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KRISLAI
Argentiniečių žodis 
Jie turi savo klubą 
M. Baltrušaitis 
S. Mockus

Rašo R. Mizara

tel-

Pe-

Siame laisvės numery 
pa įdomus argentiniečių 

» tuvių laiškas.
Pasirodo, kad, nuvertus

rono režimą, tos šalies progre
syviai lietuviai įgijo teisę or
ganizuoti ir palaikyti savo 
klubą — Lietuvių Visuomenes 
Klubą “Kultūra.’’

Tiesa, Klubas atidarytas ne 
šalies sostinėje1, o netoli jos 

’ nedideliame miestely Bernai. 
Beit svarbu tai, kad jie klubą 
turi, kad jie jau pradeda kul
tūrinį darbą dirbti.

Per metų eilę, atsiminkime, 
bet koks kultūrinis pažangių 
lietuvių darbas Argentinoje 
buvo užsmaugtas.
Perono režimas.

Tai darė

Kefauveris Minnesotoje Sumušė StevensonąL-5.. •

0

dabar nori 
literatūros: 

ypatingai 
veikalų, nes jie ma
nta tyti savo scenoje. 
Literatūros Draugija 
Sąjunga turėtų susi-

Argentiniečiai 
gauti iš Amerikos 
visokių knygų ir 
sceniškų 
no juos

Mūsų 
ir Meno

f rūpinti tuo reikalu, turėtų pa
siųsti jiems knygų.

Gal gi, pagaliau, Argentino
je gyvenimas stabilizuosis, gal 
ateityje nebus represijų prieš 
kultūrinę tautinių grupių 
veiklą. Būtųi gerai, kad nie
kad ten negrįžtų Peronai ir 
jiems panašūs.

Argentina — graži, turtin
ga šalis. Jei tik jos valdovai 
būtų išmintingesni, ten žmo
nių gyvenimas galėtų puikiai 
klestėti.

Beje, minėto Klubo pirmi
ninko pareigas eina P. Sikeris.

Pažinojau P.etrą Sikerį, kai 
buvau Argentinoje. Jis labai 
kruopštus, mokslą ir kultūrą 
mylįs žmogus. Jis pirmas 
Argentinos lietuvis, paruošęs 
ispanų kalbos vadovėli, žy- 

’ miai padėjusį mūsų tautie
čiams pramokti vietos kalbos.

Chicagietis S. J. Jokubka 
rašo man:

“Iš Urugvajaus gavau laiš
ką, kad š. m. vasario 18 d. 
apleido juos visas ‘Darbo’ 
štabas: redaktorius, adminis
tratorius ir linotipistas. Vi
so 16 žmonių išvažiavo Lie
tuvon ...”

Grįžta dabar Lietuvon daug 
Urugvajaus, daug ir Argen
tinos lietuvių.

V Aš jaw ne kartą kėliau klau
simą : kas bus su spauda, kai 
visi pažangieji veikėjai išvyks

Man rodosi, reikėtų daly- 
kus taip sutvarkyti, kad rei
kalingi spaudai • išleisti žmo- 

. nes dabar nevyktų Lietuvon, 
kad jie pasiliktų ten, kur jų 
buvimas labai reikalingas.

Tolimajame Seattle (Wa
shington valstijoje) mieste 
per ilgus metus gyvena Mo
tiejus Baltrušaitis.

Kadaise M. Baltrušaitis bu
vo nuolatinis Laisvės bendra
darbis - korespondentas. Bet 
per pastarųjų metų eilę jis 
jau nebegali rašyti dėl regė
jimo sumenkėjimo.

Lilliana Gajauskienė rašo, 
kad neseniai geri Motiejaus 
Baltrušaičio draugai ir priete
mai suruošė jam surprizo par-

IUE-AFL-CIO JAU BAIGIA WESTINGHOUSE STREIKĄ
I. U. E. skelbia laimėjimą;

10,000 dar veda streiką
Washingtonas. — AFL- taipgi garantuoja sau teisę 

CIO elektristų unija, Inter- tuo laiku eiti streikam 
national Union of Electri
cal Worker, susitarė 
Westinghouse
baigti streiką. Streikas tę
siasi iau 157-ą diena. Visi 
IUE darbininkai sugrįš 
darban tik sekančios savai
tės pradžioje ir streikas 
bus nusitęsęs bent 160 die
nų. Tai ilgiausias didesnio 
masto streikas paskutinių 
20 metų istorijoje Ameri
koje.

IUE prezidentas sako', 
kad streikas baigiamas su 
unijos laimėjimu. Unija pa
sirašys penkerių metų su
tartį. Kompanija pasižadės 
pakelti algas nuo penkių 
centų valandai kai kuriems 
darbininkams iki 12 centu 
kai kuriems specialistams. 
Prieš streiką vidutinė alga 
buvo, sako kompanija, apie 
du doleriai valandai.

Nors kompanija laimėjo 
reikalavimą, kad sutartis 
būtų 5-iems metams, unija 
išsikovojo teisę 1958 metais 
atnaujinti derybas, jeigu 
norėtų nedarbo kompensa
cijos iš kompanijos. Unija

IUE susitarimas baigia 
su streiką 45,000 tos unijos 

kompanija narių, bet 10,000 nepriklau
somos UE unijos narių 
dar pasilieka streikuoti. Ta 
unija, turės savaimingai su
sitarti su kompanija.

Elbės veteranai (JAV ir TS) 
susitiks Chicagoje bal. 25-ą

Chicago. — Grupė Ame
rikos karo veteranu, kurie.

v Z

W45-ais metais pirmi suti
ko tarybinius karius .Vo-

tė tarybinius veteranus at
vykti Amerikon. Amerikos 
veteranų grupės sekreto
rius J. Polowsky sako, kad 
tarybiniai veteranai kvie
timą priėmė ir bent penki 
arba septyni jų atvyks Chi- 
cagon balandžio 25 dieną.

Praeitais metais, kaip 
yra žinoma, Polowsky ir 
grupė kitų Amerikos vete
ranų buvo nuvykę Mask
von, kur kartu su tarybi
niais veteranais minėjo su
sitikimą prie Elbės.

tiją — pažmonį jo gimtadie
niui atžymėti.*

šia proga lai būva leista ir 
man, laisviečių vardu, palin
kėti Motiejui Baltrušaičiui il
giausių metų!

Kovo 16 d. Bostone mirė 
Stasys Mockus. Pažinojau ve
lionį per apie<40 metų.

S. Mockus buvo katalikiškas 
sandarietis, 
veikęs SLA, 
draugijose.

Mockus
Su juo visuomet galima buvo 
žmogiškai pasikalbėti ir pa- 
diskusuoti įvairius visuomeni
nius klausimus.

Lai ilsisi jis ramiai. . ,

per ilgus metus 
o taipgi vietos

nebuvo akiplėša.

Gavo 56% demokratų halsų; 
nemažas smūgis Stevenson ui

Metalo kasėjų 
imi ja tariasi, 
nori vienybės

Salt Lake City. — Meta
lo kasėjų unija, Internatio
nal Union of Mine, Mill and 
Smelter Workers, trumpai 
žinoma kaip Mine-Mill, pra
dėjo savo suvažiavimą. Tai 
yra 51-as metinis tos senos 
unijos suvažiavimas. Ji da
bar yra nepriklausoma, nes 

‘buvo išmesta iš CIO eilių 
dėl kairios vadovybės. Su
važiavime dalyvauja 200 
delegatų.

Unijos prezidentas John 
Clark atidarymo kalboje 
pareiškė, kad Mine-Mill no
ri vienybės ir mielai įsilietų 
arba susilietų su panašia 
AFL-CIO unija, pavyz
džiui, su metalistais.

Kol kas Mine-Mill turi 
tam tikrą bendradarbiavi
mo sutartį su tymsterių li
nijos Vakarų centru. Bet 
kitos AFL-CIO unijos, ypa
tingai metalistai, ją nuolat 
puola ir stengiasi atplėšti 
jos'lokalus arba juos sus-

Korėjos Liaudies Respublika 
kaltina sekretorių J. Dulles

Pjongjangas. — Korėjos 
Liaudies Respublikos (Šiau
rės) valdžia sako, kad se
kretorius Dulles tarėsi su 
Pietinės Korėjos diktato
riumi Rhee, kaip apgink
luoti Pietinės Korėjos ar
miją atominiais ginklais. 
Šiaurės Korėjos valdžia 
sako, kad tai būtų atviras 
paliaubų laužymas, nes pa
liaubos griežtai draudžia 
abiems pusėms ginkluotis 
naujais ginklais.

Kuomet sekretorius Dul
les kelios dienos atgal lan
kėsi Seoul’e, jis pasakė ra
dijo kalbą, kurioje žadėjo 
“išlaisvinti” Šiaurinę Ko
rėją, tai yra, ją užkariauti 
ginklais.

Montgomery. — 90 negrų 
veikėjų advokatai laimėjo 
teisę kiekvienam, apkaltin
tam būti teisiamam atski
roje byloje.

Britai Kipre naudoja savo seną 
“Suskaldvk ir Valdyk” politiką

bavimo vaisius. Britų ko- 
lonialistai Kipre naudoja 
savo senąją “suskaldyk ir 
valdyk” taktiką. Indijoje 
jie visuomet, iki paskutinės 
minutės, kiršino indusus 
prieš musulmonus ir mu
sulmonus prieš indusus. 
Palestinoje jie kiršindavo 
arabus prieš žydus ir žy
dus prieš arabus, ir t. t. I

Graikiškieji Kipro na
cionalistai išleido specialų 
atsišaukimą į turkų kilmės 
kipriečius. Jie sako, kad 
britai engia ir vienus ir ki
tus, kad prisijungus prie 
Graikijos, Kipro turkai tu
rės tautiniai-kultūrinę au
tonomiją.

Nicosia. — Kipre ran
dasi apie 400,000 graikų ir 
apie 100,000 turkų. Šiomis 
dienomis- turkų nacionalis
tų vadovaujami būriai pra
dėjo pulti graikus. Praei
tą pirmadienį minios jų 
pasileido iš turkiško kvar
talo į miesto centrą ir puo
lė graikų krautuves bei į- 
mones.

Keliose kitose Kipro vie
tose įvyko susirėmimai 
tarp turkų ir graikų kilmės 
kipriečių.

Gerai informuoti šalti
niai Kipre sako, kad tie 
susirėmimai neišaugo sa
vaime — tai britų pasidar-

A lakamos gubernatorius atvirai 
nori atmesti priesaiką įstatam

žinomas 
pareiškė.

Fayette, Ala. — Rasisti
nis Alabamos gubernato
rius Folsomas, 
kaip “Big Jim,” 
kad jis norėtų atsisakyti
priesaikos fedėralinei kon
stitucijai. Jis sako, kad 
kiekvienos valstijos balsuo
tojai turėtų nuspręsti, ar jų 
gubernatorius turėtų sudė
ti priesaiką federalinei kon-

tiek laimėti, jis iš anksto 
sakė, kad skaitytų bent 30 
procentų nemenku laimėji
mu.

Stevensono 
kuris turėjo beveik ! pripažįsta, 

yra nemenkas 
kandidatui, kad jei jo dar 
nepastato antron vieton, 
visvien sukelia abejonę, ar 
jis tikrai bus nominuotas 
partijos suvažiavime.

Dar negalutini rezultatai 
rodo, kad iš 30 delegatų 
Stevensonas turės tik 6.

Minnesotoje nereikia bū
ti užsiregistravusiam su 
viena ar kita partija, kad 
balsuoti jos pirminiuose 
rinkimuose. Pasėkoje bal
suotojai gali laisvai “per
eiti partijos ribas.” šiuose 
rinkimuose didelis skaičius 
ankstyvesnių republikonų 
balsavo demokratų pusėje. 
Demokratai sako, kad tai 
jų. laimėjimas, bet republi- 
konai aiškino, kad tai jų 
šalininkai tiksliai perėjo 
demokratų pusėn ir balsavo 
už Kefauverį, kad sukelti 
demokratu pusėje suirutę 
ir susilpninti Stevensono 
šansus.

Republikonų pusėje ne
buvo pasidalinimo: niekas 
nekandidatavo prieš Eisen
hower i.

Minneapolis. — Pirminiai 
rinkimai Minnesotos vals
tijoje atnešė nemenką 
staigmeną: Estes Kefauve
ris sumušė Adlai Steven
soną, ] 
visų tos valstijos Demokra
tų partijos vadų paramą, 
lygiai kaip paramą iš demo
kratu nacionalinio komite
to. Kefauveris. gavo bent i 
56 procentus visų demokra
tu balsu. Nesitikėdamas • €

šalininkai 
kad rezultatai 

smūgis jų

Marinų Jankų, 
artilerijos,- 

link Art. Rytų
Morehead City, N. C. — 

“Sustiprintas batalijonas” 
Amerikos marinų išplaukė 
link Artimųjų Rytų. Jis bu
vo ant tiek sustiprintas, 
kad turi beveik pulko ka
rių , skaičių: apie 1,800. Ir 
tie marinai ginkluoti dau
giau negu šautuvais—jie ve- 

i —žasi tankų ir lengvos beistitucijai. . ___ ___ _____________
Federalinė konstitucija į sunkios artilerijos patran- 

jam nepatinka, nes ji prie- kų. 
šinga segregacijai, sakė 
Folsomas. Kalbėdamas a- 
pie “kiekvienos valstijos 
gyventojus,” Folsomas turi 
omenyje vien baltuosius, 
nes pietinėse valstijose 
negrų dauguma negauna 
progos balsuoti.

Amerikos protestantai ir 
pravoslavai palaikys santykius

Tą visą karių ir ginklų 
manta veža šeši laivai, ku- 
riems vadovauja karinis 
laivas “Taconic,” po admi
rolo J. Sylvesterio koman
da.

Ta flotila su marinais 
sukinėsis netoli Kipro, ne- 

------------ toli Izraelio ir netoli Egip
to. Ar marinai kur nors 

1’ 11 S 1.1 frUs išlaipdinti, dar nesako-
ma.

Maskva. — Amerikos 
protestantų dvasiškių dele
gacija pabaigė savo vizitą 
Tarybų Sąjungoje. Prieš 
išvažiuodami jie išleido 
bendrą pareiškimą su Rusi
jos pravoslavų aukštais 
dvasiškiais. Pareiškime sa
koma, kad Amerikos pro
testantai ir Rusijos pravo
slavai yra pasiryžę palaik- 
ti ryšius, dalintis nuomo
nėmis ir siekti vis' glaudes
nių santykių tarp šių dvie
jų krikščioniškų . bažnyčių.

Trečiadieni Amerikos 
dvasiškių delegacija iš- j

skrido į Helsinkį, iš kur per 
Švediją skrenda namo. Pas
kutinę dieną Maskvoje a- 
merikiečiai apsilankė pas 
patriarchą Aleksiejų, kuris 
juos apdovanojo auksiniais 
kryžiais. Jie taipgi apsilan
kė pas vyriausią Maskvos 
rabiną šliferi. Tas 
sakęs, kad Tarybų Sąjun
goje gyvena trys milijonai 
žydų, bet tik maža dalis jų 
turi kokių nors ryšiu su 
religija. Bet tie, kurie yra 
religiniai nusiteikę, sakė 
jis, turi pilną teisę ją prak
tikuoti.

Adenas. — Šioje britų ko
lonijoje Arabijos pusiasa
lyje sutreikavo žibalo vers
mių darbininkai, uostinin- v z

kai ir aerodromų patar
nautojai.

Indonezijoje jau susidarė
jiems j trijų partijų vyriausybė

Nehru aštriau negu praeity 
kritikavo vakariečių bloką
New Delhi. —Nors prem- Į kus NATO, METO ir SE- 

jeras Nehru paskelbė, kad j ATO, kurie, sakė jis, savi- 
jis liepos mėnesį vyks A-; mi perstato pavojų pasauli

nei taikai.
Nehru neseniai tarėsi .su 

Dullesu ir Britanijos užsie
nio reikalų ministru Lloy- 
du. Iš jo kalbos parlamente 
daroma išvada, kad jie ne 
tik jo nepalenkė arčiau Va
karų, bet jį dar labiau įer
zino savo reikalavimais ir 
patarimais.

merik., tas jo nesulaikė nuo 
vakarietiškų karinių blokų 
kritikavimo. Tą pačią die
ną, kai buvo paskelbta ži
nia apie jo ateisiantį vizi
tą, jis parlamente pasakė 
kalbą, - kurioje griežtesniais 
žodžiais, negu bile kuomet 
praeityje, jis pasmerkė va
karietiškus karinius blo-

Jakarta. — Ali Sastroa- 
midjojo sudarė valdžią, į 
kurią įeina jo paties parti
jos (nacionalistų), Masjumi 
ir radikalų-musulmonų mi
nistrai. Nors prezidentas 
Sukamo pageidavo, kad j 
kabinetą įeitų ir komunis
tai, nors norėjo ir pats 
Sastroamidjojo, Masjumi 
tam buvo priešinga. Prezi
dentas Sukamo pareiškė, 
kad sudarytas kabinetas 
negeras, bet jis priverstas 
jį patvirtinti.

Indonezijos Komunistų 
partija išleido pareiškimą, 
kad Nacionalistų ir Masju
mi bei Musųlmonų-radikalų 
partijos leido reakcinin
kams atkreipti juos nuo 
liaudiškoj koalicijos.

“Riaušės Gruzijoje”—melas, 
Vakarų tiksliai skleistas
Berlynas. — Darbinin

kiškas laikraštis “Neneš 
Deutschland” sako, kad* 
gandai apie riaušes Gruzi
joje yra išmislas, tiksliai 
paskleistas melas, kurį iš
galvojo Vakarų anti-tary- 
biniai elementai.

Gruzijoje įvyko mitin
gai ir demonstracijos, pa
minint Stalino mirties trijų 
metu sukaktuves.. Tos su
kaktuvės buvo įvairiais bū
dai paminėtos įvairiose Ta
rybų Sąjungos dalyse, bet 
Gruzijoje, kur Stalinas gi
mė, jos buvo paminėtos pla
čiausiai.

Paskutiniai
pranešimai

Paryžius. — Francūzija 
oficiališkai įteikė nepri
klausomybę Tunisijai, bet 
tai yra “nepriklausomybė” 
su kabliuku: Tunisija turės 

‘ pasirašyti tam tikrą “Ivgia-

ORAS NEW YORKE 
Vešu, dalinai apsiniaukę

teisę priklausomybę” su 
Francūzija.

Londonas. — Malenkovas 
lankė Birminghamo ir kelių 
kitų miestu fabrikus ir kal
bėjosi su darbininkais. Jis 
fąbrikuose buvo sutiktas 
ypatingai draugiškai.
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senieji lietuviai kalba?

Kadangi skaitlingiausias li<- 
uvių Amerikon įvažiavimas 

prasidėjo 1905 metais ir tęsė
si iki Pirmojo pasaulinio ka
ro, tai ir į Lawrencu tuo lai
ku daugelis jauno amžiaus 
lietuvių atvyko. Lietuvių skai- 

siekč apie

į Broliai laisviečlAi ir 
prietellus’. R. Mizara 1
Lietuvių Visuomenės

“Kultūra”
Įžanginiais šio briežinūlio 

žodžiais sveikiname jus, ame
rikiečiai, su broliškosios dva
sios įtekme, linkėdami jums

Klubas

“Laisvėje” jau buvo ke- <»
i lis kartus rašyta apie lie
tuvių kalbos kirtį, dėl ku- 

Irio mūsų bendrinėje kalbo
je yra tiek daug nesutari
mo. Ypatingai tasai nesu
tarimas žymus tarp senųjų

B. VoLUeJnas;
Kanados : Pažangiosios 

darbininkų partijos: T. Ba-

į Vilniaus - Tiesoje šitai-1 Vieningosios
Į tome, kad Tarybų K> Ajv
i Komunistų partijos XX su- i derscn<VS) g. Torbjarnar- j 
važiavime dalyvavo atsto- į son. , ' ,
yybfe nu® 55 broli^jų to- shiearijos Darbo parti- 

d Brazil, g munLstinhi partijų. Ląu<-!jos: K Vogus, A. Miurė;
rastis rašo: ; Liuksemburgo komparti-

Sinvižlavime kaip svečiai*^, d. Urbanls, Ž. Hof- 
į dalyvavo 55 biaūiŠkųjų mah'

Izraelio kompartijos: S. 
Mikunis* E. Chabibi;

Urugvajaus komparti
jos: R. Ąrismendisy E. Pas
torino, G. Sapin.

Suvažiavime taip pat da
lyvavo Brazilijos, Japoni
jos, Venecuelos, Čilės, Bo-į 
llvijos, Kubos, Kostarikos, 
Kohimbijos, Australijos ir 
kitų šalių komunistų ir dar
bininkų parti j ų atstovai.

Skaitytį Balsai
AF1E SLA RfLD. TARYBOS 

RINKIMUS
šiomis f dienomis gavau^la- 

pelį, kurį; prisiuntė taip vą- 
įUHa’mis SLA “Pažangos” Ko- 
piftętaš, į k tris agituoja, kad 
SI>Aį nariai balsuotų į Pildo- 
mą,ją ’Tarybą už visus senus 
ir už du naujus, būtent, į iž- 
diruRlco rietą ir vieną iždo 
globėjo rietą. Visi 7 v.vrai. 
Rodos, kad buvo nominuota 
dvi męter.vs ir keli vyrai. Bet 
tas “pažangos”, komitetas nje- 
ko nemini. Į Pildomąją Tar- 
rybą .turėtų įeiti ir moterų, 
nos apie pusę ŠIA. sudaro

, š. m. “Tėvynės” num. 8-me 
sekrtd-orhis' pranešu kuopoms 
ir harjarns, kokios tvarkos 

. ~ Uikytįs laikv. rinkimų. Bot
>■ P- (yjanę- Į VTėyyri$,(’*' nepaskelbę kandi 

j datų vardų, • Gal jis neturi 
įaiko.?\' O gąl tai darė politi
niais snruetimais? ■.

: Ponų pasigyrimai
Ponai iš SLA Pildomosios 

Tarybos risuomėt giriasi, kad 
jie .'Susivienijimą labai su- 

> (Virtino. finaįisiškąi. ’ Tai tuš-. 
7ias pasigjTimas, neš Susivie
nijimas’ sustiprėjo nuo to lai
ko, kai: riariains pakėlė mėne
sinius mokesčius, kur dabar 
nariai moka du sykiu tokius 
arba daugiau kaip du sykiu 
tokius mokesčius į mėnesį už 
tą .pačią apdraudą kaip se
niau. Tai 'reiškia: naciai su
moka * daug, o jiems išmoka 
mažai. Dėl to Susivienijimas 
.ir,'sustiprėjo finansiškai. Bet 
ŠLA -nariams iš to nėra nau- 
-dos. taia pinigais nau- 
:idbjasi: . bankai, korporacijos 
ir ponai iš- SLA Pildomosios 
Tarybos,’ kurie pasiima dide- 

ąUrM ir dideles sumas už 
rkė^ėftes'/ir .sugaištis. Sekre- 
l'6£ius

dolerių ir dar sugaiš
ęs; įioi^ jis niekur; nesugaišta, 

' bet ■ it va ’ ir . u z '■ sugaištis.'
■ Susiriesi imą šildavo apie 
91 c e h ta i d a r bo , ž m on i ų.
Ponų' tik apič ft procentai. I^et 
StA .Pildornįjoj Taryboj nėra ■ • • > — VISI

SUBSCRIPTION RATES
Canada and Brazil, per y<ar PA0O
Canada a-u< 
Foreign countries, per year $10X0 
Foi'eign countries, 6 months $5J5O /

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. ¥. 
under the Act of March 3, 18?9

X SUVAŽLtVlMO TARIMAI
mankštų m darbininkų par
tijų delegacijos:

Kinijos It^ipartij-os:
SUo-plmis,

TSKP
APIE TARYBŲ SĄJUNGOS Komunistij partijw. XX-16ž« Dė,-Den 

ojo suvažiavimo darbus viso pasaulio spauda labai daug Tan Čž«n*llnis, Van Czia-st* 
diskusuoja, bt-t mažai ji paduoda to <‘*nas, Liti Siao;rašo, komentuoja, 

suvažiavimo darbu sutraukos. Ijenkijės Jungtinės dar-
Ka iii is tikruįu tasai suvažiavimas tarė, ką jis labiau- Hninkų partijos. B.

i tas, J. CIrankevičius. A. Za- 
įradskis, J. Nemanas, J.
(MfiraVskis;

Čekoslovakijos.., l^mpąir- 
į tijosr 'A.; N-ot\)tnąstv .A/ Zsr 
.potockis, V. šivokis, 21. 
j Ėlrllnįįęi*ią,; H. Barakas; ;

Fr<wriXžį jos' kompartijas: 
K, Toi’e.zas^.'. į. THuklo, ž. 
KohX C- •.?

lUMjoš Į^parUi^s: P. 
Tolj&iš, įl
M4ntaiaJąnA, A. Buljanis, S. 
Kn^iapuotiš,: P. j^ulfalinis;

• Vokietijos < Vieningosios 
l soeiaŲstų partijo?: . V. XJT- 
! brichįas, 0. Grotevolls, K. 
į ^rdėvanas, A. Neimaną^.;' 
j Vengrijos- darko žmonių 
į mirti josM. Pakosi s, T. Ko* 
i vyčius, .B. 'jSal’ii ;; * : 
į ' Darbininkų
j ; '’6.

koegzistencija (sambūvis) k'ipitąlizmo su k^- [ J.'
munizmu yra pastovus dalykas; komunizmas st kapHa- ‘(I1RWV p. Bjprila;
lizmugali gyvuoti greta, kits kito, lenktynjuoj^nt vkbnį- f Kuigarijos ' kompartijos: 
rmnčje srityje ir tuo būdu bus įrodytą, ,og korniinlstmė ' A. yluį^ovas,
— —-...  -.... ........  *eręsnė, tuo būdu įrodant, kad '

• ‘r. " jvas, T..\-?Zvezdbvaš^
AJbąųijbš ; Įhirhb parti: 

,ios4; Ę. '■0'
NųSis; P? Kpųdiš, "F.'.-’Pačra- 
nūs> M- '■ ” ' / ■

,Korėjos Darbo partijos: 
Coi Jęp.fGęnas, Lį Cho Su- 
as^Cjie pinas, Ų čiq; 
į - Viętn aino > žiponių

>a!ys4! ir Jiigošjąyi- į partijo^v: ; Tlnis
, , .1 vięną pjapą,; (Triiong/ ?

tad ir ateityje kituose kraštuose prie socializmo .visuę-’ Tchų;'f? •.t 
mene gali prieiti kitokiomis metodomis. Buvo pabrėžta, [ ■ IndoOzįjbs< ^ 
kad laikinas ryšių nutraukimas tarp socialistinio pašau- į D.;-N.-'Ąidiįas^ : • 
lio ir Jugoslav] jos buvo klaida ir kad ta-klaida buvo pa- j Mon^olijo^ -' Liaudies re- 

, prisiųstas suvažiavimui, buvo i voliūčini-ėę-.^
; ryšiai tarp'Jugoslavijos ! dėmbaįas,D. Tu- 

■ j' mu r.-Očįr’^ f • h'?
______ __________  ______c d Indijos^ ‘koiųpartjjos: :Ad- 

res, pagal kurias taiybinės tautos žygiuos pirmyn ga- fžojf^ .Kumaraš, Cįhe^as; • 

giau produktų, sutrumpintos darbo valandos, iki,40 vai. ;M. Servanto., 
savaitėje, o kai kurių kategorijų darbininkams jos bus 
padarytos dar trumpesnės; per šį penkmetį dirbančiųjų (Tbarūri ir * Ititi pattijos 
algos pakils 30 procentų._________________ '_________ ■ stovąi;^' ■ > - 'i

Septintas, buvo pabrėžta, kad praeityje koniunistaį da-.;v 
kuriu tautų veikėjų, kovojusių

VcKki^i j^s' ‘, kdiųpartijos:.’ 
. ? įMrtL.

• į'/jį. 

asmenybės kultui, kad vieno dsmehs gatbihitiias išk$i: t..............'
. . . ...• .x-L x/, • : -.V > eilinio., nario;

> pėnai. . Tąi, tokia tu ponu d e

ti jdąy -į6ias, •' ;'§ą* i 
uiį-Jį * feĮšaHsį '- A. - Madd ja-: 

' ,;'įQ įS į

ginti saugojimą, už tai, kad rif vieiias piliotks ri«bdtu: nį- i Tt"‘
kaltai «p.tos kulto s. ? Ji \

Dešimtas, suvažiavimas- pasisakė ūž tai, kadTstprihiąu

Pasinaudodami Joseph Clarko rašiniu, pasirodžiusiu 
praėjusio sekmadienio savaitraštyje Sunday Worker, 
mes čia, labai trumpai, paduosime pačius svarbiausius 
dalykus, tame suvažiavime liestus, aptartus.

Pirmas, suvažiavimas pabrėžė nepaprastą šalies eko
nominį pakilimą ir kultūrinį bei mokslinį suklestėjimą. 
Tarybų Sąjunga šiandien pagamina daugiau, negu Di
džioji Britanija ir Vakarų Vokietija paimta kartu.

Mokslas ir kultūra klesti; neužilgo visos tarybinės tau
tos įves priverstiną jaunimo mokymą taip, kad kiekvie
nas asmuo baigtų vidurinę mokyklą (pas mus High

Antras, suvažiavimas tarė, jog pavojus, karo neišven
giamumas. nežiūrint, kad imperializmas dar gyvuoja, 1A- 
bai sumažėjo vyriausiai dėl to, kad jėgos stojančius už 
taiką, yra galingesnės, negu jėgos, stojančios už karą. 
Tiesa, imperializmas, kol jis gyvuos, visuomet sudarys 
taikai pavojų, tačiau taikingosios jėgos, jei tik jos nuo
lat veiks, gali karo neprileisti, gali užtikrinti ilgametę
taiką.

Trečias,

lizmu gali gyvuoti greta kits kito, lenktyniitojant ekcno-

santvarka yra žmonėms g-
ii paims viršų prieš kapitalizmą.

Ketvirtas, suvažiavimas pareiškė, kąd įrigalėjtks sncia- ,J 
lizinui visoje eilėje šalių, viename paskalio- ti^ečdalyję, 
kipbalistinėse šalyse, kur veikia

parląpjęnta-ira. gali įvykti socializmas be re’ 
rinin būdu bei nriemonėmis.

Penkios, suvažiavimas pabrėžė, 
darbo žmonės ivr.i. iai gali eit’ ori ** * ' - vimas nurodė, kad ibi šiol Taryb 
limidi.- ci i demokratinių resp-'t r bi
joję nebuvo prieita prie socializmo pagal

kad į v a i viosę šajtyst 
: socializmo.' Aivąžia* 
i Saiurlgftte, Kiniįojė

taisyta. Tito sveikinimas, 
pasitiktas labai entuziastiškai;
ir socialistinių šalių gerėja ir bus gerinami ateityje.

šeštas, suvažiavimas priėmė šeštajam Penkmečiui g-ai

myboje. Per sekamus metus bus pagaminta daug dau

algos pakils 30 procentų.

re klaidų įvertinime kai ]
už savo šalies nepriklausbinyby — buvo nėteįsinį^i, nū 
sustatyta, pavyzdžiui, linkui Indijos ;Gr&ndbio,

Aštuntas, suvažiavime Inivo pabrėžtą, ka!d,par ii ją su 
darė kolę^tyvinę vadovybę, kad pdrtija skabia, kovą
1 - • • - ' *4 .X.'- • - '

mas aukščiau visos p-irtijps nėsa žAlą.\NėžįųVirit, kad 
Tarybų Sąjunga, Stalinui stovint, jos priešakyje;, pAsiek^ 
milžiniškų laimėjimų visose gyvėnimo srityse,. ŠtAbbas 
tam tikrais laikotarpiais padare tąryhipžips žį-
los. Suvažiavimas pasisakė už plačią savikritiką, už, de
mokratizmą partijoje, už šalinimą biui'nkratihių. mėtomų 
iš partijos gy venimo. J? ' 1

Devintas, suvažiavimas pasisakė už griežtą įš/tatyūįu 
vykdymą, už konstitucinių garantini piliečiAmį teisėiūs

veikalai, parašyti šališkai, būtų pataisyti, pąpitoyti.
* Vienuoliktas, suvažiavimas speciališkai kreipę.deįn 
į Ameriką, pabrėžiant, kad tarp Amerikos; ir 
jungos santykiai gali it turėti) Mti
šalys gali taikiai lenktyniuoti ekonomikoje ir ^’ėk^bojė, Lh ' " ’ ' "
kad jos abidvi visais opiaisiais klausimais 
gražiuoju ir visus politinius nesusipratimus /gali derybb- ‘

\ ...

iw>ioiW''A

amerikiečių ir naujakurių
t_________ , ininuumui j uiuo # i • * T

stiprio.! sveikatos ir kuo pel- Taigi manau, jog nebus e.us Lawi-encuje 
. . . . v š - b i G-7 tūkstančius.ningiausių pasekmių 56 metų 

bėgyje visiems laisviečiams ir 
per jojo- nuolatinius doros ra
šybos lapus karščiausių lin
kėjimų A. L. L. Draugijai ir 
visiems bendradarbiams.

Kritus kieto režimo apgu
lai, argentiniečių lietuvių pa
žangioji kolonija neperseniai 
sutvėrė viršuj minėtu vardu 
klubą. Klubo atidarymas įvy
ko pastarųjų metų gruodžio 
17 d. Klubas randasi 17 ki-

! lometrų atstumo nuo Buenos 
1 Aires, miestelyje Bernai, ku
rio nuosavybė su remontu vir
šys 250 tūkstančių pezų ver
tės. Matote, brangūs mūsų 
broliai amerikiečiai, mūsų už
duotis kilnaus darbo pasiry
žime, —- nuošimčiai viršyja 
mūsų nedideles kolonijos ma
terialines jėgas; bet, kaip yra 
patirta, nėra kalno, kurio 
žmogus ne perliptų, šį veiks
mą ir mes tikimės nugalėti.

Uetuvių visuomenės klubas Rūtiniame: 
“Kultūra” nusistatęs auklėti i 
klubo kultūrinio darbo užduo
tis, steigti bibliotekas, šiuo 
tikslu1 kreipamės į jus, mūsų 
mokytojau, brangus R. Miza
ra: jūsų pasėta, raspda ar
gentiniečių lietuvių veiklos 
dirvoje nenuvys niekuomet— 
jinai bujoja visuomet jūsų 
dvasioje.

Kreipiamės į A. L. L. Drau
giją ir dienraštį Laisvę, jeigu 
r.kstųsi galimybės, norėtume 
praturtinti mūsų dar biedną 
literatūros lobį, gauti knygų, 
paskaitų, veikalų scenai, laik
raštį “Laisvę,” o gyvendami 
vistik atsilyginsime vieni kitų 
nuopelnais.

Viso geriausio
Klubo direktyvo 
Pirmininkas P. Sikeris 
Sekretorius V. Mačiulis yra

17-11-56 I skiemuo, bet pirmame atve-
Congreso 520 ' jy tasai skiemuo tariamas
Bernai i atvirai, balsiai, o antrame
Rcpublica Argentina •— prispaustai, sutrumpin-

— •— tai. Mums, prie tokios tar
ties iš mažens pripratu- 
siems, atrodo, jog tai yra 
visai lengva, visai natūra
lu, bet svetimkalbiui tai di
delė problema!

Tokių mūsų kalbos pa
vyzdžių yra gana daug.

N e klasika s

“persūdyta,n jeigu, kiek} 0-7 tūkstančius.
daugiau apie tą mūsų kai-j 1912 metais, L. Prūseikos 
bos savumą sužinosime. ‘ pasidarbavimu, susiorganiza- 

Dr. P. Jonikas savo kny-;vo LSS kuopa tik iš 9-ių enor- 
ri “Gimtojo Žodžio Ba-įmingu žmonių. Ji greitai au- 

’> um on ir nasiokė net 150 narių
r lygiai abiejų lyčių 

į—vyrų ir moterų.
i

1912 metais audyklose siau
tė streikų bangos. Geras ūpas 

! pasiliko tarp visų vietos g.v- 
^ac* l ventojų. Progresyvioji srovė 

nėra 1 turėjo tūkstančius simpatiza- 
ku- į torių.

Šiandien jau kiti laikai. 
Daugelis to laiko lietuvių jau 
ilsisi po žeme. O kurie dar 
tęsia gyvenimo dienas ir 
pamiršta' praeities, dažnai pa

sėliu ošiu s

ruošė“ pateikia gana įdo-; ir pasiekė 
mios medžiagos tuo klausi-:skaičių- j1' . 7 
mu; ja ir pasinaudosime 
Skyriuje “Kirtis ir 
gaidė” skaitome:

“Taigi matome, 
lietuvių kalboje kirtis 
nusistovėjęs viename 
riame žodžio skiemenyje,! 
kaip tai yra kaikuriose ki
tose kalbose (pvz. latvių, 
čekų kalbose kirtis yra pir
majame žodžio skiemenyje, 
pranzūzų — paskutiniame, 
lenkų—priešpaskutiniame). 
Sakysim, jaunimas turi 
kirtį priešpasku t i n i a m e 
skiemeny, bet jau kitas 
linksnis, įnagininkas, pas- 
________ : su jaunimui

Tas pats bus su žodžiu 
vaikai. Vardininko links
nyje (vaikai parėjo iš mo
kyklos) kirtis bus ant pas
kutinio skiemens, o tasai 
pats žodis šauksmininko 
linksnyje bus kirčiuojamas 
jau pirmajame skiemenyje 
(vaikai, nevaliukaukit!).

Lietuvių kalba sudaro 
svetimkalbiui (norinčiam 
išmokti mūsų kalbos) sun
kumą dar ir tuomi, kad 
mes, kaip chinai ir kiti, žo
džiui prasmę duodame, be 
akcento, dar ir vienos ar ki
tos 

Jums veliją I Pay.
i mas, 
tas,

Kartu su laišku redakcijai 
buvo įdėtas lapelis ispanų ir 
lietuvių kalbomis, kuris skani*

KREIPIMASIS
Laimės ir nelaimių dieno

mis, taikos ir karo metu, sa
vo krašte ir išeivijoje žmogus 
myli savo tėvynę, jis už ją 
aukojasi 
nuoja.

Prie-

n <‘-

'..ri.į riį u" 
pasisakė prieš dogmatizinąL kuris

i, o tai reiškia', -kad'•. turį

mis išspręsti. ' t 'V.u-'
Suvažiavimas 1 

atitinka Markso mokslu .Komunistai ■ turi ‘ spręsti ;yi^ 
klausimus realistiškai 
būti platūs, apsišvietę ir pažįstą dalykus, 
džia.

¥

■-t

j

balsės paspa udvrn u. 
sakome — aukštas na- 
treciasis namo aukš- 
etc. abejais atvejais 
kirčiuojama pi nnasai

jos ilgsisi, ją sap- ■
; Metropolitan solistas 
į dainuos Maskvoje

sava su savais, yra visų bran- j 
griusias,

gi.mtosios motinos- 
meilė kiekvienam,

visų šlovingiausias! Koncertų rengėjas Sol 
rok praneša spaudai, jog 
tropolitan operos solistasšį jausmą, ypačiai išeivijo-j 

je, Lietuvos darbo žmonės vi- Į 
sųomet karštai mylėjo savo 
tėvynę, tą mažą, bet nuosta
biai gražų sudėtingą kraštą, jog ten koncertuos i 
kuriame ir už augom.

Kad lietuviški jausmai ne- 
gęstų mumyse, kad jie galio
tų mūsų jaunojoje kartoje, ir 
l;ad meile gimtajai žemei vi- 

. tuomet augtų ir žydėtų kiek
vieno lietuvio, širdyje, šiam 
kilniam lietuvybės bei jos 

* ir puoselėji- 
. , į mb tikslui tapo paruošta pla-

ii ti dirva. —- sutvertas Lietuvių 
p,T‘*ryb°s sūdėtit. į Visuomenės Klubas nKuHū’

>>

fmokratija. Jeigu iš tų • 94
’ bitų., , Įšildomosios 

nariai;.tai pohai su-i 
jvėltųv J’ėktų, 1-kultūros plėtimo
$ad tai , ym bolševikų ; dikta- J m< 
įtūiii. k r’:I. - .I; ' .

•;;'įTaikomojoj Ta-j
dti daktarai, du ad- , Klubo pagrindinis tikslas 

ybkatai,JviehUs:. teisina veikti kultūros bei meno re- 
’r riėpa pohia inteli- iriuose, neprasilenkiant su ša- 

gėlitė,-;•ir.'.vienas jau 50 motų1 lies taisyklėmis, draugiškai ir
s

Mo
jau 

Peerce koncertuos Maskvoje 
šį pavasarį, birželio mėnesį.

Ta pati agentūra praneša.
ameri

kietis s m u i k i n i ūkas Isaac 
Stenu Jo koncertai tenai pra
sidės gegužės o-ią.

Tas pats Nurok jau vedąs 
derybas pianisto Arthur Ru
binstein ir solistės
Anderson koncertams Tarybų 
Sąjungoje kada nors netoli
moje ateityje.

Columbus, Ohio. — Mirė 
rašytojas ir žurnalistas Lo
uis Bromfield, Pulitzer pry- 
zq laimėtojas. Jis turėjo 59 
metus amžiaus.

miesto so- 
medžiais 

kaitinimo, 
gyventojai

Keleivis” turė- 
skaičių skaitytojų, 

amžiaus žmonės dar 
‘Keleivio” praeitį ir

juokauja apie jo per-

šnekučiuoja apie 
laikus.

Vasaros laiku čia 
de, kuris gražiais 
dengia nuo saulės 
senesnio amžiaus
diena iš dienos sėd’ ir šneku
čiuoja visokiais klausimais 
apie bėgantį gyvenimą.

Lietuviai tai ir savų reika
lų nepamiršta, o daugiausia 
Šneka apie laikraščius: ką jie 
rašo ir kaip nekuriu išsineria 
iš savo kailio, ir tt., ir tt.

Seniau čia 
jo gerą 
Senesnio 
atmena 
dažnai
si vertimą aukštyn kojomis. Aš 
ir mėginsiu ta tema tari i ke
lis žodžius.

Kai klerikalų “Darbininkas” 
išbėgo iš So. Bostono į Brook- 
Jyną, “Keleivis” virto davat
kų įpėdiniu, vyčių, skautų ir 
kitu bažnytiniu vadovu.

Senių ihintis diskusijose yra 
kreipiama į dabartinių “Ke
leivio” redaktorių pasukimą 
“Keleivio” į reakcinę atmos
ferą. Kadangi abu redakto
riai yra pabėgėliai (DP), tai 
savo gyvenimo dumblynai! ir 
iaikraštį nutempė: nieko dau
giau jame nėra, kaip tik pa
bėgėlių sapnai apie gerus lai
kus Smetonos viešpatavimo 
metu. “Keleivį” skaitant ma
tosi. kad jame nėra daugiau 
nieko, kaip tik visokių dipukų 
raštai ir šmeižtai toms vals
tybėms, kurios gyvena santai
koje su Tarybų Sąjunga. Jie 
šmeižia visas tas valstybes. 
Jei Tarybų Sąjungos nebūtų 
ant šio žemės rutulio, tai “Ke
leivis” turėtų išeiti plikas po
pieriaus šmotas.

Tai tokios senių mintys apie

“Keleivio” sud a valkoj imas 
ir jame visokie pabėgėlių rei
kalai padarė ji tuščią ir se
niems Amerikos lietuviams 
nebeliko ką jame skaityti.

“Keleivis” labai didžiuojasi 
pono A. Jankausko raštais: 
talpina jo sapnus, kūmučių 
laiškus ir kitus jo plepalus, 
bet Lawrenco visuomenė ne
kreipia dėmesio į juos, nes ge
rai prisimena čia jo gyvenimą.

i o kaime buvusios 
Kuliešienės sakytų 
Bobutė turėjo 10o

Mariau i Kurie poną Jenkinsą pažįsta, 
tai pavadina jo raštus nuo- į- 
hodulio pasaka-. Vienas že
maitis prilygino Jenkinso raš
tus prie 
bobutės 
pasakų.
metus amžiaus ir sodžiaus vai
kam pasakas sakydavo, bet 
pavargus pradėdavo nuobodu
lio pasaką sakyti.

Jenkins turėjo savo pase- k j 
kūjų, kurie priešpiet save va
dino socialistais, o popiet so
cialdemokratais. . .

Jenkinso dideliu pasidarba
vimu tapo išėsta “Laisvė” iš , 
lietuvių klubo, kur daugelis 
progresyviškesnių senių pasi
lieka negaudami geresnių ži- ’ 
nių apie pasaulinius įvykius.

Tai tokios pašnekos bei dis-< 
kusijos tarp senesnių lawren-* 
ciečių vyksta. Senis

kaĮkdidataš, į -’ajyftkątus, bet'
a\tiv^kat(> laipsnio nepa- 

;siykęs;!'.^si&u.obuvo ant- 
stelių. (sheriff deputy). O kas 
yrįt’ $$£įąjftepuijf,; darbiniu- 

ai: ’įyY^ątingai- stįęiltie-.
Bai>j ųbsi Virbai. • pąžį$ta, kas. 
j je dro p aųkšč lai. . Tad mes, 

‘eiliniai ypatingai į<iąr- 
bininkjiii, 'netikėtume’ atiduoti; 
»• .^Ayį'y b'aisu&dabar . laikė 
r^$$nj” į į’81&. Wldojn#j ą.fTa- ■

• t,',.-. ,
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’ ■SfIaĄu eilinis narys
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bei pa
šautai- 

lietnviš-

sugyventi
visapusišką 

su kitomis 
bei šios šalies rim-
oi'ganizaci jomis. Mū-

rimtai 
laikyti 
kurną 
komis 
tomis
sų darbo žingsniai bus eiti/ su 
knyga., su daina, su menu ir 
sportu, vis plačiau pasklei- 
džiant mūsų gimtinės kilnius 
dvasinius jausmus, duodant 
gražų, dorą' /pavyzdį visiems 
lietuvybės /.išsiauklėjime, kr,l- 
tūrijųamėl pakilime. į 
?•:' '■ Todėl. ; visi lietuviai, be

-v

pažiūrų bei įsitikinimų skirtu
mo, be atidėliojimo, stokite 
klubo “KULTŪRA” nariais^ 
spieskitės aplink jį.

Vienybė ir brolybė duos 
mums energijos ir jėgų. O 
tą atsieksime sudarydami vie
ningą ir harmoningą bran
duolį!

Perskaitęs malonėk perduo
ti Intam.

1X-1955 m., Argentina
"' n., i ..... J J ■ ---------- - i • . ........ .. .......................................... j
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, MONTREAL, CANADA
Unijos planuoja 
šlubą kooperatyvą

Grupe amatu unijų Mont
realo apylinkėje pradėjo or
ganizacinį darbą ir planuoja 
įsteigti ir išvystyti platų stu- 
bu statymui darbininkams pri
einama kaina kooperatyvą. 
Kooperatyvas jau turi 270 na
rių. Kiekvienas narys turi įsi
gyti nemažiau $100 akciją ir 
sumokėti $10 įstojimo mokes
čio. O Montrealo Sindikatų 
Unijų (CCCL) Centrinė Stu- 
bų Kooperatyvo Taryba pra
nešė. kad jau turi užpirkusi ir 
185 akrus žemės projekto 
pravedimui. St. Leonard-de- 
Port-Maurice ruožte, kur ma
noma pastatyti apie 800 vie
nos šeimos stubų.

Kooperatyvas planuoja sta- j 
tyti keturių skirtingų rūšių 
stubas: atskiras penkių kam
barių stubas, penkių kamba
rių bangalus, septynių kamba
rių atskiras stubas ir septynių : 

-kambarių po dvi sujungtas 
stubas. Penkių kambarių bet 
kurios rūšies stuba kainuos 
$7,500, o septynių kambarių 
—$8,300. /mokėjimas už vi
sas lygus $1.200, bet jei kas 
neturės ir tų pinigų, galės 
gauti antrą paskolą. Tolesnis 
išmokėjimas už jas eis mėne
siniais mokesčiais, mokant už Į 
penkių kambarių stabą po 
$50 j mėnesį ir su antra pa
skola po $60: už septynių 
kambarių įmokėjęs $1,200, 
$50 į. mėnesį, o su antra pa
skola—$60, arba irgi tas pats, 
tik ilgesniam terminui. Prie 
to tenka pastebėti, kad į šiuos 
Mėnesinius mokesčius įeina ir 
gaisro apdrauda bei savival- 
dybiniai taksai.

I 
Stikliniam bakse %
ne pasikavojimas

Aną šeštadienį anksti ryta 
du vagišiai įsibriovė į batų 
krautuvę. 917 St. Lawrence 
jplvd. Kažkas pastebėjęs pa
telefonavo policijai. Policija 
atvažiavus pradėjo Šviesti pro 
langą elektrinėmis lemputė
mis. Vagys, pamatę policiją, 
vienas iš jų manė pasislėpsiąs. 
Pa tamsoj radęs tuščią baksą 
įšoko i jį ir užsidarė. Poli
cija įėjo į vidų ir uždegė, 
šviesą, žiūri, vagis guli išsi
tiesęs bakse. Jo nelaimei — 
baksas. mat, buvo stiklinis ir i 
todėl permatomas. . .

, • Mažas miesčiukas turi tunelį,
bet ne Montrealas

_ a Kaip visiems yra žinoma, 
* Montrealo miestas randasi sa- )

loję', iš visų pusių apsuptas 
plačiomis upėmis. Per. jas veik 

j \ isi tiltai senoviški, siauri. To
dėl kaskart vis didėjant auto
mobilių skaičiui, vasaros lai
ku, ypač gale savaitės, išva

žiavimas iš Moptrealo pasida
ro gana sunkus, o įvažiavimas 
į Montrealą dar sunkesnis, 
luo atveju Montrealo Turistų 
ir Konvencijų Biuras pastebi 
ir duoda kaipo pavyzdį, kad 

K Ladner. B. kelių šimtų gy
ventojų miesčiukas, tuojau tu
rės $17,000,000. tunelį, jun
giantį su New Westminster ir 
Vancouver miestais, o Mont- 
realas, kurio apylinkėje gyve
na daugiau negu dešimtadalis 
visų Kanados gyventojų, nei
na nė artyn prie tokio vislio
ji e nines svarbos projekto.
' Jeigu dar pridėti čia.susi

siekimo mieste dėl užsikimšu
sių gatvių blogą padėtį, tai 

/ Montrealo miestui tikrai gėda, 
Magog tekstilė) darbininkai 

nutarė streikuoti
Dominion Textile kompani

jos darbininkai nutarė eiti į 
streiką, jei bus reikalas, Ma- 

/ /tgog miesčiuke. Tos - pačios 
kompanijos darbininkai, Sher- 

! brooke, D r u m m o n civilio ir 
Montnorency jau anksčiau to
kį tarimą padarė. Visos ke
turios dirbtuvės samdo apie 
1,500 darbininkų. Streiko pa- 

,/ si ruoš imas kyla todėl, kad
/ darbininkai reikalauja pakel

ti algas 10%. Samdytojai tam 
' f priešinasi. Buvo pavesta iš- 
/ ‘spręsti arbitracijos komisijai, 
z kuri pasiūlė nekeisti algų.

šių dirbtuvių darbininkus 
atstovauja National Textile 
Federation (CCCL) unija.
Skaitytojų dėmesiui— 
L. B. prenumerata $4

Nors veik visi Liaudies Bal
so skaitytojai, kurie dėl vie
nokių ar kitokių priežasčių 
neatsinaujino LB prenumera
tos laike vajaus, dabar atsi
naujindami prideda laikraš
čiui ir aukų ir todėl nuo to 
laikraštis nenukenčia, jei at
sinaujinant mokama sena kai
na, bet vistik, manau, pra
vartu priminti, kad nuo š. m. 
sausio 1 d. prenumeratos kai
na pakelta ir dabar Liaudies 
Balso prenumerata metams 
kainuos $4.00.

Gimė
Mr. ir Mrs. Joseph Currie 

(Jeanette čičinskaitė), My
kolo Čičinsko duktė) susilau
kė sveiko ir gražaus sūnelio. 
Motina ir naujagimis jaučia
si gerai.

Serga
Stasys Virbalas, Alice Juš

kienė ir Ant. Matjukas jau
čia sveikatos susilpnėjimą ir 
visi trys turėjo atsigulti ligo
ninėje sveikatos pataisymui. 
Pirmieji du Royal Victoria li
goninėje, trečiasis Dr. Rabi- 
novičiaus ligoninėje. J.

St. Petersburg, Fla.
Apie progresyvius lietuvius

Kiekvie.neriais metais vis 
daugiau ir daugiau senesnio 
amžiaus pažangių • lietuvių at
važiuoja iš šiaurinių valstijų į 
St. Petersburgą.

Tiesą, vieni iš jų tik žiemos 
metu čia pabūna, o pavasarį 
išlekia su paukščiais atgal į 
šiaurę. Bet daugelis jau pasi- 
pirke sau tinkamus namus ir 
nusistatę ramiai užbaigti am
žių saulėtoj Floridoj, kurioj 
klimatas švelnesnis, o pragy
venimas pigesnis.

Todėl čia ir apšvietus mylė
tojams, tai yra- Lietuvių Li
teratūros Draugijai, dirva da
rosi vis platesnė augt ir pro
gų,esuot.

Tą faktą geriausia įrodė 
šią žiemą vasario 26 d. ir ko- 
\o 10 d., parkuose surengti 
LLD pasėkįmingi piknikai. 
Kaip pirmame, taip ir antra
me piknike . nesitikėta turėt 
tiek daug publikos, todėl pri
stigo pietums maisto. Būtų 
buvę gerai (ypač antrame 
piknike), kad tų gardžių kil- 
basų, draugės D. Kairienės 
pagamintų, būtų buvę daug 
daugiau.

Gaila, kad net tos mūsų 
darbščios šeimininkės, kurios 
viskuo rūpinasi, karštus pietus 
gamina, visokius prieskonius 
sutaiso, verda kava ir prie 
stalų patarnauja,—pačios pa
silieka be pietų, norėdamos, 
kad atliktų daugiau maisto 
svečiams ir viešnioms.

Mūsų piknikai būna įvai
rūs tuo, kad į juos suvyksta 
iš daugybės skirtingų valstijų 
turistų ir naujai čia apsigy
venusių lietuvių. Atrodo, lyg 
kad būtų kokio tai didelio 
seimo delegatų sueiga. Vieni 
su kitais nori susipažinti, vie
ni kitus perstatinėja savo pa
žįstamiems, užsimezga nau
jos pažintys, pasikalbėjimai, 
adresais apsimainymai, na... 
ir vieni kitus, ant naujos* pa
žinties, pavaišina.

Mačiau kaip visų čia ger
biama (dėl jos inteligentiš
kumo ir tolerantiškumo) Emi
lė Paulauskienė iš Cherry 
Valley, Mass., po kelis sykius 
gerai vaišino savo senus ir 
naujus frentus, kurių ji čia tu
ri daug. Buvo ir daugiau ge
rų savo draugų vaišintojų.

žodžiu, visur gera nuotai
ka ir nuoširdus draugiškumas 
buvo jaučiamas. Mat, čia nesi
rado tų, pasipūtėlių “ponų” ir 
“ponių“. . .

Šiame piknike ir aš turė
jau progos, kad ir trumpai, 
pasikalbėt su atkeliavusiais 
šiais maloniais svečiais:
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Urbonai (neseniai mirusio 
veikėjo Urbono brolis su žmo
na), Debsas (senas “Laisvės“ 
bendradarbis), L. Valantiene 
(“Vilnies“ gera patrijotė). 
Ona Dyhsha (Chicagietės Da- 
ratėlės—chorų mokytojos mo
tina), Geo. Malis, Vagilius, E. 
Paulauskienė, Ig. Staškūnas, 
Vanagas, Lobikis, Narus (Na
ruševičius), Birštonas, Jurė
nai, šlapelis, B. Varašiu.s.

O šie geri pažangiečiai ne
seniai pasipirko namus ir jau 
vadinsis floridiečiais: Smuidi- 
nai, Jurevičiai, Gendrėnai ir 
Žilinskai. (šiuos draugus ir 
drauges kviečiu, ilgai nelau
kiant, prisidėt prie mūsų kul
tūrinės Lietuviu Literatūros 
Draugijos.)

Atleiskite, jei kuriuos tu
ristus, mūsų svečius, pralei
dau čia nepažymėjęs, nes sun
ku buvo visus patėmyt, pasi
kalbėt ir užsirašyt vardus.

Nemanykite, kad visiems 
turistams rūpi vien tik “good 
time” turėt. O, ne! Pav.: 
chicagietės L. Valantiene ir 
Ona Dyhsha šiame piknike 
surinko “Vilnies” b a z a r u i 
$23.75. Mat, joms rūpi, kad 
Amerikoj kuo ilgiausiai išsi
laikytų lietuviška spauda, 
darbininkiškas judėjimas ir 
tikra apšvieta!

Negalima praleist nepami
nėjus ir vietinės drauges Do
micėlės Kairienės: Ji nepa
prastai gražiai, artistiškai 
(grybų pavidalo) prikepė sau
sainių (cookies) ir gražiai ap
taisius jų pilną, “beskutę“ 
atidavė pikniko naudai. O 
tas draugijai atnešė $8.50 
ekstra pelno.

Vadinasi,mūsų p i k n i k a i 
(ypač antras) geriau pavy
ko, negu 100 nuošimčių.

Svieto Pereiga
' P. S. Prie progos klausiu 

“Vilnies“ aukų tvarkytojų: 
kodėl jūs neatitaisote savo pa
darytos klaidos, kur Antano 
Vėgelos $4.00 “Vilniai“ auką 
buvpt priskaitė J. Vilkeliui 
(žiūr. “V.“ N r. 36, š. m.)? 
Jums juk buvp apie tą jūsų 
klaidą rašyta, bet jūs tylite. 
Kodėl? Nejaugi jūs norite, 

t kad A. Vėgela ir J.Vilkelis 
į “amžinai“ pasiliktų pikti ant 
“Vilnies“ ?

Svieto Pereiga

Cleveland, Ohio
Turėsime progą pamatyti 
“Sudrumstą širdį”

Kaip jau žinomo, LLD 15- 
os apskrities konferencija 
įvyks šį sekmadienį, kovo 25 
d., todėl dar kartą yra kvie
čiami visi delegatai ateiti į* 
konferenciją laiku, kad galė
tumei atidaryti konferenciją 
10 vai. ryto. Taipgi yra kvie
čiami ir visi LLD nariai da
lyvauti konferencijoje su pa
tariamu balsu. Pasibaigus 
konferencijai, apskrities ko
mitetas patieks gerus pietus 
delegatams ir svečiams.

'Tuojau po pietų įvyks kas 
nepaprasto Clevelande ir apy
linkės lietuviams. Čia bus at
važiavęs filmininkas Jurgis 
Klimas su lietuviškais ju- 
džiais: operete “Sudrumsta 
širdis“ ir “Dainų Vainiku.“ 
Abu judžiai yra labai įdomūs 
ir verti pamatyti, nes Cleve
lande tokie dalykai pamaty
ti yra didelė retenybė. Ti
kimasi, kad tų filmų pama
tyti atvažiuos iš apylinkės ir 
mūsų farmeriai. ?

Konferencija ir rodymas ju
damų paveikslų įvyks LDS 
Klubo svetainėje, 9305 St. 
(’lair Ave.
Draugai Žcbriai 
išvažiavo i Floridą

Kiek žinoma, žebriai iš
važiavo ne taip poilsiui, kaip 
pasidairymui po įdomesnes 
vietas. Važiuodami link Mi- 
amės, .jie sustos seninusiame 
Floridos mieste St. Augustine, 
kurį ispanai įsteigė dar apie 
vidurį XVII šimtmečio.

1821 metais Jungt. Valsti
jos nupirko Floridos teritori
ją už $5,000,000. Senoji St. 
Augustine miesto dalis dar te
belaikoma tokiame; pat pavi
dale, kaip; ji buvo šimtmečiai 
atgal.

Draugai žebriai mano su
stoti Miamėj, St. PętersbjUrge, 
gal ir kituose Floridos mies
tuose, kad pasimatyti su. savo 
draugais, ir paskiau gal va
žiuos per kitas valstijas lin
kui Hot Springs, Ark.

J. N. S.

Seattle, Wash.
Paminėjom Motiejaus 
Baltrušaičio gimtadienį

Keletas dienų tam atgal ar
timi Motiejaus Baltrušaičio 
draugai susitarėm užklupti jo 
namus ir “nustebinti“ mūsų 
mylimą draugą, kaip sakoma, 
padaryti jam “surprise,” nes 
buvo jo gimtadienis.

Ar Motiejus nusigando ,pa- 
matęs būrį savo draugų, to 
nebuvo pdtėmyta, neš labai 
gražiai ir maloniai buvome 
priimti ir vėliau pavaišinti 
skaniais Valgiais ir gėrimais, 
kuriuos patys draugai atsine
šė ir darbščios draugės pri
rengė ten pat. Labai links
mai praleidome popietį ir va
karą.

Motiejus labai gražioje nuo
taikoje užkalbino kiekvieną 
svečią ir viešnią, toks jo yra 
malonumas, nors jau penkeri 
metai, kai Motiejus gyvena še
šėliuotame pavėsyje. Jo re
gėjimas yra aprubežiuotas ir 
gyvenimas aprėžtas. Motie
jus visą gyvenimą buvo la
bai veiklus žmogus pirmeivių 
eilse. Visados buvo pirmutinis, 
nors ir reikėjo daug nukentė
ti. Vienu tarpti, tai daug me
tų atgal, Motiejus buvo įkalin
tas del pirmeiviškos veiklos, 
nes tais laikais irgi persekio
jami biivo, kurie išdrįso rei
kalauti geresnes ateities sau ir 
saviesiems.

žinau, šis aprašymas pa
sieks daug Motiejaus draugų, 
kurie skaito Laisvę. Rašau su 
tikslu, kad visi jo draugai su
žinotų, kaip Motiejui klojasi 
gyvenimas. Jo sveįkata laiko
si gerame stovyje, tiktai, kaip 
aukščiau minėjau, gyvenimas 
šešėlyje nėra malonus dalykas 
tokiam žmogui, kaip Motie
jus, kuris visą savo gyvenimą 
buvo darbštus vienokiu ar ki
tokiu būdu, bet šiandien jam 
dangus debesiuotas ir saulė 
neaiškiai šviečia. Visi to su
lauksim. anksčiau ar vėliau. 
Taigi nuo širdies visi Motie
jaus draugai pagerbėme jį ir 
norime, kad galėtume atkarto
ti jo gimtadienius dar daug 
kartų.

Ana dieną skaitau mūsų vie
tiniame laikraštyje straipsnį 
kur sen. Geiorge iš Georgia 
valstijos būvo davęs įnešimą, 
kad numažinti metus tų pilie
čių, kuriems nereikėtų laukti 
65 metų, bet gautų socialę ap- 
draudą sulaukę 62 metų. Bet 
kur tau. Tuojau didžiosios 
apdraudos kompanijos tam la
bai pasipriešino.- Jų pasamdy
ti lobyistai tą gerą sumany
mą stengsis užgniaužti. Sako, 
priėmus tokį patvarkymą, 
kompanijos netektų didelių 
pelnų. - Jos šiandien suima di
džiausias įeigas.

Galų gale, ar patėmijote, 
kad mūsų šalis paliko elgetau
janti šalis? Ar patėmijote, . e • 
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• • tų, kurios parduodamos už visai žmonišką kainą ir kurias pra- J | 
! I deję skaityti, skaitysite neatsikvėpdami, kol pabaigsite. $13.00 • • 
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• • ’ •• • SAULES RŪSTYBE (romanas) sako: skaitai mane, nes myli, o
U nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 pusi., kaina $3.00. o
• • ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės) sako: skaitai mane, ries aš pa- J*
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•» - * •., ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi širdies
• ’ rūmuose ir juos tikrai pažinsi., kada mane skaitysi. 449 pusi., !!
! • kaina $4.00. Iliustruota, ' •«• • • 
U ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sako: tik K 
*» mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios dalies darbus; j • 
U vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį išlikimą. 652 pusi., 
•’ kieti viršeliai, kaina tik $3.00!
O VISOS 4, KNYGOS SYKIU tik už $5.00. Persiuntimo kaštus U 
J J apmokame. Rašykite: Dr. ALG. MAKGERIS, 3325 S. TIalsted 
IĮ* St., Chicago 8, Ill. ■ >

kad veik ..kiekvieną .. mėnesį 
prašoma visokių aukų, kaip 
tai: dėl širdies ligų, dėl polio, 
dėl plaučių ir kitų kitokių ? 
Arba jei priklausai prie vie
tinių klubų, tai ir tenai nuėjęs 
į sueigą turi turėti ranką ki
šenėje. O jei turi šiokią to
kią nuosavybę, namus — mo
kesčiai ir užlaikymas kyla.

Mūsų gyvenimas, primena 
Lietuvoje nukirptas aveles, 
kaip jos vargšės atrodė taip 
bie.dnos be> vilnų ir k a i p 
gailiai bliaudavo po ganyklą 
vaikščiodamos nuskriaustos. 
Bet ne kitaip yra ir mūsų pa
čių gyvenime.

Per radiją girdime ir per 
televiziją s t e b i m ei visokius 
bauginimus atominėmis bom
bomis. šaukia: būkite prisi
rengę prieš priešo užpuoli
ams; būkite prisirengę, nes 
priešas- gali užpulti. Tokiose 
aplinkybėje gyvename įtemp
toje, padėtyje, •, labiausiai se
nieji, kuriems j au\ reikia gy
venti ramiai ir patogiai. .

Baigiant noriu priminti apie | 
orą čionai. Labai seniai ture-1 
jome tokią žiemą. Kai lap
kričio mėnefsį prasidėjo žiauri 
žioma, tai net ir šiandien šal
ta ir sninga dažnai. ■ Taipgi 
ir lietus lanko dažnai; miglos 
irgi darosi labai priklios. Bet 
reikia gyventi ir sutikti ryto
jaus aušrą su šypsą veide.

Draugas Silvestras Kairis 
jau labai ilgas laikas, kai ne- 
sveikuoja. Labai gaila drau
go, nes jis visados rėmė ir 
veikė dėl spaudos, net ir sirg
damas darbavosi Vilnies vaju
je. !

Antras nesveikuojantis drau
gas, tai Harry De Young. Jis 
gavo širdies antpuolį ir iki šiol , 
randasi blogoje padėtyje. .

Linkiu draugam greitai ir 
pilnai pasveikti.

Lillian Gajauskienc

Nauja produkcija
Pastarosiomis dienomis Vil

niaus “Spartos” kojinių-triko- 
tažo fabriko kolektyvas pra
deda .gaminti naują produk
ciją kapronines (nylon) ko
jines. Nuo mezgimo mašinų 
•iki šiol jau nuimta daugiau 
kaip 13,000 porų kaproninių 
kojinių. Dar šį mėnesį kapro
ninių Rojinių fabrikas numa
tęs išleisti apie 20 tūkstančių 
porų.

Iš broliškų respublikų čia 
gauta garinimo mašina, reika
linga naujosios produkcijos 
gamybai. Mašina Jau paleis
ta į darbą.

Vaidinimui.... Dainavimui 
Pasiskaitymui

L.M.S. Leidiniai
Lietuviu Meno Sąjunga savo archyve turi daug 

dramos veikalu, komedijų, dainų, muzikos kūrinių 
ir kitokių leidinių, kuriuos pagal pareikalavimus 
patiekia dramos grupėms ir chorams. Daug tų 
scenos veikalų, kaip tai Julijos Žemaites “Klam
pynė” ir “Marti“ arba Rojaus Mizaros “Ponas Ame
rikonas“ ir kiti yra puiki pasiskaitymo medžiaga 
kiekvienam asmeniui. Sceniniai veikalai visame 
kultūringame pasaulyje yra netik vaidinami, bet 
ir SKAITOMI, kaip visokios kitos knygos.

LMS čia patiekia daliną sąrašą scenos veikalų 
ir muzikos kūrinių bei dainų, kuriuos parduoda ir 
paštu, prisiunčia kiekvienam pareikalavusiam—-gru
pei arba atskiram asmeniui.

Scenos veikalai - 
knygos pasiskaitymui 

KLAMPYNĖ
Julijos žemaitės klasikinis veikalas, dramatizavo 

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

MARTI
žemaitės bene geriausiai žinomas kūrinys. Dra

matizavo V. Miliūnas. Veikalas pirmu kartu per
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 Amerikos 

lietuvių gyvenimo. Skaitosi lengvai, intryguojančiai, 
kaip to paties autoriaus romanai. Kaina 25 centai.

PRAŠVILPTA LAIMĖ
Andriaus Skripkos dviejų veiksmų nepaprastai 

juokinga komedija, kuri jau plačiai matyta scenoje 
ir skaityta daugelio. Vaidina 6 asmenys, lengvai 
perstatoma. Kaina 25 centai. ♦ . \

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

virčai” ir “Užguitas vyras.“ Jurgio Klimo “Jurkaičio 
gyvenimas“ ir Jauno senio “Sudarkytas senbernis.“ 
Penki trumpi juokingi dialogai, tinkami pei*staty- 
mui scenoje, skaitymui pobūviuose arba asmeniš
kam pasiskaitymui, — pilni gyvų juokų ir baikų. 
Kaina 25 centai.

LIETUVA
W. Kubiliaus trijų veiksmų alegoriškas istorinis 

veikalas apie senovinę Lietuvą. Kaina 25 centai.
BLINDA

Veikalas apie legendarinį “žemaičių razbainin- 
ką,“ vienas seniausių ir mylimiausių lietuvių scenos 
vaikalų. Parašė, pasiremiant liaudies pasakomis, 
Žemkalnis.

MŪSŲ GYVENIMO ŽAIZDOS
Keturių veiksmų drama iš netolimos praeities. 

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

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

dainų rinkinys sų 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, balan

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

ANKSTI RYTĄ
Naujas kompozitoriaus Jono Dirvelio kūrinys, 

tik ką išėjęs iš spaudos. Kaina 25 centai.
• • • • •

Taipgi Stasio Šimkaus Dainos vienam balsui, 
Prano Balevičiaus Pumpurėlis (žodžiai Jasilionio), 
Kavecko Gimtinės, dainos, St. Šimkaus Kur Bakūžė 
Samanota, V. Visockio Kur girios žaliuoja, P. Ba
levičiaus (žodžiai Jasilionio) Ei, upeli, P. Balevi
čiaus-Jasilionio Sveika, Saulė, J. Gudavičiaus Kur 
paliko jaunystė, J. Zdanavičiaus Dvi liaudies dainos 
(Siūbau, lingau paukštelis ir Treji gaideliai giedo
jo), V. Visockio Čekoslovaką 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.



New Jersey Naujienos
New Jersey lietuvių pro

gresyvių organizacijų veiki
mas tykus, šiais metais jau
baigėme trečiąjį mėnesį, ir tik 
vieni pietūs buvo suruošti. 
Kolonijos ir kolonijų veikėjai 
laukia geresnių laikų, bet, 
mano supratimu, jau tie ge
rieji organizacijų, kuopų vei
kimo metai nebus tokie, ko
kie buvo desėtkas ai- daugiau 
metų atgal.

Tačiau LDS Trečioji apskri
tis, bendrai su Elizabetho ir 
Lindeno kuopomis, ruošia va
karienę. Vakarienė įvyks ba
landžio 14-ą dieną, Klubo pa
talpose, 408 Court St., Eli
zabetho.

šis parengimas rengiamas 
tikslu, kad sukėlus finansų, 
padengimui lėšų LDS kuopų 
delegatams, kurie vyks į LDS 
12-ąjį seimą liepos mėnesi 
Worcester, Mass. Tad prašo
mi visi šios apylinkės' LDS 
nariai ir LDS pritarėjai pa
sižymėti dieną ir dalyvauti 
skaitlingai.

Nežinau, kodėl Brooklyno 
Aido Choras padarė tokį nu
sistatymą — neatvykti su ope
rete “Grigutis” į Newarka. ši 
kolonija artima Brooklynui ir 
didelės kelionės išlaidos nebū
tu susidariusios. Aidinčiai tu
rėtų prisiminti, kad New Jer
sey valstijos progresyviai lie
tuviai, su maža išimtimi, vyks
ta pamatyti bet kokius per
statymus Brooklyne.

Bet jeigu įvyksta koks svar
besnis parengimas, tai dar se
noji karta iš šios apylinkės 
suvyksta. Neatvyksta tiek 
daug, kiek keleri metai at
gal, bet turime prisiminti, kad 
senosios kartos eilės retėja. 
Gaila, bet ką gi mes galime 
jiems sakyti ? Kvietėjai, no
rėdami perstatyti operetę 
“Grigutis,” nesiruošė padary
ti pelno, bet manė su gražiu 
perstatymu patenkinti meno 
mėgėjus.

Skaitau dienraštyje apie 
sirgimus ir mirimus. Dažnai 
užtinku senų draugų bei drau
gių išsiskyrimą iš gyvųjų tar
po. Mes, New Jersey valsti
joje, irgi turime kelis gerus 
draugus sergančius. Jie, svei
ki būdami, lankydavo paren
gimus, remdavo, reikalui pri
siėjus, su doleriu kitu kam ir 
kur reikėjo. Aš jų vardų ne
skelbiu, gal jie to nenori. Rei
kalui priėjus, gal jų artimieji 
tai padarys.

Vieną popietį sėdžiu ir ste
biu televizijoje “Strike It 
Rich,” ir, mano nuostabai, 
matau iš Jersey City lietuvę 
dipukę, atvykusią į šią šalį 
1949 m. ar dar vėliau. Mrs. 
Strulis su dviem vaikais ieško 
pinigiškos pagalbos. Jos pa
sakojimu, jos vyras miręs ir 
ji turi auklėti du vaikus, da
rydama pragyvenimą siuvimu 
namie. Televizijos stotis jai 
parūpino pagelbininką, kuris 
atsakytų i jų statomus klau
simus.

Ir su pagelbininko pagalba 
Mrs. Stru-lis laimėjo $250 ir 
siuvamąją mašiną iš televizi
jos stoties.

Pilietis

Tas baltas gražutis 
sniegas brangus

Tas gražutis baltas sniegas 
ne toks jau nekaltas, kaip at
rodo. Aprokuota, kad New 

• Yorko miestui šis sniegas kai
nuos 150 milijonų dolerių. 
Tiek kainuos jį prašalinti nuo 
gatvių, nebent koks netikėtai 
prielankus oras pagelbėtų jį 
prašalinti ir sumažinti iskaštį.

Pirmasis, penktadienį iškri
tęs 4 colių klodas nieko nebū
tų kainavęs, jeigu nebūtų sek
madienį ir pirmadienį užkrau
ta dar 13 suvirs colių. Tas 
antrasis krūvis padarė visas 
bėdas.

4 puil. Laisvi (Liberty). Ketvirt., Kovo (March) 22, 1956

Bijomasi, kad priešai 
pagrobė profesorių

New Yorko policija pa
skelbė įsaką plačiu plotu ieš- 

I koti prieš savaitę dingusio 
I priešiško fašistams ispano 
profesoriaus Jesus DeGalinde. 
Jis dirbo Columbia universite
te, dėstė tarptautinius įstatus.

Kadangi .jis buvo pabėgęs 
nuo Franco fašistų ir vadova
vo antifašistinių tremtinių 

i veiksmams čionai, reiškiama I 1
susirūpinimo, kad jis galėjo

' tapti auka fašistinių priešų.
_ - - - • _  -_—

Melishui kerštauja 
už įleidimą negrų

New Yorke išeinantis žy
miausias negrų savaitraštis 
Amsterdam News rašo, kad 
brooklynietis šv. T r e j y. b ė s 
bažnyčios vedėjas, dvasiškis 
William Howard Melish yra 
persekiojamas už Įleidimą ton 
bažnyčion negrų.

Laikraštis mini, kad epis- 
kopalų vyskupo DeWolfe ir 
kitų aštri prieš Melishą kova 
prasidėjo prieš šešetą metų 
po to, kai jis pasiūlė į para
pijos reikalų vedėjus (vestry- 
manus) negrą Abraham Law 
rence. Tą vedėjų komisiją 
sudaro 9 asmenys, kurių tarpe 
dabar jau yra du negrai. Tr 
yra daugelis negrų parapijos 
narių. Jie uoliai Melishą gi
na.

šis A. N. iškeltas faktas 
bent man nebuvo žinomas. 
Melishą žinojau tiktai kaip ti
krai demokratini dvasiškį ir 
kaip gynėją taikos.

Kaimynas

Gravitacijos klausiniu
Šio mėn. 11 d. d. S. Večkys 

davė labai gerą paskaitą iš 
astronom i j os. G r a v i t a c i j o s 
klausimą aiškino paskaitos 
metu ir dar “Laisvės” nr. 52. 
Išaiškino visai patenkinančiai. 
Kaip praktišką to aiškinimo 
pavyzdį, norėčiau pailiustruo
ti keliom skaitlinėm. Manau, 
jog d. Večkys dėl to nesu
pyks.

žmogus, sveriąs ant žemės 
paviršiaus 167 svarus, svertų 
ant

Marso 65 svarus
Jupiterio 450 sv.
Mėnulio 29 sv.
Venų so 135 s v. 5
Merkurijaus 46 s v.

Patenkintas Klausėjas

Manhattan demokratai 
nemini Donovano

Manhattano 18-ojo kongre
sinio distrikto demokratai kol 
kas nepasiūlė savo kandidatu 
dabartinio republikono kon- 
gresmano Donovano, nors pra
ėjusiais keleriais rinkimais jį 
rėmė, jo vardą dėjo į savo 
partijos ibalotą.

Donovanas pirmiausia ten 
buvo išrinktas visų reakcinių 
jėgų visose valdančiose parti
jose bendru veiksmu, kuriam 
jie turėjo ir visos šalies ma- 
kartistų ir kitų reakcininkų 
paramą. Taip dėjosi tais me
tais, kada net Roma ir. Pary
žius buvo užkinkyti agituoti 
už Donovaną tikslu iš Kon
greso išėsti vienatinį darbi
ninkų atstovą Kongrese, didį
jį taikos gynėją Vito Marc- 
antonijų.

Donovanas Kongrese pasi
žymi reakcingumu.

Demokratai dabar gal turė
sią atsisakyti nuo jo, nes bi
josi, kad liberalų partija jam 
nebeteiks paramos šiuose rin
kimuose.

Dėl įvykusios pūgos kardi
nolas Spellman savo pavaldi
nius atleido nuo gavėninio 
pasniko.

Prašome šio šeštadienio 
vakarą būti su mumis

šiemet jau turėjome., viso
kių; pramogų — koncertų, pa
skaitų, banketų ir tokių su
gebu, kuriose visi linkėjimai 
taikomi vienai kuriai įstaigai 
ar asmeniui. šio šeštadienio 
vakarą, kovo 2'i-ą, Liberty 
Auditorijoje, p r a m o g a bus 
skirtinga.—

čia visi, kurie pageidaus, 
bus prašomi pasisakyti, ko 
linki mums visiems. čia iš
girsime vieni kitų nuomones 
apie tai, ką visi kiti New 
Yorke ir visoje šalyje jau se
niai diskusuoja, būtent, apie 
tai, ar mes, kaipo tautinė gru

Viešbučių unijos atstovai 
svarsto veiklai planus

Kovo 19-ą viešbučių ir klu
bų darbininkų unijos lokalo 
6-ojo vadovybė pradėjo kon
ferenciją, kuri buvo numaty
ta vykdyti tris dienas. Joje 
dalyvauja 400 to lokalo de
legatų, atstovaujančių 27,000 
n ariu.

šeštasis lokalas yra didžiau
sias iš visų toje industrijoje.

Konferencija vykdoma Ger
trude Lane Auditorijoje, uni
jos centre, 305 W. 44th St., 
New Yorke.

Susirinkę po obalsiu “Daug 
tautų, viena vieninga unija,” 
unijištai tariasi, kaip laimėti 
daugiau saw pagerinimų šiais 
strateginiais 1956-aisiais me
tais. Strateginiais jie yra ke
liais atvejais, o ypačiai dėl 
to, kad jie yra. rinkiminiai 
metai.

Betty Bentz, generalė or
ganizatorė, pateikė lokalo vir
šenybės bendrąjį raportą. Ja
me minėta, kad bendrai imant 
visoje industrijoje laimėtus 
per paskiausius dvejus metus 
mokesčio priedus, iškovota 
nariams apie 10 milijonų. Jei
gu juos, padalintų vienodomis 
sumomis kiekvienam darbinin
kui, namo parsinešamoji al
ga būtų padidėjusi dviem is 
šimtais dolerių.

Unijos viršenybės pasiūlyta 
sekamiems veiksmams progra
ma, jos svarbiausieji punktai 
yra :

•‘Užtikrinti, kad kiekvienas 
darbininkas gaus po $2 aįgos 
pakėlimo ateinančio birželio 
1-ą. (Tas priedas yra išside
rėtas darant paskiausiąjį kon
traktą. Tačiau ten, kur nėra 
stiprios veiklos ir vieningos 
unijos, ne kartą tokie pažadė
ti ateityje duoti priedai lie
kasi nutrintais, užmirštais.)

Prisirengti 1957 metų ati
darymui derybų tikslu per
svarstyti algas.

Pakelti ligoje pašalpą nuo 
$15 iki $25.

Pastiprinti kovą už įstaty
mišką valstijinį ir visašališką- 
jį minimumi po $1.25 už dar
bo valandą ir to mokesčio pri- 
taikomybę viešbučių ir klubų 
darbininkams.

Ir iškelta eilė kitų reika
lavimų.

Delegatus įspėjo* kad sam
dytojai laikosi taktikos “di
dinti savo pelnus darbininkų 
iškaščiais.” Pareiškė, jog at- 
statinėjimais, uždarinėjimais 
tūlų departmentų, įvedimais 
koncesijonierių ir kitomis prie
monėmis daugelis bosų bando 
atsikratyti unijos. Tūli bo
sai norėtų; prieš darbininkus 
namdoti Miami, Westinghouse, 
Kohler ir Republic firmų tak-

Didlaiviui America atplau
kus į New Yorko uostą pra
ėjusį pirmadienį laike tebe- 
siaučiančios pūgos, jo įvaira- 
vimui prieplaukon vartojo 
radarą. Taipgi vartojo 6 
trauklius laivukus, kurie įve- 
da-įvaro didlaivius prieplau
kon. Paprastai vartojami tik 
trys.

..............  | - .V ..

pė, veiksime ką nors šiuose 
rinkimuose ir kur link mes 
suksime.

Tai nebus mitingas, nevyk
dysime jokių tarimų. Bus tik 
laisvas pokalbis išgirdimui 
vienas kito minčių.

Kad viskam liktų pakanka
mai laiko, rengėjai patieks 
paprastą, kasdienišką vaka
rienių kę, už kurią atsiteisite 
kiekvienas pagal savo nuožiū
rą. Vakarienė bus; duįodama 
tarp 6:30 ir 7 vakaro. Ku
riems galima suspėti, prašome 
nesivėluoti. Kultūriečiai

tiką.
Darbininkus įspėjo budėti 

sargyboje savo darbo sąlygų, 
uždarbio, darbo saugumo. 
Taipgi pažymėjo, jog “unija 
galėtų suvaidinti reikšmingą 
rolę” 1956 metų rinkimuose, 
jeigu visi 6-ojo lokalo nariai 
“veikliai dalyvautų” rinkimi
nėje veikloje. L S.

Koncertas 
y ii 1H < ' . i - 
Vaidinimas

F 
Pradėjimui Vajaus Sukelti $1.5,000

Rengia Laisvės Bendrovės Direktorių Taryba

Įvyks sekmadienį 2-rą valandą po pietų

BALANDŽIO 15 APRIL
LIBERTY AUDITORIUM

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

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

Jam akompanuos pianistas Frank Balevičiusi

O Liaudies Teatras suvaidins aktą iš komedijos

LAPKUS
Režisuojant Jonui Valenčiui

šią labai įvairią ir gražią programą matysite NEMOKAMAI
1 — • •-----

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

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

\ Y*

Supykusiam 14 bloku 
per sniegą—netoli

Supykę, kad negauna rei
kiamų patarnavimų ir dažnai 
stoka šilumos, šeši East New 
Yorko gyventojai susitarė pra
ėjusį pirmadienį bendrai nu
vykti su skundu pas teisėją.

Nutarta—padaryta. Ka
dangi tą rytą jokių susisieki
mo priemonių ten nerado, jie 
vis viena savo užmojo neat
sisakė, 14 blokų nubrido pėsti.

Policistas ir nėščia 
žmona nušauti bute

Joseph Loving, 34 metų, ir 
jo žmona Lyra, rasti mirę sa
vo bute 50 Amsterdam Ave., 
Now Yorke, peršauti galvon. 
Juos atrado policijos pasiun
tiniai; nuvykę patirti, dėl .ko 
Lovingas neatėjo į darbą.

Sako, jog bute nerado jo
kio ženklo, kad būtų ten Įvy
kusi kokia kova, neradę jo
kio raštelio. Kaimynai teigė, 
kad jie taip pat nieko įtar
tino jų savitarpiniame sugy
venime nenužiūrėję. Jų trys 
maži vaikai sakosi šūvių ne
girdėję, neišbridę.

Teatruose
i “Richard III” y
I

Laurence Olivier, bendrai 
su London Films, stato Willi
am Šekspyro “Richard III.” 
žvaigždinėse rolėse John Giel
gud, Ralph Richardson, Claire 
Bloom, Cedric Hardwicke ir 
Laurence Olivier. Vaidina ir 
daug kitų. Gamintojas—Oli
vier, direkcija taipgi jo.

Fifmas gamintas VistaVi- 
sion ir spalvose. Groja Kara
liškasis filharmoniškas orkes
tras.

William Šekspyro “Richard 
III” statomas dar kartą—šiuo 
atvejir gražiose spalvose ir 
milžiniškame ekrane. Malo
nu yra klausytis Laurence 01 i- 

■ vier’o kalbos. Atviro oro sce
nos filmuotos Italijoje ir yra 
labai gerai atvaizduotos.

Rodomas Bijoui teatre, 45th 
St., į vakarus nuo Broadway. 
Visos sėdynės rezervuotos. 
Rodo du kartus kas dieną. 
Pradžia — 2.30 ir 8:30.

AFL-CIO tebevykdo 
vieningumo derybas

Didžiojo New Yorko unijų 
vieningumui vadovaujantis de
šimties asmenų komitetas vėl 
posėdžiavo visą dieną Com
modore viešbutyje praėjusį 
pirmadienį. , Iš jų penki at
stovauja visa miestinę AFL ta
rybą, o kiti penki—CIO.

i NTW YORK
i HELP WANTED MALE ~ 
L '

| MAŠINISTAI
Ant Milling, Lathe X Profiling. 

Kreipkitės 11 ik Jungtinių Valstijų 
piliečiai.

KREIPKITfiS | FABRIKĄ 
Pirmad., Ketvirtad. ir Seštad. R:30 
A. M. iki 4 P. M.

! SHAW
METAL PRODUTCS CORP. 

101 3rd AVE.,
Garden City Park, L. I.

MAŠINISTAS 
TOOLMAKERS

Ant Rubber Molds. Gera mokestis, 
nuolatinis darbas.

CLIFTON TOOL CO. «
208 Outwater Lane, Garflied, N.J.

' . . . (55-58)

; REAL ESTATE

Hempstead & West Hempstead iš
baigimas išparduoti visų naujų split 
& ranch namų, .$16,500 iki $27,500. 
Model namai ant Woodview Rd., 
Exit 17 ant Southern State Pkwy, 
važiuojant Į šiaurius ant Hempstead 
Ave., mailė ir pusė iki Meadow 
Brook Bank. Atdara visą dieną* 
šeštadieniais ir sekmadieniais. Som- ' 
mese, IV. 3-6362. (51-57)

PLANDOME MANOR, angliško 
stiliaus stucco mūro—duplex, 2 vir
tuvės, jrengtas 1 šeimai arba 2-jų 
šeimų galimos jeigos; 5 romai vir
šuj 6 apačioj; ugniavietė, 2 mau
dynės; 2 karam garadžius, viršuj 
apartmentas. Su rakandais arba 
be. Naujas šildymo Įrengimas, , 
screens, ištaisytas skiepas. Gražiai Į? 
apdaryti 2 akrai žemės. Rinktinių 
kaimynystė. 5 minutės iki geležin
kelio, beachių ir golfo klubo. Laivų 
patogumai. 34 minutės iki New 
Yorko miesto. Greitam pardavimui 
$49,000. RH. 4-7941. (54-58)

Pelham Hts. Parduoda sav. 2 šeimų 
stucco. Kiekvienas apt. turi 8 kam
barius; 2 vonios ir didelius korido- . 
rius; taipgi 4 miegrūmiai ir 2 vo- * 
nios ant 3-čių lubų. Šv. Katrines 
parap. apylinkėje. Gerai apgyventa 
ir pačiame centro. $40,000. Sav. 
PE. 8-2960.

WAKEFIELD, 8 dideli rūmai, gry
nai mūrinis, tile stogas, 4 miegrū
miai, 2 virtuvės. Ekstra apartmen
tas su praplėtimo galimybėmis. Au
kštos nuolatinės jeigos iš apartmen- 
tų ir 4 garędžių. Lotas 50x113. Pra-^ 
šo $25,000 sutvarkymui palikimo.
Tel. MOUT VERON 7-0519

(55-57)

BUSINESS OPPORTUNITIES 
---------------------------- ---------- f

DELIKATTESEN KRAUTUVE

Bronx, Castle Hill District
2 šeimų namas parsiduoda kartu.
2-6 rūmų apartmentai. Savininkas 
atsitraukia visam. Dėl informacijų 
šaukite savininką: TA. 2-9498.

(54-57)

Grosemė—Generalinė krautuvė. Sa
vininkas parduodu su nuostoliu. Įci- 
gos $18,000—20,000 j metus (gali- J 
ma ir pagerinti); renda, Įskaitoma 
4 gyvenimui kambariai, $75 j mėne
si. Geras lease. Įsteigta 30 m. 
Visas tavoras $30,000 p i n'i g a i s . 
35-68 Bayview St., Seaford Harbor, 
N. Y. SU. 5-9599. (55-58)

KEPYKLA
BAY RIDGE—BROOKLYN

įsisteigęs gerai apsimokantis biz
nis, modeminiai Įrengimai. Tuščias 
apartmentas, ilgas lysas. Turite pa
matyti, kad Įvertinti.

Šaukite GE. 5-9051
(55-57)

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ 
Užrašykite Laisvę savo draugui

lA TONY’S 1
; UP-TO-DATE

BARĘER SHOP
ANTANAS LEIMONAS "

■ Savininkai

306 UNION AVENUE : 
BROOKLYN, N. T.

Garai Patyręa Barberia

■♦♦aaaaM i i+aaaaaaaaaaaaaa

MATTHEW AJ ;
BUYUS

I (BUYAU8KA8) < '

LAIDOTUVIŲ į:
DIREKTORIUS I

i ’ •

: 426 Lafayette St- • •
Newark 5, N. J. ! ?

; ~ MArket 2-5172

Mitri




