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Dažnai matome spaudoje: 
darbininkai kovoja “už mini
mum algą” ii- “už garantuotą

Andai vienas mūsų 
tojas klausia :

Skirtumas yra didelis, ir 
privalo kiekvienas suprasti.

Darbo unijos reikalauja, 
kad Jungtinių Valstijų Kon
gresas išleistų Įstatymą, nusta
tantį kiekvieno darbininko pa
grindinę (minimum) algą ne 
mažesnę, kaip $1.25 valandai.

Jei toks Įstatymas bus išleis
tas, tai kiekvienas asmuo, dir
bąs Jungtinėse Valstijose, ne
žiūrint kokį darbą, turės gau
ti ne mažiau $1.25 valandai.

Darbininkai tokio 'įstatymo 
reikalauja dėl to, kad viskas 
brangsta; privalo būti padi
dintos ir algos—jei ne kitaip, 
tai Įstatymo keliu.

niir Įstatymu, minimum 
yra 7<5c. valandai.

Reikalavimas, kad darbinin
kams būtų garantuota metinė 
alga yra kitas dalykas.

Tūlos darbo unijos—ypatin
gai automobilių pramonės dar
bininkų unija — reikalauja, 
kad samdytojai užtikrintų 
darbininkams tam tikrą meti
nę algą. Darbininkas, dirbąs 
toje pramonėje, turis gauti 
nemažiau per metus, kiek kon
trakte bus pažymėta.

Jei vienai kitai unijai 
vyks tai pasiekti, tuomet 
seks ir kitos unijos.

p ii- 
ja s

Sukako 14-ka metų progre
syviam vokiečių laikraščiui 
“The German American.”

Sukakčiai atžymėti balan
džio 16 d. ruošiamas bank lė
ta#, kuris Įvyks YugoslavųSa- 

405 W. list St., New 
Yorke.
^taip kitų tautinių grupių, 

taip ir vokiečių progresyvei 
spaudai nelengva verstis, bet 
prie didžiulių pastangų, sako 
žmonės, viskas galima’

Balandžio 16 d. vakarą Di
džiojoje rusų salėje,EIizabeth- 
port, N. J., įvyks šaunus ban- 
kietas, tuokiamas LDS 3-čio- 

. sios apskrities ir kai kurių 
LDS kuopų.

Tai bus atžymėjimas LDS 
25-rių metų gyvavimo. Sako
ma, bankieto dalyviai bus nu
filmuoti. Vadinasi, parengimas 

*bus spalvingas ir jame turėtų 
dalyvauti kiekvienas, kuriam 
tik leidž ia sąlygos.

Gi balandžio 17 d. South 
Bo^to4}e ivYks menininku kon- 
fereneija-pasitarimas, kuriame 
žadama atgaivinti musu lietu
viškąją dainą, meną, 
’ Tenka palinkėti south bosto
niečiams ir jų kaimynams sėk
mingai pradėti darbą, skaid

Reikalauja aukščiausio 
teismo sprendimo prieš 
dar likusią segregaciją

Washingtonas. — Aukš
čiausias Teismas dar pra
eitais metais išnešė spren
dimą, kad segregacija mo
kyklose .pagal rases yra ne
legali. Bet visoje eilėje pie
tinių valstijų tas aukščiau
siojo teismo sprendimas iki 
šios dienos nepravestas gy
venime.

Du negrai advokatai, ku
rie atstovauja tėvus, prieš 
kuriu vaikus dar diskrimi
nuojama, atsikreipė j aukš
čiausia teismą su reikalavi
mu, kad segregacijai galas 
būtų padarytas dabar, kad 
priimtas nutarimas būtų 
pravestas gyvenime. '

Advokatas'Louis L. Red
ding, kuris atstovauja Del
aware negrus tėvus, sakė, 
kad toje vietovėje segrega
cija dar lieka nepaliesta, 
nors valstijos generalinis 
prokuroras pripažįsta, kad 
aukščiausiojo teismo nuta
rimas anuliuoja pačios vals
tijos segregacinius įstaty
mus.

Advokatas Robert L. Car
ter atstovauja grupę negrų| 
tėvu iš Kansaso. Jis stato 
panašius reikalavimus.

Abiejų valstijų generali
niai prokurorai irgi dalyva
vo teismo apklausinėjime. 
Jie sakėsi nesą priešinin
kais, nestoja už segregaci
jos palaikymą. Jie teigė, 
kad atvyko “tik padėti 
aukščiausiajam teismui rei-

kalą geriau suprasti.” Bet 
visos jų kalbos buvo už se
gregacijos palaikymą, — 
bent kol kas. Negrai ad
vokatai, iš kitos pusės, rei
kalavo, kad segregacijai ga
las būtų padarytas tuojau.

Visa šalies spauda, ypa
tingai negrų laikraščiai, su 
dideliu dėpiesiu seka, kaip 
pasielgs aukščiausias teis
mas.

Attlee Kanadoj

Unijos Alabamoje 
planuoja pravesti • -• *■visuotina streiką

Amerika smarkiai veikia 
Azij os - Afrikos valstyl >i ų 
pasitarimų užkulisiuose

irBirmingham, Ala. — CIO i įlinkai neleis kompanijai 
ir. AFL atstovai čia tariasi i policijai juos įbauginti. Pa- 
apie galimybę pravesti visų i našiai išsireiškė CIO vadai, 
unijištų visuotiną protesto : Praeitą šeštadienį pikietai 
streiką. Į tą generalinį strei-1 masiniai ;
ką bus pakviestos ir nepri-i telefonų stotį ir išsivystė 
klausomos unijos.

Protesto streikas būtų! kluota policija, po vadovy- 
pravestas, kad paremti! be paties policijos viršinin- 
s t r e i k uojančius Southern i 
Bell Telephone kompanijos j 
darbininkus, kurie streiku©- i 
ja už aukštesnes algas. į 
Prieš tuos streikierius po- i 
licija veda streiklaužišką! 
teroro kampaniją, suimda-i 
ma pikietus ir darydama, 
kitas kliūtis.

New Delhi. — Nors Ame-1 Indonezijos, 
rika nebuvo kviesta daly- kitų kraštų, 
vauti Azijos - Afrikos šalių cijoje taipgi dalyvaus eilė 
konferencijoje, kuri šio mė-

Buriuos ir eilės 
Bet konferen-

aliu, kurios ištikimai seka
apsupę centralinęi nėšio 18-tą atsidarys,. Ban-j Washingtono politiką, kaip ... .w. ' i • t i • T 1 • • • fD • 1 1 •, ___ __ _ ____ ____ ...................amerikiečių diplo-! tai, Filipinai, Tailandas ir

demonstracija. Sunkiai gin-|matija smarkiai darbuojasi! Irakas, taipgi eilė šalių, 
kurios Amerikos politikai 
bent dalinai palankios, kaip 
tai, Pakistanas, Egiptas,

■ kompanijos užsispyrimas, I
■ kurie sukėlė CIO ir AFL di-i 
delį pasipiktinimą ir prive
dė prie generalinio streiko 
minties.

CIO ir AFL kol kas dari 
nepriėjo susitarimo apie vi-i 
suotiną streiką, bet nuotai--

Montrealis. — Britanijos 
darbiečių vadas Clement 
Attlee dabar lankosi Kana
doje, kur jis praleis 18 die
nų. Po to jis vyks į Ame-1
rikos Jungtines Valstybes, j 
kur turės pasikalbėjimą su i 
prezidentu Eisenhoweriu.

Kanadoje Attlee skaitys |
eilę paskaitų. Ji pakvietė . ... ^ .
CCF (Commonwealth Co- i mujmtuose yra kovinga.) 
operative Federation), so- Bnminghamo sky-j

Nukirto galvas 6 Jemeno 
nevykusio sukilimo vadovam

Kairas. — Iš Jemeno su
grįžęs Egipto ministras 
Husein ei šafei pasakojo, 
kad Jemene galvos buvo 
nukirstos šešiems asme
nims, kurie praeitą savaitę 
vadovavo sukilimui prieš 
Imama, c-

Kelioms dienoms sukilė
liai buvo užvaldę Jemeną ir 
ant sosto užsodinę dabarti
nio Imamo (karaliuko) bro
lį. Tas brolis dabar kalė
jime ir bus teistas.

Galvos buvo nukirstos 
pulkininkui Ahmedui Tala- 
je ir keliemę kitiems kari
ninkams. Jos buvo nukirs
tos kardais, tūkstančiams 
žmonių stebint aikštėje 
prie karaliaus rūmų.

Buenos Aires.—“La Pren- 
sa” ir “EI Lider,” du laik
raščiai, kurie paprastai iš
reiškia valdžios nusistaty
mą, pasisakė už bažnyčios 
visišką atskyrimą nuo vals
tybės Argentinoje.

rinti mūsų padangę lietuviško
mis liąudies dainomis ir, jei 
tik galima, operetėmis.

Tą pačią dieną South Bos
tone Įvyks Lietuvių Literatū
ros Draugijos ruošiamas ban- 
kietas.

Būkite ten!

cialdemokratinio pobūdžio! 
Kanados partija, kuri arti-1 
ma Britanijos darbiečiams. i 

Atvykęs į Kanadą, Attlee! 
pareiškė spaudos atsto-! 
yams, kad Britanijos dar-' 
biečiai tikisi laimėti atei-! 
nančiuose parla m e n t a r i - i 
niuose rinkimuose. Jis sa-| 
kė, kad po tokio laimėjimo j 
darbiečiai stotu “už vadi-; 
vaujančių valstybininkų pa-' 
sitarimus.” Manoma, kad j 
tuomi jis turėjo omenyje! 
“Trijų Didžiųjų” arba “Ke-; 
turiu Didžiųjų”, pasitari-į 
mus. ■

Attlee taipgi pakartojo, 
kad Liaudies Kinija turi 
teisę gauti vietą Jungtinė
se Tautose.

Roma. — šio mėnesio 28 
dieną Italijos parlamentas 
rinks naują šalies preziden
tą. Dabartinis prezidentas, 
Luigi Einaudi, jau turi virš 
80 metų amžiaus ir nebus 
perrinktas. Kas taps nau
ju prezidentu, kol kas neži
nia.

Dulles sveikino Macmillaną,-- 
Čou En-lajus sveikino Edeną

Londonas. — Amerikos 
valstybės department© se
kretorius Dulles pasveikino 
Macmillaną, kuris neseniai 
tapo užsienio reikalų minis
tru. Macmillanas atsakė 
Dullesui labai draugiškai, 
sakydamas, kad pamatiniai 
tarp Amerikos ir Britanijos 
užsienio politikos nėra skir
tumo. '

Tuo tarpu, kai Dulles 
sveikino Macntillaną, nauja
sis premjeras Edenas gavę 
sveikinimą nuo Kinijos 
premjero Čou En-lajaus. 
Bet tuo pačiu laiku Pekino 
radijas griežtai kritikavo 
Edeną dėl jo nusistatymo 
Taivanio (Formozos) klau
simu.

riaus' prezidentas John L. 
Medders sakė, kad darbi-1

ko C. L. Pattie, atsiskubi
no ir pradėjo žiauriu būdu 
darbininkus išvaikyti. 16 
buvo suimta.

Teismas tuo tarpu už
draudė masinį pikietavimą 
ir demonstracijas.

Kol kas dar nežinia, kuo
met generalinis streikas 
p r a s i d ė s, jeigu galutinai. 
bus nusitarta jį pradėti.} 
Bet nurodoma, kad vien! 
faktas., jog apie tokį strei-! 
ką kalbama, rodo Birming-i 
hamo darbininkų kovingu-1 
mą.

Birminghamas, kuris yra! 
svarbiausias pietinių valsti-; 
jų pramonės centras, daž-į 
nai vadinamas “Pietų Pitts-i . c Iburgh u.” ;

užkulisiuose.
Amerikiečiai žino, kac 

konferenciją dominuos tai
kos blokas, susidedantis iš j Japonija.
Liaudies Kinijos, , Indijos,! Amerikos diplomatija, sa

ko gerai .informuoti šalti- 
; niai, dabar daro didelį spau
dimą ant tų šalių, kad jų 

i delegacijos Bandunge kuo 
aštriau kritikuotu komunis
tus. Bet yra žinoma, kad 
Indijos delegacija, kuri bus 
įtakingiausia nekomunisti
nių delegacijų tarpe, at
blokš Irako - Tailando-Fili- 
pinų pro-amerikinio bloko 
kritiką.

Bent vienos delegacijos 
nariai, būtent, Irako, jau 
davė suprasti, kad jie pro- 

Kinijos pa
kvietimą konferencijon ir 
išreikš savo sol i d a r u m ą 

Bet su tuom nesu
tiks net eilė pro-amerikinių 
delegacijų, kaip tai, Pakis
tano, Ceilono ir Japonijos.

Pekino radijas tuo tarpu 
pranešė, kad Amerikos pa
skelbimas apie padidintą 
ekonominę pagalbą Pietry
tines Azijos kraštams yra 
dar vienas bandymas pa
kenkti Bandų n go konferen
cijai.

Paskutiniai
pranesiinai

Ma sk va.—A u st r i j os p reni 
j eras Raabas ir keli jo mi 
nistrai buvo iškilmingai su-j 
tikti Maskvoje. Aerodro-! 
mas buvo išpuoštas Sovietų! 
ir Austrijos vėli a v o m i s. 
Raabas pareiškė, kad Au-! 
strija su dėkingumu a tįsi-! 
mena, kad Sovietų armijai 
ją išlaisvino iš nacių jungo, testuos prieš

ine r I y n a s .—Bu vusi oje na
cių koncentracijos stovyklo

je -______ ___  _______
i tūkstančiai buvusių kalinių,

Bucbenwalde susirinko ^iangui.

Republikonai puola Stevensoiui\^} paminėti išsilaisvinimo 
v • • > 1 . i dešimtmeti. Buchenwaldasuz jo pasisakymą pries ėjimą 

karan dėl Quemoy ir kitų salų
Chicago. — Adlai Steven- 

sonas pareiškė, kad Ameri
ka padarytų didži a u s i ą 
klaidą, jeigu Įsiveltų Į karą 
prieš Kiniją dėl Quemoy ir 
kitų mažų pakraščio sale
lių. Jis sakė, kad tokiame 
kare Amerika būtų viena, 
kad jos sąjungininkai sto
vėtų nuošalyje.

Apie Formozą Stevenso- 
nas sakė, akd Amerika tu
rėtų reikalauti iš Tarybų 
Sąjungos aiškaus pasisaky
mo, koks yra jos. dabarti
nis nusistatymas Formozos

randasi tarybinėje Vokieti- 
i jos zonoje.
į Delegacijos atvyko iš pft- 
i čios Vokietijos, Lenkijos, 

klausimu. Ant kiek yra ži- Į Tarybų Sąjungos, Belgijos, 
noma, TSRS remia Kinijos! Francūzijos ir kitų šalių, 
nuomonę-, kad 
(Formoza) yra
Kinijos dalis ir turės grįž
ti prie Kinijos.
'Iš Washington© praneša

ma, kad kongresiniai repu- 
blikonų vadai griežtai puo
la Stevensoną, sakydami, 
kad jis pasakė “komunizmo 
užgerinimo prakalbą.” Se
natorius Knowlandas išsi
reiškė, kad Stevenson© nu
sistatymas beveik rubežiuo- 
jasi su išdavyste.

See,bos policija žiauriai užpuldinėjo demonstrantus
Roma. — Apie 3,000 vals

tiečių demonstravo prieš 
Scelbos valdžią Vėre e 11 i 
miestelyje Po klonyje. Jie 
demonstravo prie vietinės 
prefektūros, reikalaudami, 
kad valdžia' sumažintų 
jiems mokesčių naštą. Į 
demonstraciją suvyko vals
tiečių iš visos Lombardijos

ir Piedmonto.
Policija iš pradžios bandė 

išvaikyti demonstrantus 
guminėmis lazdomis ir gra
sinimais, bet tam nepade
dant, į darbą buvo paleistos 
ašarinės cjujos. Sąmyšyje 
daug valstiečių buvo leng
vai sužeista ir daug sua
reštuota.■ . /

a i v a n i s Didžiausia užsienio delega- 
nedaloma rija buvo iš Francūzijos, —

■ net 1,000 buvusių kalinių.
Hong Kongas. — Jau at

rastas Indijos orlaivis, ku
ris pakelyje iš Hong Koil- 
go i Jakarta nukrito Kini
jos Pietų jūroje. Orlaiviu 
skrido keli kinų delegatai 
Bandungo konferencijon. 
keli kinų laikraštininkai ir 
vienas austras žurnalistas. 
Visi, apart pačios indų įgu
los trijų narių, užsimušė.

Kinai delegatai buvo ne 
žymiausieji, čou ir kiti va- 

i dova u j an tie j i delegatai 
vyksta kitu keliu. !

Diena buvo beveik vasariška, 
daugelis jau bandė maudytis

Buenos Aires. — Argen
tinoje lankosi tarybinė pre
kybos delegacija, kuri nori 
pirkti ten mėsos konservus 
ir cukraus.

Port Said, Egiptas.—Pro 
Suezo kanalą praplaukė šve
dų prekybinis, laivas “Sun- 
anbris,” kuris plaukia iš 
Rumunijos uosto Constan
ts į Liaudies Kiniją. Lai
vo' kapitonas pasakė Suezo 
kontrolieriams, kad veža 
“bendrą bagažą/’

Londonas. — Jau dvide
šimt dienų, kaip neišeina 
Londbno dienraščiai apart 

xvieno, komunistinio “Daily 
Worker’io,” kuris susitarė 
su streikieriais. ;

Bostonas. — čia atplaukė

ledlaužis “Atka,” kuriuomi 
amerikiečių ekspedicija bu
vo nuvykusi Į Antarktiką.

Taipei. — čiangas lankė
si Quemoy saloje prie pat 
Kinijos kranto ir ten pra
leido šešias valandas.

Čekoslovakija teigia, kad 
pabėgęs sargybinis žudikas

Praga. — Čekoslovakijos 
valdžia sako, kad eilinis 
kareivis Jan Fojtik, kuris 
perėjo sieną į amerikiečių 
zoną .Vokietijoje, yra kri
minalistas. Prieš pabėgda
mas, jis nužudė savo asme
nišką draugą, kitą pasienio 
sargybinį, sako čekoslova- 
kai. Amerikiečiai, vienok, 
jį priėmė kaip politinį pa
bėgėlį ir atsisako jį išduoti 
čekoslovakų teisėtumo or
ganams.

pirmadienį New Yorko 
apylinkėje diena buvo ne 
tik pavasariška, bet be
veik vasariška, — tempe
ratūra siekė 79 laipsnius. 
Tūkstančiai newyorkieciu 
išvyko j pliažus-prieplau- 
kas, bet tik mažesnė da
lis bandė maudytis. Li
kusieji pasitenkino šildy- 
damiesi saulėje.

Bandančių maudytis 
daugiausia buvo Jones 
Beach srityje. Bet, nors 
oras, buvo šiltas, Atlantas 
dar buvo ledo šaltumo. 
Drąsuoliai, kurie ėjo van
denin, jame išbuvo nedau
giau kaip po kokią mi
nutę.

Washingtonas. — Mirė 
Jesse Locker, Amerikos 
a m b a s a dorius Liberijoje. 
Jis buvo pirmas negrų ra
sės amerikietis ambasado
rius.

Permažai atėmė iš pašų, 
perdaug jiems atlygino

Kairas. — Pats Egipto 
žemės ūkio reikalų minis
tras Prasadas Jenas pareiš
kė, kad pravedama žemės 
reforma nereikšminga. Jis 
sakė, kad permažai žemės 
atimta nuo pašų-dvarinin- 
kų, o už atimtą žemę jiems 
perdaug atlyginta._______

ORAS NEW YORKE 
Apsiniaukę ir protarpiais 

lietus.



4 
■ -i

t

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

The Laisve, Inc.
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays and Holidays
11012 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

. President JOHN GRYBAS; Seer-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ....... $8.00
United States, per 6 months .. $4.50 
Queens Co................ $9.00 per year
Queens Co........ $5.00 per six mos.

Entered as second class matter at 
under the Act

Canada and Brazil, per year ?9.00 
Canada ana Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50 
the Post. Office of Jamaica, N. Y.

of March 3, 1879

MOTERŲ KAMPELIS
Jos sūnus randasi kalėjime

Kovingo tėvo pavyzdinga 
ir nabi duktė

Naujosios Anglijos 
Moterų Sąryšio atydaų

Moterų Sąryšis šaukia 
metinę konferenciją balan- 
džio 24 d. Pradžia 11 vai. 
ryto. Įvyks Lietuvių Tau
tiško Namo Svetainėje, 
Montello, Mass.

Gerbiamos draugės, imki
te dalyvumą šioje konferen
cijoje, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti,

eities dieną, kurią kovin
gas vadas sugrįš iš kalėji
mo. ’

—Daug ko išmokau iš sa
vo tėvo reikšmingo gyveni
mo. Dvasioje viso to, už 
ką jis kovojo, ką jis mylėjo, 
sveikinu šią konferenciją ir 
stoju su jumis į darbą su
organizuoti galingą Gegu
žės Pirmosios Demonstraci
ją Taikai. Tokia demon
stracija. pajudins mūsų nu
mylėtą Ameriką vienu di
deliu žingsniu pirmyn tuo 
keliu, kuriuo Louis Lein- 
stočk ėjo ir kuriuo vėl eis 
ateityje.

—Sveikinu! Linkiu pasi
sekimo, ypatingai kovingu
mo tam laimėti!

Gegužės Pirmosios konfe
rencijoje New Yorke graži, 
liekna jaunuolė stojosi prie 
garsiakalbio. Prisistatyda- 
ma save, ji pasakė:

—Mano vardas yra Susan 
Weinstock. Čia randuosi 
dėl to, jog žinau, kad ma
no tėvas...

•Audringai trenkė ir ilgai 
nuaidėjo ovacija, o po to 
sekė visuotina tyla. Mer
gaitė tęsė nutrauktą kal
ba:

—Žinau, jog mano tėvas 
Louis Weinstock norėtų, 
kad jo duktė būtų dalyviu 
šios didžios konferencijos 
Gegužės Pirmosios, 70 metų 
sukakčiai planuoti.

—Šis yra pirmasis sykis 
per daugelį metų, kai mano 
tėvas negali dalyvauti... 
Viena jo negalėjimo čia bū
ti priežasčių yra ta, kad 
jis pasišventusiai darbavosi 
ruošime gegužinių per ei
lę praėjusių metų. Mano 
tėvo čia nesiranda ir dėl to, 
kad jis yra vienu tų nekal
tų Smith Aktu sufrėmuotų 
asmenų...

—Mano tėvas šiandien 
randasi už grotų prasikal
tęs tiktai tuo, kad jis visą 
savo gyvenimą pašventė 
darbininkų judėjimui. Vie
nok ateis diena—ir ji ateis 
greičiau, negu darbininkų 
nekentėjai tikisi, jeigu mes 
visi už ją kovosime, — kai 
mano tėvas išeis iš už tų 
sienų-mūrų garbingai, ne
palaužtas, nenusilenkęs. Jis 
išeis užimti garbingą savo 
vietą eilėse darbo žmonių, 
kovojančių už. pilnesnį, 
linksmesnį gyvenimą tai
kioje Amerikoje...

Mergaitės kalbą ir vėl nu
traukė ovacijos, džiaugs
mingai sveikinančios tą at-

—Jeigu Pauliukas būtų jeigu yra “prisipažinimas, 
daręs tą, ką jie sako, kad tai jis yra išveržtas prie- 
darė, argi mums grėstų varta. Advokatas sakė, jog 

jis turi kelis liudytojus, ku
rie jo klijentą matė filmų 
teatre tuo laiku, kai įvyko 
minėtas apiplėšimas.

Dar visai neseniai, praė
jusią vasarą, Queens ap
skrityje buvo atsiradę dve
ji “prisipažinę” vieną žmog
žudystę.

Visa tai stebint, atrodo, 
kad kas nors, kur nors pas 

; mus pamatiniai bloga. Jei
gu leidžiama įstaigoms už
simerkus griebti pirmą po 
ranka papuolusį, kur belie
ka užtikrinimas, kad kėdė
je žudomi ar kalėjimuose 
pūdomi tiktai kalti? Kas 
begali atlyginti tą baisią 
skriaudą tiems, kurie ne
kaltai pražudomi fiziškai 
ar moraliai, ant jų uždėjus 
kriminalistų dėmę? Baisu!

T-a

argi mums
t? Ar aš būčiau iš 

labdaros gautą paskiausią 
čekį $30 išleidusi nupirki
mui Pauliukui kostiumo ir 
batelių? Tai dėl to aš ne
galėjau užsimokėti rendos. 
Už tai butams autoritetas 
mane prašalins iš buto...

Taip aimanavo, protar
piais springdama ašaromis, 
New Yorko varguolių sri
ties Harlemo gyventojai 
Martinsonienė.

—Turbūt biskeli sukvai
liojau iš rūpesties, kad Vai-

AUSTRAI MASKVOJE
ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT, Maskvoje vieši Austin- 

jos delegacija, vadovaujama kanclerio Juliaus Raab’o.
Sakome “vieši,” bet iš tikrųjų ji ten nuvyko su di

dele misija—viešėjiniasis priklausys nuo to, kaip vyks 
pasitarimai su Tarybų Sąjungos vyriausybe.

Iš Austrijos nacių kariuomenė buvo išmušta prieš 
virš 10 metų. Tarybinė armija jai ten smogė pačius 
aštriausius smūgius.

Rodosi, dar Teherano konferencijoje buvo išleistas 
i austrus atsišaukimas, i 
cius, bendradarbiauti su talkininkais—Tarybų Sąjunga, 
Amerika, Didžiąja Britanija. Jiems, rodosi, buvo sa
kyte .sakyta: jūsų ryžtas, jūsų kooperavimas su mumis, 
jūsų kova prieš hitlerines armijas parodys, kiek jūs 
trokštate nepriklausomo gyvenimo, kaip tauta. Nes 
Austriją, kaip žinia, prieš karą hitlerininkai buvo su
jungę su Vokietija, kad iš ten būtų sėkmingiau nuga
lėti Čechoslovakiją.

Atsimename, ne kaitą karo metu buvo rašyta, jog 
austrai neužtenkamai kooperuoja su anti-fašistiniu ju
dėjimu. Tai pykdė visus. Na, ir po karo Austrija tapo 
okupuota Keturių Didžiųjų: amerikiečių, tarybinių tau
tų, britų ir francūzų armijų. Ji ir tebėra okupuota. 
Tiesa, ii tini savo parlamentą, savo valdžią, bet tai ma
žai reiškia.

Dėl ištraukimo iš' Austrijos kariuomenių ir sutei
kimo jai nepriklausomybės Įvyko nemaža konferencijų, 
bet jos vis buvo be gerų rezultatų. Pasitarimuose, kon
ferencijose iškildavo tam tikrų klausimų, dėl kurių ne
buvo galima prieiti bendros nuomonės.

Dabar Sovietų Sąjungos vyriausybė nutarė pralaužti 
tą “nesusitarimų ledą.” Ji nutarė pasikviesti Maskvon 
Austrijos valdžios delegaciją ir su ja tartis.

Ko Tarybų Sąjunga nori iš Austrijos?
Spaudoje buvo rašyta, kad Tarybų Sąjungos vyriau

sybė šituose pasitarimuose reikalaus iš Austrijos tam ti
krų garantijų, kurias gavusi, pripažins Austrijai ne-, — .------- ---------—
priklausomybę ir ištrauks iš ten tarybinės armijos dali- • sonienės. vaikų. Tik tos dvi 
nius. ;

Kokių garantijų ji nori?
Tarybų Sąjunga nori, kad Austrija prižadėtų: 

(l)Būti neutrali valstybe, (2) niekad nesįjungti su Vo
kietija.

Labai galimas daiktas, kad austrai su šiais reikala
vimais. sutiks. Bet kyla klausimas, ar su tuo sutiks 
Amerika, Britanija ir Francūzija? Yra spėjimų, kad 
ypatingai Amerika nesutiks matyti Austriją neutralia. 
Amerikai rūpi tą šalį įtraukti į savo bloką ir naudoti 
ją, kaip Vakarų Vokietiją, saviems interesams.

Kas bus, jei Austrijos delegacija sudarys sutartį 
minėtais dėsniais, o Amerika, Francūzija ir Anglija jai 
nepritars?

Mes nežinome. Nieks dabar negali tikrai pasa
kyti, kas bus. O vistiek mes džiaugiamės, kad tariamasi, 
kad einama prie “išlyginimo” visų “nesusipratimų,” ku
riuos pagimdė antrasis pasaulinis karas ir kuriunos tęsia 
šaltasis karas.

raginant juos kovoti prieš na-' kai neturi kuo apsirengti.|
Man atrodė, kad tas Pau- i 7 Iliukui padės gauti darbą...

—Juk jam ir atėjo pa
šaukimas ateiti pažiūrėti 
darbo, — peTtraukė moti
na kaiminka.

—Ak, tiesa, atėjo laiške, 
kada jis jau buvo kalėjime, 
— liūdnai atsakė motina. 
Mostelėjusi į kaiminką ran
ka, Martinsonienė dadėjo:

—Štai, ji mus maitina iš
tisa savaitė. Tiek daug kai
navo mano su mergaitėmis 
važinėjimas į teismabutį ir 
į kalėjimą, bandant jį pa
matyti ...

—O kai pamatėme teis- 
mabutyje, jie mamai nelei
do nei artyn jo prieiti, nei 
įduoti tą dolerį, kuri jam 
buvo nūvežusios, — įsiterpė 
jos dukrelė Gertrude, 14 

• metu. ' I
Gertie ir 11 metų June 

. yra jauniausios iš dešim- 
; ties tebegyvenančių Martin-

ir areštuotasis Paulius be
gyveno pas motiną. Visi kiti

D

Laisves išlaikymui 
limas 10 tūkstančių;

sukė-

lietu- 
kuris

kaip žinia, yra “automobilių” sostine, 
darbininkų dirba automobilių pra
juk yra vyriausios automobilių kor-

DETROITE
DETROITAS,

Šimtai tūkstančių 
monėje. Detroite 
poracijos: General Motors, Fordas, Chrysleris.

Daug mažesniųjų automobilių korporacijų prisi
glaudė prie didesniųjų. Šiandien tepasiliko iš tikrųjų 
tik trys suminėtosios korporacijos, kurios “ką nors 
reiškia.” Tačiau, nereikia manyti, kad sU tais “susi
vienijimais” pasinaikino kompeticija, lenktyniavimas.

Ne! Kompeticija yra kol kas aštri. Vyriausiai ji 
verda tarp General Motors ir Fordo.

Kompeticija aštri dėl to, kad' palaipsniui siaurėja 
automobiliams rinkos. Amerikoje automobilių veikia 
daug; dalis žmonių, kurie norėtų įsigyti automobilius, 
neturi ištekliaus. į užsienį išgabenti daug negalima, 
nes užsienyje visa eilė Šalių gamina savo automobilius 
ir nori juos čia parduoti. Vis dažniau ir dažniau mūsų 
kolonjosc matosi Anglijoje gaminti automobiliai; 
Francūzija taipgi kiša savo produktus. Yrair.vokiš- 

. kų ir itališkų.
Kadangi kompeticija didėlė, tai spėjama, jog šie

met automobilių pramonės darbininkai dirbs nedaugiau, 
kaip pusę metų iš viso.

Darbo paskuba fabrikuose didelė. Fordas ir Gene- 
al Motors ryžtasi juo daugiau prisigaminti automobi
lių, nes vasarą gali kilti darbininkų streikas.

Šiemet, kaip žinia, UAW Unijos penkerių metų 
kontraktas su samdytojais baigiasi. Unija nutarė rei
kalauti garantuotos darbininkams metinės algos. Dar
bininkai, be to, reikalauja, kad automobilių pramonėje 
būtų dirbama ne daugiau 30 valandų per savaitę, bet 
kad jie algą gautų Už 40 valandų darbo savaitę.

Unijos suvažiavimas, neseniai įvykęs Clevelande, 
nutarė pakelti ųnijistų mokestis į uniją, kad būtų su
darytas $2-5,000,000 fondas streikui tęsti, jei jis iškils.

Krakmolas baltiniuose
Krakmolyti drabužiai turi 

naujesnę, gražesnę išvaiz
dą, ilgiau atrodo švarūs ir: 
lengviau išplaunami, nes ĮI 
patį audinį mažiau įmirks-1 
ta nešvara.

Naujoviniai krakmolai! 
dabar yra dvejopi: vienus j 
užtenka tik ištirpyti van-i 
denyje, kitus reikia pavir-j 
ti. Visų formula būna ant! 
pakelio. Tas veik visoms į 
jaū žinoma, įprasta.

Tačiau kartais neišeina! 
taip, kaip norima. Štai ke
lios nepasisekimo priežas
tys : ,

Įspūdinga mergaitės kal
ba vėl palydėta jautria ova
cija, kurioje girdisi, mato
si ir jaučiasi širdinga pa
garba įkalintam darbininkų 
vadui ir jo pažangiai, ryž
tingai dukrai. Kokia lai
minga šilima esančiam už 
tų sienų-mūrų žinoti, kad 
jo duktė stojo jo vieton! 
Gegužinių demonstracijų 
mobilizuotėje Weinstock 
veikė daug nietų.

Reikėtų visiems tokios 
mergaitės šauksmą išgirsti, 
stoti veiklon už . masinę de
monstraciją. Ji įvyks šeš
tadienį, balandžio 30-tą. 
Veik visi nedirba. Visiems 
išgalima dalyvauti be ri
zikos paaukoti savo darbą. 
Galėtų susimobilizuoti gru
pės atvykti ir iš toliau.

Laikas susirinkti ir visos 
smulkmenos bus paskelbtos; 
vėliau, artinantis tai die-; 
nai, bet .mobilizuotis tam' 
jau neperanksti dabar.

Dalyvė į

Naujosios Anglijos 
vių metinis piknikas, 
įvyks birželio 12 d., Maple 
Parke, Methuen.

Todėl visoms kolonijoms 
svarbu čia turėti atstovybę. 
Daugiau draugių, daugiau 
gerų sumanymų ir nutari
mų. Tai dar syki kviečiu 
visas. Bostono ir apylinkės 
moteris išrinkti delegates ir 
dalyvauti aukščiau minėto- < 
je konferencijoje. ,

Julia Rain^rd

Italė Maria Paolella per 
40 metų ilgėiosr ir laukė 
Argentinon išvykusių vai
kų. Neseniai senutė gavo 
telegramą, jog jie parva
žiuoja. Iš sąjūdžio, ji ten 
pat sukniubo ir mirė.

Murzinai įdėvėtoms apy
kaklėms ir rankovių ga
lams išplauti geriausia tar? 
nauja stiprus ir aštrus mui
las, kadangi jis sykiu trina 
ir tirpdina nešvarą.

Na u jo vinis drabužių plo
vimo būdas yra drabužį 
spaudyti muiluotame van
denyje, ne trinti.

Krak-
jau gyvena su savo seimo-j molas galėjo būti nedaviręs, | 

ar pastovėjęs iki užsidėjo,mis ar kituose miestuose. ■
Pagaliau, motina sušilau-j 

kusi progos astuonioms mi
nutėms pamatyti sūnų. Tai 
Įvyko, kai jį iš kalėjimo at
vežė į ligoninę dėl skauda
mos kojos. Motina sako, 
jog 18 metų amžiau jos sū
nus iš susijaudinimo verkė, 
negalėjo kalbėti, tik ištarė:

—Mama, tu žinai, kur aš 
tada buvau...

Kur Martinsoniehės sūnus 
ir du jo draugai btivo?

Bronx prokuratūra .skel
bia, kad tie 3 kovo 12 įvykdė 
apiplėšimą ir jam/; užmušė 
žmogų. Tačiau pirmiau ta 
pati prokuratūra per tris 
savaites laikė įkalinusi ki
tus tris varguomenės jau
nuolius ir skelbė, kad jie 
“prisipažino” įvykdę tą 
apiplėšimą. Spauda juos' 
aprašinėjo kaip žmogžu
džius. Bet bėgiu tų 3 savai
čių anų jaunuolių apgynė
jai pristatė tiek daug davi
nių apie jų nekaltumą, kad 
turėjo jūos išteisinti ir pa
leisti; r/.-

Mal’tinsonienėsįūnlis Pau
lius yra vienu iš antrosios 
grupės. * Ta pati prokura
tūra juos įtaria ės.ant kal
tininkais tos pačios žmog
žudystės, uz kurią elektros 
kėdės šešėlyje išbuvo per 
tris savaites pirmesnieji 
trys jaunuoliai.

Aprašymuose taip pat 
seklbiama, kad šie “prisipa
žino.” Vienok vieno iš šių’ 
apgynėjas advokatas Gold- 
fuss teisme pareiškė, jog

aplipo drabužį ruožais. Kar-1 
tais limpa dėl nepakanka
mai karšto proso, ar dra
bužis yra peršlapias.

Neįgijo standumo: Jei 
drabužis nepakankamai nu
giežtas, galėjo išvarvėti su 
vandeniu arba suvarvėti ir 
sutirštintai pasilikti kraš
tuose. Vėjas galėjo iškra
tyti džiovinant.

Spalviniams apsaugoti: 
Labai retai pavyksta taip 
vienodai sudrėkinti krak
molu ir nuspausti bei iš
džiovinti, kad ant spalvin
go drabužio nesimatytų 
krakmolo žymių. Nuo to 
apsaugai lengviausia, grei
čiausia priemonė yra mels
viems ir tos spalvos tam
siems krakmolą padažyti 
“bluingu.” Rusviems gerai 
tinka stipri arbata. Arba 
galima turėti ir tam tikslui 
dažų (tirits), gatavai ištir
pytų, bonke'lėse.

GERA NAUJOVE
Paskiausiais keleriais me

tais tapo pagamintas nau
jas baltiniams lyg ir krak
molas, tačiau turis kita 
tikslą. .Ypačiai jis pageri
na vaikų drabužius, yžtifesa- 
lus. Tąi, yra vaškinis skys
tis (wax emulsion—po įvai
rių firmų, vardais), kurio 
įpylus p e r p 1 a u h a n t ar j 
krakmolą drabužiams, susi
daro ant drabužio filmas, 
per kurį mažiau, įsigeria 
vanduo ar bile kas užlieta 
ar Užberta. N-a

Ligi šiol darbininkai unijai mokėjo po $2.50, dabar mo
kes po $7.50 menesiui.

Kaip matome, kpvai ruošiamasi ne juokais.. 
Samdytojai taipgi nesnaudžia.
Visi nekantriai laukia, ką pagiedos samdytojai, kai 

darbininkai jiems išstatys savo reikalavimus.
žodžiu, Detroitas gyvena įdomias • dienas.

Šeimininkėms
KIAULIENOS PET1S

Petį paprastai parduoda 
dviemis atskiromis dalimis.

Žemesnioji dalis, arčiau 
kojos, vadinama picnic 
shoulder.

• Aukštesnioji, arčiau 
sprando, vadinama Boston 
butt, kartais ir kitaip.

Abiejų mėsa maždaug pa
naši, kaip kumpio. Priruo- 
šimas ir kepimas abiejų 
toks pat. Galima kepti su 
kaulu arba išėmus kaulą, 
sudarius į rutulį, o kitos ke
pa ir iškimštą kemšalu, 
priklausant, kokiose sąly-

reikės paduoti porcijomis 
arba sandvičiams daryti, s 
geriausia bus kepti išėmus 
kaulą, rutulyje, o iš kaulų 
nuovirų padaryti žirnienę 
arba kokią kitą sriubą.

Kepimo sistema ta pati, 
kaip ir bile kuriam 
šviežios kiaulienos 
lui:

Ištrinti druska, 
prieskonidis.

Negilion blėton dėti rie
biuoju šonu aukštyn.

Kepti nedengtoje blėtbje, 
be vandens, nelaistyti. Pe
čiaus akrštis 325 F laips
niai.

Kopimo laikas 20 minutų 
per svarą gabalui 3 iki 6 
svarų, didesniam 35 minu
tės per svarą.

Laiko ilgis dar neužti
krina, kad gabalas neper- 
keps ar iškeps: priklauso 
ir nuo gabalo storumo. 
Svarbu, kad karštis pereitų 
kiaurai.

Daugelis dabar 
mėsos karščiui 
termometrą.

kitam

kitais

į kaulą arba riebaluose. 
Riebalai, kaulai ir raumuo 
turi skirtingą aukščiau
sio karščio laipsnį. Jeigu 
įsmeigto raumenin gabalo. 
storiausioje vietoje termo-; 
metro rodyklis pasiekė 185! 
F laipsnius, mėsa jau iške
pusi.

Be termometro pažinti, 
ar būtiniausias karštis pa
siekė vidurį, gali tiktai per
plovus mėsą. Nekepta Švie
žia kiauliena yra ružava, 
iškepusi — pilka.

Jeigu mėsa seno arba 
prastai maitinto paršo, to
kią teks ilgiau kepti ir dėl 
suminkštinimo, ne vien tik 
dėl saugumo.

I

Atradus ružavu viduriu 
mėsą, kada nelieka laiko il
gai kepti gabale, greitasis 
pribaigimas iki saugiojo 
laipsnio liekasi toks: sker
sai raumenį supiaustyti 
plonais rėžiais, sukloti blė- 
toje ir karštokame pečiuje 
pakepti keletą minutų. Plo
ną gabalą karštis greitai 
pereina. ‘ N.

MAŽAS BĖDARBlUKAS
Joe Sheptock, 8 metų, už

sirašė kaip bedarbis Pas- 
saič mieste. Jis gaus po $30 
nedarbo apdraudos savaitei. 
Mat, berniukas dirbo tele
vizijoje šokėju ir dainoHu, 
o dabar neturi darbo.dabar neturi darbo.

Italijos gyventojas Varo 
Vanucci, 27 metų, išvarė 
gražuolę savo žmoną eiti 
Ištisai miestelį nuogą. Jis 
tai daręs nubaudimui už 
Žiūrėj ihią į kitus. Bus už 
tai teisiamas.

ADA smerkia demokratus
Washingtonas. — Ameri

cans for Democratic Action 
(ADA), kuri paprastai 
skaitoma demokratų .paar
simai tomą demokratų^ par
tijos liberaline priesaga, 
Šiuo kartu kritikavo pačią 
demokratų partiją.

ADA pasiuntė laišką kon
gresiniams demokratų va
dams, kritikuojant juos už 
neveiklumą bandant pra
vesti liberalinius įstatymus.

Londonas. — Churchillas 
šį trečiadienį išvyksta į Si-

1 ouav's Pattern

9034 £-io

Pattern 9034: Children’s Sixes 2. 
4, 6, 8, 10. Size 6 dress: 1% yatdj 
35-inch; bolero: % yard.

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos juime- 
rio ir dydžio siųskite/ Jtot- 
tern Dept, 11042 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 10,

.. N. Y.

vartoja 
mierudti

Jį įsnlėigia 
gabalo storiausion vieton, 
viduriu. Saugoti, kad. jo.
galvukė nebūtų atsirėmusi J 2 pual.-Laiavė (Liberty)* Tree., Balandžio (April) 13, 1958
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CLEVELAND© ŽINIOS
^js-tas iš mūsų kolonijos; 

padėka
. Dėl Moterų Klubo susi

rinkimo, įvykusio gruodžio 
16 d., galima pridėti, kad 
jis būtų buvęs dar didesnis, 
jei visos narės būtii jame 
dalyvavusios. Vienos jų sir
go, kitos dirbo, o trečios ne
gavo pakvietimo. Tiesa, 
pakvietimai buvo siųsti vi
soms narėms., bet kai ku
rios narės, persikėlusios į 
naują vietą, nepridavė savo 
naujų adresų. Dėl to nega
vo pranešimų. Na, o laik
raščių neskaito, tai ir ne
matė. Už tai negalima Klu
bą kaltinti.

Taisant konstituciją, bu
vo pridėta, kad kiekviena 
Klubo narė privalo užsimo
kėti mėnesines mokestis ne 

• vėliau, kaip per šešis mė
nesius po naujų metų. Jei 
tai nebus padaryta, tai pa
puls po bausme 50c. Naujos 
nfcrės įstojimas į Klubą kai
nuoja^ 50c, gi mėnesinė mo
kestis 10c.

Mokėdamos mokestis, na
rės priduokite savo adresus,! 
taipgi paimkite valdybos te
lefono numerį. Rimta liga 
apsirgus, praneškite valdy
bai, tuomet nebus nesusi
pratimų. Klubas savo nares 
aplanko su dovana, vertės 
$3 (kartą per mėnesį). Mi
rus narei, Klubas nuperka 
gėlių Vainiką už $10.

Klubas daugiau ne si vadi
na “Amerikos Lietuvių Mo
terų Klubas,” bet Clevelan- 
do Lietuvių Moterų Klubas. 
Visos narės privalo lanky
ti susirinkimus ir veikti, 
kiek gali.

Sekamas susirinkimas 
įvyks valandžio 21 d. Ban
dykime skaitlingai dalyvau
ti. Del neturėjimo užten
kamai jėgų ir energijos, aš 
buvau priversta apleisti tris 
susirinkimus. Atsibodo gy
venti, neinant į mūsų Klu
bo susirinkimus. Dėl to, 
mielos narės, bandysiu su 
jumis pasimatyti sekama
me susirinkime.

i Mūsų gyvenimas yra la
bai trumpas. Mes turėtu
me išmokti viena kitą go
doti. Pažiūrėkime į praė
jusius metus, kiek daug 
draugų ir draugių per juos | no. Laidotuvėse dalyvavo tik- 
netekome! ;ta>i 3 moterys, trys vyrai, gra-

1951 m. išsiskyrė iš mūsų 
tarpo 5 moterys ir 5 vyrai, mū
sų draugai ir Vilnies skaityto
jai. štai jie: J. Gurk lis, A. Ba- 
nelis,xJuozavitas, P. Juodvir- 
žis ir Geležinauskas, buvusios 
Narunčikienės vyras, palaido
tas gruodžio 20 d. Moterys: 
J. Sku pienė, Evanauskicnė (E- 
\ans),O. Kibildiene, B. Ginei- 
kienė ir Aldona Vilkelis (Vir- 
biky).

Vasario 5 d. jau suėjo me
tai, kaip mes be^ Aldonos li
kome, lyg siratos. Pas Aldoną j Jonius; žodelius,

jau 
sau 
jam 
ligą.

/buvo mūsų visų namai. Labiau
siai likosi nuskriausta Aldo
nos šeima, dukterys, tėvelis ii 
sesutė. Visai šeimynai giliau
sia užuojauta!

Juozas Pabalis serga 
apie 3 metai ir negauna 
tinkamo gydytojo, kad 
palengvintų tą sunkią
Per tris savaites buvo ligoni
nėje.

Mirė draugė Bauzienė, tapo 
palaidota vas. 2 d.

Mirė Justinas Petraitis, su
laukęs 85 metus amžiaus. Jis 
buvo pavienis ir rastas miręs 
po keturių dienų. Buvo laisvas 
žmogus, bet niekur nepriklau
sė ir jokio laikraščio neskaito, 
ii- niekur nedalyvavo. Gyveno 
sau vienas1 ir save skriaudė, 
turtą krovė ir slėpė. Jam mi
rus atsišaukė jo brolio mote
ris iš kur tai nuo ūkio palai
doti velionį ir sutvarkyti rei
kalus. Turto buvo daugiau, 
negu reikėjo palaidojimui. 
Kur turtas dingo, niekas neži-

• ta-i 3 moterys, trys vyrai, gra- 
I borius ir karsto vežėjas. Čia 
aiškiai pasirodo: jei žinogūs 
niekur nedalyvauja organiza
cijose ir laikraščių neskaito, 
tai jo niekas nežino ir nenori 
žinoti.

Petraitis palaidotas vas.4 d.
ŠIRDINGA PADĖKA

Tariu širdingiausią padėką 
d. J. N. Simans už taip gra
žius žodžius apie mane. Ačiū 
dd.: O. Williamienei, Mary 
Nikas, tetukei žiburienei, E. P. 
Panzer, P. Metelis, iš tolimos 
Kalifornijos už dovanas ir ma- 

A. Kelly, S.

B. Ra u b a, M. Karsokams, Ju
lytei Warner, G. E. Gabriū- 
įlams, G. A. PaltOn, F. Ė. Skle- 
raihs, J. liagdohams, P. M. J. 
žiburiams, C. M. Armonams, 
A. M. Nikams, G. M. Marti- 
tiaičiams, J. A. Stankams, Jo
nui Stripeikai, Juozui Sti/ipci- 
kai, K. Gardis, M. Plaušieiioi; 
visiems draugams ir drau
gėms. Ne kartą lankiusiems, 
dovanėles suteikusiems ir kar- 
čiukes su malioniais žodeliais 
prisiuntusiems.

žmogus tuomet pažįsti savo 
draugus, kada jie tave pri
glaudžia ir suramina savo ma
loniais žodžiais. Tada net ir 
liga pasidaro lengvesnė. Ma
ne paguldė ta piktoji liga 
gruodžio 17 d. Jau neturėjau 
vilties atsigauti ir ant kojų 
atsistoti bei rašinėti žinutes, 
kurias aš labui myliu. Vos ga
lėjau ant kojų atsistoti. Dabar 
galiu jau 7-8 valandas be lo
vos pabūti, bet dar esu silp
na, ypač rankos ir galva silp
na. Tad dar kartą visiems 
ačiuoju už dovanėles, gražius 
žodžius ir už lankymą.

Anna Rodgers

Ar statistikos tikrai rodo 
kad gyvename “gerbūvį*

N. GOGOLIS

Senieji dvarininkai
(Tąsa)

Bet arbūzas ūmai dingdavo. Po to 
Afanasijus Ivonavičius dar suvalgyda
vo keletą kriaušių ir vykdavo drauge su 
Pulcher’ija Ivanovna į sodą pasivaikš
čioti. Grįžus namo, Pulcherija Ivanov- 
nii tvarkydavo savo reikalus, o jis atsi
sėsdavo pašiūrėje, atkreiptoje į kiemo 
pusę1 ir žiūrėdavo, kaip maisto sandėlis 
be paliovos parodydavo ir vėl paslėpda- 

- vo savo vidų, ir tarnaitės, viena k'itą 
stumdydamos, čia įnešdavo, čia išnešda
vo visokio šlamšto krūvą medinėse dėžė
se, rėčiuose, geldose ir kituose vaisiams 
laikyti induose. Netrukus jis kviesdavo 

4 Pulcherija Ivanovną arba pats vykdavo 
pas ją ir sakydavo:

i — Ko čia galima būtų man pavalgyti, 
Pulcherija Ivanovna?

— Tai ko gi? — kalbėdavo Pulcheri
ja Ivanovna. — Nebent eisiu pasakysiu, 
kad atneštų jums varškėčių su uogomis, 

' kurių liepiau tyčia jums palikti?
— Ir tai gerai, — atsakydavo Afana

sijus Ivanovičius.
— O gal suvalgytumėt kisieliuko?

— Ir tai neblogai, — atsakydavo Afa
nasijus Ivanovičius.

Po to viskas būdavo netrukus atneša
ma ir, kaip įprasta, suvalgoma.

Prieš vakarienę Afanasijus Ivanovi- 
čius dar kai ko užkąsdavo. Pusė dešim
tus sėsdavo vakarieniauti. Po vakarie
nės tuojau vėl eidavo gulti, ir visuotinė 
tyFa įsiviešpataudavo šitame veikliame 
ir drauge ramiame kampelyje.

Kambarys, kuriame miegojo Afanasi
jus Ivanovičius ir Pulcherija Ivanovna, 
buvo toks šiltas, jog retas kas galėtų iš
būti jame keletą valandų; bet Afanasi- 
Ž*Us Ivanovičius be to dar, kad būtų šil- 
iau, miegodavo ant pamynos, nors di

delis karštis dažnai priversdavo jį kele
tą kartų naktį keltis ir vaikštinėti po 
kambarį. Kartais Afanasijus Ivanovi- 
Žltts, vaikštinėdamas po kambarį, vaito- 
dfcvo.

Tada Pulcherija Ivanovna klausdavo: 
Ko jūs vaitojate, Afanasijau Iva- 

ttovičiau?
— Dievas žino, Pulcherija Ivanovna: 

tarytum truputį yklui’įus_Jkauda, — sa
kydavo Afanasijus Ivanovičius.

—- O ar nebūtų geriau jums ką suval
gius, Afanasijau Ivanovičiau?

Nežinau, ar bus gerai, Pulcherija 
Ivawntt! Antra vertus, ką gi čia gali
mi imtų suvalgyti ?

—* Rūgusio pienelio arba skystučio 
kompoto su džiovintomis kriaušėmis.

— Gerai, nebent tik pamėginti, — sa- 
. • * kydaVo Afanasijus Ivanovičius, Mie-

guista tarnaitė eidavo raustis indaujo
je, ir Afanasijus Ivanovičius suvalgy
davo lėkštelę; po to jis paprastai saky
davo: — Dabar iš tikro lyg truputį pa
lengvėjo.

Kartais, jei būdavo giedras oras ir 
kambariai gana šiltai prikūrenti, Afa
nasijus Ivanovičius, pralinksmėjęs, mėg
davo pasijuokti iš Pulcherijos Ivanov
uos 'ir pašnekėti apie kai kuriuos pašali
nius dalykus.

— O ką, Pulcherija Ivanovna, — sa
kydavo jis, — jei staiga sudegtų mūsų 
namai, kur mes pasidėtume?

— Dieve apsaugok nuo to! — sakyda
vo Pulcherija Ivanovna žegnodamasi.

— Na, sakysime, kad mūsų namai su- 
degė, kur mes tada pereitume?

— Dievas žino, ką jūs kalbate, Afa
nasijau Ivanovičiau! Argi galimas daik
tas, kad galėtų sudegti namai? Dievas 
apsaugo nuo to.

— Na, o jeigu sudegtų?
— Tada mes pereitume į Virtuvę. Jūs 

užimtumėt laikinai tą kambarėlį, kurį 
užima raktininke.

— O jeigu ir virtuvė sudegtų?
— Še tau! Dievas to neleis, kad stai

ga sudegtų ir namai ir virtuvė! Na, ta
da maisto sandėlį, kol pastatytume nau
jus namus.

— O jeigu ir sandėlis sudegtų?
— Dievas žino, ką jūs kalbate! Nė 

klausyt nenoriu! Nuodėme taip kalbėti, 
ir dievas baudžia už tokias kalbas.

Bet Afanasijus Ivanovičius, patenkin
tas, kad pasijuokė iš Pulcherijos Ivanov
uos, šypsodavosi, sėdėdamas savo kėdė
je.

Bet įdomiausi man būdavo senukai 
tada, kai jie turėdavo svečių. Tada vis- 

’ kas jų namuose kitaip atrodydavo. Ši
tie geraširdžiai žmonės, galima sakyti, 
gyveno svečių labui. Viską, ką jie tu
rėjo geriausio, viską jiems nešdavo. Jie 
rungčiomis stengėsi pavaišinti jus vis
kuo, ką tik pagamindavo jų ūkis. Bet 
labiausiai mali būdavo malonu tai, kad 
jų paslaugumas nebuvo nė kiek šleikš
tus. Šitas nuoširdumas ir paslaugumas 
taip romiai atsispindėjo jų veiduose, 
taip tiko jiems, jog norom nenorom tu
rėdavai tenkinti jų prašymus. Juose pa
sireikšdavo giedras, tyras jų gerų, atvi
rų sielų, paprastumas. Tai ne valstybės 
rūmų valdininko paslaugumas, kuris 
vaišina jus tik todėl, kad jūsų pastango
mis išėjo į žmones, kuris vadina jus sa
vo geradariu ir šliaužioja prie jūsų ko
jų. Svečio nieku būdu jie neišleisdavo 
tą pačią dieną, jis būtinai turėdavo nak
voti.

/

Žinios iš Urugvajaus
Sėkmingas jaunuolių 
parengimas

MONTEVIDEO. — Sveikin
tinas mūsų jaunuolių pasiro
dymas, vasario 19, ULC sce
noje, nors ir sir trumpa, bet 
įvairia ir nauja “televizine” 
programa. Įdomesnius, dau
giau triūso įdėtus, numerius 
skaitlingai atsilankiusieji -tau
tiečiai net griausmingai aplo
dismentais lydėjo.

Maloniausią įspūdį visiems 
suteikė scenoje pasirodžiusios 
mažoji akordeohistė Ė. Kava
liauskaitė ir dar mažesnė ba
leto šokėja O. Lelešiūtė. Tai 
mūsų scenos nietio pumpurė
liai, daug ką žadantieji ateity
je savo besivystančiu talentu.

Taipgi sveikirttihas dalykas, 
kad mūsų jaunuoliai gražiai 
moka sugyventi su vietiniais 
pažangiaisiais jaunuoliais ir 
bedromi&sjėgoihis yra nemažai 
fiastaftę įvairių veikalų.

Panaudojimas “televizijos” 
metodo scenoje yra gera ir pa
girtina idėja. Svarbiausia, kad 
daugeliui įvairių, numerių tin
ka tas pats scenarijus. Bet 
ateityje, būtų dar didesnis 
pliusas, jeigu mūsų jaunuoliai 
ruošdami panašų parengimą, 
kaip šis, nepamirštų įdėti nors 
vieną numerį lietuvių kalboje. 
Jei ne kuo kitu, tai nors nėil- 
gu eilėraščiu turėtų paslidin
ti ir senesniųjų širdis.

Be to, turint tokių talentų, 
kurie taip puikiai Imituoja ki
no artistus, tai kodėl nepamė
ginti sukurt ką nors origina
laus iš bėgamųjų gyvenimo 
įvykių ? Kad ir už nedidelį, 
vietine ar lietuvių kalba, įdo
mų kūrinėlį, galiu užtikrint, 
jog būsite smarkesniais irnuo- 
širdesniais aplodismentais ap
dovanoti. Beplunksnis

Mirė Antanas Brazionis
MONTEVIDEO. — Vasario 

25 d. staiga mirė Antanas 
Brazionis1. Velionis Antanas 
buvo nevedęs ir palyginti dar 
visai jaunas, vos 44 metų am
žiaus. Lietuvoje yra kilęs iš 
Alytaus apskr. Jczho vai. Vii- 
kininkų kaimo, į Urugvajų at-' 
vyko 1930 metais.
. A. Brazionis buvo pažam, 
gaus nusistatymo, rėme mora
liai ir materialiai ULC, skaitė 
“Darbą” ir kas kart aukoda
vo Radijo. pusvalandžiui.

Velionis čia paliko liūdesy
je pusbrolį, kurio rūpesniu ir 
tapo palaidotas del Norte ka
pinėse (kapo nr. 635),į kurias 
palydėjo skaitlingas būrelis 
draugų. Nuo ULC ant velionio 
kapo buvo padėtas gelių vai
nikas. “D.” ir ULC Vardu reiš
kiu' užuojautą M. Brazioniui ir 
kitoms giminėms. K.

Praeitą savaitę valdiški 
šaltiniai iškilmingai paskel
bė, koks aukštas yra Ame
rikos žmonių gyvenimo ly
gis: apie 40% Amerikos 
Jungtinių Valstybių šeimy
nų, sakė valdžia, uždirba 
daugiau kaip penki us tūks
tančius doleriu i metus.

Paviršutiniškai ta statis
tika įspūdinga. Eiliniam 
darbininkui $5,000 į metus 
atrodo gan gera suma, ir 
faktas, kad toks didelis nuo
šimtis Amerikos žmonių 
tiek daug uždirba, lyg liu
dytų, jog mes turime mūsų 
šalyje nemenką gerbūvį.

Bet tas paviršutiniškas 
įspūdis pradeda išgaruoti, 
kada pradedame nuodug
niau gvildenti ir nagrinėti 
padėtį. Labor Research As
sociation padarė kaip tik 
tą: trumpą, bet nuodugnią 
apžvalgą, remiantis ant pa
čios valdžios paduotų duo
menų. Ir mes randame, kad 
padėtis ne tokia jau šviesi.

Reikalingasis minimumas
Californijos universiteto 

Hellerio komisija yra pra- 
vedusi tyrinėjimą, koks yra 
minimumas, kuris reikalin
gas vidutinei amerikiečių 
šeimai. Vidutinė šeima 
skaitosi keturi asmenys. Ir 
kalbant apie minimumą, 
Hellerio komisija turėjo 
omenyje ne pačią mažiau
sią sumą, su kuria galima 
pragyventi nedavalgius ge
rai, negyvenant pakanka
mai erdviame bute ir neper
kant tinkamų drabužių. 
Ne, minimumu paimta su
ma, kuri reikalinga, kad 
pragyventi žmoniškai, nu
periant pakankamai sveiko 
-ir gero maisto, įskaitant 
mėsą, gyvenant bent ketu
rių kambarių bute, galint 
apmokėti daktarams ir li
goninėms, galint išvažiuoti' 
bent dviejų savaičių atosto-' 
gonis į užmiestį, ir pana
šiai. Toks gyvenimas dar 
toli neprabangiškas, — tai 
tik minimalis žmoniškas gy
venimas.

Ir žinote, kiek tokiam gy
venimui prie dabartinių 
kainų reikia vidutinei šei
mynai? Ogi, $5,330 į me
tus.
, Sakysime, kad jau pasi
tenkinsime $5,000. Bet ką 
tas reiškia?

60% žeriiiati minimumo
Tas reiškia, kad jeigu 

40% gauna, kiek reikalin
ga minimaliam žmoniškam 
gyvenimui, 60% gauna ma
žiau minimumo, kitaip sa
kant, dauguma Amerikos 
žmonių, beveik du trečda
liai jų, neturi pakankamai 
įeigų, gyvena susispaudę.

$5,330 metams, kas yra 
minimumas Hellerio komi
sijos nuomone, reiškia 
$102.60 į savaitę keturių 
narių šeimynai. Jūs pasa
kysite, kad galima pragy
venti su $70, $80 ir tikriau- 
šiai su $90. Gal jūs esate 
vienas tų, kurie uždirba tik 
$60, o gal net $50.

Bet galima pragyventi ir 
galima “pragyventi/’ Žino
ma, galima gyventi netin
kamame bute, susispaudus; 
galima valgyti pakankamai, 
bet ne sveikiausią arba ne 
šviežiausią maistą, kaip tai, 
šviežią mėsą; galima pra
leisti atostogas mieste ar
ba net dirbti atostogų me
tu ; galima nueiti teatran 
tik retkarčiais; galima ei
ti pas daktarą tik kuomet 
liga jau to būtinai reikalau
ja, o ne prie pirmų simpto
mų; galima dirbti viršva-

taip gyvena, tas dar nereiš
kia, kad jie gyvena sveikai 
arba patenkinamai. Be svei- 
kiausio maisto žmogaus 
sveikata laipsniškai ir ne
žymiai, bet visvien tikrų ti
kriausiai nyksta. Dirbti il
gus viršvalandžius kartais 
atrodo ne tokia jau bloga 
mintis, bet tas gyvenimą 
trumpina. Bet kas blogiau
sia, tai ligų baime, tai bai
mė eiti pas daktarą, nes tas 
visuomet kainuoja daugiau, 
negu mažai uždirbantieji 
gali išleisti.

Milijonai amerikiečių 
pasėkoje apserga pavojin
gai ir chroniškai, nes ne
turėjo pakankamai išteklių 
greitai nueiti pas gydyto
ją arba pasiduoti į ligoninę.

Tarp tų, kurie uždirba 
mažiau negu $102.60 į sa
vaitę, gal yra daug tokių, 
kurie pripratę, kurie mano, 
kad jie ne taip jau blogai 
gyvena. $80 į savaitę už
dirbantis šeimynos tėvas 
gali jausti, kad jis uždirba 
ne taip jau blogai, nes jis 
žino, kad kiti pragyvena ir 
su $60. Bet ir jis dar stovi 
tolokai nuo minimumo, kiek 
reikalinga sveikam ir leng
vam gyvenimui.

Beje, ne visi sutinka, kad 
40% Amerikos šeimynų tu
ri įeigas virš $5,000 į metus. 
Komercijos dępartmentas, 
kurio duomenys buvo taip 
iškilmingai paskelbtos, sa
ko, kad 40%, bet Michiga- 
no universiteto statistikos 
biuras sako, kad tiktai 21 
nuošimtis.

Vienaip ar kitaip, palikę 
tą didžiulę daugumą, kuri 
uždirba mažiau $5,000, žiū
rėkime, kas dedasi kitoje 
pusėje, kaip padalinti pel
nai ten.

60% gauna trečdalį
Pasirodo, kad tie 40% 

amerikiečių, kurie uždirba 
daugiau negu '$5,000 į me
tus, kartu gauna du treč
daliu visų įeigų, o likusieji, 
dauguma, 60, gauna vieną 
trečdalį.

Bet tai dar ne viskas,— 
turčiai turčiam nelygūs. 
Nagrinėjant toliau, mes 
randame, kad iš tų 40% ko
kie 7% uždirba po daugiau 
kaip $10,000 į metus. Bet 
tas mažas būrelis, tie 7% 
Amerikos šeimynų , kartu 
sugeria net ketvirtadalį vi
sų įeigų,—apie 25%.
' Apskaičiuojama, kad vie
nas trečdalis Amerikos šei
mynų neturi jokių santau
pų: nei bankuose, nei paš
tuose, nei valstybinių bonų,

M*

Montello, Mass.

(Bus daugiau)

<■
Jei tamsta dar neturi Me- 

telionio knygos “Apie Dievus 
ir Žmones,” tai pasirūpink įsi- ’ landžius. .. 
gyti# Kaina $1.50. Gaunamk į Taip, galima, bet, nors de- 
Laisves knygyne. . I šimtys milijonų amefiki^čių

nei pas save namuose. Dau
guma tų Šeimynų taipgi ne
turi jokių medikalių apsi
draudimų, kas reiškia, kad 
kiekviena liga tokioje šei
mynoje yra tragedija ir iš 
finansinio taško, nes suke
lia begalinius sunkumus, 
kuriuos nugalėti ima ilgą 
laiką. Dažnai tokios šeimy
nos per ilgus metus laips
niškai, dar labiau numu- 
šus savo gyvenimo lygį, 
moka senas skolas ligoni
nėms, daktarams, klini
koms.

Tai toks, giliau panagri- 
nuėjus, yra tas “gerbūvis,” 
kuriuo taip didžiuojasi vai-, 
džia. Stebėtojas

Bostonas ir Apylinkė
Atsišaukimas Į menininkus
Su auštančiu pavasariu ir. 

iš po žiemos atbudusia želme- 
nija, mes norime Bostono apie- 
linkės menines vienetas subur
ti į vieną meno pastogę. Kaip 
vienus jurginus arba vienus 
radastus negalima vadinti gė
lynu, taip vieną dainininką ar
ba vieną aktorių-nesiima va
dinti menu. Gėlynu mes vadi
name tik tuomet, kuofnet jame 
yra įvairių įvairiausių gėlių.: 
Tas pats ir su menu. Kuomet 
jis susideda iš dainininkų, lo
šėjų, muzikantų ir humoro, va
diname menu.

Mes kviečiame visus: daini
ninkus, lošėjus, muzikantus ir 
visus, kurie tik kada ėmė da- 
lyVumą dainavime ar lošime, 
kad pribūtų balandžio 17 die
ną 3 valandą po pietų, klubo 
kaįmbariuose, 318 W. Broad
way, So. Boston, Mass.

Tik skaitlingai susirinkę, 
mes galėsime aptarti, ką galė
sime pademonstruoti, sulaukus 
žieminio sezono.

Tą pačią dieną ir tuose pa
čiuose kambariuose Literatū
ros Draugijos 2 kuopa rengia 
skanią vakarienę, kad atžy

mėjus šios draugijos 40-ties 
pietų gyvavimą.

Programa bus labai įvairi, 
nes kuopos komitetas netik no
ri atžymėti keturiasdešimt me
tų nuo kuopos įsteigimo, bet 
tuo pačiu sykiu pademons
truoti ir socialistų iš kuopos 
bėgimą su pavogtomis knygo- 
mis. Man teko matyti be galo 
dailūs margučiai, kurie bus iš
statyti minėto j vakarienėj. Gi, 
pasivalgius, svečiai daininin
kai duos gražią dainų progra
mą.

Balandžio 17-tą dieną bus. 
ne tiktai menininkų susirinki
mas ir Literatūros Draugijos 
keturiasdešimt metų atžymėji- 
mas, bet tai bus pavasario me
no šventė, todėl visi meninin
kai ir menui prijaučianti drau
gai dalyvaukite, o mes užtikri- 
nam, kad laiką praleisime 
linksmai. Iki pasimatymo!

Jaunutis

Pavasarinis

KONCERTAS IR ŠOKIAI
šį koncertą rengia Liuosybes Choras

Įvyks Balandžio 16 April

Lietuvių Tautiško Namo Salėje
North Main ir kampas Vine St.

Pradžia 7 vai. vakare Įžanga $1.00

Gražią dainų programą duos Latvlą Choras iš 
Roxbury, vadovaujamas Edward Sugįar, Laisvas 
Choras iš Hartford, vadovaujamas Wilma Hollis, 
vietinis Liuosybes Choras, vadovaujamas Albert 
Potsus; solistai Rožė Str'ipinis ir Aldona Wallen.

BUS GERA MUZIKA ŠOKIAMS
Taipgi turėsime užkandžių ir gėrimų. Kviečiame vie

tinius ir iš apylinkės atsilankyti.
Rengimo Komisija

—*
3 pal.—ŲaisvS (LibertyLTree., Balandžio (April) 13, 1955 .
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ŽINIOS Iš LIETUVOS NohYtirko^/Z^TZlnk)!FAKTAI IR SKAIČIAI
VILNIUS.— Broliškųjų res

publikų pagalbos dėka sukles
tėjo < Tarybų* Lietuvos pramo
nė. Per paskutiniuosius ketve
rius metus bendroji pramonės 
produkcija pas mus padidėjo 
2.2 karto. Pramonės lygina
masis svoris liaudies ūkyje da
bar sudaro daugiau kaip 65 
procentus, tai yra beveik du 
kartus daugiau, negu 19 10 
metais.

Daug naujų fabrikų pasta
tyta mūsų respublikoje per 
praėjusius ketverius metus 
nuo rinkimų Į LTSR Aukščiau
siąją Tarybą. Stojo rikiuote n 
stambiausi respublikoje Silika
tinių plytų, Plataus vartojimo 
elektrotechnikos reikmenų, 
Pieno produktų ir kiti fabri
kai bei gamyklos. Vien tik 
LTSR verslinės kooperacijos 
sistemoje pastatytos 57 naujos 
įmonės. Eilė fabrikų bei arte
lių rekonstruota, jose atidary
ti nauji cechai.

52 Tarybų šalies miestai 
siunčia mūsų respublikai stak
les, 40 pramonės centrų—me- 

.tala. Nuo 1950 m. iki šiol vers
linės kooperacijos pramonės 
įmonės iš broliškųjų respubli
kų gavo daugiau kaip 1500 
vienetų Įrengimų, 1400 elek- 
tromotorų. Dešimtys tūkstan
čių Įvairiausių mašinų bei Įren
gimų prisiųsta respublikos pla
taus vartojimo, maisto prekių 
pramonės Įmonėms. Daug gau
namų tokių Įrengimų, kurie 
respublikoje anksčiau niekada 
nebuvo naudojami. Tai—agre
gatai sviestui gaminti inžinie
riaus Meliošino metodu, kom
bainas gelžbetoninių blokų 
plokštėms gaminti, krakmolo 
gamybos automatai ir kt.

Įrengimais gausiai aprūpi
nama respublikos mėsos ir pie
no produktų pramonė. Vien 
tik šiais metais šios sistemos 
įmonės iš RTFSR, Ukrainos, 
Latvijos gaus apie 200 pava
dinimų mašinų bei mechaniz
mų. Didžiulė Įvairiapusiška ta
rybiniu tautų parama, kylan
tis respublikos žemės ūkis Įga
lino šias Įmones pasiekti dide
lius laimėjimus. Pernai maž
daug per dešimt mėnesių jos 

. pagamino 2400 tonų sviesto 
daugiau, negu 1953 metais. 
Bekono, gamvba padidėjo 10 
kartų, paukštienos — penkis 
kartus.

Jauniems Tarybų Lietuvos 
specialistams padeda Įsisavin
ti sudėtingą techniką, prieša
kinį tarybinių novatorių paty
rimą meistrai iš broliškųjų res
publikų. šiuo tikslu mūsų res
publikoje lankėsi greitojo me
talo tekinimo inciatoriai Diko
vas, Čerepaninas, Įžymusis 
tinkuotojas Kutenkovas ir kiti. 
Vilniaus “Pergalės,” N. Vil
nios “Žalgirio,’’ Šiaulių dvira
čių gamyklos ir daugelio kitų 
įmonių darbininkai nuolat ren
gia kūrybinio .bendradarbiavi
mo išvykas Į broliškąsias res
publikas.

Mūsų respublikoje šiuo tne- 
tu statoma apie 15 stambių 
fabrikų. Jų tarpe — mėsos 
kombinatas ir medvilnės ver
pimo fabrikas Vilniuje, džio
vintų daržovių fabrikas Tau
ragėje, siuvimo fabrikas Vil
kaviškyje, keturios duonos, 
dvi sviesto gamybos Įmonės ir 
t.t. šioms statyboms broliško
sios respublikos atsiunčia sta
tybinius mechanizmus, staty
bines medžiagas.

Mėsos gaminiai viršum plano 
. ŠIAULIAI.— Mėsos kombi-. 
nato kolektyvas pirma laiko 
įvykdė sausio mėnesio gamy
binę programą. Išleistos pir
mosios tonos mėsos gaminių 
vasario mėnesio sąskaita.

Lenktyniavime pirmauja P. 
Jacino, A. Oželienės, L. Jas- 
censkienės brigados, kurios 
normas kasdien Įvykdo 150— 
160 procentų. Kombinato ko
lektyvas kovoja už penkmečio 
plano Įvykdymą iki Spalio re
voliucijos 38-ųjų metinių ir 
siekia iki metų pabaigos duo
ti viršumplaninių mėsos gami
nių už šimtus tūkstančių rub- 
Hy.

Transportininkai dar 
bando išgelbėti EI

Transport Workers Unija 
vis dar tebesistengia išgelbėti 
nuo nugriovimo New Yorko 
3rd Avenue aukštąjį gelžkelj. 

!Ji veikliai parodinėja visuome
nei, jog ne tiktai darbininkai 
būtų nuskriausti netekimu- 
darbų, bet kad ir visuomenė 
turėtų nepatogumų ir miestas 
nuostolių.

Unija tame atsiklausė lini
ją vartojančių keleivių nuo
monės. Sako, kad po peticijo
mis prieš uždarymą linijos pa
sirašė 50,000 publikos, varto- 
jančios tą liniją. Parašai buvo 
renkąmi tiktai tarp keleivių.

Unija kaltina buvusio gu
bernatoriaus paskirtinj Tran
sit Autoritetą. Sako, kad jis 
veda “neteisingą ir kurstan
čią kampaniją” ir kad jis “no
riai duodasi naudojamas gud
riems real estate manipuliato
riams.”

savo pa
lių i j ai 
yra ne 

ar ko pa-
visuomenei. Sako, 

nejudinamo

Unijos vadovybė 
reiškime kaltina, kad 
panaikinti priežastimi 
ekonomija miestui 
gerinimas 
kad stambiojo 
turto savininkai iš nugriovimo 
to elevated gelžkelio susižertų 
sau “milijonus dolerių.”

Transit Autoritetas buvo nu
sistatęs sustabdyti tos linijos 
veiksmą jau šių metų gegužės 
12-tą. Vienok Valstijos Seime
lis yra priėmęs rezoliuciją, ku
ria rekomenduoja, kad linija 
veiktų bent iki 1956 metų va
sario 15-tos.

Unijos išleistojo ir keleivių 
pasirašytoje peticijoje yra pra
šoma, kad 3rd Avė. linija bū
tų palaikoma bent iki to lai
ko, kai bus išvestas 2nd Avė. 
subway.

Kaltina uniją vykdyme 
diskriminacijos

Daugelis unijų, ypačiai jų 
vadovybė, yra užsitraukusios 
ragangaudžių neapykantą tuo, 
kad jos uoliai kovojo prieš 
diskriminaciją darbe ir visa
me gyvenimo.

Visai skirtinga byla iškelta 
prieš AFL Brotherhood of 
Teamsters dalininką Bottlers 
and Drivers Lokalo 1345. Pen
kiolika negrų darbininkų pa
davė prieš lokalą skundą, kad 
lokalas ir jo prezidentas Al
fred P. Dunn neleidžia neg
rams tapti unijos nariais. Sa
ko, kad negrus diskriminuoja 
samdoje, o darbo stokos nuo- 
tikiuose neleidžia jiems išdirb
ti tiek laiko, kiek yra baltie
siems.

Darbininkų skundą svarstys 
valdinė 
Against 
esanti pirma tokia byla, ku
rioje kaltinama unija. Papras
tai kitos unijos užvesdavo to
kias bylas prieš bosus, 
diskriminuotojus.

State Commission
Discrimination. ši

kaip

Saulė kalta už gaisrą
Arverne, L. L, sekmadieni 

ugnis sužalojo sandėlį gelžke- 
liui špalų. Gaisragesiai spėja, 
kad karšti saulės spinduliai 
galėjo padegti creosotu 
mirkytas špalas. Nuostolių 
daryta $80,000.

su-
pa-

New Yorke pirmasis Edison 
Kinetoskopu gamintasis filmas 
pirmu kartu buvo parodytas 
publikai 1894 metui balandžio 
14-tą. Šiuo tarpu* didmiestyje 
ir artimose apylinkėse yra 
veik 600 filmų teatrų.

PRAŠOME KOLONIJŲ DĖ
MESIO! Nesivėluokife su pik
nikų rengimu savo organiza
cijų naudai, ir ką nors sureng- 
kite Laisves naudai.

PRISIMINIMAS

DOMICĖLĖ REPŠIENĖ
Mire Balandžio-April 13, 1952

Paliko mus didžiame liūdesyje, brangi gy
venimo draugė ir motina — ilsėkis sau ra
miai Cypress Hills kapinėse.

Tamošius, vyras
A lyirdas, sūnus

— Brooklyn, N. Y.

Brooklyno laivakroviai 
vykdo unijos nuostatus

Brooklyno laivakrpviai pra
dėjo poyelykinę darbo savaitę 
su tokiu nusistatymu, kaip ir 
praėjusią. Jie nusitatė dirbti 
tiktai griežtai prisilaikant uni
jos su firmomis 
kontrakto.

Darbininkai susirenka dar
bui 7 :55 ryto. Jeigu yra visas 
skaičius reikalingų darbui gru
pėje (vadinama gang), 21 
darbininkas, tai pradeda dirb
ti. Jei nėra, sėdi tol, kol bū
na visas skaičius. Taipgi žiū
ri, kad tie 
kai būtu € 
nustatyta 
kontrole.

priediniai darbinin- 
gauti tiktai unijos 
sąlyga, po unijos

Pakliuvo už mušeikystę

Erie gelžkelio detektyvas 
Newarke apsiskundė policijai, 
kad 17 metų vyrukas ir jo 
bendras, 15 metų, jį apraišė 
bizūnu ir šiaip apmušė. Vyru
kų pyktį jis užsitraukė Įsaky
mu jiems prasišalinti nuo fir
mos nuosavybės. Apmušę jį, 
vyrukai pabėgo. Tačiau su jais 
buvusi mergaite pasiliko prie 
sužeistojo. Vyrukus areštavo.

Velykiniame parade
Puošnioji New Yorko visuo

menės grietinėlė masiniai išsi
rengė i pask ii busiąs bažnyčias 
prie šauniųjų Fifth ir Park 
Avės. šv. Velykų proga ir ne
paprastai gražus oras suteikė 
galimybę parodyti madniaus- 
sią, naujausią aprangą.

Neturintieji daug ko paro
dyti, ypačiai jaunos merginos, 
eina pasižiūrėti kitų. Joms no
risi matyti, kuo rengiasi po
nios. Greta to, žino, jog ten 
pilna komercinės spaudos fo
tografų, reporterių. Fotogra
fuojant besišypsančias ponias 
ir susiraukusius jų palydovus, 
kartais ir eilinė mergšė paten
ka i paveikslą. Įvairumui, vie
ną kitą ir liaudies gražuolę

Tos gatvės atrodo panašios 
Į kermošių. Išspausdinti ties 
bažnyčiomis nuimti toki pa
veikslai leidžia girtis, būk tos 
minios susirinko krikščionių 
dievą garbinti.

Vardan tos parodos—vaikš
čiojimo šaligatviais ir po gat
vę save parodyti ir kitą pa
matyti—auto trafikas penktą
ją Avenue tarp 41st ir 59th 
Sts. buvo uždarytas nuo 11 ry
to iki 2:15 po pietų.

Popiečiu Coney Islande ir 
kitose pajūrio žaismavietėse 
buvo minios svieto. Coney Is
land turėjo apie pusę milijono 
lankytojų, neįprastai didelė 
skaitlinė Velykų dienai.

Daug miestiečių šventadie
nį praleido užmiestyje. Su
grįždami privargo. Jau 4 vai. 
susidarė po dvi mylias auto
mobilių, laukiančių 
į Holland ir Lincoln tunelius. 
Panašių įsus i bruk imu buvo prie 
tiltų ir prie pervažų.

Įvažiuoti

Bellmorės gyventojų Frede- 
rieksonų dukrytė, 7 savaičių, 
pavojingai apdegė vežimėlyje, 
pastatytame kieme. Menama, 
kad tėvas ar motina Įbėrė ve
žimėliu rusenančių cigaretės 
kibirkštį ir paliko nepastebėtą.

Gaisras sutrukdė 
traukini c*

New York Central trauki
niai buvo Bronxe ’ sutrukdyti 
ant kelio po apie 2 valandas. 
Gaisras iškilo krūmokšniuose 
prie Harlem upės kranto. Ne

pasirašyto lužilgo pasiekė netoli gelžkelio 
esantį senų, auto ir padangų 
laužą, o iš ten ir gelžkeliui 
pajėgos tiekimo laidus.

Atvelykis balandžio 17
Balandžio (April) 17-tą, 

sekmadienį, 3 vai. po pietų, 
bus verta visiems ateiti i Li
berty Auditoriją, 110-06 At
lantic Ave., Richmond Hill, 
New York.

MILDRED STENSLER va
dovauja šiai programai.

Auditorijoje, Įvyks labai gra
ži dainų ir filmų programa. 
Dalyvaus mūsų žymusis kom
pozitorius F. Balevičins, Mil
dred Stensler, Elena Brazaus
kienė, Nellie Ventienė, Tadas 
Kask jaučius, Augustinas Ieš
mantą, Jonas Grybas. Taipgi 
gal dalyvaus Ona Stelmokai- 
tė ir kiti. Ir bus rodoma fil
iu os.

Popietis yra rengiamas pa
linkėti Jurgiui Klimui 
pasisekimo, kaip 
lietuviškai 
Amerikoje, 
keti pasisekimo 
darbą 
įlinkai iT 
leistu ves 
būti.

Klimas 
gaminti naują filmą.

gero 
gamintojui 

kalbančių filmų 
Verta jam palin- 

ir paremti
Taipgi, lietuviai meni- 

rengia jam šias iš-' 
ir visus prašo jose

išvyksta į Chicagą

| KALINIAI DAUGĖJA
Brooklyno (Kings), Queens, 

Nassau ir, Suffolk apskritys 
bendrai pernai nusiuntė j 
Sing Sing 53 kalinius, penkiais 
d'aūgiau, negu pirmesniais me
tais. Visa valstija nusiuntė 188 
kalinius. Kings, kaip didžiau
sia apskritis, daugiausia paga
mino ir kalinių, viso 35. Tai 
neskaitant tų, kurie, nubausti 
mažalaikiams terminams, at
būna kituose kalėjimuose.

Brook lyne buvo gaisras pa
vojingai pridusinęs 18 mėnesių

Laisves Piknikas

Liepos 2 Vai.
July ^^'Popiet

National Hall & Park 
615-18 38th A^e;, Woodside, N.Y.

Broliška “meile” viena 
nuvarė i kapus

Du pusbroliai per ilgą laiką 
Į vaidijosi už tai, kuriam teks 
j šeimos namas. Velykų dieną 
i šeima vėl susitiko. Turėdami 
liuoso laiko, su si argu montavo. 
Paskiau jau kumščiais bandė 
viską išspręsti. O dar vėliau, 
jaunesnysis ledo skaldytuvu 
mirtinai persmeigė vyresnįjį.

Ušmušėjas areštuotas sykiu 
su tėvu, kuris- sūnui padavė 
tą ledo skaldytuvą.

Užmuštasis Amiello Russo, 
4 5 metų, ir užmušėjas, Stove 

; Romano, 29 m., yra vienos mo- 
I finos vaikai. Dviejų šeimų na- 
! mukas prie 209 Stone Avė., 
Brook lyne; buvo įgytas jai gy
venant su pirmuoju vyru, Rus
so, kurio vardu buvo tas na
mas. Russo skaitėsi esąs teisė- *■
tu paveld e j u*. Tačiau jo moti
na su antruoju vyru JohnRo- 

i mano susilaukė kito sūnaus. 
Aišku, antrasis vyras irgi gal 
prisidėjo prie namo išlaikymo. 
Dėl to antrojo sūnus, Steve 
Romano, skaitė, kad jis tini 
būti paveldėjo namo.

Broliai dėl namo vaidijosi. 
Prieš porą motų teismas pri
pažino namą vyresniajam. Ta
čiau dėl ramybės šeimoje, Rus
so pusę to namo užrašęs moti
nai, kur ji ir gyveno apatinia
me aukšte, o Russo su šeima 
tebegyveno viršutiniame bute.

Plėšikų tebeieško
švęsdami Velykas, ieškoto

jai banko plėšikų vis dar te- 
bcplanavo, iš kur buvo tie vy
riausieji banditai, kurie išnešė 
iš Woodsides banko $305,000. 
Jau kelintasis planas, kelintoji 
nuožiūra buvo sudaryta ir pa
kriko, nes tų Įtartųjų neran-

Paskiausiu nužiūrėtu buvo 
Edward Sch ussier, vokiečių 
kilmės, gyvenęs Astorijoje. JĮ 
Įtarė kaip turėjusį jau pirmes
ni patyrimą apiplėšimuose, ku
riuose jis vartojo mašinini šau
tuvą (kulkasvaidi). Ūgiu esąs 
panašus tam, kuris mašininį 
šautuvą valdė šiame apiplėši
me. Tačiau spėjimai i: 
lieka spėjimais, kol jis 
gautas.

ir pasi-
nesu-

Velykų vakarą Coney Is
land. srityje areštavo 16 jau
nuolių. Juos kaltina, kad jie 
buvo pasiruošę gaujų karui. 
Trys iš jų kaltinami už turė
jimą pavojingo ginklo, o kiti 
13 už neteisėtą susirinkimą.

Richmond Hill, N. Y.
L.L.D. 185 kuopos susirinkimas, 

jvyks trečiadieni, balandžio-April 
13 d., prasidės 7 vai. vakare, 110-06 
Atlantic Avė. Visi nariai malonėki
te atsilankyti ir kurie dar nesate 
užsimokėję duoklių, malonėkite už
simokėti.

Komitetas

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis
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MATTHEW A
BIJYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦+♦♦+<•♦♦♦♦

MALE and FEMALE

HEATHCOTE
EMPLOYMENT AGENCY

Poros ar pavieniai. Virėjai, tar
naitės, namų darbininkai. Pilnam 
laikui ar daliai laiko. Patyrę ir be 
patyrimo. Guolis vietoje ar kitur. 
Greitai pristatome j darbą visus.

SC. 3-6160

y HELP WANTED MALE

DRMESIO
SUPERINTENDENT, Washington 

Heights. Gera kaimynyste, pilnam 
laikui. $170 j mėnesi ir 3 rūmų 
apart mentas.

Del pasitarimo šaukite:
Tol. M O. 9-7382

(72-74)

SUPERINTENDENT

24 šeimos. Gaus 4 kambarius, go- 
są ir elektrą veltui, priskaitant $50 
j mėnesj.

SAUKITE TREMONT 2-4455
Pirmadieni tarp 4 ir 6 v. v.

(70-72)

Paukščiai susikirto 
su automobiliais

Long Island miestelis Ros
lyn randasi visiškai laukuose. 
Manytum, kad ten turi užtek
ti vietos viskam. Tačiau biz
nieriai užsimanė užpilti arti 
miestelio centro esantį Silver 
ežero galą, ten padaryti auto 
pastatymui stotį.

Gamtos ir paukščių mylėto
jai protestuoja. Jie sako, jog 
ši yra vienatinė vieta toje apy
linkėje, kur keliaujantieji 
paukščiai gali sustoti pailsėti.

New Haven, Conn.
L. M. Kliubo susirinkimas jvyks 

pirmadieni, balandžio-April 18 d., 
prasidės 7:30 ^al. vakare, 157 Hun
gerford St.

Kviečiame visas nares dalyvauti 
šiame susirinkime. V. K.

(72-73)

Norwood, Mass.
L.L.D. ir kitų organizacijų, taip

gi Laisvės skaitytojų bei rėmėjų su
sirinkimas jvyks sekmadienį, balan
džio-April 17 d., pradžia 3 valandą 
popiet, Finų Svetainėje. 47 Chapel 
Court. Prašomo visų būtinai atsi
lankyt i.

Kuopos komitetas.
(72-73)

Montello, Mass.
Paskutinis Pakvietimas

Kviečiamo visus j pavasarini kon
certą ir šokius, kurio jvyks balan
džio-April 16 d.. Liet. Taut. Namo 
žemutinėje salėje. North Main Si. 
ir kamnas Vino St. Ant mapos žiū
rėkite Brockton. Pradžia 7 vai. vak. 
Durvs bus atdaros 6 vai. vakaro.

Hartfordo Laisvės Choras prane
šė. kad jau susimokino daug naujų 
dainų ir jau turi susiorganizavę ar
ti pilną busą atvykti i šj parengimą. 
Dar jie turi buse keletą vietų, tai 
norintieji su jais važiuoti greitai 
kreipkitės.

Tr Latvių Choras iš Roxbury jau 
pilnai prisirengę, taipgi mūsų vie
tinis Liuosybos Choras pasiruošęs. 
Rože Stripinis, Aldona Wallen pasi
ruošusius programai.

Vietinius ir iš apielinkės prašome 
dalyvauti šiame metiniame Choro 
parengimo. Rengėjai.

(72-73)

GARBINGAS

ŠERMENŲ APTARNAVIMAS

JOSEPH V. McGRATII 
Laidotuvių Direktorius

91-20 37th Ave., kamp. 92nd St. 
Jackson Heights 

HAvemeyer 6-3700

CHINCHILLAS
Dailios rūšies—$300 porai ir auk

štyn. Pirma matykite mus
N.C.B.A. nariai. Nemokamai • 

pristatymas orlaiviu!! 
Rašykite ar kreipkitės: 
ANDES CHINCHILLA, 

. Paramus, N. J.
Arba Room 830, 11 W. 42nd St. 

N. Y. C.

TEmpIeton 8-8121-8122
E. BRAZIL & M. ARVIDSON 

Licensed
GUSTAFSON & CLARE

EMPLOYMENT AGENCY
The Highest Class of Domestic Help 

for private families exclusively 
Special Attention to Newly 

Arrived Girls or Women
135 E. 58th St., New York 22

■ Room 36-37

55 DODGES-PLYMOUTHS 
žaibuojantis Pirmyn Stilius

> Matykite

ARMA 5T2S,
1 Downtown Brooklyn

Dodge—Plymouth Dealer
75 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn

4 pusi. Laiavt (Liberty) Tree., Balandžio (April) 13, 1965*

i NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

STATEN ISLAND 5 minučių -va
žiavimas nuo Ferry. Reikalinga jU- 
cnų darbininke, paprasta virėja.Vfi 
rūmai, nauji namai, visi {rengimai. 
3 šeimoje, atskiras kambarys, TV, 
privatinė maudynė. Gera alga. Pa
sitikima moteriškė, pageidaujama 
aukštos rekomendacijos. Saukite: 
GIBRALTAR 2-3335.

(70-73)

NAMU DARBININKE, švari, my
linti vaikus, abelnam namų darbui. 
Nereikia valgių gaminti, atskiras 
kambarys, maudynė ir TV7 set. 
Linksma apielinkė — daktaro na
mai. Priimtina vėliau atvykusi. Al
ga $45.00 j savaitę. Tolefonuokite:

Great Neck 2-5181
(70-72)

REAL ESTATE

PARDUODA SAVININKAS— 
BAYVILLE

Užimtinas j 9 dienas. 1 šeimos 
(kampinis) 11 rūmų, central hall, 
100x100 lotas. 2M> maudynės, mo
derninė virtuvė, garadžius. Patogu 
į mokyklas ir bažnyčias. Privati
niai beach, puikiausiose sąlygose.

i Greitam pardavimui tik $17,500. 
Kviečiamo pamatyti. Saukite: IN.

Į 2-3256.

PARDUODA SAVININKAS
West Brighton, Staton Island, $18 
Broadway. 2 šeimų 6 ir A rūmai, 
aliejum šildomas, tilo maudyne, 2 
karam garadžius. $15,000.

Saukite: GI. 8-0038
(72-74)

Rinktiniai medžiais apauginti lo
tai, 2 ir 3 miegrūmių namai. Idea
liški atsistatytojams. $6,950 ir aukš
čiau. Maži jmokėjimai, 80% mort
gage. Shells, nuo $3,200 aukštyn, 
pabudavoli. Prie vandens nuosavy
bės, Peconic Bay. Marių maudynės 
už 5 minučių. Žuvavimas. Mos lai
kome atdarą visada. Ofisas ant Sag 
Harbor, Bridgehampton Turnpike, 
SAG HARBOR 5-0224 — SAG HAR
BOR 5-0743.

(69-98)

Puikiausiojo kalmynostėjo, parduo

da savininkas rooming house. 11 
rūmų, 31^ maudynės, tiktai $15,000.

32 Marble Hill Avenue

(225 Street Stotis su Broadway 
Subway) 

LOrraine 2-8659

RICHMOND HILL

1 Šeimos mūrinis, 6 rūmų, 2 n^g- 
rūmiai ir ištaisytas aukštas^ Garu 
apšildomas (aliejum). Privatinė 
driveway. $14,500.

Telefonas: VI. 7-2335
(71-73)

Parduoda savininkas, Bronx, ant 
Valentine Avė. 3 aukštų, 3 šeimų 
mūrinis, 2-5ir 1-6 rūmų apart., 
aliejum apšildomas, semi-detached, 
puikiausiose sąlygose, nėra lubų 2 
apartmentam. Daržas, 2 karam ga
radžius, ištaisytas skiepas. Geras 
pirkinys nieko geresnio Bronx. — 
$8,000, $1,500 pinigais. Pamatymas 
pagal sutarti. Tel. FO. 7-7974

(71-74)

OYSTER BAY. 4 rūmų ekonomiš
ki namai. Dabar pilnai pertaisyti, 
prieš karą statyti. Taksai $150 j 
metus. Aliejum šildomi. Pėsčiam 
nueinama j bažnyčią. mokyklą, 
beach ir krautuvės. Gera kaimynys
tė. Lengvas susisiekimas su New 
Yorku. Apkainuota greitam parda
vimui $12,250. Savininkas apleidžia 
miestą. Saukite: OY. 6-0432.

(71-73)

NEW JERSEY. PARDUODA SA
VININKAS. Cape Cod bungalow. 5 
dideli rūmai su garadžiu. Gražioje 
vietoje arti miško. akro žemės, 
sodas su įvairiais dideliais medžiais. 
Patogu del transportacijos. Tiarai 
$16,000. W. NEUMAN, 205 Pine SI., 
Haworth, N. J. Dumont 5-2568/^., 

(711-73)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

UŽ $2,000 NUPIRKSITE
Hardware—namas geležinių daiktų, 
maliavų, krautuvė, 5 metai kai įs
teigta, žema randa. $350 savaitinių 
jeigu, biznis rezidencijineje sekcijo
je. Pardavimo priežastis, savininkas 
turi apleisti miestą. Tik kartą gy
venime tepasitaiko tokia proga.

STABILE HARDWARE, 53-11 
Broadway, Woodside, L. I.

(71-77)

BOARDING HOUSE. Kingston, 
N. Y. Priežastis pardavimo — liga. 
12 kambarių, 4 cabins, patrauklus 
dining rūmas. Maudymosi prūdas, 
puikiausiose sąlygose. 35 akrai miš
ko, gražios pievos. Proga virėjui.

Rašykite Box A 5, Room 830
11 West 42nd St, N. Y. C.

(68-71)

Su nuolaida parduoda savininkas. 
Mėsos krautuvė, gera vieta, 512 me
tų senumo. Ideališka tėvui ir sūnui. 
Naujai įrengta. Parduosiu luž 
$4,000. ($4,000 žemiau oijfgiitlfcvs 
kainos). Geras mortgage, nes savi
ninko namas. Kviečiame pamatyti. 
212 E. 29th St, N. Y. C. Arba šau
kite: MU. 9-6898

(70-73)




