paslankus patarnauti, penk
metis sūnelis pasisiūlė: “Aš 
žinau, k trr tas medis, jums pa
rodysiu.” Medį rodydamas, 
vaikutis pateko į paveikslą 
spaudoje ir televizijoje. Visi 
vaikai jam tebeprimena: 
“koks tu laimingas.”

Užėję šalti audringo ir lie
tingo oro sūkuriai blogai vei
kia daug mūsų gerų prietelių. 
Ypač sergantieji Įvairių rūšių 
ir laipsnių artritais ir reuma
tizmais kenčia daugiau skaus
mų.

Apsaugai nuo tų pablogėji
mų vaistų kol kas nėra. Vie
natinė priemonė šiek tiek ap
sisaugoti ai’ jau ištikus skaus
mams juos palengvinti, yra 
šilima — kaitinimas ir vėl ir 
vėl kaitinimas jau įskaudusių 
kūno dalių, šiltais vilnoniais 
milais apsirengimas ir apavas 
gelbsti išvengti sąnarių pasty- 
limo ir gėlos. ž. R.

UP-TO-DATE

TONY’S

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

4 puti. Laisvė (Liberty) Ketvirt., kovo (March) 31, 1955

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

MERGINOS r
Fabriko darbas, linksmos darbo 

lygos, gera mokestis- pašalpos.
Laikas ir pusė 
už viršlaikius 

KNOMARK MFG. CO.
330 Wythe Ave., Brooklyn 

Matykite Frank
(62-64)

COOK-HOUSEKEEPER For Brook
lyn home. Business couple with 2 
children 12 and 7. Sleep in 1 or 2 
nights a week. Must be experienced 
and have references. Good salary 
for right person.

Call UL. 9-3551
(62-64)

HELP WANTED-MALE

REIKALINGAS PLUMBERIS
Nuolatinis darbas — pilnai mokan
tis 14 amatą - su driver’s laisniais 

SHIELDS BROS. 
2)>7 Main Street, 

Port Washington, L. I.
Tel. PO. 7-2116

(63-65)

REAL ESTATE

EAST HAMPTON
4 rūmų bungalow, aliejum apšil

domas, karšias vanduo, skiepas, 
storm windows. Tik $7,500.

Saukite Mr. Strong .
East Hampton 4-0096 W

60-66)

TARRYTOWN, N. Y. Ideališka 
dėl augančios šeimynos. Gera kata
liku apylinkė. Colonial, 5 miegrū- 
miai, 2 maudynės; TV rūmas, 2 ka
ram garadžius. Kampinė nuosavy
bė. Prašo $24,000. Pamatymas pa
gal sutartj.

'I'A. 1-3806
(63-66)

SCARSDALE. Patogumas Edge
wood ir parapijinės mokyklos. Ant 
1-mų lubų, powder rūmas, 30 pėdų 
gyvenamasis rūmas, ugniavietė, 
pine panel TV rūmas, didelis valgy
mui rūmas ir moderninė virtuvė 
Su indam plovimo mašina. Pine pa
neled skiepas su rūmu žaislam ir 
jbudavotas baras. 2-ros lubos, 3 mieg- 
rūmiai, 2 maudynės. Erdvi 3-čių lu
bų patalpa. $28,500. Kreipkitės lik 
pirkikai. Te). SU. 3-7945

(63-65)

DĖMESIO! Tikras pirkinys. Par
duoda savininkas - Cambria Heights. 
Detached English Tudor, mūrinis, 
slate stogu, pilnas valgymui rūmas, 
3 miegrūmiai, Hollywood tile mau
dynė su stall shower. Didelė virtu
vė su nauja sinka. Tappan rango, 
indam plauti mašina, šhldytuvas. 
Knotty pine skiepas su baru. Mūri
nis garadžius. Spalvuotas Slate pi1- 

į tio. Vaisiniai medžiai kieme./ Arti 
. visko. Naujai išdekoruotas ir> išim

tinai gerai būdavot as. Greitam par
davimui tiktai $l(i500.

Tel. LA. 7-1807
(63-65)

HOWARD BEACH Capo Corl, de
tached. (4 metų senumo). 7 rūmų, 
(4 miegrūmiai), dvi maudynės, ap
tvertas ir ištaisytas kiemas, screened 
Patio, storm windows, driveway, 
šaldytuvas ir kiti ekstra dalykai. 
Rezidencijinė vieta busas j mokyk
lą. $18,000. Kviečiami pamatyti.

Tel. VI. 3-0694
• (63-65)

DĖMESIO! PARDUODA SAVI
NINKAS—Centerheach, Eastwood 
Village.. 2 miegrūmiai, split level, 3 
mėnesių senumo namas. Expansion 
attic. Ant 100x120 žemės ploto. 
Prašo tiktai $1,000 viršaus mort
gage. Nuoširdžiai kviečiame pama
tyti.

Šauklio: RO. 9-9906
(63-65)

So. Boston, Mass.
Balandžio-April 17 d. įvyks svar

bus parengimas, tai bus at'Žymėji- 
mas Lietuvių Literatūros Draugijos 
40 metų sukakties. J*

Bus gražių margučių ir bus kitų 
skanumynų vakarienė. Svečių 
ir iš kitų kolonijų. '

Prasidės 6 vai. vakare. Bus mu
zika ir graži programa. Vieta 318 
Broadway.

Rengia ir visus kviečia atsilanky
ti Literatūros draugijos 2 kuopa.

(63-64)

Montello, Mass.
L.L.D. 6 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, balandžio-April 4 dieną, 
prasidės 7:30 vai. vakare, bus Taut. 
Namo kambariuose.

Prašome visus narius dalyvauti 
susirinkime, nes yra labai daug 
svarbių reikalų aptarimui. Būtent 
Laisvės vajus sukėlimui .$10,000 ir 
Vilnies minėjimas 35 metų sukak
ties. Taipgi yra ir kitų reikalų.

Geo. Shimaitis 
(63-64)

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

įvyks antradienį, balandžio 5tfL 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Piliečiu 
salėje, 280 Union Avė. Visi naftai 
kviečiami dalyvauti. Kurių duoklės 
nemokėtos, malonėkite ateiti in už
simokėti. Valdyba.

(64-65)




