
LAISVE- LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
nails Queens apskrityje (N.Y.) 9.00
Kanadoje ............  9.00
Kitur užsienyje —.....................  10.00

Metams prenumerata:
Jungtinėse Valstijose ... .................. 98.00

Pavienio egzempl. kaina K centai

**** Richmond Hill 19, N. Y., Penktad., Ba land. (April) 13, 1956 ¥¥¥¥

LAISVE—LIBERTY
The Only LHĮmaniau Dally in 

Eastern States
110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827
PRICE 5c A COPY

No. 72

KRISLAI
Du užpuolimai.
Tragedija.
Visi jie už—tik žodžiais.
Rugiapiūtės pradžia.
Daugiau demokratijos.

Rašo A. Bimba

Keletas dienų atgal nakties 
metu buvo užpultas ir baisiai 
sužalotas Victor Riesel, laik
raščių kolumnistas. Pasikėsi
nimas ant .jo susietas su jo kė
limu aikštėn tūlose darbo uni
jose raketizmo.

Riesel yra reakcinis kolum
nistas. Jis priešingas visoms 
unijoms.

t Bet nesiranda nė vieno 
Amerikoje žmogaus, nė vieno 
padoraus unijisto, kuris už
girių šitą biaurų pasikėsinimą 
ant Riesel.

O balandžio 1 1 d. įvyko dar 
gilesnės reikšmės užpuolimas. 
Tai atsitiko Alabamos mieste 
Birmingham. Ten buvo šešių 1 
baltųjų chuliganų užpultas ir 
sumuštas Įžymusis negras dai
nininkas Nat King Cole aki
vaizdoje pusketvirto tūkstan
čio žmonių, artistui dainuo
jant ’

Tai žygis rasistų, šiame at
sitikime kriminalistai žinomi. 
Bet vargiai jie bus nubausti. 
Mat, jie pasiteisins, kad jie 
gynė “baltųjų garbę“. Juk 
neseniai d ir balti žmogžudžiai 
pavogė ir nužudė keturiolikos 
metų berniuką, bet niekas jų 
nenubaudė.

Mūsir federalinė valdžia nė 
piršto nepjudina prieš baltųjų 
chuliganų siautėjimą Pietuo
se.

Su pasibaisėjimu išgirdo vi
sa Amerika ir visas pasaulis 
apie žuvimą šešių jaunų mari
nų ant Parris salos South Ca- 
rolinoje.

Tai tragedija, neturinti jo
kio pateisinimo.

Šis atsitikimas dar kartą 
pavaizduoja sauvaliavimą ka
rininkų prieš eilinius karei
vius. Gal tokia “disciplina“ 

'dar ir turi kokį nors pateisini
mą karo metu, mūšio lauke, 
bet neturi jokio ramiais lai
kais.

Tai ne disciplina, bet apsi- 
lenkimas su žmoniškumu. 1

Paskutinėmis dienomis pra
bilo ir prezidentas Eisenhowe- 
ris už “civilinių teisių progra
mą“. Mr. Rrownell taip pat 
staiga susirūpino Ir reikalau
ja, kad Kongresas imtų tą 
programą apsvarstymui.

Demokratai irgi nenusilei
džia: jie irgi galvą guldą už 
civilinių teisių programą.

Betgi republikonai ir demo
kratai sudaro visą Kongresą. 
Kas gi jiems neleidžia civili- 

įnių teisių bilių išimti iš komi
sijos rankų, apsvarstyti ir pri
imti ?

Protingi žmonės šitaip gal
voja: republikonų ir demo
kratų susirūpinimas neina to- 

*)iau už žodžius. O žodžiais 
pritarimas mažai tekaštuoja. 
Rinkimai čia pat: piliečiams 
reikia akis apdumti. Abiejų 
partijų politikieriai toje pro
fesijoje yra specialistai.

Tai jau ir balandžio 15 die
na su mumis. Prasideda mūsų 
didysis vajus už sukėlimą 

į $15,000 išlaikymui Laisvės 
dienraščiu. ,

Dabar viskas priklausys nuo

(Tąsa 4-tam pusi.)

Stevensonas sustiprintas, 
Eisenhoweris susilpnėįo,- 
Kefauver dar turi vilties

Egiptiečiai žadėjo atšaukti 
iš Izraelio savo kareivius; 
pašovė Egipto jet-orlaivį

Chicago. — Illinois pri
mary rinkimų beveik pilni 
rezultatai parodė, kad Ste
vensonas ir prez. Eisen
howeris gavo maždaug ly
giai balsų. Bet apie keturi 
metai atgal, 1952 m. rinki
muose, Stevensonas Illi
nois valstijoje buvo ga
vęs tik 45 procentus, o Ei
senhoweris 55 proc.

Republikonai dabar tei
gia, kad pirminiai (prima
ry) rinkimai ir tikrieji rin
kimai tai du visai skirtingi 
dalykai, kad daugiau žmo
nių balsavo už demokratus, 
nes jų pusėje ėjo nominavi- 
mo lenktynės (tarp Steven- 
sono ir Kefauverio). Demo
kratai, žinoma, su tokiu 
analyzu nesutinka. Jie sa
ko, kad Stevensono laimė
jimas yra įrodymas, jog 
ir rinkimuose dauguma 
balsuos už juos.

Stevensonas tokiu būdu 
jaučiasi sustiprintas prieš 
Eisenhoweri, kuris vis vien 
bent kiek susilpnėjo. Bet 
jis dar labiau sustiprintas 
prieš Kefauverj, kuris ga
vo tik kokius keturis pro
centus balsu. Tiesa, Ke- 
fauverio nebuvo ant balo
to, bet jis ir jo šalininkai 
tikėjosi bent 10 proc. įra
šymų. Taigi, po to kaip

Pabėgėliai posėdžiauja
Paryžius. — Ketvirtadie

nį Strasbourge atsidaro 
taip vadinamos “Pavergtų
jų Europos nacijų asam
blėjos” posėdis. Asamblė-' 
jos pirmininkas yra lat
vis Vilis Masens. Prie tos 
organizacijos priklauso 
reakciniai pabėgėliai iš Al
banijos, Bulgarijos, Čeko
slovakijos, Estijos, Vengri
jos, Latvijos, Lenkijos, Ru
munijos ir Lietuvos.

Grace Kelly ir Rainerio bėdos:

Faroukas, Bao Dai, helikopteriai, 
karveliai, šokiai, fotografai...
Monaco. — Ketvirtadienį į 

laivas USS Constitution pa
siekė Monaco ir aktorė 
Grace Kelly atvyko pas sa
vo būsimą vyrą Monaco 
princą Rainierą. Net 2,000 
laikraštininkų, daugiausia 
iš sensacinių Vakarų kraš
tų leidinių, jau čia.

Grace atvyko pas ,Rai- 
nierą, bet jų bėdos tik pra
sideda. Štai kelios tų bėdų, 
kokias su dideliu rimtumu 
praneša visokie korespon
dentai:

1. Vadovaujančių Euro
pos karališkų dinastijų, ku
rios dar valdo (Britanijos, 
Skandinavijos kraštų, Bel
gijos) beveik atsisakė at
siųsti atstovus į vedybas, 
bet kvietimą priėmė viso
kie eks-karaliai ir eks-prin- 
cai. Rainieras ir Grace la
bai susirūpinę, nes atrodo, 

Kefauveris smarkiai su
pliekė Stevensoną Mirme- 
sotoje, Stevensonas dabar 
kaip ir atsigavo ir rodo 
daugiau vilties.

Kefauveris, betgi, irgi 
dar neprarado vilties — 
bent taip jis sako. Jis sako, 
kad bus kitų primary rin
kimų, bus “daugiau Min- 
nesotu.” s

Roosevelt mire
H metu atgal*• i?

Washingtonas. — Vakar, 
balandžio 12, visa Amerika, 
ypatingai demokratiniai nu
siteikusi jos dalis, paminė
jo prezidento Franklin D. 
Roosevelto mirties 11 metų 
sukaktį. Hyde Parke, New 
Yorke, įvairios grupės pa
dėjo vainikus ant jo kuk
laus kapo.

Roosevelto mirtis taipgi 
buvo prisiminta plačiai ir 
užjūryje.

Viena.—Austrijos valdžia 
skelbia, kad trys iš keturių 
asmenų, kurie nelegaliai 
pereina sieną Austrijon iš 
rytinių šalių, yra jugosla
vai.

! kad svarbiausiais svečiais 
bus Egipto ; storulis1 • eks- 
karalius Faroukas. ir Viet
namo nedaug laibesnis 
“eks-imperatorius” Bao 
Dai, — abu gembleriai ir 
naktiniu klubu kavalie
riai.

2. Daugelis reporterių 
pasisamdė helikopterius, 
kad iš oro fotografuoti ve
dybas. Rainieras to neno
ri ir uždraudė per vedybų 
dieną skraidyti ir net gra
sina, kad raketai bus šau
nami į helikopterius, kurie 
drįs pasirodyti.

3. Visokios. draugijos 
prieš žiaurumą gyvuliams 
protestuoja, nes Rainieras 
planavo pravesti karve
lių medžioklę garbės sve
čiams.

4. Kadangi Rainieras že
mesnis už Grace, jis atsisa-

Stokime j savo didįjį darbą!
Su 15 d. šiol mėnesio pradedame darbą sukelti 

$15,000 fondą užtikrinimui Laisvės išlaikymo dienraščiu. 
Tai yra didelis darbas, ir tai visos Amerikos pažangiųjų 
lietuvių darbas apšvietos reikalui. Taigi kviečiame į 
talką visus Laisvės skaitytojus, visus apĮšvietą brangi
nančius žmones sukėlimmui Laisvei vasarinio $15,000 
fondo.

Visi pasirūpinkime šiemet po daugiiau .finansiniai 
prisidėti fondo sukėlimui. Darbuokimės, kad suruošti 
kuo daugiausia parengimui fondo reikalui. Pasiryžusiai 
darbuokimės aukų rinkimu fondui. Visose sueigose kal
binkime gerus žmones paaukoti į fondą.

Gavimas Laisvei naujų skaitytojų ir darbavimasis 
atnaujinimui išsibaigusių prenumeratų! yra pats pagrin
dinis finansiniai dienraščio stiprinimo darbas. Dabar 
jau ir į Lietuvą siunčiame Laisvę. Užrašykite ją savo 
giminėms Lietuvoje. Kaina į Lietuvą $15.00.

Užtikrinimui dienraščio tolimesnės ateities yra įma
toma, kaipo svarbi įmonė, Laisves Prietelių klubų or
ganizavimas. Laisvės Prietelio metinė duokle yra $25.00. 
Prašome kolonijų veikėjų pasidarbuoti taip, kad šio va 
vajaus metu visose kolonijose įsisteigtų Laisves Prie
telių klubai.

Laisvės Prietelių galite pastoti mokėdami po $5.00 
į mėnesį (kurie visų $25 iš kart oi neišgalite užsimokėti). 
Taip mokėdami, per 5 mėnesius sumokėsite $25, tada 
iš Laisvės Administracijos- gausite narystės paliudijimą. 
Visų geriau finansiniai pasilaikančiųjų prašome pasirū
pinti įstojimu į Prietelių eiles.

Vajus sukėlimui $15,000 fondo jau prasidėjo j , Jisai 
tęsis iki liepos 15 d., š. m. Prašome* visų darbuotis, kad 
į laiką sukelti fondą, prašome stoti į darbą iš> pat pra
džios vajaus ir darbuotis pasiryžusiai iki tikslas bus 
atsiektas.

Laisvės Bendrovės Direktorių Taryba

Streikai plečiasi
Franco Ispanijoje
Sustreikavo Baskijos metalo 
darbininkai* uostu krovikai

Madridas. — Iš Pamplo- 
nos, kur streikai prasidėjo 
kelios dienos atgal, jie da
bar persimetė į kitas Fran- 
co-Ispanijos dalis. Fašisti
nis režimas, kuris griežtai 
draudžia streikus, bejėgis, 
nežino ką daryti, nes strei
kas plečiasi greitu tempu ir 
labai daug darbininkų juose 
dalyvauja.

Ypatingai streikas plečia
si Baskijos provincijoje. 
Bilbao mieste sustreikuota 
vietiniuose metalo fabri
kuose. Taipgi streikuoja 
Bilbao uosto darbininkai. 
Streikai taipgi vyksta Sės 
tao.. Baracaldo. Cizcaya, Ei

Rasistai buvo 
uždaryti King

Birminghamm. — Polici
ja sako, kad šeši rasistai, 
kurie užpuolė negrą daini
ninką. Nat King Cole kon
certo metu ir jį sumušė, ne
buvo vieni. Buvo planuota, 
kad apie 100 rasistų įsiverš 
salėn, nugaljės bet kokį pa
sipriešinimą ir privers Cole 
ir orkestrą palikti salę. Ra
sistai tuomi sieke užgniauž- 

kė su ja šokti vedybų ba
liuje.

5. Į Monaco prilindo tiek 
neprašytii fotografų, kad 
Rainieras įsakė policijai 
tikrinti jų profesinius lei
dimus. . .

baro ir eilėje kitų miestų ir 
miestelių.

Tuo tarpu nepatvirtintos 
žinios sako, kad Madrido 
universiteto studentai pla
nuoja išeiti streikan, kad 
solidarizuotis su streikuo
jančiais darbininkais.

Washingtonas.—Kongre
sas. priėmė farmų kompen
sacijos 90% parity bilių 
kuriam Eisenhowerio admi
nistracija griežtai priešin
ga. Senatas balsavo 50 prieš 
35. Butas anksčiau balsavo 
237 prieš 181. Manoma, kad 
prezidentas Eisenho w e r i s I 
įstatymo planą vetuos. |

planavę jėga 
Cole koncertą
ti Cole koncertus Alabamo- 
je.

Bet apart tų šešių, kurie 
atsiskubino scenon ir sumu
šė Cole, likusieji nepasiro
dė. Keli tų rasistų laukė 
automobiliuose lauke. Poli
cija suėmė du jų, kurių au
tomobilyje rasti šautuvai, 
geležinės pirštinės, peiliai.

Dainininkas Cole tuo tar
pu išskrido Chicagon, ne
baigęs savo koncertų marš
ruto Alabamoje. Jis pareiš
kė spaudos atstovams, kad 
yra pavargęs, sukrėstas ir 
nori pasilsėti, bet jis grįš 
Alabamon vėliau, kad kon
certus baigti.

Nukovė 4 jaunuolius
Kairas. —- Egipto radijas 

paskelbė, kad egiptiečiai iš
traukia iš Izraelio savo 
kareivius, taip vadinamus 
“Fedajin” teroristus, kurie 
buvo pasiųsti, kad atkeršy
ti izraeliečiams. Mat, pra
eitą savaitę Izraelio artile
rija apšaudė Gazos sritį ir 
užmušė 49 egiptiečius.

Teisėjas Įsakęs 
Ohio miesteliui 
nediskriminuoti
Cincinnati, Ohio. — Fede

ralinis di strik to teisėjas 
John H. Druffel įsakė Hils- 
boro miesteliui nediskrimi
nuoti prieš negrus, priimti 
pradžios mokyklon 20 ne
grų vaikučių. Teisėjas įsa
kė mokyklų tarybai priimti 
negrus “tuojau ir pilnai, 
kaip to reikalauja^ konsti
tucija ir Aukščiausįo teis
mo patvarkymai.”

Teisėjo įsimaišymas buvo 
reikalingas, kadangi rasis
tiniai nusiteikę vietinės pra
džios mokyklos vedėjai at
sisakė priimti negrus. Jie 
patarė negrams tėvams 
siųsti' savo vaikus į greti
mus miestus, kur randasi 
mokyklos, kuriose daugu
ma yra negrų.

Deli. — Indijos valdžia 
pasiuntė karinius dalinius, 
kad numalšinti sukilimą, 
kuris vystosi Nagos srity
je Himalajų pašlaitėse. 
Anot Indijos valdžios, tūlas 
A. Z. Phizo vadovauja pus
laukinių tos srities žmonių 
sukilimui prieš Indijos par
eigūnus. Sakoma, kad Na
gos kalnėnai suėmė septy
nis indus ir keturiems nu
kirto galvas.

Žuvęs marinas rase apie stovyklą: 
Mes gyvename čia kaip kalėjime...

Parris Island .— Aukšto
ji marinų vadovybė dar vis 
svarsto, ką daryti su sar- 
žentu McKeon, kurio įsaky
mu apie 70 marinų nakties 
metu turėjo maršuoti per 
pelkes ir 6 jų nuskendo.

Tuo tarpu iškelta, kad 
vienas žuvusių, eilinis Jer
ry Lamonte Thomas, 17 me
tų vaikinas, dieną prieš tą 
maršą rašė savo motinai:

“Gyventi čia, šioje saloje, 
tai lyg gyventi pragare. 
Mes čia gyvename kaip ka
lėjime. Daug ką aš norė
čiau pasakyti apie šią salą, 
bet negaliu laiške ir atpa
sakosiu, kai grįšiu namo.”

Jis niekad negrįš.
Kai kurie Kongreso na

riai Washingtone tuo tar
pu iškėlė mintį, kad reikia 
pravesti tyrinėjimą. Bet 
marinų štabas tokiam tyri
nėjimui priešinasi.

Kairo radijas sako, kad 
apie 300 savanorių buvo pa
siųsti į tą keršto misiją. Jie 
pravedė, sako Kairo radi
jas, 50 aktų.

Kairo radijas paskelbė 
apie tų teroro-keršto ko
mandų atšaukimą trumpas 
laikas po to, kai Jungtinių 
Tautų gen. sekretorius 
Hammarskjoldas kalbėjosi 
su Nasseriu. Radijas sakė, 
kad ims kiek laiko, iki visi 
tie pasiųstieji sužinos, kad 
jis atšaukiami. Mat, jie ne
turi su savimi radijų ir tu
rės tai sužinoti kitais ke
liais.

Tel Avivas. — Egipto pa
siųstieji komandai užpuolė 
mokyklą Šafriro kaime, 
apie 10 mylių nuo Tel 
Avivo, ir nušovė keturis 
žmones: 3 vaikus ir jauną 
mokytoją, kurie tuo metu 
meldėsi. šafriras yra reli
ginės sektos kaimas.

Izraelio radijas sako, kad 
tas egiptiečių aktas giliai 
Izraelio teritorijoje rodo, 
jog egiptiečiai siekia tero
rizuoti sali. €

Jeruzalė. — Izraeliečiai 
skelbia, kad jie pašovė egip
tiečių lėktuvą. Jie sako, kad 
keturi Egipto lėktuvai skri
do virš Izraelio teritorijos 
ir vienas tapo pašautas. Tai 
buvęs naujas jet orlaivis.

Hiss kalbės studentams
Princeton, N. J.—Alger 

Hiss, buvęs aukštas Valsty
bės departmento pareigū
nas ir Roosevelto asisten
tas, kuris vėliau buvo kali
namas kaip šnipas, pakvies
tas kalbėti Princetono uni
versiteto studentams. Stu
dentų grupė jam rengia pa
skaitą, kurioje jis aiškin
siąs Ženevos konferencijos 
prasmę.

Kai kurie pabėgėliliai dėvės 
juodus “gedulo raiščius,”— 
tuom reikš savo protestą

Londonas. — Reakcinės 
ukrainiečių pabėgėlių orga
nizacijos Britanijoje priė
mė nutarimą, kad jų nariai 
dėvės juodus “gedulo” 
raiščius ant rankovių, kai 
atvyks Chruščiovas, Bulga
ninas ir kiti tarybiniai va
dai. Jie tuomi išreikšiu savo 
protestą prieš tą vizitą. 
Ukrainiečiai ragina ir kitų 
tautybių pabėgėlius daryti 
tą patį. Bet britų spauda 
sako, kad dauguma pabė
gėlių, įskaitant pačius 
ukrainiečius, tą raginimą 
ignoruos, 

•r*

ORAS NEW YORKE
Apsiniaukę, popiet gali 

Giedriau, vidutiniškai šalta
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TIE ŠEŠI MARIN INK AI
MARININKAI (Mai•ines) skaitomi smarkiausia 

Jungtiniu Valstijų ginkluotųjų jėgų dalimi. Jie, sakoma, 
visuomet budi, visuomet stovi sargyboje, visuomet lau
kia tik pašaukimo, kada ir kur jie turį parodyti savo 
jėgą ir smarkumą.

Parris sala yra North Carolina valstijoje. Ten šio
mis dienomis Įvyko toks dalykas—baisus, nelemtas da
lykas! , ’ X

Vieną naktį niarininkų seržantas McKeon pasi
ryžo parodyti savo “pavaldiniams” disciplinos reikalą. 
Naktį jis įsakė mokomiesiems marininkams bristi per 
raistą, bristi per balą. Bebrendant, šeši marininkai, jau
ni, smarkūs vyrai, nuskendo.

Sakoma, tasai pratimas buvo neautorizuotas iš vy
resniųjų viršininkų. Bet saržentas, norėdamas pasi
rodyti labai narsiu, parodė, ką jis gali.

Ką visa tai liudija? Tai liudija, kad dažnai pas 
mus imama viską akies plotu. Daroma, kaip kam už
ėjo “ant mislies.” Na, ir to pasėkos neretai esti labai 
apverktinos.

Šis įvyktis tatai geriausiai paliudija.

Didžiausios krautuvės darbininkai streike
MACY’S KRAUTUVE New Yorke (Herald Skve

re) yra skaitoma didžiausia tos rūšies krautuvė pasauly.
Šiomis dienomis — tikriau: pirmadienį—-8,000 tos 

krautuvės darbininkų išėjo streikai!. Jie reikalauja 
trumpesnių darbo valandų, jie reikalauja didesnių algų, 
jie reikalauja, kad būtų pagerintos jiems visos darbo 
sąlygos.

Macy’s krautuvės savininkai ligi šiol didžiavosi, 
kad toje krautuvėje kiekvienas pirkėjas gali pirkti bet 
kokį daiktą 5 procentais pigiau negu bet kurioje kitoje 
krautuvėje New Yorke. Mes nežinome, ar taip iš tikrų
jų buvo. Svarbu tai, kad Macy’s krautuvių darbininkai 
visame New Yorke dirbo už mažesnes algas negu kitose 
didesnėse tos rūšies krautuvėse.

Jeigu tasai pigumas, kuriuo taip didžiavosi Macy’s 
bosai, buvo iš tikrųjų daromas darbininkų algų sąskaita, 
tai ko jis vertas?

Visuomenė streikuojantiems Macy’s darbininkams 
turėtų padėti visokiais būdais, kad jie streiką laimėtų, 
kad jie turėtų žmoniškesnes darbo sąlygas ir gautų ge
resnes algas.

Kaip bus su plieno darbininkais?
■ Iš PITTSBURGH!) pranešama, kad plieno fabrikai 

numato, jog sekamą vasarą—birželio 30 d.—gali prasi
dėti darbininkų streikas. Jau seniai buvo kalbama, kad 
darbininkai reikalaus pakelti jiems algas. Samdytojai 
tam priešinasi. Jie mano, kad darbininkai ir taip jau 
turi geras darbo sąlygas.

Dėl to tenka tikėtis visko. Jeigu streikas prasidėtų, 
jis galėtų nusitęsti ilgokai. Dėl to samdytojai dah«r ir 
gaminasi “zopostą,”—tik klausimas, ar tai išgelbės ji’as 
nuo išpildymo darbininkų reikalavimų, kurie bus. pri
statyti, kai baigsis kontraktas?

Dainininko Nat Cole prietykiai
NEGRAS DAINININKAS Nat (King) Cole gimė 

Birminghame, Alabamos valstijoje. Jis yra neblogas 
dainininkas, gerai savo profesijoje išsimokslinęs.

Aną antradienį jis buvo pakviestas į Birminghamą, į 
savo gimtinę, duoti koncertą. Buvo panuomuota Miesta- 
va Auditorija, kurioje jis turėjo dainuoti.

Naivus dainihininkas apsiėmė duoti ten du koncer
tus: vieną baltiesiems, o kitą juodiesiems žmonėms.

Nat Cole, mat, dar vis tiki, kad tokiu būdu bus ga
lima kaip nors padėti ir nėgių reikalui. Pagalvokite: 
jis, negras, gimęs Birminghame, padainuos “visiems ly
giai.”

Bet ne taip galvojo baltieji šovinistai—tie, kurie ma
no, kad negras nevertas atsistoti prieš baltveidžius ir 
jiems dainuoti.

Koncerto (baltiesiems) metu keletas baltveidžių ra
sistų užpuolė dainininką ir žiauriai apmušė. Užpuolė, jį 
ant estrados.

Mums rodosi, kad apmuštasis dainininkas turėtų pa
sisemti gerų pamokų iš to, kas įvyko.

Neverta apsiimti dainuoti ten, kur negrai ir baltieji 
yra skirstomi. Koncertas yra toks dalykas, kurio turėtų 
klausytis, jei nori, kiekvienas asmuo, nežiūrint jo spal
vos skirtumo.

Baltieji šovinistai nepaiso negro, kuris bando jiems 
pataikauti. Jie jį skaito žėmesniu, jie jį skaito “nepilnu 
žmogumi,” nes rasistai sako, kad ir pats Dievas žmo
nes tokiais padarė.

• Kaip ten bebūtų, Alabamos rasistai atliko dar vieną 
baisų nusižengimą mūsų šaliai ir visam kultūringam 
pasauliui.

Canada and Brazil, per year 19.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

(VAIRUMAI
Prie didžimy Amerikos ežerai
Praėjusiais metais, kaip ži

nia, Amerikoje lankėsi tary
biniai žurnalistai. Grįžę na
mo, jie parašė kelionės įspū
džius, tilpusius Tarybų Są
jungos spaudoje, žemiau tel
pa N. Gribačiovo įspūdžiai iš 
apsilankymo Clevelande. Ver
timas i lietuvių; kalbą pada
rytas Lietuvoje, todėl mes pa
liekame ir vietovardžius fone
tiškai, kai]) rašoma Lietuvoje. 
Red.)

Į _ •__
Apie didžiuosius ežerus— 

; Aukštutinį, Mičiganą, Lluroną 
' ir Ontario — daug ką žino- 
Ijoiiic nuo mažų dienų iš Feni- 
' moro Kaperio romanų. Kaž- 
i kur čia gyveno “paskutinis 
mohikanas” ir medžiojo Saka^ 
lo Akis, dundėjo indėnų karo 

į būgnai, prie vigvamų degę
■ laužai. . . Aišku,' kad dabar 
I indėnų čia nėra, liko tik “rau- 
! donodis” indėniškas ruduo, o
žmonės Fenimorą Kuperj re
tai teatsimena, ii’ jo romanų 
beveik niekas neskaito. Vir
šum žalsvo it alaus butelių

■ stiklas Didžiųjų ežerų van- 
I dens kyla krovininių garlai
vių siluetai ir sklaidosi Miluo- 
jki ir Čikagos, Detroito ir Bu- 
i falo gamyklų dūmai. Prie 
i Erio ežero išsidėstė Klivlen- 
' das, pilnateisis šių pramones 
: centrų šeimos narys.

Klivlende mes visą laiką 
; jautėmės tarytum žmogus, ku- 
’ rio vieną Šoną sušildo laužo 
šiluma, o kitą — nusmelkia 

i žvarbus -šaltis. Mandagaus 
meilumo šiluma ir aiškausi . . - i,. *i item])i m o šaltį pajutome lan- 

: kydamiesi i)- Fordo gamyklo- 
|je, kur gaminami motorai pa
skutinių markių lengviems au- 
i tomobiliams. Mes žinojome, 
i kad tai rimta įmone, pagami
nanti daug gerų motorų.

Gera autostrada, pro į vai- 
irius užmiesčio tipo namelius 
j automobiliai mus greitai at- 
j vežė prie palyginti nedidelio, 
, paprasto; bet malonaus pažiū
rėti pastato. Mes nejautėme, 
kad įvažiuojame į stambios 

į gamyklos teritoriją — gan di
deliame plote, aptvertame ii’ 
I pertvertame lengvomis meta
linėmis grotomis, stovėjo au
tomašinos, žaliavo pakirpti 
žolynai ir tįsojo betonuoti ke
liai. Aplinkui — nė vienų 
gelžgalio, nė vienos šiukšlių ar 
laužo krūvelės, nė vieno pa
stato, panašaus į sandėlį ar 
būdelę. Kažkur užpakalyje 
už išmarginto vandentiekio, 
bokšto, panašaus į futbolo ka
muolį, važiavo traukinys.

Mažame, bet labai švaria
me vestibiulyje, skoningai ap
statytame ^nebrangiais baldais, 
mums davė specialius akinius 
ir atėmė fotoaparatus. Pas- 
kui du jauni policininkai 

i mus nuvedė į gamyklą. Pra
ėję mažu ir taip pat labai 
švariu koridorėliu, greičiau 
kaip per minutę pate'kome į

I gamyklą.
I Esu įsitikinęs, kad mus klau- 
Isinės: kai)) sutvarkyta zauto- 
I mobilių motorų gamykla, kas 
i naujo technikoje, kokia ope- 
; racijų atlikimo tvarka ir tt., 
bet esu tikras, kad mes visi— 
septyni žmonės— nesugebėsi
me išsamiai atsakyti Į .šiuos 
klausimus, nors į viską žiūrė
jome akis išpūtę ir užsira- 
šinėjome. Mes tai tikrai da
rėme, bet, deja, dėl savito 
fordiško svetingumo — nesu- 

| stodami, arba tiksliau' pasa- 
j kius, bėgdami savotiška lėta 
'ristele. Mūsų kelionę po For- 
! do gamyklą galima išreikšti 
į dviem žodžiais, kuriuos mūsų 
! palydovai vartojo įvairiomis 
variacijomis, bet v i e n o d a 
r e i k š m e : “Greičiau, grei
čiau !.

Taip mes praėjome palei 
I bloko apdirbimo liniją, palei 
Į surinkimo konvejerį, pažiū
rėjome, kaip bandomas ir re
guliuojamas motoras. Ką ga
lima apie tai pasakyti ? Ce
che, kurį mes apžiūrėjome, 
laikomasi švaros. ' Įrengimai 

pastatyti ekonomiškai, maksi
maliai išnaudojant plotą. Ga
myba smarkiai automatizuota, 
nors jokių ypatingų automati
zavimo mašinų mes nematė
me. Darbo grafikas konveje
ryje labai glaustas. Įprastu 
proto žais m u prisiminėme 
čarlio Čaplino filmą, kur jis, 
išėjęs iš cecho, užveržia verž
lių raktu praeivių eilučių sa
gas, manydamas, kad tai verž
lės konvejeryje. Šiaip konve
jerio principas buvo panašus 
į mūsų judėjimą gamykloje, 
kai nėra laiko nei klausinėti, 
nei galvoti, ir todėl tą prin
cipą būtų galima išreikšti tais 
pačiais žodžiais:

—Greičiau, greičiau!..
Pažiūrėję, kaip išbandomi 

motorai, ir šyptelėję fotore
porterių objektyvams, grįžo
me u kanceliariją, kur sekre
torė sugrąžino mūsų fotoapa
ratus su visiškai nepanaudo
tu fotofilmu. čia mums pa
sakė, kad pasikalbėti su įmo
nės vadovais, kaip mes tikė
jomės, negalėsime, kadangi 
mes jau buvome įspėti, jog 
su darbininkais gamykloje 
kalbėtis draudžiama. Dėl to 
mes apie tai, ką matėme, tu
rime tik išorinį įspūdį. O ma
tėme.. . na, čia tektų vėl 
kartoti viską iš pat pradžių.

Ir jeigu mūsų pasakojimas 
kokio nors skaitytojo nepa
tenkins, skundus p r a š o m e 
siųsti misteriui Fordui. Kai 
dėl mūsų, tai mes manome, 
kad šiuo atveju gamyklos di
rekcija praleido progą pada
ryti “pablisiti,” tai yra rekla
mą, — kadangi mes nesame 
specialistai, vadinasi, gilių ga
mybos paslapčių atidengti vis 
tiek nebūtume sugebėjo, bet, 
gal būt, būtume galėję pasa
kyti apie gamyklą ir jos va
dovus daugiau gero, negu pa
sakyta čia...

Dabar, kai sugrįžome, mus 
dažnai klausinėja: kodėl ne
susitikome su darbininkais? 
Galų gale, Amerikos turtus 
sukūrė darbininkų rankos, — 
dangoraižius ir automobilius, 
neilono marškinius ir betonuo
tus kelius, Parkerio amžiną
sias plnnksilas ir šaldytuvus... 
Visa tai tiesa — Amerikos 
gausybės ragas yra darbinin
kų klasės rankose, ii’ be jos 
nė vienu punktu. nepakils 
Niujorko biržos akcijos ir nė 
vienu centu nepadidės Vol
strito bankų kapitalai. Bet, 
mūsų manymu, Amerikos dar
bininkų klasė yra padėtyje 
fortūnos, kuriai stengiamasi 
kietai užrišti akis. Tai visų 
pirma daro prof sąjungų bosai.

Kodėl gi mums neleido su
sitikti su darbininkais, lan
kytis darbininkų klubuose, 
gyvenvietėse, namuose? Ne
suteikė galimybės Susipažinti 
su darbininko šeimos biudže
tu? Sužinoti, ką galvoja Ame
rikos darbininkai apie savo 
rytojų, kokią mato savo at
eitį ?

Kažkaip Klivlende mes, trys 
žmonės, nuvažiavome į vieną 
gatvę ir nutarėme pakalbėti 
su kokiu nors gyventoju. Tai 
buvo gerai sutvarkyta gatvė: 
vienaaukščiai nameliai nors ir 
glaudėsi vienas prie kito, bet 
atrodė simpatiški. Nuo senų 
alėjos medžių ant mažų žo
lynėlių rausvi lapai. Valsty
bės departmeilto a t stovas 
Frenkas KlukhonaS, žmogus, 
kuris myli Ameriką ir stengė
si parodyti visa tai, kas joje 
geriausio, pasibeldė į vieno 
namelio duris." Išklausiusi mū
sų prašymą, moteris iš už du
rų atsake:

—Deja, m a h o butas nesu
tvarkytas. . .

Tai buvo atsisakymas mus 
priimti. Mes pasibeldėme į 
kito namelio duris. Kita mo
teris iš už durų pasakė:

—Mano vaikas sirguliuoja 
ir kaprizijasi. . .

Tai buvo taip pat atsisaky
mas priimti. • Ir taip atsitiko 
k eteriuose nameliuose.

Ko nespėjo sutvarkyti savo 
tėvonijoje Amerikos profsą
jungų bosai, kurie, matyt, pa
diktavo šį atsisakymą, ir ko
kie jų vaikai sirguliuoja ir 
kaprizijasi ?

Objektyvumo dėlei reikia 
pasakyti, kad su viena šeima 
mes vis dėlto susipažinome. 
Tai buvo vietinės kilmės ame
rikietis Frenkas Flemingas, 
dekoratorius, “kuris verčiasi 
butų išpuošimu pagal rangovi
nes sutartis. Tą dieną jis tai
sė savo namelio stogą, šei
ma—šešių žmonių, o namely
je šeši kambariai,, tiesa, la
bai maži — bendras jų plo
tas sudaro, tur būt, apie pen
kiasdešimt kvadratinių metrų. 
Baldai jau labai seni ir niekuo 
neprimena tų, kurie rodomi 
reklamose ir stovi krautuvių 
vitrinose; yra televizorius, 
taip pat nenaujas, pigioje dė
žutėje, trr būt, pagamintoje 
iš dažytos faneros. Maždaug 
prieš ketverius metus Frenkas 
Flemingas pirko automobilį 
“Ford,” kuriuo ir dabar va
žinėja į darbą. Ant stalo, už
tiesto paprastute staltiese, 
mes pamatėme vieno dolerio, 
penkių dolerių ir dvidešimt 
dolerių banknotus ir pradžio
je net stebėjomės, kad ame
rikiečiai tai]) nerūpestingai 
žiūri į savo pinigus. šeimi
ninkė nusijuokė:

—Tai vaikų žaisliukai. . . 
Mūsų batikas specialiai lei
džia piniginius ženklus vai
kams, kad jie išmoktų gerai 
juos skaičiuoti!

Matyt, Frenkas Flemingas 
taip pat nuo mažų dienų mo
kėsi šio meno. Aplamai paė
mus, Flemingo šeima' gyvena 
neskurdžiai, bet ir neleidžia 
sau jokių nebūtinų išlaidų.

Klivlende, kaip ir kitose 
vietose, mes lankėmės dailės 
muziejuje. Jis išlaikomas dau
giausia aukomis, bet muzieju
je yra daug įdomių ekspona
tų ir vertingų pasaulinio me
no kūrinių. Aplamai, pasta
ruoju metu galima pastebėti, 
kad amerikiečiai stengiasi 
papildyti savo muziejus ir 
kartu panaudoti juos švietimo 
tikslams. Klivlendo muziejų 
aplanko taip pat ir mokslei
viai su jų dėstytojais, kurie 
supažindina vaikus su istorija, 
skulptūra, tapyba. Muziejuje 
pasakojama ir apie kino isto
riją, rodomi filmai, jų tarpe 
ii’ kai kurie tarybiniai—šar
vuotis “Potiomkinas/’ “Alek
sandras Nevskis.”

Vykomę mes ir t svečius.
Kartą mus pakvietė pietų 

stambaus Klivlendo laikraš
čio užsienio skyriaus redak
torius. šitokios ceremonijos 
vyksta septintą ar aštuntą va
landą vakaro. Mes pravažia
vome miesto centrą ir kairė
je kurčiai ošiantį Erio ežerą. 
Netrukus mašina įlėkė į raus
vą tunelį, — tai buvo tan
kus, labai geras parkas, bet 
kartu tai buvo ir viena iš 
prašmatnių Klivlendo gatvių, 
rajonas, prie kurio, turint net
gi geriau apmokamo darbi
ninko ar tarnautojo uždarbį, 
nėra prasmės nė artintis, čia 
yra namų ir vilų, kurios pri
klauso jų savininkams, bet 
yra ir išnuomojamų vilų. Mū
sų šeimininkas nuomojo butą, 
bet vis dėlto neturėjo pakan
kamai pinigų tarnaitei laikyti, 
—pietus padavė jo žmonū.

Stipriausias gėrimas už sta
lo šį kartą buvo kava. Pasi
kalbėjimas ~ mezgėsi vargais 
negalais — jis priminė mėgi
niui iro. nunerti tinklą iš siūlų 
ne daugiau kaip trijų centi
metrų ilgio. Tuomet mes bu
vome nustebinti ir nusivylę, 
bet vėliau šeimininkus visiškai 
pateisinome: mūsų atvykimo 
išvakarėse jiems telefonu pa
skambino “padūkę persikėlu- 
sieji” iš piketininkų iv grasi
no nemalonumais už tai, kad 
jie ruošiasi priimti pas save 
tarybinius žurnalistus. Tačiau 
mes net ir dabar negalime

JAV politinių partijų istorija
Per -180 metų Amerikos 

istoriją dyi didesnės politi
nės partijos buvo identifi
kuotos keliais skirtingais 
vardais.

1780 metais Articles of 
Confederation — šalies vy
riausias įstatymas ligi 
Konstitucijos priėmimo—iš
vystė ekonominę netvarką. 
Tas privertė finansinius, ko
mercinius ir industrinius 
interesus įsteigti stiprią 
centrinę valdžią, ši grupė 
save vadino “Federalists.” 
Jų priešai “Anti- Federal 
ists” buvo ūkininkystės ir 
sodinimų interesai, šiems 
patiko valstijų laisvas susi
jungimas pagal Articles of 
Confederation ir jie kovojo 
Konstitucijos ratifikavimą. 
Pralaimėdami, jie priėmė 
Konstituciją ir išsiskirstė.

Federalistai kontroliavo 
tautinę valdžią 12 metų 
per Washingtono ir John 
Adams prezidentystes; val
džia stipriai įsisteigė. Bet 
federalistų programa iššau
kė ūkininkų ir sodintojų 
pasipriešinimą; jie tikėjo, 
kad jie nešė visą naštą, 
kuomet federalistams teko 
naudos. Ir sodintojai ir ūki- 

į ninkai susiorganizavo po 
vadovyste Thomas Jefferso- 
no (vėliau trečias JAV-bių 
prezidentas). Tai buvo Re- 
publikonų partijos pradžia. 
Jie reikalavo, kad Konsti
tucijos turi būti laikomasi 
--------4 --.... - -_  j 
suprasti vieno dalyko: ame
rikiečiai mus įtikinėjo, kad jie 
gyveną laisvoje šalyje, bet 
kokia gi čia laisvė, jeigu jie 
negali būti šeimininkai savo 
namuose? Ir kas čia lais
vesnis: patys amerikiečiai, 
kuriems rūpi savitarpio su- 

' pratimas su tarybine liaudi
mi, ar fašistinių nežinomos 
chuliganų saujelės, kurios no
ri juos suvaidyti su tarybine 
liaudimi ?. .

Įdomūs dalykai kartais de
dasi pasaulyje.

Ir vis dėlto pasikalbėjimas 
pamažu pagyvėjo, šeiminin
kas nebūtų žurnalistas, jeigu 
nebūtų pasinaudojęs proga 
sužinoti kiek daugiau apie 
mūsų šalį. Jis klausinėjo apie 
laikraščių leidimą, apie hono
rarus, apie Amerikos rašytoju 
knygų leidimus. Atrodė, kad 
jis kas valandėlę sužinodavo 
kažką tokio, ka*s jam buvo be 
galojgvarbu. Ir juo toliau, jis 
darėsi vis paprastesnis, drau
giškesnis, gyvesnis. Vėliau 
paaiškėjo, kad svečių tarpe 
buvo inžinierius Maeris An
drė, kuris 1934 metais dirbo 
pačiame rausvų rudeninių alė
jų ir vilų rajone. Šį kartą mū
sų šeimininku buvo stambus 
advokatas Frenkas F. Tapli- 
nas, visuomeninis veikėjas, 
vietinio simfoninio or- 
pas mus kaip užsienio specia
listas ir buvo apdovanotas 
garbės raštu; — jame buvo 
nurodyta, kad už efektyvių 
kalnakasybos metodų įvedi
mą jo vardas įrašomas į rau
donąją Garbės lentą. Raštą 
pasirašė įmonės direktorius, 
partkomo sekretorius ir rūdos 
kasyklų komiteto pirminin
kas. Maeris Andrė šiltai pa
sakojo apie tarybinius žmo
nes, aukštai vertino mūsų pa
siekimus rūdų gavyboje, klau
sinėjo mus apie anglies kom
bainus. . .

Atsis ve i k in omo d ra u gis kai, 
jausdami gilią pagarbą šiems 
žmonėms, Amerikos inteligen
tijos atstovams.

Sekančią dieną taip pat pię- 
tayohie svečiuose. Tr vėl tame 
kestro, egzist u o j a n č i o iš 
savanoriškų įnašų, preziden
tas. Jąuiięa prancūziškos 
kilmės ahierikietė labai do
mėjosi Balzako, Diuma, Be- 
ranže, Mopasano ir kitų pran
cūzų ' rašytojų kūrinių verti
mais. Kai pasakėme, kad,
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iki paskutinio taško. Jeffer- 
sono republikonai buvo ži
nomi kaip “va rž ingi kon- 
strukcijonistai.”

1798 m. federalistai pra
vedė įstatymus deportuoti 
“pavojingus” ateivius ir ne
leisti bet kam kritikuoti 
valdžią. Republikonai pa
skelbė įstatymus nekonsti- 
tuciniais ir, pasiremdami 
stipriomis valstijų teisėmis, 
laimėjo 1801 metų preziden
tinius rinkimus. Federalis
tai po to išnyko.

Po 1812 m. karo su An
glija, vienos partijos val
džia po republikonais egzis
tavo per 10 metų. Bet ski
lo į dvi grupes. “Senieji re
publikonai,” kurie rėmė ori
ginalią doktriną apriboti 
Federalinę jėgą, ir “Jau
nieji republikonai,” kurie 
norėjo stipresnės federali
nės valdžios.

Be politinių partijų daly
vavimo 1824 m. rinkimuose, 
keturi vadai kandidatavo į 
prezidentus. John Quincy 
Adams (sūnus antrojo pre
zidento John Adams) lai
mėjo. Jo oponentas buvo 
Andrew Jackson. Iš šito 
kontesto kiek metu vėliau 
išsivystė dešinysis sparnas 
— National Republicans 
(Adamso rėmėjai), vėliau 
žinomi vardu “Whigs.” 
Kairysis sparnas pavadin
tas Democratic Republicans 
(Jacksono rėmėjai), kurie 
vėliau pavirto į demokra
tus.

Dabartinės D e m o k ratų 
partijos pradžia datuota 
nuo Jacksono prezidentinių 
rinkimų 1828 m., bet ji nori 
savo pradžią ir politinę filo- 
zofiją įsteigti nuo Jefferso- 
no laikų. Jis pavadintas 
partijos pelitiniu tėvu.

1830 metais National Re
publicans susiorganizavo į 
“Whig” partiją ir vardu 
komerciniu ir industriniu 
interesų pasipriešino Jack- 
sonui. Jie buvo pasekmingi 
1840 m. prezidentiniais rin
kimais (William Henry 
Harrison) ir 1848 m. (Za
chary Taylor). 1850 m. 
vergų klausimas suskaldė 
partiją. Greitai disintegra- 
vo.

Kansas-Nebraska Įstaty
mas iŠ 1854 m. pasiūlė ati
daryti šiaurinę Mississippi 
teritoriją vergijai; Vyrai, 
išrinkti į Kongresą balsuo
ti prieš tą įstatymą, nebuvo 
partijų nariai, juos vadino 
“Anti-Nebraska Men.” 1854 
m. gavo daugumą balsų ir 
kartu su “Whig” partijos 
anti-vergijos nariais pradė
jo šiandieninę republikonų 
partiją, kuri 1860 m. išrin
ko Abrahomą Liricolną pre
zidentu.

Kada Civilinis karas pra? 
sidė jo 1861 m., sustiprin
damas pietus prieš šiaurę 
dėl atsiskyrimo ir vergijos, 
daugelis demokratų rėmėjų 
iš šiaurės, kurie rėmė Uni
ją, prisidėjo prie republiko
nų, vardu Constitutional 
Union Party. Po karo par
tija išnyko ir jos nariai pri
sidėjo prie demokratų ir 
republikonų.

Nuo 1826 m. čia įvairios 
mažumų partijos pasirodė 
ir kartais vaidino gana 
savrbią rolę tautos ir* vietų 
reikaluose. Nieks iš jų ne
išėjo ir nariai prisidėjo 
prie didžiulių politinių par
tijų, ir tokiu būdu padėjo 
nustatyti tų partijų politi
ką. Kartais mažumų par
tijos buvo gana stiprios pa
veikti prezidentinių rinki
mu rezultatus, v

Common Council



I , ALDU) REIKALAI
LLD 15-tos Apskrities 
iKonferencijos Protokolas

LLD 15-tos apskrities meti
nė konferencija Įvyko kovo 25, 
2956 metais, Cleveland, Ohio.

Konferenciją atidarė komi
teto pirmininkė Ona Gendrė- 
nienė 10 valandą ryte. T man
datu -komisiją išrinkti: S. Ka
zilionis ir P. Nemurienė. Iki 
mandatu komisija sutvarkė 
mandatus, pirmininkė pakvie
tė delegatus pakalbėti. Kal
bėjo P. Nemura. J. Krosin, L 
Stripeika, A. Kazilionis, J. 
Paltoif ir J. Petraus. Manda
tu komisija raportavo, kad 
/Regatų randasi nuo 22-ros 
Ifuopos 7 ir nuo 190-tos kuo
pos 8 delegatai. 51, farmerių 
kuopa, delegatų neprisiuntė, 
tik raportas buvo prisiųstas 
anksčiau. Apskrities komite
to nariams, kurie susideda iš 
7, buvo suteiktas sprendžia
mas balsas, konferencija su
sidarė iš 22 su sprendžiamais 
balsais.

Konferencijos pirm, išrink
ta Ona Kazilionis, sekr. J. N. 
Simans ir laiškų bei raportų 
skaitymui J. Petra lis. Rezoliu
cijų komisijon Petronė Nemu
ra ii- Agota Palton.

Skaitytas protokolas iš pra
eitų meli.i konferencijos ii- pri
imtas kaip parašytas.
I Skaitytas pasveikinimas ir 
pranešimai nuo Centralinio 
komiteto. Tarpe p ra nešimų 
buvo: kad mūsų organizacijos 
tėvas L eonas Prūseika jau 
baigia rašyti knygą. Taigi, jei
mes vįsi tinkamai darbuosi
mės, tai ir šiemet gausim 

puikią knygą, sako Centro se
kretorius Jonas Grybas. Taip
gi praneša, kad apsigynimo 

, darbas tebėra- apsigynimo pa
liety ir jis bus varomas iki 
laimėjimo. Sveikinimas ir vi
sas jo turinys buvo vienbal
siai priimtas, o
1>D 15-tos Apskrities 
Komiteto Raportas

Komitetas atlaikė 1 susirin- 
/ kimus, surengė jubiliejinį pik- 
1 niką bendrai su 22 ir 190 kuo- į 

' pomis, kuris davė $100 pelno. 
IS Visas pelnas buvo perduotas i 

) Jfnygų fondą. Taipgi komite- 
/ tas surengė spaudos pikniką, 

kuris davė $237.73 pelno. Vi
sas pelnas išdalinta laikraščių 
paramai. Viso komitetas išau- 
kojo, 1955 metais, $367.26. 
Apskrityje gyvuoja 3 kuopos, 
1955 metais nustojo 16 narių, 
3 iš jų mirė: Jurgis Gabriu
kas, Jonas Daraška ir Juo
zas Pabalis. Gauta 3 nauji na
riai ir pabaigoje 1955 metų 
apskrityje buvo 151 narys. 
Pabaigoje 1955 metų ižde bu
vo $20.43. šiais metais iždas 
paaugo iki $71.43. Sekreto- 

*!Tis J. N. Simans. t
zVpskrities kuopų raportai

22 kuopa turėjo 6 susirin-j 
Ūmus. nustojo 8 narių ir pa-1 
baigoje 1955 metų turėjo 60' 
narių. Pardavė 35 Vilnies Ka-

tyndorius. Praeitais metais iš- 
aukojo Centro apgynimui ir 
kitiems apšvietos reikalams 
$195, ir šiais metais jau išau
tojo $7o. Turėjo 4 parengi
mus. Sekretorius Julius Kro
sin.

51 kuopa susirinkimų turė
jo 3, naujų narių gavo 1 ir 
•'^baigoje 1955 metų turėjo 
\!T> narių. Suruošė 2 parengi- 
nyus, literatūros išpardavė už 
$5.25 ir apšvietos labui išau
tojo $110. Su pabaiga 1955 

Mietų ižde turėjo $111.54. Se
kretorius Jonas Rūbas.

190 kuopa turėjo 4 susirin
kimus, vieną paskaitą ir 3 pa
tingimus. Gavo 2 naujus ita
lus, nustojo 8 ir pabaigoje 

7955 metų turėjo 77 narius. 
Pardavė 35 Vilnies Kalendo
rius, išaukavo $144.20 apšvie
tos labui ir prisidėjo prie su
rengimo jubiliejinio pikniko, 
dėl knygų fondo, kuris davė 
pelno $100. Ižde, su pabaiga 
praeitų metų turėjo $8.24. Se
kretorius J. Zebrys.

Apskrities komiteto ir kuo- 
raportai priimti vienbal

siai.

3 pusi, Laisvė (Liberty). Penktad. Bal. (April) 13, 1956

Nutarimai

Nutarta surengti pikniką 
apšvietos labui ir išrinkta Į 
komisiją Jonas Stripeika, Ju
lius Krosin ir Petrone Nemu
ra.

Nutarta pasiųsti užuojautos 
ii pasveikinimo laišką sergan
čiam LLD 22 kuopos nariui 
Petrui Rodgers, kuris .jau se
nokai kaip serga. Draugas 
daug rūpinasi apšvieta, plati
na spaudą.

Konferencija padare pasta
bą kuopoms pildyti 1954 me
tų konferencijos nutarimą, ku
riame sakoma : “Nutarta Įves
ti kuopose platesni draugiš
kumą: Nariui susirgus ar at
sitikus kokiai nelaimei kuopos 
valdyba privalo paskirti porą 
lankytojų iš sergančio nario 
apylinkės tokį narį atlankytu 
suteikti jam užuojautą ir 
draugiškai patarnauti sulyg 
geriausios išgalės”.

Nutarta paaukoti iš apskri
ties iždo $60 Įvairiems apšvie
tos reikalams. Aukas paskirs
tys naujai išrinktas komitetas. 
Skaityta rezoliucija už taikos 
išlaikymą ir priimta vienbal
siai.

Sekantiems metams vien
balsiai užgintas senasis apskri
ties komitetas, kuris susidėjo 
iš: Ona Gendrich, Marė Gėd
ini n, Marė Nikas, Jurgis žob
eys. Julius Krosin. Jonas Stri
peika, Stasys Ivan ir J. N. 
Simans.

Konferencija baigėsi pusė 
po pirmai valandai po piet. 
Konferencijai pasibaigus, pra
sidėjo pietūs, kuriuos patie
kė apskrities komitetas.

Ona Kazilionis, pirm.
Juozas N. Simans, sekr.

Rezoliucija už taikos 
išlaikymą

• Kadangi šioje atominėje ga
dynėje numesta viena bomba
gali sunaikinti 
per tūkstančių 
kę ir sunaikinti 
rui išsivysčius i 
ra, mažai kas i 
tu.

visą gyvybę 
.mylių a py Ii n- 
miestus, o ka- 
pasaulini ka

is pasaulio lik-

Torlėl šioje gadynėje karas 
yra nedalcistinas. Šioje gady
nėje pastovios taikos išlaiky
mas yra būtinas, gyvybinis rei
kalas, kiekvieno žmogaus gy
vybės išlaikymo reikalas.

Todėl LLD 15-tos apskrities 
konferencija, Įvykusi kovo 
25, 1956 metais, Cleveland, 
Ohio, ragina visas LLD kuo
pas ir pavienius narius bei tai
kos šalininkus dėti didžiausias 
pastangas išlaikymui pasto
vios taikos ir stoti talkon prie 
taikos organizacijų, veikian
čių už pastovios taikos išlai
kymą. Rezoliucijų komisija:

Petrone Nemura 
Agota Palton

PAINTED DESERT URANIUM
& OIL CO.

WASHINGTONO KORPORACIJA
Užsiimanti Ieškojimu Uraniumo ir kitų metalu 
nuosavybių Daybreak plotuose, Spokane County, ir 
Ferry County, Washingtono valstijoj: taipgi Grand 

ir San Juan County, Utah.
PASIŪLYMAS PUBLIKAI

12,000,000 šorų common capital stock po ic. uz. Šerą 
pilnai išmokama ir non-assessable.

Dėl cirkuliaro rašykite:
W. M. FREDERICKS Secretary-Treasurer

725 Peyton Building, Spokane 1, Washington
The Statutory Statement yra įteiktas Washingtono 
valstijoj ir yra prieinamas patikrinimui 'County’s 

ofise, 737 Peyton Building, Spokane, Washington.

Lietuvių Svetainėje
29 Endicott Street

Gerbiamieji!

Brooklyn, N. Y. A Jvyks ;Sekn’a<li»n’ 
--------- ------------- v Gegužes 6 May

Pradžia 3:30 v. popiet

LIBERTY AUDITORIUM
Atlantic Avė. ir 110th St., Richmond Hill, N. Y.

W. M. Fredericks, Secy-Trcas, Telefonas: Madison1 1851 
725 Peyton Building 
Spokane 1, Washington.

Please send me offering Circular on
PAINTED DESERT URANIUM & OIL CO.

Name (print) .........  :.....................................
Street ....................................................................................................
City .....................................................................................................

Dept. L

Spaudoje matome, kaip visur ruošiamasi 
sukėlimui $15,000 fondo išlaikymuiLaisvės 
dienraščiu. Visur ruošiama pramogos tam tiks
lui, visi darbuojasi, kad tikslas būtų atsiektas. 
Mes visada vajuose būdavome pirmose eilėse, 
tai pasirūpinkime ir šiemet išlaikyti savo garbę. 
Dalyvaukime bankete, papietaukime, pasilinks
minkime ir paremkime savo dienraštį finansi
niai.

Banketas bus perteklingas, visi džiaugsitės 
atsilankę. Kviečiame ne tik woreesteriecius, 
bet ir iš kitų apylinkes miestų apsilankyti į šį

Rengėjai

Worcester, Mass. A 
-----------------------Gegužes 19 May

Prasidės 7:30 v. vakare

LIETUVIŲ SALEJE
29 Endicott Street, Worcester, Mass.

Operetėje “Grigutis” yra visko, ko, tik galima 
. tikėtis veikale. Operetėje aidės 20 dainų, visokių 
dainų: solistams, duetams, moterų, vyrų ir miš
riems chorams. Randasi jaudinančios dramos ir 
lyg ašarų prajuokinančių momentų. Giliančiai 
pašiepia kai kurias žmonių silpnybes.1

Montreal, Canada
Reikalauja lygaus užmokesčio

Rymo katalikiškų mokyklų 
moterys mokytojos reikalauja 
lygaus užmokesčio, kokį gau
na vyrai mokytojai. Vyrų mo
kytojų metinė alga dabar sie
kia nuo '$2,500 iki $4,500. 
Bet jie reikalauja pakelti al
gas mažiausiai iki $3,000. To 
paties lygiai reikalauja ir mo
terys mokytojos.

Iš tikrųjų, kodėl moterų tu
rėtų būti žemesnės algos, kuo
met jos atlieka tą patį moky
tojavimo darbą kaip ir vyrai 
mokytojai.
Sąžiningas taksų mokėtojas/

Vietos federalio taksų de- 
partmento įstaigoje, tarp dau
gelio kitų atėjusių taksų mo
kėjimo laiškų, rastas laiškas, 
kuriame Įdėta $1,000, su ma
šinėlė, be parašo, raščiuku, 
pažymint, kad .jis apsimoka 
skolas už nedamokėtus taksus 
bėgyje kelių pastarųjų metų.

Taksų departments atsisa
kė paskelbti pilną raščiuko 
turinį bei banknotų dydį ir 
skaičių, su tikslu, kad būtų 
galima pripažinti tikrą laiško 
ir pinigų savininką, jei jis ka
da prieitu išvados pasisakyti 
departmental, kas jis yra.
Iš LLD kuopų veikios

Pora savaičių atgal Lietu
vių Literatūros Draugija 47 ir 
137 kuopos kartu atlaikė ben
drą savo regu barinį susirinki
mą. Susirinkimas buvo skait
lingas ir gyvas savo pobūdžiu. 
Aptarus savo organizacijos 
kasdieninius reikalus, plačiai 
ir draugiškoj’ dvasioj apdisku- 
suota, pasikeista mintimis 
apie pasaulinius įvykius.

Po to buvo apdiskūsuota ar
tėjantis LLD Kanados kuopų 
atstovų suvažiavimas, kuris 
įvyks pabaigoje šio mėnesio 
Toronte. Susirinkimas išrinko 
penkis delegatus atstovauti 
suvažiavime abi Montreal© 
LLD kuopas.
Susižiedavo

Ona žižiūnaitė (vargoni
ninko duktė) susižiedavo su 
Šilkausku. Juodviejų vestuvės 
Įvyks rugpjūčio mėnesį. Taip
gi Angelin Narg.eliūtė susižie
davo su kitataučiu jaunikai
čiu. Neteko patirti, kada juo- 
d vi ej ų vestu vės į vy ks.
Išvažiavo aplankyti 
sergančią seserį

Teko sužinoti, kad Aidašiu- 
plevičienė išvyko į Jungtines 
Amerikos Valstijas. Philadel
phia, Pa., aplankyti ten savo 
sergančią seserį.
Serga

Ona šililienė, iš Rosemonto, 
susirgusi ir randasi Verdun 
General ligoninėje. * 
Mirė

Balandžio 2 d., staiga ir ne
tikėtai mirė Marijona Pela- 
kai’.skienė (Genevičiūtė), su
laukusi apie 60 metų amžiaus. 
Velionė paliko nuliūdime vy
rą Jurgį Pelakauską ir du 
broliu1, vieną čia Montreale, o 
kitą JAV. J.—

Philadelphia; Pa.
1 ’

Visokios naujienos '<

Komercinė spauda visoj ša
ly girdamosi rašo apie. Ameri
kos žmonių gerbūvį. Ir beveik 
visi garbina dabartinę repub- 
likonų administraciją, kad tik
tai republikonai sugeba šalį 
tvarkyti ir teikti žmonėms ge
ruosius laikus! štai kokie ge
ri laikai mūsų ♦ didmiestyje : 
Balandžio 3-ą dieną Evening 
Bulletin net susirūpinęs pa
skelbė miesto bedarbių skai
čių. Sako, kad dabar mieste 
randasi 72,500 bedarbių. Iš 
to skaičiaus esą 70% juodvei- 
džiai. 10,600 gauna iš miesto 
pašalpą.
Miestas užmokės 
republikonams $134,835

Po 67-nių). metų republiko- 
i nu valdymo miesto adminis
tracijos, 1951 m. tapo išrink
tas pažangus demokratas ma
joru J. Clark, ir didžiuma de
mokratų miesto tarybos narių. 
Demokratai, užėmę valdiškas 
vietas 1952 m., tuojau pradė
jo valyti prišvinkusį korupci
ja lizdą miesto rotušėje. Pa
leido nuo darbų virš 200 re p. 
darbininkų iš rotušės raštinių. 
Didelio piktumo ir keršto ap
imti, republikonai iš svarbes
nių ir riebiai apmokamų dar
bų griežtai pareikalavo, kad 
juos sugrąžintų į jų senus 
darbus. Tačiau demokratai 
nekreipė nė at,ydos. Tuomet 
republikonai, daugiausia bu
vusio šerifo^ darbininkai, krei
pėsi į. teismus, kad jiems mies
tas darbus duotų, arba dide
les sumas pinigais užmokėtų.

Po penkių metų bylinėjimo
si, šį mėnesį teismas priteisė, 
kad miestas privalo užmokėti 
15-kai buvusių darbininkų 
repub. $134,835.

Geras uždarbis politikių- 
rianis, nieko nedirbus.
Dar vis nesusitaiko

Philadelphijos priemiestyje
j Lester Westinghouse kompa- 
i nija vis dar nesusitaiko su 
savo darbininkais. Kompanija 

į nori panaikinti nuo seniai 
1 pradėtą, vadinamą kontraktų 
(gang work), kur darbinin
kai, susitarę po penkis, ar še
šis, paimdavo kontraktu vieno
do darbo šmotus, ir skubėda
mi, prakaituodami gerai už
dirbdavo. Kompanijai pasiro
dė ant mašinų, kad darbinin- 

| kai taip dirbdami perdaug už- 
i dirbdavo. Antra priežastis tai 

WORCESTER, MASS.

Speciali® Pranešimas

Pradėjimui sukelti Laisvei $15,000 Fondo

BANKETAS
Rengia LLD 11 kp. ir kviečia visus atsilankyti

Tas svarbus pokylis įvyks sekmadienį

Balandžio 15 April
Pradžia 5-tą valandą popiet

kompanija atsisako priimti 
prie darbo tuos darbininkus^ 
kurie laike streiko buvo areš
tuoti neva už riaušių, kėlimą.<. <■

Lesterio lokalas 107 United 
Electrical Workers yra pa
žangesnis už visus kitus loka
lus tos unijos. Ii- kompanija 
labai šio lokalo neapkenčia.

Streikielriąi dar negavo vals- 
tijinės bedarbių pašalpos, ku
ri buvo jiems teismo pripažin
ta, nes National American 
Manufacturers Assoc, apelia
vo' Į aukštesni teismą, kad 
valstija nemokėtų streikie- 
riams pašalpos, žemesnis teis
mas seniau pripažino pašalpą 
dėl to, kad tai nebuvo strei
kas, bet Westinghouse Komp. 
paskelbtas lokautas.

Mūsų apylinkei praėjusi žie
ma parodė savo dantis! O jau 
tie tamsūs, paniurę debesys 
retai kada išsisklaido, ir nesi
gaili savo ašarų išlieti. Pra
eitą šeštadienį perdien labai 
lijo, o vakare snigo. Sekma
dienį, bal. 8-tą, labai snigo su 
griausmu.

Laisvės Reporteris

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNĄ
Nors karta susilaukėme savo kalboje žodyną. Išleistas Lietuvoje. Didelė 
knyga, stipriais apdarais. Tai naudingiausias dalykas turėti savo na
muose, ypač tiems, kurie rašo spaudai) ir kitais reikalais.

Kaina $5.50. Persiuntimą Apmokame 
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

Gaunamas Laisves Knygyne, 110-12 Atlantic Ave.,'Richmond Hill, N. Y.

OPERETE “GRIGUTIS”
Penkių Aktu

V k-

Ją suvaidins AIDO CHORAS 
iš Brooklyn, N, Y.

Aido Choro gastrolė įvyks sekamose vietose:

r\ Įvyks Sekmadienį
Bal. 22 April

Pradžia 4 :30 v. popiet

Newark, N. J.

UKRAINŲ SALEJE
57 Beacon Street, Newark, N. J.

Brockton, Mass. A šeštadienį
------------  ----------v Bal. 28 April

Pradžia 7 vai. vakare

LIET. T. NAMO SALEJE
8 Vine Street, Montello, Mass.

'i

a™ cope
T

PRIE DIDŽIŲJŲ
AMERIKOS EŽERŲ

(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 
prenumeruojant Balzako raš
tus, mūsų knygynuose stovė
jo ilgos norinčiųjų; užsiprenu
meruoti eilės, jis nepatikėjo:

—To negali būti!
Teko, kaip sakoma, prisie

kinėti ir dievagotis. Paskui 
šeimininkas pakvietė mus 1 
koncertą. Buvo atlikti Rosini, 
Mocarto, Štrauso ir Bethove
no kūriniai. Mūsų visų nuo
mone, tai buvo geras orkes
tras ir geras koncertas. Pro
gramoje buvo parašyta, kad 
laukiama atvažiuojant Oistra- 
cho...

Mes ruošėmės palikti Kliv- 
lendą.

Ne, mes neužmiršome chu- 
i liganų niršulio perkreiptų vei
dų. Bet ne jie labiausiai 
įstrigo mūsų atmintyje, o tie 
tikrieji amerikiečiai, kurie 
karštai myli savo šalį ir, no
rėdami jai gero, siekia savi
tarpio supratimo su- kitomis 
tautpmis. Rimti ir garbingi 

žmonės visur nuoširdžiai ger
biami !

Kai kilome liėktuvu į orą, 
dulkė smulkus lietus, ir pro 
jo šydą vos ryškėjo Erio eže
ro kontūrai. Tikriausiai, ten 
ir dabar sėdėjo “kankiniai” 
meškeriotojai — tokie pat, 
kaip ir tie, kurie sėdi Pa- 
maskvio paežerėse. Norėtų
si paguosti mūsiškius meške
riotojus ir jiems pasakyti, kad 
Erio žuvys kibo prastai, ir * 
klivlendiečiųĮ žmonos sąmojin
gai šaipėsi iš menkučio vyrų 
laimikio — lygiai taip, kaip 
kartais esti ir pas mus.

Kažkur nuošalyje pasiliko 
Detroitas, po lėktuvo sparnais 
tolo vėjo raibinamaš Mičiga
no ežeras, mes suvalgėme po 
sumuštinį Miluoki aerouoste, 
ir lėktuvas nuskrido viršum 
Ajovos, Nebraskos Ir Kolora
do valstijų uolotųjų kal
nų link. . .

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

/



Great Neck, N. Y.
Linkimos išleistuvės

Kovo 8 d. greatnpkiečiai 
surengė linksmas ir įspūdin
gas išleistuves * savo myli
miems piliečiams Jovanai ir 
Pranui Klastadskams. Susirin
ko apie šimtas draugi; ir pa
žįstamų pagerbimui ir atsi
sveikinimui savo ilgamečių pi
liečių Klastauskų. Stalai bu
vo apdėti valgiais ir gėrimais, 
o užbaigai suteikė ir meninę 
programėlę. Rengimu* rūpinos 
Great Notėto Lietuvių Piliečių 
Klubas.

Daugelis apgaislestavo, tūli 
net priei ašarų priėjo, kad 
Klastauskai apleidžia Great 
Necką. Kiekvienas prisiminė 
jų nuopelnus ir darbus visuo
menės labui, išsireikšdami, 
kad vargiai bebus kiti tokie 
Great Necko piliečiai, kurie 
tiek rūpintųsi visuomenės la
bui, už ką jų vienatinis apmo
kėjimas, tai pasitenkinimas, 
kad jie ne tik buvo naudingi 
sau, ai e ir visu men ei. Buvo 
linksma matyti, kad Jovana 
ir Pranas Klastauskai tiek 
daug užsipelnė iš savo miesto 
visuomenės, bet sykiu ir liūd
na, kad jų nenorėjo iš savo 
tarpo paleisti, bijodami, kari 
jiedu bus nepavaduojami...

Kad yra pamato nenorėti 
Klastauskų paleisti iš Great 
Necko, tai neabejotina tiesa. 
Per keturiasdešimt metų Pra
nas Klastauskas veikė visuo
menei, kiek išgalėjo. Kur ir 
kada tik buvo tveriama kokia 
organizacija, P. Klastauskas 
dirbo dėl jos pasekmių; kada 
meninės grupės organizavosi 
—choras, teatrai, prakalbos ir 
kiti savišvietos darbai, jis vis 
pirmose eilėse buvo dėl pa
sekmingo darbo. Politinių rei
kalų niekados neapleido. Jis 
visuomet buvo pirmutinis nu
rodyti, kas gero dėl visuome
nės, ypatingai dėl darbininkų.

Jovana Klastauskienė visuo
met dalyvaudavo parengi- 
tnuose, o dažnai ir fiziniai 
prisidėdavo parengimų dar
buose. Ji nesykį yra ištiesus 
pagalbos ranką tiems, kurių 
gyvenimas prastesnis už jos. 
Taigi Jovanos ir Prano Klas- 
tauskų| niekados neužmirš 
greatneckiečiai, nepavaduoja
mų savo draugų . . .

Klastauskai persikelia gy
venti į Huntington, L. I., o sa
vo puikiuosius namus užlei
džia dukrelės šeimynai.

Meninį programėlę išpildė 
brooklynieciai Grabauskas ir 
Grybas.

A. Gilmanas

SERGA
Antosė Walter, Juozo ir 

Marijonos Sprainių duktė, ba
landžio 10-ą buvo operuota. 
Randasi ligoninėje, 50 Greene 
Ave., Brooklyne. Lankymo 
valandos £ iki 4 ir 7 iki 8. 
Kambarys 2-A-

Ligonės motina Sprainienė 
pati yra dalinai ligonė. Ei
nant gatve kažkaip skaudžiai 
nudiegė koją. Tas dieglys vis 
dar nesiduoda prašalinamas, 
nors jau kelinta savaitė su 
daktaru matosi. Ji gydosi na
mie, 3173 Shore Parkway, 
Brooklyn 35, N. Y.

Abiem linkime greitai pa
sveikti.

Sprainienė ir jos duktė yra 
nepaprastai draugiškos, ma
lonios moterys. Ir darbščios. 
Uoli Lietuvių Kultūrinio Cent
ro patrijotė, Sprainienė į tos 
įstaigos iškilmes atvyksta su 
keliomis dešimtimis savo gi
minių ir draugų. Ji suruošia 
šaunią, puotą puotoje. Tiesa, 
kad tame jai talką suteikia 
mylima jos duktė ir jos drau
gės. Tačiau tas jau pasako, 
jog toje šeimoje ir su drau
gais sugyvenimas malonus, 
kad tokį darbą gali nudirbti 
bendrai. Nedaug kas mūsų lai
kais turi laimės džiaugtis to
kia šeimos ir draugų talka.

Už šią žinią ačiū šeimos 
draugei Marijonai Kalvaitie- 
nel, ji pranešė telefonu.'

NwWko^<^ėž^2lnft h
Uždarė dvi dirbtuves, 
kurios yra pavojingos

Ugnies komisijonierius Ca
vanagh, kuris žadėjo uždary
ti visas dirbtuves, kurios ne
silaiko saugumo nuo gaisrų 
taisyklių, jau padarė pradžią. 
Jis uždarė dvi mažas dirbtu
ves viename name Bronxe, da
vęs savininkams tik vienos va
landos įspėjimą.

Tame1 name, sakė jis, nusi
žengta net 28 saugumo taisy
klėms. “Gaisrui ten prasidė
jus, sakė jis, pilnas pulkas 
gaisrininkų galėtų užsimušti”.

Cavanagh sako, kad dabar 
gal ir kiti pasimokins iš to pa
vyzdžio.

Macy bando įkalbėt žmonėm 
kad viskas kaip paprastai

Komercinėje spaudoje pasi
rodė dideli Macy garsinimai, 
kurie sako: “Busness as Usu- 

kitaip sakant, biznis 
paprastai. Bet kas 

nuėjo prie Macy 
ar tai Manhattane, 
arba kituose prie- 
surado, kad vis

ai 
eina kaip 
trečiadienį 
krautuvių, 
Jamaicoje 
miesčiuose,
kas ne taip jau paprastai — 
kad faktinai viskas kitai]).. ..

šimtai, pikietų juosė didžiu
lę Macy krautuvę mieste, 
Manhattane. Aplink sukinė
josi ir šimtai policininkų, pasi
rengę ginti streiklaužius, jei
gu tokių atsirastų. Bet jų ma
žai buvo. Pirmadienį, pirmą 
streiko dieną, policininkai su
žeidė vieną streikierę, kuri 
bandė pastoti kelią sunkveži
mio vairuotojui, atvežusiam 
prekes iš sandėlių.

Bet mažai tokių draiveriu

Tunisija jau turi premjerą 
švelnu nacionalistą Bourgibą 
cionalistų vadas Bourgui-

Tunisas. — Švelniųjų na- 
ba tapo paskirtas pirmuo
ju nepriklausomos Tunisi- 
jos premjeru. Bet kita na
cionalistų grupė teigia, kad 
tai dvejopa apgavystė: nei 
Bourguiba nacionalistas, 
nei Tunisija nepriklausoma.

Tie nacionalistai teigia, 
kad Tunisija nepriklauso
ma tik iš vardo, kad ji 
lieka kolonija, kad Bour
guiba, kuris praeityje bu
vo nacionalistas ir kovoto
jas už Tunisijos laisvę, pa
sidarė francūzų kolaborato- 
riumi.

Krašto Bei (karalius) Si- 
di Mohamed Al Amin tuo 
tarpu prisaikdino Bourgui- 
bų premjeru. Jis taipgi iš
rinktas ♦ parlamento pirmi
ninku. Parlamentas taip
gi sudarė komisiją, kuri 
parašys Tunisijos konstitu
ciją.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA 
Užrašykite Laisvę savo draugui

Medaus Pagelba Šalčiuose
Slogų pergalėjimui ir apsisaugojimui nuo slogų 
yra naudinga gerti arbatų su medumi. Arbata 
su medumi atšildo kūnų, o skystimas bendrai 
yra naudingas kūno valymui. Suvaidins Liaudies Teatro Žymiausi Artistai:

Laisvės įstaigoje galite gauti garsiojo bitininko 
Končiaus medaus. Šviesus, liepų žiedų medus. 
Turime sucukrėjusio ir skysto tos pačios rūšies.

Režisieris JONAS VALENTIS. Jis taipgi _dalyvaus ir vaidinime. Kiti 
veikiantieji asmenys: ADELĖ DAINIENE, EVA MIZARIENe ir PO
VILAS RAINYS. ’

Kvorta $1.25, Pusė Galiono $2.50
Kitur nesiunčiame. Tik užėję galite gauti

Būtinai pamatykite šį įdomų vaidinimą, turėsite daug sau malonaus pasi
tenkinimo. Aukščiau paduoti vardai vaidinime dalyvaujančių asmenų pa
sako, jog vaidinimas bus puikiai atliktas. 

f

Šią labai įvairią ir gražią programą matysite NEMOKAMAI

4 pusi. Laisve (Liberty). Penktad. Bal. (April) 13, 1956
■ s.... -■

už aukštesnes alsas, už
sausesnes darbo salvsas

darbo
daugiau

Mat, 
turi 
net

Antradienį apie 500, o tre
čiadieni virš 1,000 gaisrinin
kų pikietavo prie City Hali 
rūmų, reikalaudami, kad bū
tų pakeltos eilinių gaisrinin
kų algos. Jie taipgi reikalavo, 
kad gaisrininkams būtų suda
rytos kiek saugesnės 
sąlygos, samdant 
gaisri n i n k ų komandoms, 
kai vienas gaisrininkas 
atlikti dviejų ir kartais 
daugiau žmonių pareigas, pa
vargimas ir išsišekimas stato 

atsirado. Tie augaloti stiprūs 
vyrai, kurie vairuoja trokus, 
pagerbė pardavėjų, didžiumo
je moterų, pikieto linijas.

Garsinimas spaudoje sakė, 
kad krautuvėse dabar galima 
gauti “geriausio personalo ap
tarnavimą”. Mat, vietoje dar
bininkų, ten dirbo direktoriai, 
vice- d i re kt oria i, p ri ž i ū retoj a i, 
vyresni sekretoriai ii- kitokie 
bosai bei boseliai. Su pasidi
džiavimu garsinime pasakyta, 
kad dirba ir “pats preziden
tas”. Kitaip sakant: “Eikite, 
žmoneliai, pirkite pas mus, 
jums patarnaus tokie1 garbin
gi žmonės, kaip pats Macy’s 
direktorius!”

Bet didžiulė dauguma pir-

“Ne, dėkui, mums tokios 
‘garbės’ nereikia, mes ne- 
streiklaužiausime”.

kad
per

Jūrininkai primena laivą 
kompanijoms apie reikalą 
persvarstyti algą kėlimą

Jūrininkų unija (National 
Maritime Union) priminė lai
vų kompanijoms, kad neužil
go reikės susieiti ir pasikalbė
ti apie algas. Mat, trijų me
tų kontraktas numato, 
tam tikrais protarpiais 
kontrakto periodą unija .turi 
teisę reikalauti algų persvars
tymą.

Unija, žinoma, reikalaus 
aukštesnių algų. Laivų kom
panijos dar nieko neatsakė. 
Jos tylėjo ir turėjo vilties, 
kad gal unija šiuo kartu ne- ’ 
pasinaudos kontrakto punktu 
ir nereikalaus iš naujo atida- 

derybas. Bet jos apsiriko.ryti

AIDO CHORAS
Pamokos įvyksta kas penkta

dienio vakarą, Liberty Audito
rijos muzikos kambaryje. Pra- j 
džia 8 vai., baigiasi 10. Visi 
choristai prašomi atvykti. Dar 
laukiame ir naujų.

Aido Choro valdyba

Artistas Jonas Valentis
Dalyvaus Programoje

jo gyvastį į didesnį pavojų.
Uniformuotų gaisrininkų są

jungos atstovai miesto valdy
bai patiekė reikalavimus. Ei
linis gaisrininkas dabar gau
na $5,215 i metus. Kadangi 
nemenkas nuošimtis tos sumos 
eina pensijoms, apdraudai ir 
panašiems dalykams, tai dau
guma’ gaisrininkų turi sunke
nybių, pragyventi patogiai su 
savo šeimomis. Jie taipgi nu
rodo, kad gaisrininko darbas, 
kaip pavojingas, kaip reika
laujantis būti' tarnyboje viso
kiausiomis valandomis, turėtų 
būti žymiai geriau atlygintas. 
Jie reikalauja bent $7,000 į 
motus.

Amatininkai, pajieškodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

Koncertas ir
Vaidinimas

Rengia Laisvės Bendrovės Direktorių Taryba

Įvyks sekmadienį 2-rą valandą po pietųBALANDŽIO 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

.Tam akompanuos pianistas Frank Balevičius
•>

Aktas iš Komedijos “Lapkus”

Mokytojas ir jaunutė žmona 
lauks, iki ji turės 18 mėly

Brooklyno mokytojas Wald, 
kuris vedė vidurinės mokyk
los 17 metų mokinę, turės pa
laukti, iki jai sukaks 18 metų. 
Mergaitės tėvas M. Silverma- 
nas patraukė mokytoją teis
man, kaltindamas, kad jis su
vedžiojo jo nepilnametę dūk
ią, vesdamas ją slaptai.

Waldas buvo suimtas, bet 
dabar paleistas. Susitarta, 
kad jis negyvens su savo jau- 
namete žmona, o palauks, iki 

ši liepos mėnesi. Jisai turi 34 
metus amžiaus.

Jai sukakus 18 motų, ji pa
gal Įstatymus skaitysis pilna
metė ir 
ar nori 
Ji sako,
j’i savo mokytoją i

turės teisę nuspręsti, 
būti Waldo žmona.
kad neturi abejonių:]

vyrą m y- I

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

Mildred Stensler
Aido Choro Mokytoja

įvairus atsitikimai
(<i reii widi Village rasta už

mušta 7<) metų, Louise Zica- 
relli, (‘ks-mokytoja ii- žinomo 

kad ji buvo išprievartauta 
prieš tai, kaip ją užmušė.

Jos kūnas buvo rastas, sun
kiai sužalotas, tarpgatvejm

I Ameriką atskrido didžiau
sia šeimyna po taip vadinamu 
Tremtinių pagalbos aktu: vo
kietis Adam Gareis, jo žmona

Kali- 
apsi-

Jie išvyko
fornijon,

A bad

minti, 
tis jos

Namų tarnas Justino 
teisme liudijo, kad d? 
Howard Kesseler žiauriai mu
šė savo žmoną Joan, par- 
blokšdavo ją ant grindų, dau
žydavo jos galvą i sieną, o 

kad ją paskui nura- 
kad nereikėtų klausy- 
verksmų, jai duodavo 
tai mediciniškas ada-

tas.

Policija dar vis nesurado 
nusikaltėlio, kuris sviedė ac
tą i žurnalisto Rieselio veidą. 
Pats Riesel is dar 
bet manoma, kad 
pilnai aklu, kad 
dalį regėjimo.

ligoninėje, 
jis netaps 

turės bent

Augustinas lešmonta
Soli stas-B a r i to n as

HELP WANTED MALE

MECHANIKAS
Chevrolet, pageidaujama patyrusio. 
Darbas nuo kavalkų. Visos pašal
pos. Garantuota alga. Taipgi reika
lingas vienas abdnam darbui.

( RANK VENT SERVICE MGR. 
ERA M E-CH E V RO1 .ET 

Jericho Tpke & Roslyn Rd. 
Mineola, L. J.

(66-72

HELP WANTED—FEMALE

TYPIST
Puikiausia proga, taipgi naujai at

vykusiai. Kreipkitės tuojau tik laiš
ku į:

Gould Merserc Co.
35 Wsct 441h $t„ N. Y. C.

At t. c/o Mrs. Boohme

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
geros valios ir ryžto visų 
Laisvės skaitytojų, nuo visos 
pažangiosios lietuvių visuome
nės.

Tai vajus, kuriame gali da
lyvauti visi ir kiekvienas.

Visi turėkime galvoje' šį fak
tą : praėjusiais metais nete
kome keleto tuzinų gerų, nuo
širdžių laisviečių. Jų nebesi- 
randa gyvųjų tarpe. Mums, 
likusiems, teks jų vietą užim
ti ir šiame vajuje.

Aukokime patys ir raginki
me kitus tą patį daryti.

Darykime taip, jog vajui 
pasibaigus galėtume pasaky- .< 
t i: Laisvė gyvuoja!

Vienas dalykas dabar aiš
kus: Per diskusijas apie Sta
liną padidės demokratija vi
suose socialistiniuose kraštuo
se.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

šeštadienį, balandžio (April) 14 
d., įvyks LDS vakarienė, 408 Court 
St., Eliabethjjorte.

Prasidės punktuališkai 7 v. va k.
Gaspadinės pagamins gerą ir 

skanią vakarienę.
Visi kviečiami dalyvauti. Ku 

rio nebūsite, paskiau gailėsitės.
Komisija (71-72 U

BROCKTON, MASS.
Koncertas, šokiai ir trumpa ko

medija. Rengia Liuosybės Choras. 
Jvyks šeštadienį, balandžio (April) 
21 d., Lietuvių Tautiško Namo Sve- % 
tainėje, 668 No. Main St., kampas 
Vine St., Montello, Mass, (kur buvo ’ 
Park Theatre). Pradžia 7 vai. vaka
re. įžanga $1.00.

Programą pildys Liuosybės Cho
ras, vadovaujamas Albert Potsius. 
Bus solų, duetų, trielų ir vaidinimas 
komedijos. Programoje dalyvauja: 
Rožė Stripinis, Aldona Wallen-Dow
ning, Eidan Downing, W. Juodeikis 
ir Al. Potsius.

Gera muzika šokiams. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti. , 

Rengimo Komitetas i 
(72-75)

BROCKTON, MASS.
Operetė Grigutis, rengia Lietuvių 

Tautiško Namo Draugovė. Jvyks šeš- 
tadien'j, Balandžio 28 d., Liet. Taut. 
Namo salėje, 668 No. Main St., (ten 
kur pirma buvo Park Theatre), pra
džia 7 vai. vakare. Operetę Grigui i 
suvaidins Aido Choras iš Brooklyn, *

Tautiško namo viršutinės svetai
nės nenaudojome per 17 metų. Da
bar talkomis baigėme taisyti. Dide
lė, aukšta, erdvinga salė ir steičius. 
(Air conditioning). Yra visokie pa- 
rankumai. Kviečiame visus daly
vauti šiame parengime.

Komisija
(72-75)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIM0NA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

G«ral Patyręs Barbenti

■»+♦+♦♦♦♦« HI »♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦»

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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




