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KRISLAI I Britanija nutraukė
Prezidentas pasirinko _W _____ B-,. ___ WJP1®—__
Sveikas patarimas 
Didelė nelaimė 
Išsisukinėja 
Garantuoju!

maldauja: Tik 
apie prezidento 
sveikatą! Ne- 

apie tai šnekėti

Republikonų partijos .lyde- 
liai dabar 
nekalbėkime

- Eisenhowerio 
padoru būtų
rinkiminėje kampanijoje!

Padoru ar nepadoru, bet 
svietas apie tai kalbės—labai 
daug kalbės.

Prezidento sveikatos klau
simą juk pats prezidentas iš
kėlė. Jis viešai ir atvirai kal
bėjo apie save. Jis pats pa
sakė, kad jis negalės, kad jis’ 
nepajėgs pilnai atlikti visas 
prezidento probleimas.

vėlk Prezidentas darTUklajdą 
’ kandidatuodamas. Tai

;na įrodyti iš jo paties lūpų.
Prezidentas parašė knygą 

“Crusade in Europe.” Tai jo 
atsiminimai iš Antrojo pasau
linio karo.

Iš šios knygos sužinome, 
. kad, būdamas armijos ko- 
’ mandierium, Eisenhoweris bu

vo susirgęs. Apie tai atsimi
nęs jis knygoje rašo:

“Iš to aš gavau pamoką: 
pilna sveikata būtinai reika
linga sėkmingai komandai.”

Juo labiau pilna sveikata 
būtinai reikalinga sėkmingam 
prezidentavimui.

Dabar visiems aišku: Ei
senhoweris sutiko vėl kandi
datuoti tik tam, kad išgelbė
ti republ ikonų partiją būsi
muose rinkimuose. ,

Čechoslovakijos vyriausybės 
organas “Nova Svoboda” su
sirūpinusiai rašo apie, kovą 
su religiniais prietarais ir pa
pročiais.

| Sako: randasi dvi tenden
cijos. Yra tokių, kurie sako, 
kad su propaganda už laisva- 
manybę reikia palaukti, nes 
yra svarbesnių klausimų.

Ir yra tokių, kurie 
“spaudimu” mokyti
atsisveikinti su dievais ii 
siskaityti su* kunigais.

Abidvi tendencijos, sako mi
nėtas laikraštis, 
r! ingos.

Kovos su religiniais prieta
rais negalima atidėti. Negali
ma taip pat su jais kovoti 

* prievartos, spėkos priemonė
mis.

Reikia eiti vidurio keliu. 
Reikia gražiai, draugiškai, 
moksliškai žmones šviesti, nu- 

< rodant jiems tikėjimo klai
dingumą.

siūlo 
žmones 

nc-

derybas apie Kiprą
Kipriečiai pasmarkins ginkluotą 
kovą, britai sitis daugiau kariij

Nicosia. —Britai nutrau- i rybos su britais gal vėl bus 
kė derybas su Kipro grai- i atnaujintos, 
kiškais nacionalistais, pas- susiprotės.
kelbdami, kad su jais negali maršalas Hardingas pasa- 
susitarti, kad negali paten- ! kė, kad “arkivyskupas už- 
kinti jų reikalavimų. O tas stoja teroristus. Su juomi 
reikalavimas yra: apsis-1 sunku derėtis.” 
prendimo teisė. Britai ži- i 
no, kad ta teisė vestų prie į 
Kipro prijungumo prie I 
Graikijos, ir to jie nenori į

“jeigu britai
Britu feld- c

Darbo unijų 
kovos lauke

2,000 delegatų dalyvauja Izraelis skundžiasi 
civiliu teisiu saskrvdvie SauCIUMlO Tarvbaicivilių teisių sąskrydyje

Nacionalistinių kipriečių 
vadas arkivyskupas Maka-! 
rios išleido pareiškimą, kad ' 
britai nenori suprasti kip-' 
riečių siekių.

Beveik tikra, kad nacio- į 
nalistiniai elementai dabar ! 
atnaujins ir sustiprins: 
ginkluotą kovą prieš bri-, 
tus. Britai, iš savo pusės, į 
rengiasi atsiust Kipran dau
giau kariuomenės. Tuo j 
tarpu britų radijo stotys i 
Artimuosiuose Rytuose 
pradėjo triukšmu nustelbti 
Atėnų radijo programas, 
kurios taikomos kiprie- 
Čiams. Britai sako, kad A- 
tėnų radijas kiršina kiprie- 
čius prie sukilimo prieš 
juos.

Nicosijoje britai sustip
rino savo karinius patru
lius. Kariai ir policija iš
sklaido kiekviena didesne 
grupę žmonių, kurie susi
renka gatvėse, ypatingai 
jaunuolius. Britai bijo de-1 
monstracijų.

Arkivyskupas Makarios.' 
dar išreiškė viltį, kad de-1

Per šios komisijos rankas J 
turi pereiti visi patiektųjų bi-; 
lių projektai. Komisijos pir
mininkas be galo daug galios 
turi. Jam nepatinkantieji bi-! 
liai gali būti komisijoje numa
rinti.

Washingtonas. — Virš 2 
tūkstančiai delegatų daly
vauja AFL-CIO statybos 
darbininkų unijų bendrame 
suvažiavime. Jiems kalbėjo 
senatoriai Lehman iš New 
Yorko ir McNamara iš 
Michigan o.

New Yorkas. — Jau tre
čią savaitę tęsiasi keturių 
Long Island Rebublic Avia
tion Corp, fabrikų streikas, 
kuriame dalyvauja 12,000 
darbininku. Teismui už
draudus masinį pikietavi- 
mą, aprėžtas pikietavimas

Washingtonas. — Apie 
2,000 delegatų iš visų kraš
to kampų dalyvauja Civili
nių Teisių Asamblėjoje, ku
rios vyriausiu rengėju yra 
NAACP. Asamblėjoje daly
vauja ir Autherine Lucy, 
jaunoji Alabamos negrė, 
kuri kovoja už įstojimą į 
tos valstijos universitetą.

Dalyvauja ir atstovai nuo 
Montgomery (Alabamos) 
negrų, kurie dalyvauja boi
kote prieš segreguotus au
tobusus.

Pirmadieni ir antradie
nį delegatai pasidalino į 
grupes ir lankėsi pas savo 
atstovus Kongrese — kon- 
gresmanus ir senatorius.

SaugumoiX
JordanoDaugelis delegatų atvyko | Susirėmimai 4--. Ir .X Ui ntnvin Iziiv ! \^.\\\V\V'J \ Y1kaip tik iš tų vietovių, kuri e \w\w«

rasistinės taip vadinamos . į p Egipto karWg 
Baltųjų piliečių tarybos; ~ 1

Jungtinės Tautos. —
: raelio valdžia atsiuntė pr6-
i testo notą Saugumo Taw 
bai. Proteste sakoma, kad 
trys arabiškos valstybės,

smarkiausiai siaučia.
Kongreso nariai delega

tus. priima įvairiai. Rasisti
niai nusiteikę, pas kuriuos 
delegatai ateina ne tiek į- 
tikinimui, kiek protestui ir į Sirija, Jordanas ir Egiptas, 
įspėjimui, atsineša šaltai ir ■ per paskutines kelias die- ■ 
rezervuotai. Liberališkesni 
Mariai priima <’ 
draugiškai, bet daug 
nežada. Net senatorius

delegatus 1 ■• • •
iaug ko ! E aSKlltlIliai

Lehmanas pasakė delega-i nraUCSlBiai 
tams iš New Yorko, kad *

jv Jži%eiiečiai sako, kad Si- 
xijoš kulkosvaidžiai pašo
vė jų lengvą orlaivį, kuris 
skrido virš Izraelio terito- 

j rijos netoli Galilėjos jūiME^ 
i Lakūnas tapo sužeistas, bepb 
| jis spėjo nusileisti su oriai-

■ viu.
Sirijoje atsakoma, kad^M

■ 4- «-■» Ir iv*

x 'kX*' \ ** '\ \ X ' X '

mjos kulkosvaidžiai..i i____

išsiuntė laiš- 
streikieriams,

Kompanija 
kus visiems 
kuriuose ragina juos “apsi
galvoti,” bet be atsiliepimų.

Washingtonas. — Gele
žinkeliečių unijos sudarė 
bendrą komitetą, kuris pla
nuoja reikalauti aukštes
nių pensijų geležinkelių 
darbininkams.

Vakari] Vokietija tvirtai 
atsisako apmokėti kaštus
Bonna. — Vakaru Vokie

tijos finansų reikalų minis
tras Fritz Schaeffer dar 
kartą pakartojo, kad jo val
džia atsisako mokėti už a- 
merikiečių, britų ir francū-

tas orlaivis 
rijos teritoi

Negevo dykumos srityjte" 
įvyko susirėmimas tarp Iz
raelio ir Jordano karių, Iz-

jis netiki, jog šioje Kon
greso sesijoje galima būtų!
pravesti kokius nors laimė-1 Winston ‘ pasidavė" teismui 
jimus civilinėms teisėms. I pirmadienio vidudieni, jo 

i laukė didelė minia dį’ąiųgų;
ir taipgi televizijos bei raL' 
dijo atstovai, kurie norėjo 
gauti iš jo pareiškimus. Bet 
teismo įsakymu maršalai jį 
vietoje žiauriai suėmė, 
lauždami rankas į užpą 
ir. nusivedė.

Marokiečiai ir alžyriečiai
v

dezertuoja pas partizanus
Alžyras. — Vis dažniau sefas tuo tarpu atskrido 

ii’ Paryžiaus į 
kareiviai, kurie jam buvo prirengtas iškil- 

i karinė- mingas sutikimas, nes sul- 
pajėgose, pereini pas tono šalininkai ir francūzai

iš
Rabata. Tenmusulmoniški Alžyro 

Maroko 1 
tarnauja francūzu 
se 
partizanus. Francūzai pri- j 
pažįsta, kad toks jų pajėgų sultonas parsiveža iš Pary-

norėjo sudaryti įspūdį, kad

New Yorkas. — Kuomet 
! komunistų vadas Henyy

sabotuotojų “grupe bandė 
išsprogdinti Tel A vivo-Je
ruzalės geležinkelio bėgius. 
Izraeliečiai sako, kad ta 

o to jų • grupė nakties 
jb^Aš Jordano.

- Neramu ir Izraęlio-Egip- 
tzraeliečiai

dezertavimas dažnėja Alžy
re ir Maroke.

Rifu kalnuose francūzu 
į junginys, susidedantis iš 
vieno francūzo seržanto ir 
39 vietinių kareivių, tapo 
užpultas partizanų. Ser-

žiaus naudingą sutartį. 
Mat, francūzai, bent ant 
popieriaus, prižadėjo sul
tonui nepriklausomybės da
vimą Marokui — kuomet 
nors ateityje, “laipsniškai.”

Bet mažai žmonių išėjo į
žantas ir šeši musulmonai gatves sutikti sultoną. Na- 
tapo nukauti, o likusieji 33 cionalistai, kurie jam esant 
perėjo, su visais ginklais ir tremtyje jį laikė saviškiu, 
apranga, pas nacionalisti- dabar juomi nelabai pasiti- 
nius partizanus.

Maroko sultonas Ben-Ju-

Helsinkis.
streikas eina visu s 
mu. Keliose '
ja atakavo streikierius.

Tel Avivas. —Izįl 
nukovė vieną egiptieti' 
paėmė du nelaisvėn.

Karači: Sekretorius Dul
les kalbėjo SEATO konfe
rencijoje ir sakė, kad karo 
pavojus dabar yra mažes
nis. Jis, betgi, ragino “la
biau budėti.”

sj to~ pasieny j e.
ALi teigik, kad egiptiečiai juos

vietos^pblici- atakavo5 Gazos srityje, bet . 
treikierius. jie buvo aAlbkšti. Egiptie-

Izraelio or-
l',t jot i iv 1:1 ’visiWr’do žvalgybos tik-

dd Izraelio or

■\slais virš Egipto teritorijos 
Gazoje.

Savo laiške .Saugumo Ta 
rybos įda&M" 
pinkui / Lt

v įteiks 
arąbiškaT

IS
Milų prieš

k aip ir /k r e d ėmesį

ki.

Amerikos ambasadorius Dillonas 
tarėsi su Prancūzuos premjeru

Mirza paskelbtas Pakistano 
respublikos 1-mu prezidentą"

Karači. — Pakistanas^ 
kuris visai neseniai pasis
kelbė respublika, tuomi nūs 
traukdamas ryšius su Bri- 
tanijos karūna, jau turi ir1 
prezidentą. Juomi yra ge
nerolas Mirza, kuris iki 
šiol buvo Britanijos genera
liniu gubernatoriumi Pa
kistane. Prezidentu jį išrin
ko parlamentas ir jis užims 
tą vietą, iki bus pravesti 
prezidentiniai rinkimai.

Nors Pakistanas nustojo 
būti Britanijos dominija ir 
pasiskelbė respublika, jis 
visvien liks Britanijos 
bendruomenėje, kaip lieka 
ir kita respublika, kaimyni
nė Indija. Visos kitos Bri
tanijos bendruomenės na
rės. kaip tai Kanada, Aus
tralija, Zelandija, Pietų 
Afrika ir Ceilonas, dar te-! 
beskaito save monarchijo- i 
mis, nripažindamos Britą-1
niios karalienę sava. Pietų! __
Afrika, betgi, planuoja pa-! namo valdžia\v.__ v 
sekti Indijos ir Pakistano l prezidento Dieiūo į^rUia^S 
pėdomis ir pasiskelbti res- laimėjo rinkimus ir titres 
publika. į daugumą parlamente, nors

------------------ pilni rezultatai, dar neži
nomi. Diemo laimėjimas, 
betgi, neskaitomas svarbiu, 
nes opozicinės partijos rin
kimus boikotavo.

DU
s^Įeidosi įkalbėti 
jident. kandidatu

trečiam \ terminui jįręzi 
dentus, kad jis. x nęmBįParyžius. — Amerikos 

ambasadorius Dillonas at
siskubino pas premjerą Mo
llet ir ilgokai su juomi kon- 
feravo. Ambasadorius, kaip 
matyti, perdavė Molletui 
žinias, kad Washingtone 
labai nepasitenkinama jo, 
Molleto, pareiškimais. ■

Kaip yra žinoma, Mollet 
praeitą savaitę buvo pareiš
kęs, kad “gilūs neusitiki- 
mai” egzistuoja tarp Fran-1 tuo tikslu pakvietė Brita- 

gos jau nesivadina okupa-1 cūzijos iš vienos pusės ir | nijon. 
cinėmis, o Vokietijos sąjun-! 
gininkų jėgomis). Schaeffe
ris taipgi aiškino, kad jam 
atrodo nelogiška, kad iš 
vienos pusės Aliantai, ypa
tingai amerikiečiai, duoda 
Vokietijai finansinės pagal
bos jos armijos atsteigimui, 
o iš kitos pusės verčia Vo
kietiją mokėti už amerikie
čių karines, jėgas.

Per Eastlando rankas nepra- ZU karines jėgas Vokietijo-
• i • • • . . I • T v • Al* X*"VT1*eis joks bilius už civilines lais-j 

ves.

perdėm klai- > namu.

Senatoriaus Kilgore mirtis 
yra didelė Amerikos žmonėms 
nelaimė. Jis buvo pusiau pa
žangus žmogus. Jis buvo pir
mininkas Senato Juridinės 
komisijos. Tai viena iš svar
biausių komisijų.

Vadovaujantis sena tradici
ja, ilgiausia toje komisijoje 
ištarnavęs narys automatiškai 
tampa jos pirmininku.

Todėl dabar automatiškai 
ton labai svarbion vieton pa
teko didelis reakcionierius ir 
tuščiagalvis senatorius East
land as.

Visko dar gali būti su Vjet- 
Jo suvienijimas gali 

būti ilgam laikui atidėtas.
Vienybės nenori ir bijo mū

sų valstybės department© už 
nosies vedžiojamas Pietinio 
Vietnamo diktatorius Diem.

Krašto susivienijimas, pa
gal susitarimą Ženevoje, turė
jo prasidėti šių metų liepos 
mėnesį su visuotinais abiejose 
krašto dalyse rinkimais, su re
ferendumu.

Bet Diem nenori apie tokį 
referendumą nė kalbėti.

Yra pažangiečių, išėjusių 
gyventi iš pensijos, kurių nė 
nosies nebepamatysi jokiame 
parengime. Bet yra tokių, 
kurie lanko kiekvieną paren
gimą.

Aš garantuoju, kad tie, ku
rie parengimus lanko, ilgiau 
sveikais bus ir ilgiau gyvens. 
Faktinai jau mirę yra tie, 
kurie tik namie) sėdi ir de
juodami laukia graboriaus 
atvažiuojant juos išsivežti.

je. Iš viso Aliantai Vokie
tijoje dabar turi apie pusę 
milijono kareivių.

Schaefferis sakė, 
sunku įtikinti Vokietijos 
žmones, jog okupacija baig
ta, tuo 
mokėti 
kaštus (oficiališ’kai tos jė-

kad

tarpu, kai reikia 
okupacinių, jėgų

Amerikos bei Britanijos iš 
kitos.

Tas pareiškimas sukėlė 
didelio susirūpinimo kaip 
Londone, taip Washingto
ne. Britanijos ambasado
rius taipgi apsilankė pas 
Molleta šiuo reikalu.v

Šį savaitgalį Mollet iš
vyksta Londonan, kad kon- 
feruoti su Edenu. Edenas jį

Washingtonas. — Kadan
gi Argentinoje prasidėjo 
polio epidemija (Argenti
noje dabar vasaros pabai
ga), tai Amerikos, aviacija 
rengiasi nuvežti j Buenos 
Aires tam tikrą skaičių me
chaniškų plaučių.

Britanija atšaukė visus savo, 
karininkus iš Jordano armijos
Londonas. — Britai, bai- sijos apie Jordaną ir Kip- 

siai nepatenkinti Jordano ra. Konservatyviai deputa- 
gene- tai reikalavo iš valdžios 

at- “tvirtesnės rankos.” Vie
nas toris sakė, kad Britani
ja “negali priimti tokius 
smūgius atsigulusi,” kad 
ji turi kaip nors reaguoti. 
Kraštutiniai dešinieji de
putatai sakė, kad Edeno 
valdžia turėtų imtis žings
nių prieš “tikrą kaltinin
ką” — Egiptą. Jie aiškino, 
kad tai Egiptas atsakomin- 
gas už Jordano elgesį.

senis Rhee ašomas
vėl kandidatu'OtlNr//,, -

Taip ir a'i^M^Jwpar.ti- 
ja (kuri vadinai ^Liberalų 
partija) pasiuntėOeįegaci- 
ją pas jį ir jis, ilg^Hp^tĮ^ 
kęs, leidosi “draftfiKj^iąs,”

Oficialiai Rhe^^ųrFgl 
metus, amžiaus. Jpfeį 
ma, kad faktinai jis j 
nesnis, turi bent 85 p 
tik slepia kelerius J 
kad tas jam netiek 
prezidentauti.

Dienias V‘la

ms,

nutarimu ištrenkti 
rola Glubb’a, nutarė 
šaukti visus kitus savo ka
rininkus, kurie tarnauja 
Jordano armijoje. Iš viso 
tokiu aukštesniu karinin
kų yra 15. Jordano armijo
je taipgi randasi keliasde
šimt britų technikų ir že
mesnių karininkų bei pa
tarėjų. Tie, kaip manoma, 
tuo tarpu ten liks.1

Parlamente įvyko disku-

£nktu

Londonas. — Darbietis 
laimėjo vietą parlamente 
iš apygardos, kurią iki šiol 
atstovavo Attlee. Attlee, 
kuriam suteiktas aristokra
tinis titulas, dabar sėdi lor
dų bute.

ORAS NEW YORKE 
Vešu, dalinai apsiniaukę

'i!

\
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g u's

j rikliose. Mes jautėme anti- 
i semitizmo naštą ir kentė- 
i me prieš sveturgimius at~ 
Į kreiptą neapykantą. Galėti 
{ balsuoti prieš tuos ir kitus 
I blogumus mums balsas bu- 
! vo 
! t.určiu moterims.

reikšmingesnis, n negu

Svarbu Bostono ir apylink 
lietuviškoms organization

United States, per year ....... $8.00
United States, per 6 months . $1.50 
Queens Co.............. $9.00 per year
Queens Co........ $5 00 per .'ax mos.

Entered as second class matter at 
under the Act c

Canada and Brazil, per year 19.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
F’o); i;;n countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50
the Post Office of Jamaica, N. Y.
March 3, 1879

Suėjo virš šimtmetis 
to, kai vadovaujančios 
merikietčs nusprendė, 
lygios teisės ir progos 
mingiau gyventi pačios

a ••
i o g <_A

o

Pami liuli Soeiulh tų j
N. Y V a Įsu j c s vykd

Ta 1908 -ųju metų de
monstracija pasiliko visuo- 

! menei žinoma kaip “20,000 
■ sukilimas.” Jis čia ir nesi
baigė. Kuomet garsioji vo-

NEGERAI, NEGERAI!
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ senatas paskyrė senatorių 

James O. Eastlandą Senato juridinio komiteto pirminin
ku. -

Tai vienas, mūsų nuomone, blogiausių darbų, atliktų į 
šioje senato sesijoje. j

Eastlandas buvo paskirtas ton vieton po to, kai mirė 
senatorius Kilgore, kuris ėjo to komiteto pirmininko pa
reigas. Senatorius Kilgore buvo geras senatorius, skai
tėsi su mūsų šalies įstatymais ir santvarka.

Senatorius Eastlandas su tuo nesiskaito. Pirmiausia, 
jis yra rasistas, negrų neapkentėjas. Eastlandas juk tik 
neseniai pareiškė, kad pietinės valstijos nesiskaitys su 
šalies Aukščiausio teismo nuosprendžiu panaikinti se- j 
gregacijos pietuose, mokyklose.

Atsimename, kai jis, Eastlandas, neseniai sakė didžiu
liame baltųjų mitinge (pietuose), ragindamas neklausyti 
Aukščiausio teismo sprendimo.

Ir po to viso senatas šį senatorių paskyrė į tokia svar
bia vieta.

Kuo vadovaudamasis senatas tai padarė?
Ogi t. v. “seniority” tradicija arba taisykle. Senate, i 

mat, yra tokia taisyklė, kad ilgiausia senatoriumi išbu- i 
vę asmenys užima semitinių komisijų arba komitetų vie- I 
tas. Kadangi Eastlandas yra išbuvęs senate ilgai, tai jam 
ir atiteko ši vieta, sako senatoriai.

Betgi senato istorijoje jau tris kartus buvo ta taisyk
lė sulaužyta, tai kodėl nebuvo galima ją sulaužyti ir da- i 
bar?!

Tuolaikinės vadovės taip 
pat numatė, kad be organi
zacijos’ nieko nebus. Viso
kie veiksmai yra reikšmin
giausi tuomet, kai jie vyk
domi organizuotai: pasida
rius planus, turint bendra 
visu suinteresuotu tuo dar
bu vadovybe ir masių para
mą.

Jos sušaukė pirmą Ame
rikos moterų konvenciją 
184.8 metu vasara Seneca 
Falls, N. Y. Vienu vyriau
sių punktų programoje bu
vo reikalavimas teisės bal- i 

suoti.
Šiandien balsavimas at

rodo toks natūralus ir pap
rastas dalykas. Bet buvo į 
laikai, kad net išdrįsimas i 
to reikalauti atrodė baisiai 
kairus. Nedaug trūko pa
čioms konvencijos šaukė
joms dėl to pakrikti. Eliza
bethan Cady Stanton pasiū
lius įdėti konvencijos pro- 
gramon reikalavimą mote
rims teisės balsuoti, jos ge
ra draugė ir bendradarbė 
Lucretia Mott sušuko:

I 
I 

“Elziut, tuomi visas mus

komitetas nustato, kad so
cialistai privalo veikliau da
lyvauti reikalavime mote- .
rims teises balsuoti. Jie pa-1 kieto socialiste Clara Zet- 
skelbė paradą žemutinėje | kiną 11-10 m. Įvykusioje 
East Side, kuri tuomet te- tarptautinėje darbininkų ir 
bebuvo vyriausiu siuvyklų socialistų 
centru.

Apie tąi pirmiausią 19081 
metu Kovo 8-os demonstra 4

konferencijoje 
i Kopenhagene, Danijoje, 
' pranešė apie New Yorko 
i East Sides įvykius, visa 
i konferencija entuziastiškai 
. užgyrė jos pasiūlymą tą 
I diena skirti moterų veika- 

“Aukštosios ir vidurinės lams visame pasaulyje.
klasės moterys, kurios tuo
met vadovavo moterims 
balsavimo teisių judėjimui, į 
niekad neminėjo, ką reikštų 
darbininkėms balsavimas. 
Bet mes, East Side darbi
ninkės — daugumoje blius- 
kelių ir lietsargių siuvėjos, 
audėjos, privatiniai siuvan
čiosios ir cigarų dirbėjos— 
žinojome, jog moterims tei
sių judėjimas visuomet lik
tųsi ribotu, jeigu darbinin
kės jame neveiksime.

Kovo 11 d., 1 vai. popiet, 
! yra šaukiamas platus posėdis 
! apkalbėjimui ir prisiruošimui 
i vasarinei veiklai, kaip tai, su
rengimui pavasarinio pikniko, 

i kuris įvyks birželio 17 dienų 
i Lawrence-Methuen, Mass., ir 
spaudos pikniko liepos pra
džioje Montello, Mass. Taip- 

i gi vėlesniu1 laiku — rugsėjo 
I mėnesi — “Laisvės” antrasis t *
i piknikas Wore estery, Mass. 
; Jau laikas dabar pradėti ruoš- 
I tis prie tu darbu. Tai musu 
i vasarinio sezono darbuotė, ku- 
j ria rūpinasi visos šios apy- 
• linkės pažangių, lietuvių orga- 
i nizacijos. t Todėl į minėtą po- 
{ sėdį privalo suvažiuoti visų

čia

I

la gaha' \sW ( x 
visokiems svarbesniems reika
lams svarstyti.

A tm i n.k i t, j o g’ šah'k 
sėd is įvyks 1 va) 
318 Broad wayų 
visiems gerai žinomo 
gioj patalpoj. čįa 
delegatai ir visi/zįįa 
draugu Laisvės^^^ 
New Yorko. 
apie viską ii
si klausyti 
Nieks nesivėluoKm&

J. M. :

C
1.

rii

arsonas

lich štai ką pasakoji: MONTREAL. CAN^X '

Atsirado tik du senatoriai, kurie pasisakė prieš East- 
lando paskyrimą semitinio juridinio komiteto pirmininko 
vietai. Jais yra Lehmanas ir Morse. Kiti visi senatoriai 
— demokratai ir republikonai — balsavo už.

'Tai labai bloga. Tai smūgis negrams ir visiems tiems, 
kurie stoja už segregacijos naikinimą mokyklose ir ki
tose viešose vietose.

Andai vienas la’krastis teisingai pasakė: senatorius. | 
Eastlandas turėjo- būti iš senato visiškai pašalintas, o ne i 
paskirtas pirmininku tokios svarbios komisijos!

LIETUVOS KOMUNISTAI
ŠIŲ METŲ SAUSIO MSN. Vilniuje įvyko Lietuvos 

Komunistu partijos IX-asis suvažiavimas.
Pirmasis tos partijos sekretorius A. Sniečkus, Centro 

Komiteto vardu, pateikė suvažiavimui pranešimą apie 
padėtį šalyje'ir pačioje partijoje. i

Pranešimas labai įdomus. į
Mes čia paimsifne kai kuriuos skaičius, A. Sniečkaus 

minėtus.
Lietuvos Komunistų partija š. m. sausio .1 d. turėjo 

38,087 narius. Tai, palyginti, didelis skaičius, atsime
nant, kad tik visai, rodosi, neseniai ši partija teturėjo tik 
kelis tūkstančius narių — buržuazijos valdymo laikais.

A. Sniečkus ragino komunistus darbuotojus priimti 
juo daugiau naujų į partiją narių ypatingai iš darbinin
kų ir kolūkiečiu eilių.

1,252 komunistai yra kolūkių pirmininkai.
Žemės ūkyje vis daugiau įsitraukia į vadovus mote

rys; 35 kolūkių pirmininkai yra moterys, 626 moterys 
yra gyvulininkystės fermų vedėjos.

O kaipgi yra su darbo unijomis, kurias Lietuvoje va
dina profesinėmis sąjungomis?

Pasirodo, kad Lietuvoje šiuo metu profesinėse sąjun- i 
gose (unijose) yra 450,000 narių. Tai parodo, kaip smar- ! 
kiai kyla Lietuvos pramonė, kaip smarkiai daugėjo dar- I 
bininkų skaičius.

A. Sniečkus kritikavo profesinių sąjungų vadovybę už 
tai, kad ji neužtenkamai rūpinasi profesinių sąjungų na- ; 
rių buities gerinimu.

Aukštosiose Lietuvos mokytose šiuo metu mokosi ! 
“daugiau kaip 23 tūkstančiai žmonių.” Tai beveik 6 kar
tus viršija aukštųjų mokyklų studentų skaičių buržuazi- i 
jos valdomoje Lietuvoje, pažymėjo pranešėjas.

23,000 būsimųių inžinierių, agronomų, gydytojų, švie- i 
tėjų ir kitų aukštojo mokslo šakų žmonių! Nedidelei ' 
mūsų tautai — didelis dalykas!
. Lietuvoje kreipiama didžiulio dėmesio į sportą. No- ! 
rimą, kad juo daugiau jaunimo užsiimtų visokiomis spor- ' 
to rūšimis, nes tai ne tik stiprina jų sveikatą, o ir ati- I 
traukia nuo blogų papročių.

A. Sniečkus sako, kad dabar Lietuvoje yra 33 visokio ! 
sporto rūšys. Jau yra labai aukštai prasisiekusių sporti-Į į 
ninku.

“1955 metais surengtose spartakiadose ir masinėse ; 
varžybose dalyvavo iki 300 tūkstančių sportininkų,” sa- : 
kė pranešėjas.

2 pusi. Laisvė (Liberty). Trečiad., 'Kovo(March) 7, 1956 1
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kino, jog už teises yra '/erta 
ir privalu kovoti. Jinai tam 
paaukojo žymia dali savo
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Kovo 8-oji, kaip kad ir 
j Gegužės 1-oji, dvi pasauli- 
i nės šventės, yra Amerikos 
J darbininkų ir liaudies dova- 
| nomis pasauliui.

Dabartiniais laikais ta 
į diena minima tūkstančiuo- 
I se miestų. Tuose 
i muose daug didžių darbų 
: pradėta. 1917 m. 
i Dienos minėjimai 
i grade ir kitur buvo tarpe 
pirmiausių bangų, kurios 

; įsiaudrojusios vėliau nuš
lavė carizmą ir paskelbė 
pradžią pabaigos kapitaliz- 

. mo viešpatavimui. 
I

Šiandieninių Moterų Die
nos minėjimų, vyriausiuoju 

i siekiu yra taika. Kai kur, 
fašistų valdomuose ar pu
siau fašistiniuose kraštuose 

i žodis taika ar paduodamas 
nežinomam asmeniui lapelis 

: su žodžiu taika padavėjui 
gresia Kalėjimu arba mirti
mi. Vienok darbas už taika 
eina pirmyn.

Mūsų pačių šalyje greta i 
reikalavimo taikos eina ir' 

! reikalavimai teisiu ir lais- i 
viii. Didžioji liaudies vado-, 
ve, garbinga apgynėja per- i Vo

minėj i

Moterų
Petro

; McGill studentai remia 
Lucy kovą

Per visą pasaulį nuaidėjusi 
žinia apie Amerikos (pietinė
se valstijose) rasistų žiaurius 
žygius Alabama universite
te už pašalinimą iš universi
teto negrės studentės Auther- 
ine Lucy, sukėlė studentus ir 
Kanados universitetuose. Ne
seniai Manitobos universiteto 
studentai pasiuntė Alabama 
universiteto studentams laiš
ką, kuriame pasmerkė juos 
už jų rasistinį terorą prieš 
studentę tik už tai, kad jos 
oda juoda, šiomis dienomis ir 
čia McGill universiteto.studen
tai pravedė referendumą, mil
žiniška balsų dauguma įga-1 
bodami studentų vadovybę, 
kad parašytų negrei studentei 
Lucy padrąsinimo lai 
kovoje už -atgavimą 
grįžti studijavimui i 
m a universitetą.

McGill universiteto
tai referendumu balsavo ir

l kitą pasįūlymą : jei ‘ 
laimėtų legalią teismo k<

i kovą už grįžimą į Alabama 
i universitetą, tai kad jai liūtų 
suteikta stipendija studijavi
mui McGill universitete. Tie- 

i.sa, nors šis pasiūlymas nega-
i užtektinos balsų daugu- 

: sukiojamųjų Elizabeth Gur-j mos. bet vistik, McGiil uni- 
ley Flynn, virš 60 m. am- j----------—r------ -------------

■žirnis moteris, taip ptit^ ir teikia mums naujos energi
jos išlaikyti ir stiprinti sa
vo organizacijas ir įstai
gas, kad būtume vertingais 
dalyviais šios didžiosios da
barties ir nuostabios atei-

versiteto studentų garbei, už 
tokią stipendiją studentei Lu
cy pasisakė zJ.l125 studentai, 
a prieš -

(šiuos žodžius rašant ir tik 
viena diena po McGill studen
tų p r a v esto referen(|iinio, 
Amerikos federalis i teiginys 
nusprendė, kąd studtylitė ’ 
cy turi būti sugrąžinta 
į Alabama universitetą^KjMi 
vėliau, Alabama 
pareigūnai taipgi 
jie ignoruos 
dį ir neleis jai 
versite tą.)
Chaosas su civili 
apsigynimo įranl

Pereitais
dyba panaikint) čia vos gyvuo
jančią civilinio apsigynimo </ 
organizaciją. Ta organizacija

Da- 
Sc

d

metais miesto val-

studen- 
už 

jei jinai pra-

teisės turėjo du sunkvežimiu. .
Alaba-{bar miestas ir

Į sunkvežimius 
pervedė viešų j v 
partmentui d ė

koordinatorius
Worthington įsakyti\ viešųjų 
darbų d.upartmentui, kad ne- 

Į naudotų sunkvežimių. Tačiau 
I departmento dire 
* sakė, kad jis neg
Įsakymų iš federal 

i kol negaus tokio . 
i miesto autoritetų.1 
; provincijos.

Prie to, miestas užlaiko^
■ daug kitų tebebūna kalėji- 
i muose. Jie uždaryti kaip 
;prasikaltę minties kontro- 
i lės įstatymui — Smitho ak- 
• tui. Tačiau apsirinka tie,

i ne- 
ti kur 
trodė, 
5 j ome 

pietus virti.
kui-ios moterys pasi- 
? iš mūsų gretų, neiš- 4. *,? V 1

lamos, užgauliojimo, bet 
•iug. Taipgi su mumis 

maršavo ir kai kurie vyrai.
“Vėlesniais metais, pra

dedant 1910 m., paradai už 
teisę balsuoti jau marguo
davo' Fifth Ave. Mes, eas- 
sidietės, susibardavome sa
vo kaimyninėje ir nūvykda- 
vome į demonstraciją bend
rai. .

“Atvirai kalbant, iš pra
džių mes jautėmės ne labai 
laukiamomis. Juk buvo aiš-

I mes darbininkės.

josi. Kai kuriom 
ko kantrybės grumtis prieš 
audras. Vienos rado užvėją, 
tūlos nuėįo pavojuj. Vie
nok didele dalis nesitraukė 
nuo tikslo. Idėja plito, ju- 
dėiimas-augo.

Buvo baisiai ilgu laukti 
laimėjimų. Pirmasis didis, 
reikšmingiausias 
mas atėjo tiktai už 
dešimtų metų. Įv} 
nors netikėta, pirm to 
matyta, nepaprasta:

1908-ųjų metų kovo 
dieną minia New Yorko 
darbininkių išėjo į gatves, 
greta kitko, nešdamos ir į įcu 
šaukdamos šūkius už teisę i pr’astai apsirengusios. Dau- 
balsuoti. I gun,a dar nebuvome net

laimėji- 
: sesių 
/ko kas 

ne-

Niekada pirm to darbi
ninkės organizuotai ir ma
siniai nebuvo išstojusios už ! 
teisę balsuot. Nors atskiros 
narės ir grupės ne kartą 
tą judėjimą paremdavo, ta- j 
čiau jam vadovavo viduri
nės klasės moterys, negalė
jusios suteikti masinio po- ■ 
būdžio.

Šio šimtmečio pirmie- Į 
šiems pavasariams auštant, j 
New Yorko šapose ir pra- 
kaitinėse jau dirbo tūks
tančiai moterų. Prasidėjo 
bruzdėjimas prieš dvigubą 
išnaudojimą. 1903 metais 
įsikūrė Moterų Darbo Ly
ga. Kai kurios tos moterys 
veikė abiejuose: unijiniame 
ir sufragiečių judėjime.

Apie tuo pat laiku pradė
jo veikti socialistų specialės 
konferencijos moterims,

tra

jų klasių moterys anksty
vuosiuose paraduose į 
mus žiūrėjo kaip į elgetas, 
pašalines. Vienok vėliau 
daugelis jų išsiaukėjo kito
kį atsinešimą, kai jos pa
matė mūsų kovą prie dirb
tuvių. Neužilgo jos supra
to, kad visų klasių mote
rims reikia teisės balsuoti.

“Vienok ir pirm pat pri
ėmimo moterims balsavimoI ......
teisiu amendmento 1920 m.• *
dar radosi tokių turtinges
niųjų klasių moterų, kurios 
sakė, iog jos bijosi, kad

i gavusios bals; 
nežinos kaip, j 

“Mes r 
namuose.

mm ome bloguose
Dėl didelio neda

rnoms dažnai rei
kšti net mažame

čius dirbti fab-

I .... . VAVkJ

i kurie tikisi kalėjime uždą- į +įes< °
i_____ i* • i - •___ __________ ____ ____ryti idėjas, progresą.

Geriausiu šiandieniniu 
pavyzdžiu galima imti Au- 
therine Lucy, didvyrišką 
negrų liaudies dukterį. Ko
vodama už savo pilietinę 
teisę į mokslą, už teises ir 
laisves savo žmonėms ji 
žengė prie tikslo nežiūrint, 
kad gaujos korikų staugė 
jos kraujo, grasino mirti
mi.

Liaudis kasdieną iš savo 
eilių iškelia vis daugiau to
kiu. »•

Tiesa, kad visokių sun
kumų spaudžiamiems yra 
ilgu, sunku laukti pagerėji
mų. O jie tartum tyčia vė
luojasi. Tačiau mes šian
dien tikriausia žinome, kad 
darbo žmonėms geresnis 
rytojus užtikrintas. Mes 
jau matome, jog minios 
darbo žmonių, įskaitant di
džiosios Kinijos milijonus, 
kaip kad ir mūsų tėvų ša
lyje Lietuvoje šią Moterų 
Dieną mini džiaugsmingai, 
kupini naujų vilčių ir planų 
savo gerbūviui kelti.

Mes taip pat galime 
džiaugtis paskiausių laikų 
žymiais posūkiais link tai
kos, link darbo žmonių vie
ningumo mūsų šalyje ir pa
saulyje.

tuo, kad gyvename didžių
jų pakaitų ir pasaulio ste
buklų šimtmečiu, kokio ne
pergyveno niekas pirm mū-

Today’s Pattern

fron-on

try HTmioh

Pattern 9296: Children's Sizes 2, 
4. 6. 8, 10. Size 6 dress, 1% yards 
35-inch fabric. 15 iron-on motifs 
in red and green are included.

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume’ 
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,

$250.000 vertės kitų nenaudi 
jamų tos organ izacA 
kių, todėl turi teisę— 
mą”—naudoti sunkvdfcife1

Nick 
raitytė) 
gražaus 
K arena i, 
J ėraičiai

Gimė

nei ko ir 
broliuko

• Bronius 
dukte- 
Gimč

ir Jean He 
susilaukė 
sūnelio ir 
o’ Elena ii 

, iš visų trijų
rų, jau penkto anūko. 
Reddy Memorial lig 
Motina ir naujagimis 
si gerai.

Shower party

Jono Burbos merginai, Char
lotte, artimos draugės vasario 
25 d. Bertos Balsytės' stuloje 
surengė jai priešvedybjnes na- 
gerbtuves — shower 'party. 
Juodviejų vestuvės įvyks ne
tolimoj ateityj.

Išvažiavo j Floridą -

Annie Timmins (Beinįž 
tytė) su visa šeima. giliU 
išskrido į Floridą. Jio^N 
atostogaus keletą saV^j 
gražiosiose Floridos mauęHį 
:;e, taipgi Nasau, Bahamų

Serga Y

Villasalietė Liudvika 
binskienė susilaužė ranką.

)\

A'

goninėje sutverus ranką į gip- < 
są, ligonė gydosi namie.

Taipgi serga Adelė Kirkei' 
\ienė. Ligonė randasi Royal 
Victoria ligoninėje.

Mirė Rimavičij brolis JAV

Mii’ė Vinco Rimavičiaus ir 
Onos Rimavičiūtės (Virbilie- 
nės) brolis Jurgis Jungtinėse 
Ameri kos V aisti j oscy\ \ į 
mehis buvo nuvykęs^, prows > 
Vincas. Amerikoje 
ir kitas jų brolis, JonasjuOm 
heniau gyveno
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Laisvoji sakykla ^kad tokios yra ištisos tauti-

* O
- “y» ii* 

Įtj *

nėms grupelėms, tautose. 
Bet anekdotai jau turi to
kį charakterį, kad jie pa
prastai taikomi prieš tau
tas kaip tokias.

Imkime pavyzdžius.
Niekas statistika neįro

dė, kad airiai geria dau
giau, negu kitos tautos, bet 
priimkime, kad taip yra. 
Pigiame jumore Šioje ša
lyje airis dažniausiai vaiz
duojamas kaip didžiausias 
bonkos bičiulis. Nuo mažos 
airių grupės ta ypatybė są
vokoje persineša į visą tau
tą. Ji ne tiek “žemina tau
tą,” kiek neleidžia mums 
geriau pažinti tikrųjų, žy
miai svarbesnių ir tai tau- pats akcentas neloštų žemi- 
tai labiau bendrų ypaty
bių: plačią vaizduotę, iškal
bingumą, jumorą, tam tik
rą valios tvirtumą ir t. t. 
Pasakyčiau, kad kiekvienu 
kartu, kai juokas krečia
mas apie girtuoklį airį, tuo- 
mi tikroji airių kultūra 
atstumiama atgal, nustel
biama.

Kas kita yra pajuokti, 
i arba 

lengvu jumoru “padilginti” 
grupę kaip grupę, o ne kaip 
visą tautą. Nežinau, ar 
Mikromegaš yra susipaži
nęs su didžiu airių rašytoju 
-dramaturgu Sean O’Casey. 
To didžio rašytojo veikalai 
ir penkių tomų autobiogra-

(Pabaiga)
Praeitame straipsnyje 

apie jumoro rūšis teko pa
duoti keletą laisvai sumes
tų pavyzdžių, kokiu būdu 
paviršutiniškai nekaltu at
rodantis juokas faktinai 
gali būti kenksmingas.

Čia suvesime kai kurias 
išvadas ir > panagrinėsime 
kai kurias mintis, kurias 

t Mikromegaš iškėlė Laisvo
je sakykloje (vas. B8 d.).

Vyriausias Mikromego 
teigimas yra, kad kai kurių 
tautinių arba rasinių gru
pių, kai kurios dalies kai 
kurių silpnybių palietimas 
jumoro sąmojų nereiškia 
tu tautu įžeidimas. V V • v

Taip, nereiškia. Bet Mi- 
kromegas daro vieną pa
matinę klaidą, kurios pag
rindu yra paties klausimo 
nesupratimas. Jis sako:

“A. Žilėnas mano, kad a- 
nekdotai apie tautas bei tū- 

► lų tautų narius — “žemina” 
juos. Ypač jam nepatinka 
juokai, kaip jau minėjau, a- 
pie negrus, žydus ir airius, sarkastiniai pašiepti 
Argi negrai, žydai bei ai
riai neturi tam tikrų jiems 
charakteringų silunybių, iš 
kurių nebūtų galima pasi

nes grupės.
Kada lietuviai, kurie ge

rai pažįsta savo tarmes, su
kuria jumoristinius trupi
nėlius iš žemaičių, ir dzūkų 
tarmės, tame nieko blogo 
nėra. Bet kuomet svetur- 
gimių akcentas pajuokia
mas kaip toks, tas neva 
juokas dažniausiai gimdo 
panieką sveturgimiui kaipo 
tokiam. Filmų, radijo ir 
televizijos pagalba itališkas 
akcentas eilinio amerikiečio 
sąvokoje surištas su gesti
kuliuojančiu virėju, spage
ti padavėju, daržovių krau
tuvės savininkėliu arba 
kurpiumi užkampyje. Bet 
jeigu filmas, veikalas arba 
televizijos programa italą 
perstatytų kaipo žmogų 
pirmoje eilėje, kad ir su ak
centu, jeigu jumoras būtų 

1 rastas bendroje situacijoje, 
kaip ji paliečia visus, ir

tautą bei jų teigiamuosius 
bruožus? Žinoma, kad-turi. 
Turi jų negrai, rusai, len
kai, lietuviai ir kitos tau
tos. Ar tai jau bus “įžeis
ta” žydų tauta, jeigu kas
pasijuoks iš žydų sentikių, j kalus,

f kurių net vaikai užsiauginę 
smilkiniuose kasas; ar kai

nimo rolės.
Esu kalbėjęsis su eile a- 

merikiečių, kuriems sunku 
įsivaizduoti, kaip galima i- 
talų kalboje statyti Šeks
pyrą. Jie neturi tam teori
jų, bet jų, mintyse, vyriau
siai populiaraus jumoro dė
ka, itališkumas nesiderina 
su kultūra. Iš kitos pusės, 
jiems neateina galvon, kad 
kas nors keista Dantės sta
tyme anglų kalboje. Su to
kiu jumoru suaugęs žmo
gus šioje šalyje labai retai 
suriša Dantę su Amerikos 
italais.

Paimkime lietuvius ir jų 
kaimynines tautas, kaip tai 
lenkus, ukrainiečius, gal ir 
slovakus, šioje šalyje.

Naujosios Anglijos arba 
Pen n sy 1 v a n i j o s an gi o - s ak sų 
jumore imigrantai iš tų ša
lių dažnai yra taikinys.' Lo

je nepadeda kepurės kaip 
lauke, taip viduje (viešoje 
valgykloj, etc.)? Nereikia iš 
kupsto daryti kalno! Ar

— jumoro prieš jo šalies 
(Airijos) fanatiškus kleri-

, prieš atsilikusius 
nuo gyveninio elementus, 
prieš pasipūtė!jis ir tuščia- 
dvasius, prieš lengvabū
džius ir snobus.

Bet jūs su žvake jo vei-1 
kainose ieškotum, kitokio 
neva jumoro — jumoro, ku
ris naudoja nudėvėtas ir 
šimtus kartų perkramtytas 
neva “ypatybes,” kurios pi
giame jumore primetamos 
airių tautai kaipo tokiai.

Paimkime žydus. Mikro- 
megas mini Molly Picon, 
kuri tiksliai pateiktu žar
gonu juokina savo publiką 
ir t. t. Bet pažangūs žydai 
jums pasakys, kad jos yra 
paviršutiniškas jumoras, 
nesuaugęs su liaudies są
mojum. Didysis žydų rašy
tojas Šolem-Aleichem kartą 
sakė, kad prispausta tauta 
moka iš savęs juoktis, bet 
juoku, kuris sumaišytas su 
ašaromis, juoku, kuris tuo 
pačiu laiku nukreiptas

besijuokdama. O garsiausia dariai,” 
ir daugiausia juokiasi pa
čios žydės, nes jos pačios 
ten mato savo silpnybes! 
Tą patį galima pasakyti ir 
apie negrus bei airius. Ju- 

> moras, tai kaip veidrodis, 
kuriame žmogus pamato 
savo neigiamybes, kurių

sąmojaus apie tūlų jos tau
tiečių nepaprastą taupumą- 
šykštumą? Ar jau bus “į- 
žeista” lietuvių tauta, jeigu 
pasijuokiame iš storų kle
bonų bei jų gaspadinių, da
vatkų ar vienuoliu? Visai 

< ne! Daug anekdotų sukurta 
ir apie žemaičių bei dzūkii 
tarmę. Niekas tiek viešai 
teatruose nėra pąsakęs aš
trių anekdotų apie žydų 
moteris, kaip jų pačių tau- 

\ tietė scenos aktorė Molly 
- Picon. Ji žydiškai-anglišku 

žargonu (tiksliai pateiktu) 
pasako iš vodivilio estrados 
tokių dviprasmiškai riestų 
kalambūrų apie žydų mo- 

k teris, jų pašnekesius bei jų
papročius * ir kasdienybę, prieš prispaudėją. Nei Mo- 
kad publika virsta iš kėdžių lly Picon, nei kitokie “juok- 

kuriuos Mikrome- 
i gas mini, prie tokio juoko 
nemoka pakilti.

Praeitais metais dešim
tys tūkstančių newyorkie- 
čių, pažangių žydų ir nežy
du, matė veikalą “The Life 
of Sholem Aleichem.” Ten 
tam tikri tipai žydų tarpe 
buvo meniškai pašiepti, bet 
tuo pačiu laiku auginant 
pagarbą tautos daugumai 
— dorajam darbo žmogui.

Juoktis iš žydų sentikių 
su jų keistais atsilikusiais 
papročiais, žinoma, geras 
dalykas, lygiai, kaip ne
peiktina juoktis iš mūsų 
klebonų arba, kaip sako Mi- 
krdmegas, juoktis iš bile 
tautos atsilikusių grupių. 
Tik bėda, kad pigiame vo- 
deviliniame jumore tas juo
kas dažniausiai būna nees- 
tetinis, ideologiniai kenks
mingas, nes augina sąvokų,

Šiame viename ilgokame 
paragtafe glūdi visas esmi
nis klausimo nagrinėjimas 
iš klaidingo taško.

Reikalas nesisuka aplink 
pasenusias sąvokas, ar a- 
nekdotai “žemina tautą.” 
Čia žymiai labiau kompli
kuotas ir jautresnis klausi
mas.

Dalykas tame, kad visi 
pavyzdžiai, kuriuos Mikro- 
megas mini, faktinai yra 
ypatybės (jis juos kitur va
dina “atributais”) kai kur
čioms grupėms, mažumi-

jas, Mikromegaš neturėtų 
| stoti prieš jumorą, kuris 
1 imituoja' lietuvio, lenko ar
ba slavoko angliakasio ak-. 
centą, # nerangumą, nesusi- ■ 
gaudymą amerikietiškoje i 
aplinkoje. Jis pasakytų, kad 
čia yra lengvas jumoras, — 
ir tiek. Bet aš užtikrinu 
Mikromegą, kad anglosak-1 
sas, kuris pašiepia (anot 
Mikromego) “tų tautų silp
nybes, atributus,” 
kada 
žmonės 
kultūrines tradicijas, 
nuosavoje kalboje jie gali 
išsireikšti liaudies poetinės 
kalbos grožiu, kad jų na
muose skamba dainos, kad 
jie yra žmonės su savigarba 
ir garbės verti.

Škotas jumoristas Harry 
MacLennan, kurį Mikro- 
megas mini, savo lengvu ju
moru stovėjo kur nors pu-' 
siaukelyje tarp sveiko sar
kazmo ir pigaus anekdoto. 
Faktas, kad patys škotai jį 
mėgo, dar jo nepateisina. 
Daugelis lietuvių, išauklėti 
dvasiniai ubagiškai, mėg
sta visokių radijušnikų lie
tuviškus juokelius. Ar Mi- 
ktomegas pasakys, kad A- 
merikos lietuvių radijo pro
gramose kartais girdimas 
“jumoras” vertas jumoro 
vardo?
' Įdomu, kad Mikromegaš 
visur sugeba gėrėtis kaip 
tik tuom, kas pažangiečių 
smerkiama. Jis stato Bob 
Hope pavyzdžiu ir jį dargi 
cituoja sakančiu “iš kiek- 
vįeno Amerikoje praleisto 
dolerio moteris praleidžia 
pusantro.” Ir jis naiviškai 
klausia: Kur čia yra “rasis
tinių jausmų kėlimas” ar 
blogas “prieskonis' — Aš 
nesuprantu?”

vargiai 
pagalvoja, kad tie 

taipgi turi savo 
kad

3 pusi. Laisvė (Liberty).

kalendoriuje, pi-|riuos jis mini, juokas at-

ir Azijos žmones) ir t. t.
Bet komikas

pa-,tokių Mikromego mėgiamų 
” anekdotų buvo tiek ir tiek.

Juoktis reikia, juoktis 
gera, juoktis sveika, juo- 

i kas net ginklas už geresnį 
I gyvenimą, bet ne toks juo
kas, kurio laikosi įsikibęs 
Mikromegaš. '

A. Žilėnas

sename^ kalendoriuje, pi-|riuos jis mini, juokas at- 
giame žurnaliuke, kabareto kreiptas prieš biurokratus, 
komedijanto lūpose. Bob atsilikėlius ‘ ' 
Hope filmuose juokas daž- pet niekad 
nai sukasi aplink moteris, paįp grupę, prieš tautinius 
laukinius J suprask, Afrikos papročius ir t. t. Ne, jis ten 

su žvake neras juokų apie 
Danny “bobas” arba “bobutes”, a- 

Kaye, kuris, mano nuomo- pie moterų didelį norą vyk- 
ne, šimtą kartų juokinges- ti Palangos kurortan, apie 
nis, pajėgia surasti jumoro jų “plepėiimą” ir t. t. Sme- 
kitokio^e situacijose. Tegu tonos laikų spaudoje, betgi, 
Mikromegaš nueina 
matyti ’’The Court Jester 
Ten nebus vieno tų taip 
vadinamų “riebių” juokų, 
nei juokų apie moterų kai-. 
po tokių drabužius, nei i 
prieš tautines mažumas. 
Bet turiu vilties, kad Mi- 
kromegas juoksis taip gar
džiai, kaip aš juokiausi.

Pakartojimas žinomų 
faktų apie juoko istoriją, 
kaip tai daro Mikromegaš, 
jos stovio nepateisina. 50 
metų atgal buvo juoktasi iš 
Afrikos laukinių, šiandien 
tam nėra vietos — mūsų 
mintyse verčiau Kėny jos 
laisvės kovotojai, Nigeri
jos studentų demonstraci
jos. 18-ame šimtmetyje A- 
merikos salionuose po ba
liaus moterys ėjo į atskirą 
kambarį, o vyrai cigarus 
rūkydami savo salione gė
rėjosi k juokais apie jas. 
Šiandien tam vietos nėra— 
šiandien vis daugiau žipo- 
nių jaučia, kad svarbiau 
vertinti moterį kaip žmogų, 
negu išspausti šiokį tokį 
juokelį apie ją iš nudėvėto 
anekdoto. Ir užtikrinu Mi
kromegą, kad Lietuvos 
spaudos feljetonuose, ku-

surambėjusius, | 
prieš moteris

Prekyba vergais vyksta ir 
! Britanijos V. R. kolonijose

Londonas. — Neseniai J. ’ 
Tautoms buvo pranešta, 
kad prekyba vergais dar 
plačiu mastu tebevaroma 
Saudi-Arabi j oje, kad ara
bų pirkliai vyksta Afrikon 
ir grobsto vergus, o kai ku
riuos įveža Arabi j on kaip 
musulmoniškus “pilgri- 
mus.”

Dabar 
vergi jinė 
kad tokia 
vyksta 
bet ir kai kuriose 
jos kolonijose Vidurryčiuo- 
se, kaip tai Adene, Yemene 
ir kitose Arabijos pusiasa
lio vietose, kurios randasi 
po britų kontrole.

Britanijos Prieš- 
draugija skelbia, 
prekyba vergais 

nevien Arabijoje, 
Brrtani-

So. Boston, Mass
Amerikos Lietuvių Literatūros Draugiojs 

7-tos Apskrities Komiteto posėdis įvyks kovo- 
March 11 d., 'prasidės 1-mą valandą popiet, 
18 Broadway, So. Boston, Mass.

Kviečiame 7-tos Apskrities narius ir visus 
kolonijų veikėjus dalyvauti šiame posėdyje, nes 
turime daug bėgančių reikalų aptarimui, kurie 
rišasi su piknikais 7-tos Apskrities, Lawrence, 
Mass., ir didysis spaudos piknikas, Montello, 
Mass.

Šiame posėdyje turėsime atstovą nuo dien
raščio Laisvės. Todėl visi dalyvaukite posėdyje, 
kad tinkamai apsvarstyti piknikų rengimą ii’ 
kitus organizacijos reikalus.

J. Jaskevičius, 7-tos Apskr. Sekr.

So. Boston ir Brockton, Mass

Šiose vietose lankysis Katrina Petrikienė ir 
įvyks pramogos jos pasitikimui bei paminėji
mui Moterų Dienos šventės. Visų prašome įsi- 
tėmyti parengimų datas ir kviečiame atsilan
kyti.

Brockton-Montello, Mass.
įvyks pamarginimų vakaras, rengia Moterų 
Apšvietos Klubas. Bus įdomi programa, kuri 
patenkins visus atsilankiusius.

Bus šeštadienį, kovo-March 17 d., pradžia 7-tą 
vai. vakare, Liet. Taut. Namo kambariuose. 
Prašome ateiti paskirtu laiku.

South Boston, Mass
Sekmadienį, kovo-March 18 d., 4-tą vai. popiet, 
318 Broadway, bus BANKETAS, kurį rengia 
L.L.D. 2-ra Moterų Kuopa. Bus graži dainų 
programa ir šaunus banketas. Tai bus pats 
puikiausias parengimas šiuom sezonu.
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Vaidinimui...»Dainavimui
Pasiskaitymui -zszsm

LM.S. Leidiniai
Lietuviu Meno Sąjunga savo archyve turi daug 

dramos veikalų, komedijų, dainų, muzikos kūrinių 
ir kitokių leidinių, kuriuos pagal pareikalavimus 
patiekia dramos grupėms ir chorams. Daug tų 
scenos veikalų, kaip tai Julijos Žemaitės “Klam
pynė” ir “Marti” arba Rojaus Mizaros “Ponas' 
rikonas” ir kiti yra puiki pasiskaityma i medžiaga Sę 
kiekvienam asmeniui. Sceniniai veikalai visame J 
kultūringame pasaulyje yra netik vaidinamų bet į 
ir SKAITOMI, kaip visokios kitps kny~— -.1

LMS čia patiekia daliną sąrašą, scėnys 
ir muzikos kūrinių bei dainų, kuriuos parduoda\ir ^ 
paštu prisiunčia kiekvienam pareikalavusianįi^ruS. 
pei arba atskiram asmeniui. ' ' 7 CreBį

Scenos vei.kalai4^^^w 
z /Z ’ z <z//'rA/ knygos pasiskaitymui

KLAMPYNĖ ■'//X'
Julijos žemaitės klasikinis veikalas, dramatizavę^- 

V. Miliūnas. Penkių veiksmų drama iš Lietuvos gy
venimo. Puiki pasiskaitymo knyga (54 puslapių) 
pilna sąmojaus, liaudiško jumoro ir satyros, 
na tik 25 centai.

Kai-

MARTI
Dra- 
per-

žemaitės bene geriausiai žinomas kūrinys, 
matizavo V. Miliūnas. Veikalas pirmu kartu 
statytas 1945-ais metais Vilniaus Valstybiniame tea
tre. Verta pasiskaitymo kiekvieno lietuvio litera
tūros mylėtojo. Kaina 25 centai.

PONAS AMERIKONAS
Rojaus Mizaros trijų veiksmų komedija, gerai 

žinoma Amerikos lietuviams/ niekad nepasenstantis 
veikalas, kurį lygiai malonu skaityti, kaip matyti 
scenoje. Kaina 25 centai.

NESUSIPRATIMAS
Rojaus Mizaros trijų veiksmų pjesė iš AmerH&sįz 

lietuvių gyvenimo. Skaitosi lengvai, intryguojapčim^^z 
kaip to paties autoriaus romanai. Kaina 25 cehtay-,<*

PRAŠVILPTA LAIMĖ . zfe
Andriaus Skripkos dviejų veiksmų nepaprastai^ 

juokinga komedija, kuri jair plačiai matyta scenoje^ 
ir skaityta daugelio, Vaidina 6 asmenys, lengvai 
perstatoma. Kaina 25 centai. •

KOMIŠKI VAIZDELIAI
Jono Juškos. “Kornų daktaras,” “Kerštingi 

virčai” ir “Užguitas vyras.” Jurgio Klimo 
gyvenimas ’ ir Jauno senio “Sudarkytas 
Penki trumpi juokingi dialogai, tinkami 
mui scenoje, skaitymui pobūviuose 
kam pasiskaitymui, — pilni gyvų juokų ir baik 
Kaina 25 centai. i

iV\

LIETUVA
W. Kubiliaus trijų veiksmų alegoriškas istorinis 

veikalas apie senovinę Lietuvą. Kaina 25 centai.
BLINDA

Veikalas apie legendarinį “žemaičių < raibainuv- 
ką,” vienas seniausių ir mylimiausių lietuvių scerto^Į 
vaikalų. Parašė, pasiremiant liaudies pasakomis, 
Žemkalnis.

. MŪSŲ GYVENIMO ŽAIZDOS
Keturių veiksmų drama iš netolimos praeities. 

Parašė Rojus Mizara. Rimtas pasiskaitymas apie 
Amerikos lietuvius ir naujakurius, netolimą Lietu
vos praeitį ir t. t. Kaina 35 centai.

Dainos ir Muzikos kūriniai
RINKTINĖS M. PETRAUSKO DAINOS
Puikiai išleistas mylimo lietuvio kompozitoriaus 

dainų rinkinys su išsamia R. Mizaros parašyta M. 
Petrausko biografija. Knyga, kuri turėtų rastis 
kiekvieno kultūringo lietuvio namuose. Kaina vie
nas doleris.

LIETUVOS DAINOS
Pas motušę augau, Mergytė jaunoji, Lėk, balaną 

dėli, ir kitų populiarių lietuvių liaudies dainų riil^ 
kinys. Kaina 35 centai.

ANKSTI RYTĄ
Naujas kompozitoriaus Jono Dirvelio kūrinys, 

tik ką išėjęs iš spaudos. Kaina 25 centai.

Taipgi Stasio Šimkaus Dainos vienam baisui, 
Prano Balevičiaus Pumpurėlis (žodžiai Jasilionio)* 
Kavecko Gamtinės dainos, St. Šimkaus Kur Bakūžė 
Samanota, V. Visockio Kur girios žaliuoja, P. Mu
levičiaus (žodžiai Jasilionio) Ei, upeli, P. Balevi- 
čiaus-Jasilionio ‘Sveika, Saulė, J. Gudavičiaus Kur 
paliko jaunystė, J. Zdanavičiaus Dvi liaudies dainos 
(Siūbau, lingam paukštelis ir Treji gaideliai giedo
jo), V. Visockio Čekoslovakų šokio daina ir t. t. Čia 
minimi muzikos kūriniai parsiduoda po 15 centų.

Visus užsakymus siųskite sekamu adresu:
Lithuanian Fine Arts League

110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.



Hartford, Conn
I

1

Klaidos atitaisymas
Laisvės num. 42 buvo pa

reikšta, kad Lietuvos 
Dukterų Draugystės 
mas įvyks balandžio 
turėjo būti balandžio 
Ims sekmadienis.

Sūnų ii’ 
parengi- 
3 d., o 

8 d., tai 
V. S.

Brockton, Mass
tu-

Vasario 26 d. Liet. Tautiš
kame Name įvyko K. Benitr- 
lio pagerbimui vakaras, su
rengtas jo gimtadienio proga. 
Jo duktė ii’ žentas — Dana 
ir Edward Kleinauskai — su
rengė tėvui gimtadienio pal
ty. Sukvietė būrelį draugų ir 
draugių. Gaspadinės paga
mino skanių valgių ii' vaiši
no svečius. Svečiai, pavalgę 
ii’ išgėrę, visi linkėjo jubilia
tui dar ilgai gyventi ir veikti 
darbininkų judėjimui. Taip
gi buvo prisiminta, kad šia 
proga gražtr būtų paremti 
dienraštį Laisvę medžiagiškai.

J. Stigienė ir K. čereškienė 
parinko aukų. Aukojo: K.

X’ A.Tk pčii j Kongresmanas Powell
O. Klimai, M. Gutauskienė, , nnęvoc vico loilro 
K. Kalvelienė; po $1: L. B. P^SVęS Vlbį IdlKd
G. Shimaitis, G. Yanusevičia, j n/}|]fjnpi IzftvJll 
K. Ustupas, Al. Potsius. Smul- POlllIIiei KUVdl 
kiais 80 c. Viso $40. , Kongresmanas Adam C

čekį pasiunčiau adminis- Įon pOwell Ji’., kuris yra 
tracijai. _ _ i baptistų pastorius,. į

K. Cereskiene • penkis savaičių atostogas nuo 
pareigų, kad pa-

Kennedy norėtų dar 
bent 5,000 policistu

New Yorkas, kuris jau1
ri apie- 23,000 policininkų, 
turėtų jų turėti dar daugiau. 
Taip sako policijos komisijo- 
nierius Kennedy. Jo apskai
čiavimu New Yorkui reikia 
bent 1,000 naujų uniformuotų 
policininkų. Būtų neprošalį, 
sakė jis, turėti ii’ daugiau de
tektyvų, policijos raštininkų, 
ginklų ekspertų, kriminologų 
ir tt.,

Kennedy teigia, kad New 
Yorko miestui vertėtų turėti 
daugiau policininkų. Anot jo, 
“mes mokame vienaip ar ki
taip — jeigu ne už policinin
kus, tai .u-ž atliktas krimina- 
lystes. Kiekvieno kriminalis
to įkalinimas i)’ nuteisimas 
publikai kainuoja pinigų.”

Sumanumas ir drąsa 
išgelbėjo iš gaisro

Sumanumas ir nesavanaudiš
kumas kredituojamas išgelbė
jime 3 vaikų iš gaisro Brook- 
lyne praėjusį sekmadienį.

Anksti rytą pravažiuojan
tis gatve James Carlon ir jo 
mergina Helen pamatė iš 2 
aukštų namuko prie E. 34th 
St. veržiantis dūmus. Mergi
na nubėgo pašaukti gaisrage- 
sius, o jis leidosi į vidų. Iš 
vieno buto išvedęs 70 metų 
moterį, į kitą butą nebega
lėjo per liepsnas įeiti.

Greit jis sugalvojo priemo
nę: savo auto privairavo ant 
šaligatvio po langu, atsistojo 
ant auto stogelio, ir taip pa
siekė pro langą nuleidžiamus 
vaikus, o juos nuo jo priimi- 

sugrįžusi prie gais- 
Tuo tarpu pribu-

Italijos prezidentas 
apžiūrėjo didmiestį

Oficiališkai Italijos prezi
dentas Gronchi atvyksta Now 
Yorkan šį šeštadienį® Bet 
matyti, kad prezidentas netu
rėjo kantrybės ii- pasiryžo 
“neoficialiai” pamatyti did
miestį prie ankstyvesnės pro
gos.

Tad, 
kuomet 
Yorko
kelio stotyje pakelėje į Ka
nadą ir turėjo apie valandą 
laisvo laiko, j«is pasivažinėjo 
po miesto centrą. Sargybi
niai ii* palydovai buvo palikti 

kad nepritraukti dė- 
o prezidentas su savo 

buvo 
Square 
centre.

praeitą penktadienį, 
jis buvo sustojęs New 
Pennsylvania geležin-

ne-

(šia proga ii’ mes linkime i bažnytinių 
K. Beniuliui būti sveikam, ii-j švęsti visą 
gai gyventi ir darbuotis! 
visiems aukotojams 
nuoširdžią padėką 
nas — Red.)

So. Boston, Mass
Serga broektonietė 
Petronėlė Mineikienė

Mums teko prieš 
dienų susitikti su dainininke ! - 
Ona Mineikyte. Apart kitko j 
Onutė, kuri buvo visados links
mo būdo, dabar su pilnomis 
ašarų akimis pranešė, kad 
jos motina labai serga. Jos 
liga, galima sakyti, traginga. 
Onutė ir jos visa šeima yra 
labai susirūpinę. Jos motina 
rerga vėžio liga, ir nors dar 
nėra perdaug skaudi liga ligi 
šiol, bet žinoma, kad vėliau 
ar anksčiau turės sunkiai 
nukentėti kaip ligonė, taip ii’ 
visa .šeima. Be operacijos ne
gali pagyti. O ligonės 
kata per silpna eiti ant 
racijos.

Dainininkė Onutė per 
metus mus linksmino ir be
veik be1 jokio užmokesčio, tai, 
man rodos, mes visi dabar 
per jos ir jos šeimos šias sun
kias dienas galėtume nors su 
maža dalimi prisidėti paleng
vinti, pradžiuginti ir sykiu pa
rodyti, kad mes Onutę įverti
name ir jos nepamirštame, 
kad mes ją giliai atjaučiame. 
Ar nebūtų gražu, kad mes 
visi, kas tik esame girdėję 
Onutę dainuojant, motinai 
bent po atvirutę parašytume, 
atajusdami ją jos ligoje. Ši
taip pagerbtume dainininkę 
Onutę. Sykiu sakome: dide
lis AČIŪ motinai, kad ji už
augino dukrą laisvai ir sutei
kė mums dar vieną žvaigždę 
tarp mūsų laisvųjų lietuvių. 
Parodykime Onutei ir jos mo
tinai, kad viskas nebuvo vel
tui!

Ligones adresas:
Mrs. Petronėlė Mineikis 
93 Martland Avenue 
Brockton 7, Mass.

Senas Laisvės skaitytoj’as

O j rasizmą ir maršui i Wash- 
tariame ; ingtoną organizuoti.
\ dova- i Powellis paprastai visą sa- 

Į vaitę p ra leidžia Washingto-
I ne, Kongrese, o savaitgaliais 
atvyksta New Yorkan, kur ei
na kunigo pareigas vienoje 
didžiausių Harlemo bažnyčių.

i Kelios dienos atgal jis pa-
I prašė bažnyčios seniūnų jį at- 

e 4 i leisti iš pareigų visam laikui,
i kad jis galėtų visit laiką pa-
I švęsti politinei kovai. Bet 
seniūnai atsisakė tą daryti ii’ 
paprašė jo pasitenkinti pen
kių savaičių atostogomis.

Westhampton, 
iš jūros išmestą 
leitenanto John
Jis ten i krito su mi-

kūną 
Boss,

Ties 
atrado 
lakūno 
21 m.
litarišku lėktųvū^pEa^jusj šeš
tadieni. Lėktuvo gabalus jū
ra buvo išmetusi anksčiau.

svei-
ope-

ilgus

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON IR APYLINKĖ

A.L.D.L.D. 7-tos Apskrities posė
dis įvyks sekmadienį, kovo-March 
11 d.. 1-mą valandą po pietų, 318 
Broadway.

Kviečiamo visų kolonijų veikėjus 
apsilankyti, nes čiaturėsime pasi
tarti vasarinių parengimų reikalus, 
o labiausia Laisvės naudai pikniko 
surengimu. Čia taipgi bus vienas iš 
Laisvės įstaigos.

Geo. Shimaitis.
(45-47)

PHILADELPHIA, PA.
L. L. D. 10 kuopos susirinkimas 

įvyks šeštadienį, kovo-March 10 d., 
vieta 1150 N. 4th St., pradžia 7:30 
vai. vakare.

Visi nariai malonėkite atsilanky
ti, nes turime svarbių reikalų ap
kalbėjimui. Kurie dar nesate užsi
mokėję duoklių, pasimokėsite 
gausite knygą. Iki pasimatymo,

Valdyba
(45-47)

ir

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks kovo 12 d., 7:30 v. v., 
29 Endicott St. Laikas visiems už
simokėti metinę duoklę į Draugiją 
— po $2. Ateikite į susirinkimą tą 
padaryti.

Kuopos Sekr.
(45-47)

nėjo jau
ro mergina.
vo ii* gaisragesiai, kurie vaikų
motiną nulaipino kopėčiomis, i

Pastatų valytojos 
gaus algą priedą

Kovo 1-ą tarp unijos ir di
džiųjų raistinėms 
New Yorko 
savininkų 
sutartis, 
centu
darbo valandą, 
pridės tuojau ii- 
gomis, dalis eis i gerovės foh-

miesto
pasirašyta 

Sutiko 
mokesčio

pastatų 
centre 
nauja 

duoti po 30
priedus už 

Bet ne viską 
ne viską al-

uz-
pat
bū-

no-

Sutartis paliečia apie 4,000 
raštiniu valytojų ir apie 1,000 
vaškuotoji! ir porterių, 
lytoji! vidutinis valandinis 
mokestis bus $1.45. Tos 
unijistų išgautos sąlygos 
siunčios pritaikomos apie 
turiems tūkstančiams dar
organizuotu valytojų ir porte
rių.

Jie taipgi gaus 9 šventa
dienius ir atostogų su alga.

Derybas vykdė Building 
Service unijos lokalus 32-J.

Keltuvu vairuotojus atsto
vaujantis lokalus 32-B tuo 
pat laiku irgi vykdė derybas. 
Lokalus praneša, kad priedo 
išsiderėjo po 6*/> cento už 
valandą, viso po $2.60 savai
tei. Sako, kad jų minimum 
(su tais priedais) bus po 
$66.50 ii- iki $79.34 savaitei. 
Paliečia 6,500 darbininkų,

Automobilistams

nuvežti prie 
ir kitas vietas

Užsienio rei- 
kturis važinėjo

stotyje, 
mesio, 
žmona 
Times 
miesto
kalų ministras, 
kitame automobilyje, paklydo 
ir pasivėlino stotin, bet trau
kinys jo laukė...

Javits kandidatuosiąs 
prieš senat. Lehmaną

New Yorko valstijos gene
ralinis prokuroras Jacob K. 
Javits planuoja kandidatuoti 
į senatą. Jis tokiu būdu 
kandidatuos prieš senatorių 
Lehmaną. Republikonai ma
no, kad faktas, jog Javits, 
kaip Lehmanas, yra tautinės 
mažumos žmogus, padėtų jam 
gauti New Yorko žmonių pa
ramą. Republikonai yrą įsi
tikinę, kad su konservatyviu 
anglo-saksiškos kilmės kan
didatu jie New Yorke neturė
tų laimės.

Paskaitos apie Tarybų 
Sąjungos KP kongresas

Jeffersono mokykla rengia 
keturias paskaitas, kuriose 
bus gvildenama, kas iškelta 
Tarybų Sąjungos, K. P. suva
žiavime. Pirma paskaita bus 
kovo 7 dieną, trečiadienį, ir 
taip per keturias savaites, kas 
trečiadienio vakarą, su pas
kutine paskaita kovo 28. Pra
džia 8:30 vakare.

Paskaitas skaitys D. Gold
way, Joseph Clark, Milton 
Howard, John Gates. Iš anks
to užmokėjus, už visas ketu
rias paskaitas kainuoja $3, o 
šiaip kiekviena paskaita atski
rai po $1.

Po kiekvienos paskaitos 
ir diskusijos. H

bus

fir-

Republic darbininką 
streikas pradeda 
trečią savaitę

Streikuojantieji 12,000
mos darbininkų išlaikė šapas 
uždarytomis jau dvi savaites, 
nežiūrint ten siaut ė j a n č i o 
streiklaužiško teroro.

Baigiantis antrai streiko sa
vaitei derybų užbaigos vis 
dar nesimatė. Tačiau federa- 
liai tarpininkai veikia, kad 
derybos nenutruktų. Visaša- 
liškoji darbo santykiams ta
ryba atsiuntė tyrinėtojus, pa
žadėjo kreipti dėmesį unijos 
skundams, k a d kompanija 
blogai elgiasi su darbinin
kais.

su

Albany je šią savaitę 
spręs svarbius bilius

New Yorko Valstijos Sei
melio darbų stebėtojai sako, 
kad ši savaitė Seimelyj’e yra 
tarpe svarbesniųjų. Tikimasi, 
kad darbininkų priešai steng
sis pervaryti eilę ragangau- 
diškų bilių, taikomų dau
giau varžyti darbo unijas ir 
bendrus darbininkų reikalams 
tarnaujančius veiksmus.

CLEVELAND, O.
VISŲ LLD 190 kp. narių a t ydai

Penktadienio vakare, kovo 9 d., 
įvyks LLD 190 kuopos svarbus su
sirinkimas, kuriame visi nariai pri
valo dalyvauti: reikės išrinkti de
legatus į LLD 15-os apskrities kon
ferenciją, kuri įvyks kovo 25-ą die
ni reikės sudaryti gerų sumanymų 
konferencijai, ir„ reikės prisirengti 
prie sekančio pažmon'io. Todėl bū
tinai ateikime visi j LLD Klubo 
svetainę ppnktadienio vakare, 8 
vai., kovo 9 d. '

Komitetas (44-46)

Vyriausias miesto magistra
tas John M. Murtagh buvo 
paskelbęs tikėtų amnestiją, tai 
yrą amnestiją tiems, kurie bu
vo 'gavę nuo policijos tikėtus 
už negerą vairavimą arba 
parkinimą, bet neprisistatė 
užmokėti pabaudas.

/Trečiadienis buvo paskutinė 
tos amnestijos diena—ir net 
6,070 tokiu tikėtų savininkų 
prisistatė. Kai kurie tų tikėtų 
jam buvo labai pasenę, bet ir 
tiems atleidžiama — amnesti
ja, tai amnestija. . .

Magistratas Murtagh, bet
gi, paskelbė, kad nuo dabar 
prieš tuos pasislėpėlius bus 
imtasi griežtesnių žingsnių. 
Jeigu suras asmenį, kuris ne
prisistato slk policijos duotu 
tikėtu, tai ji bus nubaustas ne 
tik piniginiai, bet ir kalėjimu.

*

Galite patapti Laisvės prie- 
teliumi mokėdamas po $5 į 
mėnesį, iki sumokėsi $50 j 
metus.

i

BROOKLYN, N. V.

LDS 1 kuopos susirinkimas įvyks 
antradienį, kovo 6, naujoje vietoje, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill,, N. Y., prasidės 7:30 vai. va
kare. Visi nariai atsilankykite.

Valdyba

4 puik Laisvė (-Liberty). Trečiad.; Kovo” (March) 7, 1956

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyrė* Barberto

Paskaita ši sekmadienį
Šio sekmadienio popietį 

Lietuvių Kultūriniame Cen
tre turėsime įdomią paskaitą 
tema Pasaulio apskritumas ir 
judesiai. Kada žemė tapo 
pripažinta apskrita? Kada 
žemės skridimas aplink saulę 
buvo susektas? t Kaip vystėsi 
sąvokos apie tai ir 
tiesų skelbėjai buvo 
jami? šie ir kiti 
klausimai paskaitoj 
lomi.

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

WANTED 
EXPERIENCED 
FRENCH CORI) 

STITCHERS 
Apply 

AMORETTE SHOE CORP.
15 Union St., Lawrence, Mass.

(43-46)
i,

kaip siu 
peršok io- 
panašūs 

bus dės-

\\1

Kviečiame visus šia proga 
pasinaudoti.

LLD 185 kp. valdyba

Gal dar šią vasarą New 
Yorko kino teatruose pasiro
dys filmas “The King of New 
YoNc” Tai filmas,, kurį Švei
carijoje, kur jis dabar gyve
na, gamina Charles Chapli
nas.

Kaip visuose jo filmuose, jis 
pats vaidina, režisuoja, diri
guoja ip tt. Jis taipgi pats 
parašė scenarijų.

Chaplinas norėtų, kad tas 
filmas pirmiausia būtų rodo
mas šiamd mieste, nes tai 
apie New Yorką, kaip tai aiš
ku iš pavadinimo, filmas su
kasi.

HELP WANTED MALE

LAIVŲ BUDAVOTO JAI 
STALIORIAI

Mokanti dirbti prie laivų; nuolati
nis darbas, gera alga. Midway Ave.,

Bahylon, L. I. Mohawk 9-4460.

(39-45)

MEDŽIO APDIRBIMUI 
MAŠINOS OPERATORIUS

Pageidaujama Patyrusio
EMPIRE MOULDING CO. 

391 Leonard St., Brooklyn, N. Y.
(41-47).

KOCERTAS - VAIDINIMAS
Pradėjimui Vajaus Sukelti' $15,000

Rengia Laisvės Bendrovės Direktorių Taryba

Įvyks sekmadienį 2-rą valandą po pietų

BALANDŽIO, 15 APRIL
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Avė. Richmond Hill 19, N. Y

Aido Choras, Vad. M. Stensler, Duos šaunią dainų programą 
Augustinas lešmonta, Dainuos Solus

Jam akompanuos pianistas Frank Balevičiusl

O Liaudies Teatras suvaidins aktą iš komedijos

LAPKUS
Šią labai įvairią ir gražią programą matysite NEMOKAMAI

Gerai žinome, kad visos Amerikos akys atkreiptos į tai kaip Brookly- 
nas pradės vajų sukėlimui Laisvei vasarinio fondo iš $15,000. Taipgi mūsų 
—- brooklyniečių— užduotis yra pradėti šauniai ir duoti gražu pavyzdį vi
sai Amerikai.

Kviečiame visą didžiojo New Yorko apielinkę atsilankyti į šį parengi
mą. Turėsite malonumo išgirsti gražią programą. Atsiveskite savo šei 
mas ir savo kaimynus. Rūpinkimės visi, kad skaitlingai sutraukti publi 
kos į šią pramogą taip labai svarbiam tikslui.

KOMPANIJA PLEČIASI
REIKALINGA MOTERŲ 

DARBININKIŲ*
1 ir 2 pakaitoms

Viršlaikiai, pakaitų bonai.grupj 
apdrauda, apmokamos šventės > 
atostogos. Blue Cross ^rdup jr 
šymas. Kreipkitės asmeniškoj P 
madienių, 8:30 v. r. iki 5 v. v;
ROGERS PLASTICS CORP

West Warren, Massachusetts

(43-46)

PATYRUSI NAMŲ DARBININKĖ

Paprastas Valgią Gaminimas
Guolis vietoje, atskiras kambarys, 
mylinti vaikus. Visi įrengimai. Su 
vėliausiais paliudijimais. $50.

Saukite RO. 8.6838

((44-46)

VIRĖJA—NAMŲ DARBININKĖ
Puikiausia proga, ilgam terminui 
darbas. Su rimtais paliudijimais. 
Privatinis kambarys su TV. Visi 
įrengimai. Mylinti vaikus.

Saukite: LE. 3-3845
(4446)

Namų darbininkė. Pilnai patyru
si. Long Is. privatiški namai. Maža 
šeima. Visi įtaisymai, nuolatinis 
darbas tinkamai moteriškei. $45 iki 
$50 į savaitę. Namų — RO. 6-0992. 
Ofiso — NE. 8-8819.

REAL ESTATE
(45-47)

ISLAND PARK. Kostumeriškai 
statytas, 2 aukštų, 2 šeimų, 1 ’,6 ka
rui garadžius, plesteriuotos sienos, 
3 metų senumo. Ant 1-mų lubų 
5 rūmų, ant 2-rų 3 rūmų apart? 

mentai. Daug ekstra įrengimų. 
$23,000.

Savininkas: LO. 6-10888
(44-46)

BAYSIDE PARK. Nupigintai par
duoda savininkas, tinkantis profesi
onalų šeimai. Solid 2 šeimų Coloni
al, didelis garadžius, sėdėjimui rū
mas, 5 miegrūmiai, gyvenimui rū
mas ir valgymui rūmas su ugniavie
te. Didelė center hag, aliejus, ant 
daugiau kaip % akro žemės. Bran
gus, kampas. Puiki kaimynystė. 
$35,000. Savininkas: B A. 4-0899. ;

. (44-47)

Elmford — Savininkas. 6 rūmų 
Cape Cod, 70x100. Paskutiniame 
bloke. 2 čerpėmis dengtos vonios; 
divonai ir ekstYa dalykų. Arti pa
rapijinių mokyklų ir bažnyčių. Tik
tai $20,500. Lyric 2-8226.

(42-45)

East Williston. Ranch type. 6 rū
mai (VA vonios). Cathedral lubos; 
didelis rekreacijos kambarys. Gara
džius. Arti parapijinių mokyklų ir 
bažnyčių. Daug ekstra įtaisymų. 
$22,000. Šaukite savininką:

PI. 2-7365.
(42-45)

f

/

Cypress Hills. 3 šeimų, shingle. 
4-5 kamb. apartmentai gaunami. 
Aliejinis pečius. 5 kambarių apart- 
mentas užimtas. $14,500. City Line 
—3 šeimų mūrinis; gera jeiga. Alie
jinis pečius. Užimami 5 kambariai. 
216*31% išnuomoti. M. S. Lane, 
2941 Fulton St., Brooklyn.

AP. 7-2822.
(42-45)

Westbury. New Center Hall, col
onial. 6 dideli rūmai. 2lž vonios, 
ištaisytas skiepas; 2 karam gara
džius.
tant rekreacijos 
Budavotojas —

$32,800. Su 7 rūmais (jskai- 
rūmą). $35,800.

Edge wood 3-1500.

(39-45)

Brooklyn. — 4 kambariai su skiepu 
(basement). Galima nendųoti ar 
pirkti. Asmuo su mažu kapitalu 
gali išpirkti vien tik interest, hfba W 
gali pasiimti dalininką. Turime ir 
daugiau namų pardavimui 
nėtomis sąlygomis. Taipgi 
mų. Šaukite: 'ČL. 6-3801.

viršmi- 
ir far-

(43-45)

Valhalla. 7 kambariai (4 mieg- // Z Z /, 
rūmiai); nebaigtas attikas su vie- y 
ta padaryti 3 miegrūmius ir vo
nią. Dubeltavas Dormer. Arti 
mokyklų ir bažnyčių. $20,000. šau
kite savininką po 1:30 vai. dieną.
WH. 9-8698. (43-46)

/ '/

PASTATAS Iš BRONZO
New Yorke jau pastatyta 

nemažai dangorėžių, kurių 
sienos iš lauko apkaltos alW-/^/ 
minumo plokštelėmis arba ki- y/ 
tokiu metalu. Dabar pirmu 
kartu1 bus statomas pastatas, 
kuris bus kaip ir “apšarvotas” 
bronzų. Tai bus 38 aukštų 
pastatas ir jis stovės Park 
Avė. ir 53 St. kampe. Jį sta
to Seagram firma, kuri išdir
ba degtinę. .

su.

/




