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t KRISLAI
40 mėty, kai V. Kapsukas 

atvyko Amerikon.
Parašykite.
“Grigutis”.
Sugrizusieji.

Rašo R. Mizara

šiemet sukanka 10 metu, 
kai i .Ameriką atvyko Vincas 
Kapsukas. Jis. rodosi, atvyko 
čion 1916 m. gegužes menesi.

Netenka nė sakyti, jog V. 
Kapsuko kad ir neilgas buvi
mas suvaidino svarbesnę rolę, 
negu kurio kito lietuvio laiki
nas čia buvimas. Manau, kad 
su tuo sutiks kiekvienas.

Jis atidarė daugeliui akis, y ....
jis parodė daugeliui kebą, jis 
daugelyje mūsų paliko dides
nę ar mažesnę dozę savo Įta
kos.

Būtu gerai, kad tie, kurie 
V. Kapsuką atsimena, parasy- 

* tu n (Al gus apie ji atsiminimus.
V. Kapsukas yra buvęs dan
ge 1 y j e 1 i et u v i u kol on i j u, sa k ęs 
prakalbas, dalyvavęs konfe
rencijose. kalbėjęsis, taręsis 
su veikėjais, su darbininkais 
ir darbininkėmis. Apie tai rei
kėtų parašyti, prisiminti 
spaudoje, Laisvėje arba Vil- 

< nyje.

Padarykite tai, please!

Vilniuje yra organizuoja
mas V. Kapsuko muziejus, 
kurio vadovai norėtu gauti V. 
Kapsuko nuotrauką - paveiks
lu, imtu Amerikoje. Ypatin
gai jie norėtu gauti paveiks
lus grupių — konferencijų, 
(te. — kuriose dalyvavo V. 
Kapsukas.

Kas turite tokių paveikslų?
O gal kas turite V. Kapsu-

* ko laiškų ar atviručių, rašytų
jums ?

Pittstoniečiui V. Valinčiui: 
ar jūs dar tebeturite origina
lus tų V. Kapsuko tėviškės 
nuotraukų, kurias, būdamas 
Lietuvoje, padarėte? Jei taip, 
prašau prisiųsti.

Gal kas iš skaitytojų turite 
visus 1917 metų žurnalo 
“Naujosios Gadynės” komp
lektus ?

Visa tai labai reikalinga.

Operetė “Grigutis” vaizduo
ja ukrainietišką kaimą, bet 
visa tai atitinka ir senosios 
Lietuvos kaimą.

Operetė iš paviršiaus atro
do “labai lengva’’, bet; ji nė
ra tokia: ji sudėtinga, pilna 
sąmokslų, aistrų, pavydo ir 
keršto. Suvaidinti ją gerai, 
kad visos “smulkmenos” būtų 

^atskleistos realistiškai, pilna
me grožyje, nėra lengva.

PraėjusĮ sekmadienį stebė
jau “Grigutį”, aidiečių stato
mą, antrą kartą. Kai kurios 

.scenos buvo įspūdingai atlik
tos, kitos — silpnokai. Tačiau 
Aido Chorui ir jo vadovei pri
klauso nuopelnas, kad su to
kiomis jėgomis, kokias turi, 
šią operetę suvaidino.

Beje, man rodosi, būtinai 
reikėtų šalinti žodžius “žy
dai”, “žydai”. Tai nereikalin-
ga!

' Š. m. balandžio 2.3 d. Lie-
tuvon sugrįžo didelė Argenti
nos lietuvių grupė — sugrįžo

Grįžta namo visokia u šie ji 
i pabėgėliai--net buvusieji

Vlasovo armijos kareiviai

Francūzai keršto sumetimu
bombarduoja Alžyro kaimus, 
užmušinėja civilius žmones

| New Yorkas. — “Times” 
i korespondentas Arthur J. 
| Olsen praneša iš Bavarijos, 
Vakarų Vokietijos, kad vis 
daugiau pabėgėlių grįžta 

j Į savo tėvynes Rytų Eu- 
i ropoję. Jis sako, kad tarp 
rusų pabėgėlių, kurie grįž
ta, randasi net buvę via-

I sovcai, tai yra, buvę de- 
I zertyrai, kurie tarnavo 
j išdaviko Vlasovo vadovau- 
I jamos armijos eilėse šalia 
| naciu prieš Tarybų Sąjun
gą. \ T

’ Jis mini kaip pavyzdį 
j Landshuto pabėgėlių sto
vyklos Sašą Lichonovičą, 
buvusį vlasovcą, kui’is pa
rašė laišką tarybiniam am
basadoriui Bonnoje ir da
bar grįžta namo. Lichono- 
viČ pasinaudoja paskelbta 
tokios rūšies pabėgėliams 
amnestija.

Korespondentas Olsenas

Neįleis Alžyran 
AFL-CIO atstovo

Alžyras. — Čia. norėjo 
atvykti Irvingas Brownas, 
AFL-CIO atstovas, kuris 
yra taip vadinamos Tarp
tautinės laisvųjų unijų 
konfedederac. valdybos na
rys. Ta konfederacija su
sideda iš dešinių unijų ir 
randasi po socialdemokratų 
įtaka. Brownas vyko Al
žyran, kad padėti ten or
ganizuoti dešines unijas.

Bet jam buvo uždrausta 
atvykti šalin, o tą drau
dimą uždėjo Francūzijos 
komisijonierius Alžyre La- 
coste, kuris pats skaito
mas socialistu.

Paryžiaus “l’Humanite” 
sako:

“Brownas visa laika vei
kė už unijų skaldymą, prieš 
komunistus. Jis geriausias 
dešiniųjų socialistų bičiu
lis, bet jis darosi perpavo- 
jingas mūsų valdžiai Al
žyre !”

namo, sugrįžo į savo gimtąjį 
kraštą, iš kurio prieš d augelį, 
metų juos išvijo skurdas ir 
politinė priespauda. , .

Vilniuje grįžusiuosius iškil
mingai. pasitiko skaitlinga 
žmonių minia, kurioje buvo 
kai kurie Lietuvos vyriausybės 
pareigūnai, universiteto profe
soriai ir studentai, žurnalistai, 
darbininkai.

Vilniaus miesto majoras J. 
Vildžiūnas pasveikino sugrį
žusius, o pastarųjų vardu at
sakė J. Dijokas:

—. . .Mes esame pasiryžę 
visomis jėgomis įsijungti įtai
kų kuriamąjį darbą. Mes su
grįžome čia, kad įsijungtume 
į kovą už komunizmo pastaty
mą. I Lietuvą sugrįš dar 
tūkstančiai lietuvių, kurie to
limame užjūryje nesurado lai
mės ir kurie tiktai savo myli
moje Tėvynėje tvirtai tiki su
kurti šviesesnę ateitį. . . 

sako, kad pabėgėliai, ku
rių Vokietijoje dar liko 
apie 220,000, atydžiai klau
sosi Maskvos, Varšuvos, 
Pragos, Vilniaus ir kitų 
radijo programų, kad jie 
skaito Berlyne leidžiamą 
pabėgėliams laikraštį už 
grįžimą namo ir t. t.

Visose stovyklose ir tarp 
pabėgėlių bendrai, sako 
“Times” korespondentas, 
grįžimas tėvynėn dabar y- 
ra vyriausia tema.

Lenkai paleido 
23,000 kalinių

Vis daugiau išlaisvina 
kiekvieną dieną; laisve 
bus grąžinta 80 tfikst.

, Varšuva. — Lenkai jau 
paleido iš kalėjimo 23,000 
politinių ir kitokių kalinių. 
Ir k as d i e n ą 1 a i s v i n a m a d au - 
giau. Amnestija, sakoma, 
palies apie 80,000 žmonių. 
Jiems bus gražinta laisvė, 
o daliai, kuriemš laisvė 
tuo tarpu nebus sugrąžinta, 
kalinimo terminas bus žy
miai 'sutrumpintas.

Tūkstančiai žmonių, ku- 
rie neseniai tapo išlaisvinti, 
jau gavo pastovius darbus 
ir įsijungė į krašto staty
bos darba. v

Čia neseniai lankėsi bri
tų darbiečių deputatas R. 
Crossmanas. Jis paskui ra-' 
še darbiečių žurnale “New 
Statesman and Nation,” kad 
jis Lenkijoje surado tokią 
diskusijų ir nuomonių lais
vę, kad net stebėjosi. Visų 
pakraipų žmonės atvirai 
viską diskusuoja ir pačioje 
Lenkijos spaudoje, sakė jis, 
vyksta karštos diskusijos 
visokiausiais klausiniais.1

Londonas. — Žymus bri
tų darbiečių teoretikas ir 
vadovas prof. G. D. H. Cole 
žurnale “New Statesman 
and Nation” sako, kad lai
kas eiti prie socialistų-ko- 
munistų vienybės. Jis. sa
ko, kad socialistinis inter
nacionalas padarė klaidin
gą žingsnį, kai atmetė ko
munistų vienybės siūlymą.

Baltimore. —George Ma
honey nepripažįsta pralai
mėjęs demokratines nomi
nacijas, nors eks-senato- 
rius Tydings gavo daugiau 
balsų. Mahoney reikalauja, 
kad balsai būtų iš naujo 
perskaityti.

Paryžius. — Premjeras 
Mollet išdėstė prezidentui 
Tito, kokie yra Francūzi
jos planai Šiaurės Afriko
je. Tito, kuris neseniai lan
kėsi Egipte ir kartu su 
Nasser i u pasisakė už arabų 
kraštų nepriklausomybę, 
informavo Mollet, kaip jis 
atsineša į tą klausimą.

. Išlaikymui Laisves Dienraščiu 

$15,000 Fondas
Prašome pasiskaityti laišką, kurį gavo Laisvės Ad

ministracija, pereitą savaitę:
“Miami, Fla. Jau beveik visi svečiai išvažinėjo at

gal į North’us, o vietiniai čia pasilikę visgi šiek tiek 
krutam. Pereitos žiemos sezonu uždirbom keletą do
lerių, tai dabar paskirstėm sekamai: Dienraščiui Lais
vei $100, Vilniai $100, Liaudies Balsui $50, J. M. Karso- 
nui, Lowell, Mass., $50, Literatūros Draugijai $10, ir V. 
Andruliui, Chicagoje, $10. Vasaros laiku, žinoma, yra 
mažiau progų, tai ir uždirbti gal nebus galima tiek, 
kiek žiemą. Bet mes bandysime ir ant toliau, kiek ap
linkybės leis, dirbti šį bei tą. Laisvietis.”

Šis laiškas kalba už save. Būtų gražu, kad ir kiti, 
kurie išgali, pasektų miamiečių pavyzdžiu.

$25.00 Prietclių Klubas
Šį kartą, gavome keletą narių į Prietelių Klubą. Ne- 

kurie įstojo su pilnu mokesčiu, kiti dalinai, prižadėda
mi po biskį mokėti.

■ Waterburio draugai ...............................  $100.00
! Laisvietis, Miami, Fla................................... 100.00
i Massachusetts Moterų Sąryšio konferencija^

(per N. Grybienę) ................................. 25.00
F. W., Ossining, N. Y........................................ < 25.00
Konstancija Karlonienė, Maspeth, N. Y............15.00
S. Sopaitis, New York City ........................ 5.00
Margaret Valinchus, New Haven, Conn..............5.00

(Tąsa 2-ram pusi.)

Nepaisant protestų

Britai prisirengia
karti du kipriečiu

Nicosia. — Britai pas
kelbė, kad jie nedovanos 
gyvybės dviem jauniems 
kipriečiams nacionalis
tams. kurie nuteisti mirti 
kartuvėse už “teroristinį 
veikimą.” Tie du kipriečiai 
yra Savva Karaolis ir And
reas Demetriou, abu 22 
metų amžiaus.

Paskutinei valandai 
prieš egzekucijas artinan
tis, protestai britų val
džiai plaukia iŠ visur. Grai
kijos valdžia oficiališkai 
kreipėsi į Londoną su ragi
nimu sulaikyti egzekucijas. 

Darbo unijų 
kovos lauke
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Washingtonas. — AFL- 
CIO prezidentas George 

| Meany ragino Kongresą i 
[pravesti įstatymais, kad! 
minimalė alga (doleris va- 
dandai) galiuotų ir milijo
nams darbininkų, kurių 
dabar jie neliečia: krautu
vių, žemės ūkio, raštinių ir 
1.t:

Philadelphia. — Staiga 
prasidėjęs sppntaniškas 
transporto darbininkų 
streikas pasibaigė tą pa
čią dieną, kai kompanija 
pažadėjo pasiduoti valdiš
kų tarpininkų nutarimui.

New Yorkas. — Atrodo, 
kad plieno darbininkams 
prisieis sunkiai kovoti už 
naują ir geresnį kontrak
tą. “Wall Street Journal,” 
kalbėdamas bosų vardu, 
jau įspėjo, kad “derybos 
nebus lengvos,” kitaip sa
kant — bosai laikysis už
sispyrusiai.

Grupė darbiečių deputatų 
ragino valdžią nekarti tų 
dviejų Kipro jaunuolių. Pa
čiame Kipre, žinoma, pa
dėtis labai įtempta. Atei
na žinios, kurios sako, kad 
nacionalistai atsakys tero
ro banga, jeigu britai pa
kars nuteistuosius.

Nicosia. — Pranešama, 
kadi nacionalistai nušovė 
britą policininką ir taipgi 
paskleidė lapelius, kuriuose 
sako, kad tai tik įspėjimas, 
kad britai gali tikėtis dau
giau to, jeigu nesulaikys 
savo priespaudos teroro.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

New Yorkas. — Morton 
SobeU’io advokatai federa- 
liniame teisme prašo jo by
los persvarstymo iš naujo. 
Jie nurodo; kad SobeU’io 
byloje svarbūs įrodymai 
liko užgniaužti. Kaip žino
ma, Sobell, teistas kartu su 
Rosenbergais, gavo 30 me
tų kalėjimo ir dabar sėdi 
Alcatraze.

Valdžios advokatai sako, 
kad jie priešinsis bylos 
persvarstymui.

Maskva. — Karinis orga
nas “Krasnaja Zviezda” sa
ko, kad nėra pagrindo tei
gimui, jog Stalinas kaltas 
Tarybų Sąjungos neprisi- 
rengime prieš hitlerinę a- 
taką. “Krasnaja Zviezda” 
straipsnis, atspausdintas 
pirmame to laikraščio pus
lapyje, sukėlė nemažą sen
saciją, nes kelios savaitės 
atgal krašto apsaugos mi
nisterijos organas padarė 
tuos kaltinimus prieš Sta
liną.

Alžyras. — Keršydami 
prieš alžyriečių partizanų 
atakas ant francūzų plan
tacijų, francūzų aviacija 
pradėjo bombarduoti be
ginklius kaimus ir žudyti 
civilinius gyventojus.

Oficiališkai skelbiama, 
kad “bombarduojamos par
tizanų koncentracijos,” bet 
neoficiališkai pripažįsta
ma, kad lakūnams įsakyta 
mesti bombas ant bet kokių 
kaimelių, ypatingai tose

L Stone sugrįžo 
iš Tar. Sąjungos

Amerikietis žurnalistas 
pasakoja apie jo matytą 
laisvę Tarybų Sąjungoje «
.Washingtonas. — Ameri

kietis žurnalistas I. F. 
Stone sugrįžo iš Tarybų 
Sąjungos. Jis sako, kad ten 
pastebėjo plačią išsireiški
mo laisvę. Jis taipgi pa
žymi, kad įvažiuojant Ta
rybų Sąjungon jis buvo ma
žiau klausinėtas ir tyrinė
tas, negu Britanijoje arba 
kituose Vakarų Europos 
kraštuose.

Londono aerodrome mui
tinės pareigūnai tikrino 
jo bagažą, klausinėjo jo, 
kokiam laikraščiui jis raši
nėjo, kokių reikalų jis turi 
Britanijoje, su kuom žada 
susitikti ir t. t. Bet Lenin
grado aerodrome jo pas- 
portas buvo greitai pertik
rintas, jokių klausimų jam 
nestatyta ir jo bagažas iš 
viso nebuvo peržiūrėtas.

Stone taipgi sako, kad 
Maskvoje ir kitur Tarybų 
Sąjungoje jis laisvai ėjo, 
kur tik norėjo ir stebėjo, 
ką tik norėjo.

Rangoonas. — Burma 
pasės 1,000,000 akrų plotą 
kviečiais, kurie bus pa
siųsti į Izraelį. Izraelio ū- 
kio ekspertai jau atvyko 
Burmon ir padės išvystyti 
tuos kviečių ūkius. Kvie
čiai Burmoje beveik neži
nomi.

Roma. —'Italijon motori
niu laivu per Adriatiką at
plaukė 38 jugoslavai pabė
gėliai.

Kokia yra ta Tumsijai 
duota nepriklausomybė ?
Tunisas. — Kovo mėnesį 

Francūzija pripažino Tuni- 
siją nepriklausoma valsty
be. Šiomis dienomis Tuni- 
sijos valdžia paskelbė, kad 
ji paskirs diplomatinius pa
siuntinius užsieniui. Bet 
Francūzija, kuri dar turi 
Tunisijoje karines pajėgas, 
pasakė: ne, to negalima.

Tunisijos premjeras Bour- 
guiba sako, kad jo šalis dar 
neturi tikros nepriklauso
mybės, jeigu francūzai dar 
gali taip įsakinėti. • 

srityse, kur įvyko užpuo
limai ant francūzų planta
cijų.

Padėtis Alžyre darosi vis 
labiau įtempta.' Alžyro 
mieste francūzai kolonistai 
demonstravo, reikalauda
mi perduoti visą galią ar
mijai ir žiauriau gniaužti 
alžyriečių judėjimą už ne- 
klausomybę. - Alžyriečiai 
nacionalistai, iš kitos pu
sės, skelbia, kad negali bū
ti dabar kalbų apie nusi
leidimus ir kompromisus, 
kad prieš francūzus bus 
kovojama kaip prieš žiau
riausius okupantus.

Independence, Mo. —Eks 
prezidentas Trumanas mi-1 
nėjo savo 72-ą gimtadienį. 
Šį penktadienį Trumanas ir 
žmona išplaukia Europon.

Kanada neįleido 
Corliss Lamonto

Ottawa. — Kanados imi
graciniai pareigūnai neįlei
do amerikiečio profeso
riaus Corliss Lamont, ku
ris vyko traukiniu iš Det
roito i Windsorą. Jis turė
jo skaityti paskaitą To
ronto unitarų bažnyčios 
Humanistų sąjungai.

Kanados imigraciniai pa
reigūnai jo neįleido remda
miesi tuomi, kad Lamont 
Amerikoje negali gauti 
pasporto vykimui į užsienį,' 
nors Kanadon galima iš
vykti ir be pasporto.

Lamonto neįleidimas su- 
kėlė daug protestų. To- { 
ronto unitam, dvasiškiai’ 
sako, kad tai negirdėtas 
žodžio laisvės užgniauži
mas. Prof. Lamontas, ku- • 
ris dėstė filosofiją Colum
bia universitete, vienu me
tu kandidatavo į senatą Ą- 
merikos Darbo partijos 
(ALP) sąraše New Yorke, 
bet jis yra pareiškęs, kad 
niekad nepriklausė Komu
nistų partijai. Yra gerti 
žinoma, kad jo politiniai ir 
filosofiniai įsitikinimai žy
miai skirtingi nuo komu
nistu.

Deli. —Indijos parlamen
tas priėmė įstatymą, ku
ris labiau sulygina moterų 
teises su vyrų: dukterys 
dabar turės teisę paveldė
ti lygią dalį kaip sūnūs.

Londonas. — Britanijos 
savivaldybų rinkimuose 
darbiečiai gavo 15 naujų 
vietų, konservatoriai pra
rado 12.

Paryžius. — Francūzai 
parduos Izraeliui kelioli
ka jet lėktuvų.

ORAS NEW YORKE
Apsiniaukę iš ryto, gied

ra ir šalčiau popiet.

į
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dirba apie 101,344 biznie
riai, kurie negauna mokes
čio. Jiems ‘algas’ apmoka 
ne valdžia, bet jų pačių 
kompanijos ar korporacijos.

“Ko ngr es i n a n as E man u e 1 
Celler, New

THREE WISE MEN
NATO VADOVŲ posėdis baigėsi, užsienio reikalų 

ministrai išsiskirstė ir dabar bus galvojama, ar North 
Atlantic Treaty Organization bus tvirta, ar ji vis te
besi rgs vidurių ir galvos skaudėjimo liga.

Nebuvo niekam paslaptis, kad iki šiol NATO sir-

Yorko demo- 
tie pareigū- 
savo vai d iš

gavimu i val-
nai naudoja 
kus urėdus 
džios kontraktų savo kom
panijoms ir abelnai valdžias 
prielapkumo joms. Fakti- 
nai, jie ne veltui dirba. Jų 
kompanijos tai atsiima daž
nai gal keleriopai.

“Sunku tikėti, kad rastųsi 
šioje santvarkoje, 

kurie dirbtų veltui, 
avventi ‘dvasia šventa'

kėlimą iš numirusių buvu
sio Lietuvos prezidento A. 
Stulginskio.

“Dabar pranešama, kad 
iš numirusių prisikėlė ir P. 
Klimas, buvęs smetoninės 
valdžios atstovas Paryžiu
je. Man teko jį pažinti stu
dentavimo metu, kada jis 
buvo artimas socialistams.

“Visus tris buvo nužudę 
k 1 e r i k a 1 i š k i ir kitokie 
plunksnabraižos. O komu
nistai ėmė ir atgaivino 
juos.

“Tokių stebuklų bus daug 
daugiau.”

Sėkmingas buvo kanadiečių 
suvažiavimas Toronte

nozės nieks tikrai turbūt ir nepadarė, bet visiems buvo ’žmonių 
žinoma, kad NATO serga.

Ši organizacija buvo įkurta išimtinai militariniais 
reikalais. Ginklavimasis ir dar kartą ginklavimasis 
buvo jos šūkis. Bet žmonės nenori karo, nenori ginkla
vimosi, ypatingai pasaulio žmonės nenori matyti mili- 
tarinių sąjungų, tokių, kaip NATO, kadangi jos veda 
prie karo.

Pačių NATO narių tarpe — Prancūzijoje ir kitur— 
kilo nepasitenkinimo, kilo reikalavimų, kad NATO turi 
būti perorganizuotas arba “pataisytas.” Galimas, daik
tas, kad mūsų 
lavimai skambėjo labai negražiai, bet ką gi darysi!

Dėl to ir Mr. Dulles sugalvojo: reikia patenkinti 
tuos, kurie nepasitenkinę, kitaip bus bloga, kitaip NA
TO gali visiškai iširti, numirti.

Nuvykęs i Paryžių Mr. Dulles, kalbėdamas NATO 
posėdyje, samprotavo daug maž taip: NATO išgyveno 
10 metų, kain militarinė organizacija, atsukta prieš ko
munizmą. Dabar laikai pasikeitė. Tarybų Sąjungos 
vadovai, po Stalino mirties, atvertė naują istorijos la
pą— jie pradėjo aktyviai, su šypsena veiduose, traukti ‘neapmokamų’ savo žmonių, 
link savęs netgi ligi šiol buvusias neutrales šalis; j‘ 
greta šypsenos, tiesia visokioms atsilikusioms šalims 
ekonominę pagalbos ranką; jie bando ir kultūrinėmis 
priemonėmis artintis su pasauliu, kuris ligi šiol buvo 
“su Vakarais.” Jie, naujieji Tarybų Sąjungos vado
vai, nori patraukti savo pusėn beveik visą pasaulį, o 
tai reiškia, kad jie nori, idant komunizmas ramiai pa
saulį užvaldytų. Ką NATO turi daryti? Ar jis akire- 
gyje Tarybų Sąjungos vadų taikios politikos vystymo ir 
taikymo atsilikusioms salims, dar vis privalo grasinti 
ginklu, atomine bei hydrogenine bomba? Tokia poli
tika būtų pražūtinga patiems “Vakarams.” Todėl rei-

NELAIMĖS 
VAŽIUOTĖJE

Vilnis rašo:
“Kovo mėnesį, šių metų, 

šios šalies trafiko nelaimė
se užmušta 2,960 žmonių,

ne- Bijomasi, kad per ištisus 
įgalima. Taigi, dar sunkiau metus gali būti daugiau už- 
I būtų rasti kompanijas ar muštų kaip 1941 metais, o 
i korporacijas, kurios mokė- tada buvo padarytas rekor
dų algas žmonėms, kurie das 30,i969 užmušimai.
[dirba ne kompanijoms, bet “The National- Safety 
[valdžiai. Council skelbia nepaprastą

“Cellerio kaltinimai dėlto padėtį. Toji taryba išsiun- 
idaugiau kaip logiški.

departmentui tie reika- : ttiai kas tam abejos.

įmanai tačiau puola Cellerį 
!ir gina tuos ‘neapmokamus 
; valdininkus.’
' “.Jau pirmiau paaiškėjo, 
| kad daugiausia v a 1 d i o s 
I kontraktų gauna General 
| Motors. ši stambi korpo
racija nors neturi valdžioje

jk, j bet Charles Wilson, buvęs 
’'korporacijos galva, yra'ap
gynės sekretorius ir gauna

į “Nežiūrint kai]) tie repu-' galimus 
[blikonų kongresmanai nore-'

I toriams primindama jiems 
kritingą situaciją ir ragin-I 
dama juos dėti visas gali
mas pastangas sumažini
mui trafiko nelaimiu.

“Per trylika mėnesių, iki 
kovo, didėjo užmušimai ant 
kelių. Reikia ką nors dary
ti tos padėties pakeitimui.

“ C h icago j e pastaro mis 
dienomis daug policijos da
boja automobilistus ir dau
geliui duoda ‘tikietus’ už 
kiek neatsargesnį važiavi- 
ma.

“Reikia panaudoti visus 
būdus mokymui 

automobilistų atsa rgumo,

Balandžio 28-29 dd., To
ronte įvyko Lietuvių Lite
ratūros Draugijos Kanados 
kuopų atstovų suvažiavi
mas. Tai buvo jau ’penktas 
toks suvažiavimas Kanado
je. Nors draugija skaičium 
sumažėjusi, o nariai amžiu
mi daug senesni, tačiau rei
kia pasakyti, kad šiame su
važiavime viešpatavo jau
natviška dvasia. Suvažiavi
mas iškėlė viršun, kad ši 
draugija dar turi energijos 
ir ryžto tęsti apšvietos ir 
kultūros darbą lietuvių tar
pe.

Suvažiavime nebuvo at
stovų nuo kiekvienos kuo
pos, bet buvo atstovaujama 
dauguma narių. Winnipe- 
go kuopa atsiuntė vieną 
atstovą, J. Radzevičių. 
Montrealo kuopos net 5 at
stovus, J. Lesevičių, J. Ur
banavičių, L. Kisielių, M. 
Guda ir B. Šalčiūna. Ham
iltono kuopa du, A. Petro- 
nį ir W. Dovidėną. Toronto 
kuopa, kaip vietinė, turėjo 
13 atstovų. Iš Jungtinių 
Valstijų, nuo Centro Komi- 

,teto, buvo Christina Stanis- 
.lovaitienė. Iš Londono suva- 
! žiavime dalyvavo A. Byrąs 

’, ir P. Pajuodis. Mažesnės ir 
tolimesnės kuopos negalėjo 
atsiųsti atstovų, bet atsiun
tė sveikinimus ir sumany
mus raštu, šalę delegatų 
buvo ir svečių, jų tarpe Dr. 
J. Stanislovaitis iš Jungti
nių Valstijų.

Suvažiavimui buvo pa
tiekti raportai apie draugi
jos. stovį, apšvietos ir kitus 
reikalus. Delegatai, išklau-

i savo visus klausimus ir pa-
(nn*)nn1nb.)n1nM k A i ’ I darė tarimus. Iš svarbesniuneapmokamuo- taipgi pvisi’aiKymo taisyk- L ,. ,

sius,’ vienas dalykas pasi-
tai, perdaug jų nieko nepaiso,

Mr. Dulles sugalvojo tokį skymą: NATO privalo 
paskelbti dešimties metų plana tam, kad neprileisti ko
munizmui pasaulio užvaldvti. I tą planą turinti įeiti 
ekonomija ir kultūra. Pagal tą planą, NATO turėtų 
įkurti pastovią tarybą, kuri diriguotų visus NATO 
valstybių reikalus, liečiančius kovą su komunizmu.

Visko ant syk, žinoma, negalima išspręsti, todėl 
'is NATO posėdis paskyrė tris išminčius (“Three Wise 
Men”), kuriems pavesta visapusiškai studijuoti visokias 
bėgamojo tarptautinio gyvenimo fazes ir rudeniniame 
NATO posėdyje įteikti išdirbtą programą, kaip sutvar
kyti “dešimties metų planą” komunizmo pietoj imu isi 
sulaikyti.

Tais trimis išminčiais yra: Italijos užsienio reikalų 
ministras Dr. Gaetano Martino, Kanados užsienio reika
lų ministras Lester B. Pearson, ir Norvegijos užsienio 
reikalų ministras Dr. Halvard M. Lange.

Na, ir po viso to NATO taryba posėdį uždarė ir 
išsiskirstė iki rudens.

Tenka priminti, kad posėdyje pas nieką nebuvo 
didelio entuziazmo, o po posėdžio, atrodo, vyksta dar 
didesnis nusiminimas. Kitais žodžiais: NATO dar vis 
tebeserga.

■ lieka neabejotinas, o 
ikad biznio kompanijos 
l korporacijos susikūrę
i pelno ir jos piršto nejudi- 
|na, kur nesimato naudos, 
j Jei jos moka algas daugiau 
100,000 valdžioje dirban
tiems, jos turi kokios nors 
iš to naudos.”

lių ir mandagumo. Dabai

ar 
dėl

visas kelias 
tik jam pri-

rojome progą tiek daug su
žinoti, kas dedasi Jungtinė
se Valstijose- \

Draugė ne tik pasveikino' 
kanadiečius nuo Centro Ko-

brošiūros formoj CK nario miteto, bet ir apdovanojo. 
Z. Janausko raportą šuva- Kanados Lietuvių Litera- 
žiavimui ryšium su vi šuo- tūros Draugijai padovanojo 
meniniais klausimais. Life magazino išleistą la- 

Nutarta .pasiusti laiška bai vertingą knygą apie pa- 
JAV Gentro Komitetui ir šaulį, kuriame mes gyvena- 
padėkoti jam už atsiuntimą nie. 
broliško delegato ir iki šio 
laiko duotą brolišką pagal
bą mūsų draugijai. ‘

Raportai,, diskusijos ir 
tarimai parodė didelį mūsų 
organizacijos subrendimą, 
kultūrinę ir politinę pažan
gą. Tad, nors ji dabar na
riais sumažėjusi, galima ti
kėtis, kad ji dar nuveiks di
delį kultūros ir apšvi 
darbą.

Tikiu, kad vėliau 
spaudoje daugiau apie 
portus ir aplamai apie 
draugiją ir jos užsibrėžtus 
darbus.

Life magazino išleistą la-

Iliustracijomis ir ap
rašymais parodoma mūsų 
pasaulio evoliucija nuo du
jų masės iki dabartinės pa
dėties. Gi Toronto Lietuvių 
Moterų K Ii ubu i padovanojo 
savo piešinį, “šampanas ii’

Po to sekė Dr. Stanislo-^ 
vaičio prelekcija. .Pirmu sy- ’ 
kiu mes turėjome tokią 
prelekcija. Jis nušvietė, 
kokių protinių ir nervų ligų 
esama, kaip jos pasireiškia 
ir ką galima padaryti tų 
žmonių gydymui. Neįma
noma čia nupasakoti jo iš
samią prelekcija, bet teko 
girdėti, kad jis atiduos sa- ■ 
vo prelekcija spaudai. Na- ' 
riai, kurie skaitote Šviesą, 

užsi- sekite, kada ji pasirodys, 
buvo Dr. Stanislovaitis yra nervų 

_ j specialistas, 
turįs daugelio metų patyri
mą su tokiais ligoniais.
Taip tai, trumpai paėmus, 

praėjo mūsų suvažiavimas.^

bus

šia €

PRELEKCIJA
Sekmadienio vakare, 

baigus suvažiavimui, 
Dr. J. Stanislovaičio prelek- ir proto ligų 
ei ja apie nervus ir protines 
ligas. Čia taipgi reikia pa
stebėti, kad šis vakaras bu
vo vienas iš gražiausių įvy-

Vakaro vedėjas ir K LLD 
Centro Komiteto pirminin
kas K. Kilikevičius, trum- 
p a i 
siems suvažiavimo

iš Lietuvos
AV. 1MUITC V LVA U0, UA Mill i

--- i perstatęs susirinku- i Vilniaus statyboms
oi^ms suvažiavimo nuveik-1 VILNIA.—Akytos plytos
tus darbus, pakvietė J A V i vis plačiau panaudojamos res-

Į publikos statybose. Aukštos .', 
termoizoliacinės savybės, ma
žesnis svoris ir mažesnės kuro 
sąnaudos akytoms plytoms iš
degti teikia joms pranašumą

• prieš standartines.
Anksčiau į Vilnią akytos 

atvežtos iš toli
Tai reikala-

t

II
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.KRIZĖ AUTOMOBILIŲ PRAMONĖJE
SAKOMA, kad 900,000 automobilių, 1956 metų mo

delių, .tebėra neįšparduotų ir pardavėjai (dealeriai) ne
bežino, ką daryti, kaip juos parduoti. Ną, o šis metų 

' laikotarpis kaip tik yra pats geriausias automobiliams 
parduoti laikotarpis'. *

Vadinasi, automobilių kompanijos priverstos, ma
žinti automobilių produkciją, gamybą. O tai reiškia 
smūgį automobilių pramonės darbininkams.

Spėjama, kad šiuo metu yra apie 150,000 automo
bilių pramonės darbininkų nedarbo lauke. Kiti tedirba 
tik dalį normalaus laiko. Praėjusiais metais šiuo metu 
nemaža automobilių pramonės darbininkų dirbo virš
valandžius; šiemet to nėra. Vadinasi, darbininkų pėdės 
šiemet mažesnės negu buvo pernai.

Nedarbas palietė ir žemdirbystės mašinų gamybą. 
Pasirodo, kad krizė farmose neleidžia farmeriams nau
jas mašinas pirktis, o tai atsiliepia į tos pramonės dar
bininkus.

Reutheris reikalauja, kad tuojau, nedelsiant, būtų 
pradėti pasitarimai tarp darbininkų atstovų ir samdy
tojų.

Reikia ką nors daryti, kad būtų sulaikytas nedarbo 
plėtojimasis. _Nes> jei jis plėtosis tose pramonėse, tai 
neužilgo palies ir kitas pramones. O tatai gali atsiliepti 
visiems darbo žmonėms labai skaudžiai.

! KODĖL NEDĖSTOMA 
I LIETUVIŲ KALBA ?

Sandara klausia ir atsa
ko:

f

“Vienas kitas mūsų tau- 
i tietis paklausia: kodėl Chi- 
cagos viešose mokyklose 
nėra dėstoma lietuvių kal
ba, šalia tokių kalbų, kaip 
ispanų, prancūzų, vokiečių, 
norvegų ir pan.? Atsakyti 
į tai labai lengva — nėra 
norinčių mokintis lietuvių 
kalbos. Savo vaikams mes 
neįkvepiam noro ir ryžtin
gumo susipažinti su savo

1 tėvų kalba.”
Taigi: “neįkvepiam noro 

ir. ryžtingumo susipažinti 
su savo- tėvų kalba.” Bet 
tai nėra realus atsakymas. 
Jei mokyklose būtų rūpina
masi,. tai lietuvių kilmės 
vaikučiai panorėtų mokytis 
savo tėvų kalbos. Bet jose

Amerikos mokyklose stem 
giamasi daryti visa, kad 
tautinių grupių vaikai juo 
greičiau “su amerikone tų,”

vų kalbos ir tradicijų,, kad 
jie kalbėtų tik angliškai.

VIENI NUMARINA, 
KITI ATGAIVINA

L. Prūseika rašo Vilny:
“Dvi savaitės atgal šioje 

vietoje rašiau apie prisikė
limą iš numirusių vyskupo 
Matulionio. Pereitą šešta
dienį čią rašiau apie prisi-

4

klauso.
“Baudimas 

žai pagelbsti, 
nuolat kalti. galvon, kad ir 
kitus ir save stato pavojun 
savo tokiu važinėjimu.

“Pasigėrimas taipgi ne
mažai prisideda, prie nelai
mių. Girti neturėtų vairuo
ti automobilių.”

tokiems ma- 
Jiems reikia

ir 20

LIETUVOS 
DAILININKU 
SUVAŽIAVIMAS

Š. m. balandžio 19
dd. Vilniuje įvyko antrasis 
Lietuvos respublikos daili
ninkų suvažiavimas. “Tie
sa” rašo:

“Apie Sąjungos valdybos 
darbą, tolesnius dailės vys
tymo uždavinius kalbėjo 
dailininkai J. Mikėnas, K. 
Švažas, V. Mackevičius, B. 
Jacevičiūtė ir daugelis kitų 
draugų. 1955 m. respubli
kinėje dailės parodoje eks
ponuojamus respublikos 
dailininkų kūrinius įverti
no savo pasisakyme TSRS 
Dailininkų sąjungos atstos 
vas dailininkas Žukovas.

“Išrinkęs naują respubli
kos Dailininkų sąjungos 
valdybą, revizijos komisiją, 
suvažiavimas užbaigė dar- n

I tarimų bus šie:
Kadangi LLD kuopos 

Kanadoje jau per eilę metų 
veikia autonomiškai, su 
Kanados Veikiančiu Komi
tetu priešakyje, palaikyda
mos ryšius su Centru tiktai 
literatūros reikalu, tai nu
tarta galutinai atsiskirti ir 
pasivadinti Kanados Lietu
vių Literatūros Draugija. 
Kanados Veikiantį Komite
tą pavadinti Kanados Lie
tuvių Literatūros Draugi
jos Centro Komitetu. Su

vių Literatūros Draugijos 
Centro Komitetu palaikyti 
tokius pat ryšius, kaip ir 

.iki. šioliai ir aplamai bend
radarbiauti visais literatū
ros ir apšvietos klausimais.

Nutarta daugiau at-

LLD Centro Komiteto pir
mininkę christiną Stąni- 
slovaitienę tarti žodį.

Christina Stanislovaitie- 
nė yra ne tik Centro Ko-i 
miteto pirmininkė, bet iri 
žymi Jungtinių Valstijų plytos buvo 
veikėja. Ji yra kandidata- esančiu plytiniu, 
vus į aukštas amerikiečių Į v° didesnių išla 
valdvietes . Be to, ji yra!11'1- L------ -
dailininkė, paisyt o ja. Ji 
trumpoj savo kalboj labai 
vaizdžiai nupiešė, kokius 
sunkumus Jungtinėse Vals
tijose kenčia laisvesnių 
minčių visuomenė, kaip ji [tu. Dalis jų iš Naujosios Vil- 
grumiasi su prokuroru ir nios pasiusta į respublikos 
kitais konstitucijos laužyto- sostines statybų aikšteles, 
jais. Pirmu kartu mes tu-1 S. Mačiulis

šiomis dienomis naujos 
lūšies plytų gamyba išbandy
ta “Dvarčionių” plytinėje. 
Įmonės darbininkai, lenkty
niaudami Gegužės • Pirmosios 
garbei, jau pagamino pirmas 
dešimtis tūkstančių akytų ply-

platinimą. Centro Komite
tas įgaliotas įkurti knygų 
fondą, iš kurio kuopos ga
lėtų gauti knygų ne tik dėl 
platinimo, bet ir savo kny
gynu. Centro Komitetas 
įgaliotas kurti cen tralinį
knygyną,, iš kurio galėtų 
pasiskolinti knygų tos vier f 
tos, kur negalima turėti sa
vo knygynus, o taipgi ir 
pavieniai bariai ir šiaippavieniai bariai ir 
knygų skaitytojai.

Nutarta ir pavesta 
TO' Komitetui žiūrėti,

C'ent-’ 
kad 

artimoj; ateityj būtų suruo
štas maršrutas ir aplanky- 
tos visos kuopos kurio 
nors Centro nario 
parinkto veikėjo.

Suvažiavimas pasisakė, 
kad šios draugijos nariai 
visur ir visuomet glaudžiai 
veiktų su Kanados visuo- 

imene, jos organizacijo-

ar

i Bukareštas.— Vice prem- 
' jeras Dimitru Petresccu at
sistatydino iš savo pareigų. 
Jis. taipgi yra finansų rei
kalų premjeras. Dar neži
nia,. ar jis liks tame poste, [mis ir įvairiais socialiais 

------ į— ’veikalais, kaip senatvės
Jeruzalė.—Izraelio prem

jeras Ben-Gurionas teigia,, 
kad nebus taikos Palestino
je, iki Izraelis, ir arabai 
pradės tiesiogines derybas.

kaip senatvės 
pensijų pagerinimas, ap
draudė into- nedarbo, svei
katos' apdraudė, taksų su- 

• mažinimas, taika ir t. t.
Nut a v t a atspausdin ti

$15,000 Fondas
Išlaikymui Laisvės Dienraščiu

O'
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

Į $15,000 Fondą Aukų Gauta Sekamai:
Mrs. A. Philipse, Stamford, Conn. ...
Anastazija Paukštienė ...........................
Genė Beniulienė ......................................
M. Kreivėnas, Brooklyn, N. Y...............
P. Babarskas, Hollis, N. Y.....................
J. Murmokas, Brooklyn, N. Y..................
B. M. T. Jones ....... . ................................
K. Sinko, Ulster Park, N. Y.....................
Senas Brooklynietis .................................
Vera Smalstis. Detroit, Mich................
J. Griciūnas, Newark, N. J ..................
A. Bepirštis, Brooklyn, N. Y. ...............
J. Steponaitis, Brooklyn, N. Y..............
Mrs. Kuniewicz, Brooklyn, N. Y. .........
Kaimynas .................................... ,..........
P. Kukonis, Brooklyn, N. Y.................
T. Pavilionis, Newark, N. Y. .. ..............
N. Kisielius,. Brooklyn. N. Y.............. '
Ch. Daukšas, Tampa, Fla........................
Elizabeth Ecenia, Ifampa, Fla.............
K. Markūnas, Haverhill, Mass. .............
A. Lapash, Far Rockaway, N. Y............
K. Sungaila, Brooklyn, N. Y..................
J. Šimkienė, Brooklyn, N. Y. .. . ............

Po $lr P. Gustaitis, Woodhaven, N. Y., ir unas. ruk, 
žauskas, Woodhaven, N. Y. •

Paul Jozokas, Wilkes-Barre, Pa., prisiuntė naują 
skaitytoją. Tariame jam ačiū. Kiti skaitytojai turėtų 1 
irgi pasistengti gauti naujų skaitytojų. Pabandykite.

Iš anksčiau gauta $2,109.64. Dabar įplaukė $438.00. .
Viso gauta $2,547.62. Dar reikia $12,452.36.

Širdingai ačiū viršminėtiems už dovanas. Tie, ku
rie gavote blankas rinkimui aukų, prašome pasiskubinti 
ir tuoj prisiųsti rezultatus. Laikas greit bėga, o tik\ 
vieną blanką sulaukėme. - J

Laisvės 'Administraciją

... $20.00 
.. . 15.00 
.... 10.00 
... 10.00 
.... 10.00 
.... 10.00 
.... 10.00 
.... 10.00 
.... 10.00 
.... 10.00 
.... 10.00 
. ... 5.00 
..... 5.00 
......5.00 
...... 5.00 
..... 2.00 
...... 2.00 
...... 2.00 
...... 2.00 
.... 2.00 
.. .. 2.00 
......2.00 
...... 2.00 
...... 2.00
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Cleveland, Ohio
C.L.M. Klubo susirinkimas 

buvo gražus. Išrinkta komisi
ja dėl pikniko, kuris įvyks 
liepos 22 d. pas draugus Rū
bus.

ką d
draugas Petras serga,

Ligonių lankymo komisija 
raportavo: Visos ligonės gra
žiai aplankytos ir Jau neku
rtos lankėsi susirinkime. Nau
ja ligonė, Ona Bokerienė, tu
rėjo sunkią operaciją. Jos an
trašas: 3560 W. 98 St., zone

Nauja narė įstojo į mūsų 
ubą—Ona Jančulienė. 
Paaukota iš klubo 25 dol. 

kaipo 
antras

bus namuose, 1475 E. 71 St. 
Juozas yra Laisvės skaityto
jas ii- savo prietelių mylėtojas. 
Kada Juozas dažinojo, 
mano
atėjo atlankyti ir nepraleido 
nei vienos savaitės per ketu
ris mėnesius iki pats pasida
vė į ligoninę, širdingai' dėko
jam Juozui ir jo žmonai Onu
tei už prisiųstas dovanas ir 
taip skaitlingą lankymą. Juo
zas suteikė daug, daug ener
gijos mano mylimam draugui.

Dabar mes vėlijam Juozui 
geriausios sveikatos, kad grei
tai pagytų.

^5<?nai ligonei, kuri jau 
metas serga.

A. Palton pavaišino
skaniais pietumis. o

nares 
drau

gė O. Bumbulienė skaniu py
ragu.

Palton pareiškė, kad ji ap
moka vaišes, kiek kainuoja, 
draugės, kurios atjautė ligonę 
d. Gebienę, suaukojo jai

ran-
taipgi drau-

Geibienę. 
ta pikto- 
bet vis

Girdėjau, kad Jasiūnas ga
vo širdies smūgį darbę; 
dasi ligoninėje, 
gas Raižis serga.

Aplankėme M.
Jau antri metai, kai 
ji liga ją kankina, 
tiek šį kartą Mariutė gyvesnė,
nors dešinioji pusė yra silpna, i 
bet jau gali pereiti per kam
barį su lazdos pagalba. Jos

buvo aukščiau minėta, pradė
jo darbą ir sekamos draugės 
prisidėjo: A. Masilionienė 
$3, Tyzinauskienė $2, A. Skle- 
lieiiė $2, O. Bumbulienė 
$1.25, Mockevičienė $1, Yun- 
gienė $1, Kripienė $1, Duls- 
kienė $1, Williamiene $2, K. 
$2, Gaurulienė $1, Rudiene 
$1, J. Werner $5, Plaušienė 
$1, Hong $1, Hort 50c., Pe- 
singienė 50c., Martin 50c., 
Lukas 50c., Yurk 50c., Kelly 
50c., Laurusevičienė 50c. ir 
Rodgers 50c., M. Nikas $1, V. 
Daraškieh ’ė $2, O. Yakimovic 
$1, Mikalajūnienė $1. Jeigu 
kurios draugės esate praleis
tos, malonėkite atsiliepti.

Visom tariam širdingą ačiū.
Draugai Geibiai širdingai 

dėkavoja visoms draugėms už 
gražią paramą. Juodu' labai 
dėkingi.

Petras Rodgers laukia šiltos 
saulutės, kad galėtų išeiti į 
kiemą oro gauti. Šiaip vis 
vargsta lovoj dienas ir naktis.

linkiu

CHICAGOS ŽINIOS
Kunigas, moteris 
rasti nušauti

Klubo susirinkimas! koja įdėta į tam tikrą sudrū- 
Draugės, j tinimą, bet vistiek Mariutei 
i ir nau-1 reikalinga pagalba. Daug sy- 

’ kių parpuolė ir labai užsiga- 
■ vo, ir dabar ranka mėlyna 

silpnos nuo sumušimo. Viena moteris 
gražus 

būrelis draugių ir įteikė jai' 
gražią dovaną nuo Klubo iri 

■*nuo draugių. ;
M. Brazaitienė turėjo su n-į 

* kią operaciją.
J. žemaitis taipgi turėjo di-i lai atlanko ir suteikia pinigi 

dėlę operaciją ant abiejų ko-' nę pagalbą.
jų. Šiuos žodžius skaitant jau j Draugė Palton,

įvyks gegužės 17 d. 
nepamirškit dalyvauti 
jų narių atsikvieskite.
Mūsų ligoniai

M. Martin vis
kelias dienas į savaitę ateina 
aptriusti, o draugas Geibis 
pats ligonis, nieko negali pa
gelbėti. tokiu būdu jiems pa
galba labai yra

Draugės
reikalinga.

kurios ją atjaučia

jau

Progresas

Visiems ligoniams 
greitai susveikti.

Š i rd' ingai d ė k a vo j a m e 
gams ir draugėms už 
s k ai 11 i n gą a tl a n k y mą
simpatijos korteles ir Velykų 
sveikinimus.

drau-

ir u z

Penn, Pa

R.

m.,Balandžio 25 d., 1956 
mirė Petrone Kazlauskiene, 
Vinco žmona. Iš Lietuvos pa
ėjo iš | Katiniškės kaimo, Jan
kų valsčiaus, šakių apskrities.

Ramaus jai atilsio!

Mano pradinė mokykla
(Is atsiminimų)

vo laišką nuo gubernato-, 
riaus, kiwis lyg apgailės-1 
taudamas už žandaru su-'*- j
keltą skandalą ir sauvalia-1 
vimą, ramino kaimiečius,! 
kad jisai darysiąs viską, 
kas yra jo galioje, kad dau
giau taip neatsikartotų. . .

Nuo to laiko į kaimą dau
giau nesilankė jokie nepa
žįstami ubagai, nei žanda
rai. Tačiau žmonės visoje 
apylinkėje kalbėjo, kad jau
nąjį, ne visiems pažįstamą 
ubagą, su barzda, netolima
me kaime bernai tiek pake
deno, kad, nuvežus į Seinų 
ligoninę, jis atidavė Jeho
vai savo dūšią. Mat, tame 
kaime du jaunuoliai slaps
tėsi nuo paėmimo į kariuo
menę, ir abu jau turėjo 
nusipirkę laivakortes vykti 
užsienin. Tačiau minėtas u- 
bagas, caristinės valdžios 
didelis šnipas, tuos jaunuo
lius susekė, kur jie slapsto
si ir jau buvo pasirengęs iš
duoti slaptosios policijos 
viršininkui. Bet, kol jis sus
pėjo tą padaryti, pats tapo 
likviduotas.

Po daugelio kliūčių ir ne
smagumų, kuriuos pergy- 
venom dėl lietuviško rašto, 
pagaliau mūsų kaimo mo
kykloje mokslas vyko 
sklandžiai.

Aš, užbaigęs lenkišką ele
mentorių, gavau nuo da
raktoriaus didelę maldak
nygę “šaltinį.” Aš labai nu
džiugau, kad gavau progą 
mokytis skaityti lietuviš
ką druką.

Man mokslas sekėsi ge
rai. Vieną kartą darakto
rius, pasišaukęs mano mo
tiną, sakė: “Jeigu išgalit, 
tai leiskite šitą savo sūnų 
kur toliau mokytis, nes jisai 
turi prie mokslo gabumų, jį 
galima būtų išmokyti ant 
ko tik jūs norėtumėt.”

O motina, kiek patylėjusi, 
' jausliai atsakė:

“Į mokslą leisti reikia pi-
O aš vos tesukrap-

(Pabaiga) i
Po pietų tą pusdienį pa- j 

mokos visiems iš galvos iš- | 
^garavo: daraktorius, pasi-i 
kalbėjęs su mokinių tėvais, 
pranešė, kad sekamą dieną 
jis duosiąs pamokas pas 
kitą kaimyną.

Ant rytojaus, susirinkę 
naujoje vietoje, tą dieną ir
gi mažai temokėmės. Susi
rinkę daugelis vyrų ir mo
terų visi vien tik kalbėjo 
apie praeitos dienos kratą.

Valiukas, ragavęs aukš
tesnio mokslo, turėjo dau- i 

< giau ir sumanumo. Jis pa
tarė kaimiečiams pasiųsti 
protesto rezoliuciją Suval
kų gubernatoriui, protes
tuojant prieš tai, kad žan
darai, be jokios numatomos 

'’priežasties, atvykę į kai
mą, terorizuoja ramius gy
ventojus su nuogais kar
dais ir revolveriais. Tas tu
ri būti sustabdyta!

O kelios drąsuolės moterys 
pasisiūlė žiemos šalčiuose 
eiti į kitus kaimus, kur ži
nojo .katrų vaikai lanko 
pradinę valsčiaus moyklą, 
kad perkalbėti tėvus, kad 
jie nors laikinai sustabdy
tų savo vaikus ir neleistų 
jų į valdišką mokyklą, kai
po protestą prieš caro val- 

’ džios žiaurumus ir griežtą 
draudimą lietuviško rašto.

Už poros savaičių vals
čiaus mokykla pasiliko be- 
veik tuščia: ten vos šeši 
mokiniai stambesnių ūki
ninkų, caristinės valdžios 
pataikūnų, tebesimokė. Mo
kytojas, neturėdamas ko 

5 veikti,' vaikščiojo rankas 
susikišęs į kelinių kišenes 
ir galvojo: kas čia, po vel
niais, darosi? Tuomet pri
valomo mokslo įstatymų ne-

• buvo. Tadgi net ir su žan
darų pagalba kajmo vaikus 
nenuvarysi į mokyklą.

Vėliau 1 
protestai nenuėjo veltui: už

štau skatikus buteliui žiba
lo nusipirkti. O antra, kas 
ganys gyvulius?”

sario saules kaitroje,

paaiškėjo, kad ;

poros savaičių šaltyšius ga- nigų.
^3 pusi. Laisvė (Liberty). Ketvirt., Gegužės (May, 10, 1956

Dviejų ir pusės kambarių 
a p artime n t e, 1850 W. Barry 
St., rasta du nuogi lavonai, 
kurie atpažinti kaipo Anna 
Marchazak, 44 m., kuri apart- 
mentą nuomavo, ir rusų pro- 
voslavų kunigas Michael M. 
Lanoske, 51 metų amžiaus.

Detektyvas apžiūrėjęs lavo
nus ir visą kambarį sako, kad 
nepalikta jokio raštelio ir iš 
visko atrodo, kad vyriškis pir
miau nušovęs moterį paskui 
pats save. Revolveris rastas ša
lia jo lavono.

Kunigas vedęs ir turėjo 4 
vaikus. Mrs. Marchazak, gra
ži blondinė moteris, gyveno po 
minėtu adresu keturis metus 
ir dirbo Ludlow Typograph 
kompan. 2032 N. Clybour. 19- 
51 m. ji atsiskyrė nuo vyro 
išgyvenus 19 m. Giminės liu
dija, kad ji pažinusi kunigą 
14 metų ir jų| santykiavimas 
buvus priežastis nesantaikos 
su vyru. Septyni metai atgal 
kunigas buvęs atstatytas iš 
vienos bažnyčios, . kada Ste
phen Yurchak pareikalavo 
perskirti ir reikalavo $100,000 
iš kunigo už paveržimą žmo
nos. Koresp.

su-1

išvažiavo pas kitą dukterį i 
Hobart, Ind.

Abi seserys sakė, kad trys 
metai atgal sūnus nupirko na
mą, žodžiu prižadėdamas juos 
laikyti skiepe neimdamas nuo
mos. Bet nespėjo tėvai nusi- 
kraustyti, kaip sūnus parei
kalavo iš tėvų nuomos. Mokė
jo uiž namą tik $2,000, kuo
met jis vertas buvo $12,000.

Kokia bus Chicaga už 25 m.

Philip M. Hauser, Chicagos 
Universiteto sociologas, kalbė
damas savo kolegų susirinki
me. pranašavo, kad Chicaga 
už 25 metų, būtent 1980 me
tais, bus visiškai atstatyta; ne- 

| bus jokių laužų. Gyventojų 
numatoma, kad bus apie 7,- 
900,000 su ketvirtadaliu ar 
trečdaliu negrų.

Kalbėtojas atsišaukė į visus 
piliečius padėti naujiesiems 
negrų imigrantams prisitaiky
ti prie naujo gyvenimo šiame 
metropolyje. Jie čia atvyksta 
iš labai neprielankių sąlygų 
pietinėse valstijose. Jie 
pratę prie didmiesčių.

tirpo sniegas ir ledai. Ne- Sūnu? išmetė iš skiepo
trukus pievose žolė sužalia
vo, o balose ant kupstų vik
svos išlindę iš vandens stie
pėsi ir į klampynes viliojo 
galvijus.

Vieversėliai, pakilę virš 
artojų galvų, plasnodami 
sparnais čyreno.

Aš vieną gražų pavakarį, 
parėjęs iš mokyklos, radau 
motiną nusiminusią ir labai 
prastame ūpe. Jinai ką to
kio giliai užsimąsčiusi gal
vojo. Jos lūpos krutėjo lyg 
poterius kalbant. Netrukus 
ji atėjo prie manęs, laiky
dama rankoje laišką, o kitą 
ranką uždėjusi ant mano 
peties prabilo:

“Sūneli, labai gaila, kad 
tavęs negaliu leisti ilgiau 
mokytis, štai gavau laišką 
nuo tavo tėvo iš Amerikos. 
Skundžiasi, kad ten nedar
bas, labai darbai sumažė
jo. Jau trys savaitės kaip iš 
darbo paleistas. Ah, kada 
mes užsimokėsime tą skolą 
už tuos šešis margus že
mės, ką neva nusipirkome? 
Kad ko, tai atvykęs kamar- 
ninkas paduos žemę ant li- 
citacijos. . -.”

Motina skarelės kampu 
nubraukė ašarotas akis. Ji
nai, glostydama mano plau
kus, sako:

“Vaikeli, padėk knygą į 
stalčių ir eik pasilsėk. O ry
toj varysi karves į laukus 
paganyti ant šviežios jaiH 
nos žolės. Nes ir galvijams 
nusibodo per žiemą ėsti 
šiaudus ir šiečką.”

- Per tą vieną žiemą pra
dėjau mokytis ir užbaigiau 
mokslą! Tačiau aš ir šian
dien esu dėkingas tai pra
dinei kaimo mokyklai: dū
minėje grįčelėje gavau- ins
piraciją, ir šiandien aš ga
liu mikliai plunksną varto
ti. . .

savo senus tėvelius

čiausios rūšies plytų paganu- artėjančios 
narna 5 procentais daugiau/ 
negu numatyta plane.

Labai gerus rezultatus so
cialistiniame lenktyniavime 
pasiekė plytų formavimo ce
chas, kuriam vadovauja jau
nas inžinierius B. Matulis. Šis 
cechas dabar gamma produk
ciją jau antros balandžio mė
nesio pusės sąskaita. Plytų 
n u ėmė jos J. Kuprėnaitė ir V. 
Pranskevičiūtė kasdien viršija 
išdirbio normas 130 procentų.

Stodamas į darbo

darbo žmonių 
šventės---- Gegužės Pirmosios

garbei, įmonės kolektyvas įsi
pareigojo keturių mėnesių ga
mybos užduotį įvykdyti iki 
balandžio 20 d. ir pagaminti 
viršum plano daugiau kaip 
milijoną aukštos kokybės ply
tų. P. Klimas

Amatininkai, pajieikodami

ir gausite pasiūlymų. Kaina už
sargybą paskelbimą žema.

Worcester, Mass.
Mirtinos nelaimes ištiko 
pažangius lietuvius

Balandžio 30 d. Marcelės 
Green anūkas, Grigorius E. 
Norkus, 4 metų amžiaus, pri
gėrė upely Gilbertville, Mass. 
Vaikutis žaidė su kaimyno 
vaiku tokio pat amžiaus, kuo
met pastarasis, atbėgęs pasa
kė, kad Grigorius įpuolė į 
vandenį. Pribuvusiam gelbėti 
jau buvo pėrvėlu gyvastį iš
gelbėti. Apie pora metų laiko 
Mrs. Green duktė tragiškai 
mirė, o dabar sūnaus sūnus.

Gegužės 5 d. apie 10 vai. 
vakare trys jūreiviai grįžo į 
stovyklą, Newport R. 1. Bai
giant išvažiuoti iš Worceste- 
rio, ties Ballard gatve, jų au- I 
tomobilius smogė į stulpus du 
nu kirsdamas, ir pilnai apsi
vertė. Liudvikas Dranginis, gy
venęs 1 Sigel St., tapo užmuš
tas, o jo du draugai, R. T. 
Barnett ir N. II. Cote, iš Mill
bury miestelio, kritiškai su
žeisti liko. Policija sako, kad 
Cote buvo vairuotojas ir jį ki
tas auto lenkdamas išvaręs iš 
kelio.

Liudviko tėvas užlaiko 
kriaučiavimo vietą minėtų ad
resu.

Reiškiu gilią užuojautą ne- 
lai'mės ištiktiesiems!

# # *
Kasdien Laisvėje skelbiama, 

kad operetė “Grigutis”- bus

Rochester, N. Y

Gegužės-May 12

Čia įvyks pažnionys , kurį rengia moterys ir 
vyrai. Pelnas skiriamias sukėlimui Laisvei 
$15,000 fondo. Bus Gedimino Svetainėje, 575 
Joseph Ave. Pradžia 6-tą valandą vakare.
Visus apšvietą branginančius žmones maloniai 
kviečiame atsilankyti ir tuomi paremti dienraš
ti Laisvę. Atminkite, kaip svarbu yra turėti 
dienrašti, nes be jo daug dalykų mes nežino
tume.
T;k prašome nevalgyti vakarienės namie, nes 
mes pagaminsime skanią vakarienę, būsite visi 
patenkinti. Tai neužmirškite: šeštadienį, gegu
žės 12 d., 6-tą vai. vakare, būkite Gedemino 
Svetainėje.

širdingai kviečiame atsilankyti.
Rengėjai

J
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nepri-j suvaidinta šeštadienį, geg. 19 
V. d. Taip bus, tai ir gerai, bet- 

20 d. bus 
koncertas.

iš anksčiau buvo 
Antras Meno Fes-

Dienraščio Laisvės Paramai

Ketvirtadienį 78 metų An
thony Richard ir jo žmona 
Julia, 79 metų amžiaus, sėdė
jo ant savo rakandų išmesti 
iš buto, kuriame gyveno per 
41 metus. Kaimynai reikšda
mi užuojautą, siūlė jiems val
gyti, kvietė į savo namus, bet 
iyg pritrenkti seneliai atsisa
kė kalbėti; sėdėjo lyg nebi-

Keletas metų atgal sūnus 
atpirko tėvų butą. Tėvai susi
kraustė į skiepą. Prasidėjo 
šeimyniniai barniai. Marti ne
galėjusi pakęsti “triukšmo 
skiepe”. Mat, sena motina 
mažai beprigirdi ir garsiai lei
do radiją. Marti už tai pyko 
ir pagaliau sūnus buvo pri
verstas išmesti (eviktuoti) se
nus tėvelius.'

Jau sausio mėnesį sūnus 
Roy per teismą gavo leidimą 
išmesti tėvus. Teismas davė 
90 dienų. Bet dar užtraukta 
keli mėnesiai.

Besiartinant vakarui kaimy
nai gavę senelių leidimą, su
nešė rakandus į garadžius. 
Nakvynei tėvą priėmė duktė 
gyvenanti OakLawn, motina

Tos

vien 
pa
su

gi sekmadienį, geg 
reikšmingas 
dvi dienos 
išvardyta:
tivalis. Iki šiol garsinama 
tik “Grigutis”. Man net 
rūpo persitikrinti, kaip 
sekmadieniu. Taip,- bus nepa
prastas koncertas gegužės 20 
dieną.

Operetė “Grigutis” yra įdo
mus veikalas, kuriame yra 
dėl meilės kerštavimų, nema
žai reikšmingų pokalbių ir 
dainavimų. Penkių aktų loši
mas. Ir gan puikiai jį suvaidi
na vadovybėj M. Stansler. 
Man teko matyt operetę Mon
tello, Mass.,, bal. 28 dieną.

B LIETUVOS
Plytos viršum plano

KAUNAS.—“Bituko” silika
tinių plytų fabriko kolektyvas 
suvedė pirmojo šių metų ket
virčio darbo rezultatus. Per 
tris pirmuosius naujojo penk
mečio mėnesius įmones darbi
ninkai viršum plano/pagamino 
daugiau kaip 2 milijonus 300 
tūkstančių plytų. • Pagerinta 
plytų kokybe. Dabar aukš-

Drabužiu Pakirtai Lietuvon su Garantija
Mūsų vaistinė turi įgaliojimą siųsti drapanas į Lietuvą su 

Amerikoje apmokėtu muitu ir su garantija, kad siuntiniai tikrai 
nueis ir pasieks tą asmenį, kam jie siunčiami. Siuntėjas gaus iš' 
rusų kvitą, kad muitas apmokėtas ir pristatymo garantiją.

Pakietas Nr. 1. Kaina $30.50 (muitas įskaitytas). Jame yra. 
4 jardai rajono ir vilnos gabardino medžiaga moterų kostiumui 
42 colių platumo, spalva mėlyna ar ruda, 2 didelės špulikės siūlų 
ir adatų, ir 3 su puse jardai rajono garbardino vyrų kostiumui, 
spalva pilka, ruda ar mėlyna.

Pakietas Nr. 2. Kaina $46.00. Visa medžiaga vyriškam vil
noniam kostiumui pirmos rūšies, tamsiai mėlynos spalvos, su pa
mušalais ir kitais priedais.

Pakietas Nr. 3. Kaina $30.00. 3 jardai baltos drobės 81 ei. 
platumo, tinka apatiniams baltiniams, marškiniams, inpilaiųs; 
4 jadai rajono medžiagos suknelei, kokios norima spalvos; 4 
jardai medvilnės medžiagos suknelei naujausių spalvų f I špuli
kės siūlų ir adatų pakelis.

Siųskite pakieto numerį, čekį ir aiškų adresą mums:
IDEAL PHARMACY, 29 KELLY SQ., WORCESTER, MASS.

VYTAUTAS S K RINKA, Savininkas

Prašome turėti mintyje datas ir išanksto reng
tis juose dalyvauti. Tai puikiausi vasaros metu 

pasilinksminimai.

Baltimore, Md.

Birželio 10 June
Slovak National Home Park

6526 Holabird Avenue
šauni Dainų Programa

Brockton-Montello, Mass.

Liepos 1 July
Liet. Taut. Namo Parke
Tai visos Bostono Apylinkes Piknikas

Brooklyno Apylinkė Į

Liepos 1 July
j National Home & Park!

« 65-13 38th Ave. Woodside, L. I.
Laisves Metinis Piknikas

Prašome kolonijų veikėjų pranešti kur daugiau 
yra rengiama piknikų ar kitokių pramogų Lai

svės paramai, norime paskelbti šioje vietoje.

jffl



MIRE
Czeslavas Misevičius, 16 m. 

amžiaus, gyvenęs 162-16 I2th 
Rd., Whitestone, L. L, mirė 
gegužės 7 d., po 485 Grand 
St., Brooklyne.

Kūnas pašarvotas Gleason 
Funeral Home, 149-20 Nor
thern Blvd., Flushing, L. L

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, geg. (May) 11-tą d. iš St. 
Luke’s bažnyčios (10 vai. ly
to) į Mt. St. Mary kapines, 
Flushing’©.

Velionis paliko nuliūdime 
motiną Mrs. Sophie B eb now s- 
ka ii- sesutę Wanda Messo- 
witch. šeima kviečia pažįsta
mus dalyvauti šermenyse ir 
laidotuvėse.

New Yorko

p ra

yra komunistas, bent 
vietiniai laikraščiai 
tą melą.
kaip žinoma, per sa- 

langą šovė į 
procesiją prie

SVEČIAI
New Yorke lankėsi Al okas 

Glebavičius iš Gardner, Mass. 
Atlikęs savo pasiskirtus asme
niškus žygius, nepatingėjo at-

Richmond Hill, at-
Lietuvių Kultūrinį 
jame Įsikūrusias įs-

jcentų per valandą.

Rūbsiuviai laimėjo 
algų pakėlimą

New Yorko kiniečiai 
pradeda nerimauti

Po gana, ilgų derybų Amal- 
gameitų rubsiuvių 
kompanijos priėjo prie susita
rimo. Samdytojai sutiko pa-

atlankė dienraščio

Ja nkyti
Centrą ir 
taigas.

Svečias
Laisvės leidyklą ir palinkėjo 
dienraščiui gyvuoti, tam tiks
lui įteikdamas ir dešimkę do
vanų.

Unija paminės savo 
mirusius narius

S pa ustu v i ų d a rb i n i n k ų 
ja (Big Six) metinį paminėji
mą mirusių savo narių rengia 
gegužės 20-ą, Stuyvesant

uni-

u n i.i a

algas 12
Pakėlimas

rūbų siuvėjus. Be to. prie šio 
pakėlimo pridėta keletas kitų 
pagerinimų, ypač reikale dar
bininkų sveikatos palaikymo.

Sutartis padaryta tarpe 
Amalgamated Clothing Wor
kers of America ir Clothing 

ofM an u fact u rers A ssoc i at i o n 
the United States.

Paskutiniais laikais taip va
dinamas “Chinatown” susilau
kė .įvairiausių valdžios agentų. 
Būk esą susekta, kad šioje

kia “šmugeln in in k ai”, 
įšmugeliuoja už gerus 
žinolma, žmones iš

kurie 
pinigus, 
Kinijos, 
yra pa-

simojus tuos “šmugelnininkus” 
susekti ii' su jais apsidirbti.

Tuo tarpu “Chinatown” gy
ventojai jaučiasi nekaip. Jie 
nieko neturi su jokiu: panašiu 
šmugeliu, bet valdžios agen
tai ir jiems drumsčia ramybę.

Laimėjo premiją
Sunku net ii- tikėti, kad 

Now Yorko “Daily News” lai
mėjo Pulitzerio premiją už 
1955 metus. Premiją suteikė 
Columbia universiteto trustis- 
tai. Premija suteikta už “Dai
ly News” pasižymėjimą talpi
nimo šauniausių fotografijų. 
Kaip žinia, New York “Daily 
News” yra skaitomas papras
ta laikraštine mazgote.

spaudoje
Nors, policija iš pat 

d žios atmetė teigimus, 
rumunas Todurchi Sava 
taip žinomas kaip Tony Tudo- 
roche) 
keturi 
kartojo

Sava,
vo kambarėlio 
bažnytinę procesiją prie ru
muniškai - stačiatikiškos baž
nyčios Manhattane. Jis nušo
vė vieną žmogų. Pabėgėliai 
toje bažnyčioje, Įskaitant ku
nigą, tuojau pradėjo teigti, 
kad tai “komunistų darbas”, 
nors buvo aišku, kad šovėjas 
nesveiko proto žmogus.

Policijos detektyvų viršinin
kas James B. Legett iš pat 
pradžios sakė, kad čia da
lykas, kuris su komunizmu 
nieko bendro neturi, bet He- 
arsto “Journal - American” ir 
“Mirror”, taipgi “Daily News” 
ir “Telegram”, pirmadienį dė
jo didelius antgalvius apie 
“komunistinį pasikėsinimą”. 
Tik antradienį, kuomet Tony 
buvo nuvežtas į Bellevue be-1 ta(y 
protnamį, tie antgalviai 
nyko.

Yorke.
Programoje, greta unijos 

pareigūnų, kalbės darbo ko- 
m’isijonieriaus pirmasis pava
duotojas Felix; 
“The House 
Frank Sinatra, 
kitų įvairumų,
paties tokalo meno mėgėjai.

Streikas uždarė
3 Squibb šapas

Unijistų streikas ja 
praėjusiojo šeštadienio

Teismas Įsimaišė j 
tvmsteriu reikalus

inio

pra-

New 
Yorko dienraščių yra labiau
siai pro - sionistinis, sako Iz
raelio prestyžas amerikiečių 
tarpe krinta, nes daugelis 
amerikiečių pradeda žiūrėti i 
Izraelį kaip į agresorių.

“Post” aiškina, kad už tai 
atsakinga arabų propaganda 
Amerikoje. Esą, beveik visos 
arabiškos šalys turi čia savo 
propagandos informacijos 
biurus, o, be to, Arabų lyga, 
kuriai jos 
dar turi ri
jos centrą.

“Post”, kuris iš visų

visos priklauso, 
bendra informaci-

ateinant laišknešio.

* * *
“World - Telegram” pusla

piuose telpa siūlymas, kad 
naudos uniformos būtų suteik
tos New Yorko laišknešiams. 
Jos turinčios būti, sako rašy
tojas, labai spalvingos, gal 
raudonai - baltai - mėlynos. 
Mat, esą, daugelis žmonių, ku- 
lie neturi nieko kito veikti, 
per valandas sėdi prie langų, 
laukdami
Jeigu jų uniforma būtų spal
vingesnė, 
pastebimi. 

* * *
“Daily Worker’is” sako, kad 

visai nestebėtina, jog daugu
ma amerikiečių nori, , kad 
Bulganinas ir Chruščiovas bū
tų pakviesti į Ameriką (sta
tistinis apklausinėjimas rodo, 
kad 51% stoja už kvietimą, 
31% prieš, kiti neturi nuomo
nes).

Darbininkiškas laikraštis 
sako, kad kelerj metai atgal, 
kuomet tarybiniai vadai neke
liaudavo užsienin, Amerikos 
spauda vis sakydavo:

“Tegul jie atvyksta Wa- 
shingtonan, tada tarsimės”;

Dabar, kuomet jie sutiktų 
atvykti Washingtonan, ta pati 
spauda sako, kad nereikia jų 
kviesti. Bet eiliniai žmonės 
laikosi kitokios nuomonės.

jie greičiau būtų

rodys filmą 
I Live In”, su 
taipgi dainų ir 
kuriuos atliks

pas. Viso paliečia 2,800 
bininkų, Oil, Chemical ir 
mic Workers narių.

Užstreikuotos dvi šapos
dasi New Yorko didmiestyje, 
viena Brooklyne, kita Queens. 
Trečioj’) yra New Brunswick,

Ato-

ran-

Reikia stiprinti įstatus 
prieš diskriminaciją

New Yorke įvykusioje ant
roje metinėje konferencijoje 
valstijinės komisijos kovai 
prieš diskriminaciją apie tūks
tantis asmenų girdėjo pirmi
ninko C. Abrams atsišaukimą 
stiprinti veiklą prieš diskrimi
naciją.

Abrams ypačiai pabrėžė rei
kalą stipresnių įstatymų, 
rie tikroviniai uždraustų 
kriminaciją. Reikia tokių įs- 

ymų, kurie įgalintų komi
siją tyrinėti žmonių pasiskun
dimus dėl diskriminacijos dar
be, gavime namų ir kitose gy
venimo srityse. Komisijai tu
rėtų būti suteikta galia tuos 
blogumus šalinti.

Pirmininkas nurodė, kad 
j reikalas pastiprintos veiklos 
žymiai padidėjo pastaraisiais 
15 metų. 1940 metais valsti
joje gyveno 600,000 negrų, o 
dabar gyvena gerokai virš 
milijonas. Masiniai atvyko 
puertorikiečiai. Jiems ir dau
geliui kitų grupių diskriminaci
ja sudaro begalinių sunkumų 
reikale gauti darbą, butą.

Greta to, Abrams įspėjo, 
kad politinė padėtis pietinėse 
valstijose sudaro pavojų “nu
žeminti visos šalies savijautą, 

j moralę”. Sako, jog į abi par
tijas bus veikiama, kad dary
tų nusileidimus pietiečiams 
savo rinkiminėse platformose. 
“Jeigu tas įvyks”, 
rams, 
teismo sprendimu 
laimėjimai taptų 
Dar aršiau, 
laimėjimas blogai atsilieptų Į 
visas visuomenei patarnavimo, 
paramos ir pagalbos įstaigas.

Ten pat kalbėjęs guberna- I them

Unij’a reikalauja po 18 cen
tų mokesties priedo, pagerin
tų atostogų, daugiau) šventa
dienių su alga, mokėti dau
giau už darbą nepatogiomis 
valandomis. Firma iš 
pasiūlė tik po penktuką 
do.

Streikas yra pirmasis 
13-os metų,
su firma sutartis, 
rėdavo be streiko, 
spėlioja, 
gą įvyko dėl to, kad tas
pas 1954 metais perėmė 
desnū firma.

Federal inis teismas išleido 
prieš John J. ORourke už
draudimą. Jam draudžiama 
užimti ty.mstcriųi unijos 
miesto taryboje pirmininko 
vietą. Teismas suradęs, kad 
vasario 14 dieną Įvykę rinki
mai buvę sutepti apgavystč- 
m is.

Dabartinis tarybos pirminin
kas M. T 
teismui. 
Rourke
jo rinkimus apgavingu būdu. 
Teismo uždraudimas yra lai
kinas. Veikiausia teismai tu
rės išspręsti, kuriam toji vie
la teks. Vieta labai svarbi: 
tarybos pirmininkas arba pre
zidentas gauna i metus $25,- 
000 algos! Taryba apima 
125,000

Kova 
jau 
nuo

Brooklynietis studentas 
užmušė kitą studentą

Iš Richmond, Virginijos, 
atėjo tokia žinia: Ten mokyk
lą lankęs iš Brooklyn, N. Y., 
22 metų amžjaus Alfred Vis
chio nušovė vieną studentą. 
Tuojau po to jis dar su revol
veriu rankoje pasidavė polici
jai i)‘ pareiškė: “Aš nepaisau, 
ką su manimi padarysite”. Po
licija teigia, kad brooklynic-

F tis Vischio yra netekęs ]yg- 
j svaros. Nušautu yra 20 metų

ku-

sako Ab- 
tuomet Aukščiausiojo 

atsiektieji 
atmiešti”,

pietiečių bloko

torius Harrimanas kritikavo 
taip vadinamąją pietiečių ir 
kitų reakcingiausių elementų 
keliamą “valstijų teisių” dok
triną. Jis pareiškė, kad kiek
viena valstija privalo savo pi
liečiams užtikrinti teisę lygiai 
mokytis, lygiai dirbti,' lygią 
įstatymišką apsaugą, laisvę 
nuo baimės ir priespaudos, 
progas turėti gerą sveikatą ir 
saugumą senatvėje.

To paties turėtų prisilaikyti 
ir federalinė valdžia. Visoke
riopa teikiama valstybės pa
rama valstijoms turėtų būti j 
teikiama vienodai visiems, be 
diskriminacijos dėl rasės, 
spalvos ar religinių skirtumą.

karto 
prie

bėgiu
kuriais unija turi 

Vis susi d e- 
Unijistai

j’og tas posūkis i blo- 
ša-

U’ŽSIMUŠĖ BERNIUKAS

Nežinia, kaip 4 metų 
žiaus Mark Leonardo užlipo 
ant stu.bos stogo ir nuo jo 
krisdamas užsimušė. Nelaimė 
įvyko po num. 804 Linden 
Blvd., East New Yorke.

JIS tebesikolioja

am

Buvęs McCarthy pastumdė
lis Roy Cohn persistato save 
didžiausiu patriotu. Jis reika
lauja, kad visi tarybiniai di
plomatai būtų išmesti iš Ame
rikos. Jie, tie diplomatai, esą 
tik “Sovietų šnipai”.

Spaustuvininkai laikys 
savo memorialj mitingą

New Yorko spaustuvininkų 
unija laikys savo memorialinį 
mitingą gegužės 20 Stuyve- 
sant mokykloje. Tame mitin
ge bus pagerbti mirę linotipi
ninkai ir kiti spaustuvininkai. 
Ta unija tokius memorialinius 
mitingus laiko kasmet.

ap- 
pa- 
To- 

Great ,Nor-
patalpose, 118

Didelis skaičius žmonių 
lankė 
rodą, k z
day

West

Kay Harris tapybos 
kuri vyksta Art of 
galerijoje, 
Hotel’

57 St.
Paskutinė tos parodos die

na yra ketvirtadienį.

< TONY'S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

G«ral Patyrę* Barbe rt»

Lacey pasiskundė 
Jis sako, kad O’- 

ir jo pasekėjai laimė-

ita 
tai

Taryba 
narių.
tarpe dviejų klikų ei- 
seniai. Eiliniai unijis- 
to nukenčia.

DŽIAUGIASI PASISEKIMU
Ne wyorkieciai, kurie nori 

apginti Central Parką nuo 
parkų komisijonieriaus Moses, 
jau turi savo kovai surinkę 

Jie sako, kad jeigu 
kas liks nuo jų kovos kaštų, 
kiekvienas d oi ei'is bus paves
tas tam pačiam Mosesui nu
pirkimui ir pasodinimui mies
to jaunų medelių.

Būkite Laisvės Prieteliūs.
Metinė duoklė tik $25.00.

GOING
PLACES
GIVE I 
HELP ELECT 
LABOR'S FRIENDS

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

Brooklyn© Bay Ridge daly
je prasidėjo statymas naujos 
katalikų mokyklos. Mokykla 
būsianti labai didelė ir kaš
tuosianti $2,300,000.

4 pusi. Laisvi (Liberty). Kėtvirt., Gegužės (May, 10, 1956

MR. PEPPE
Sugęstuoja

THE CONTINENTAL 
MASSAGE SALON

Numetimui svarlo; pasigrožini- 
mas ir sveikatos pagerinimas. Dėl 
pasitarimų telefonuokite: LE. 5- 
7780.

115 E. 78th St.,
Tarpe Lexington ir Park

tos pačios mokyklos studen
tas James Withlow iš Clover, 
Va.

Manoma, kad tarpe jau
nuolių susipykimas įvyko dė
lei merginų.

Rendauninky teisės
Laikinoji vals- 
ir rendų kon- 
išleido brošiū- 

Little Book on 
Ją galima

New Yorko 
tijinė namams 
trolei komisija 
raitė — “The 
Rent Control”,
gauti nemokamai New Yorko 
miesto Rent Commission raš
tinėje, 280 Broadway. Aiški
na įstatymo veikmę prakti-

SAUGOKITE SAVO VAIKUS

Dr. Jacobzirier tvirtina, kad 
mūsų mieste per šį mėnesį ap
sinuodys šimtas vaikų, ir iš jų 
trys ai’ keturi numirs. Dau
giausia vaikai apsinuodija 
valgydami “moth balls” arba 
išsigerdami “cleaning fluids”. 
Todėl, kurio turite mažus vai
kus, sako šis gydytojas, sau
gokite nuo tokių produktų.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ 
Užrašykite Laisvę savo draugui

Parėmė gėlvna
Pastaromis dienomis LKC 

gėlyno reikmėms paaukojo šie 
asmenys:

J. Steponaitis ....... $2.00
Ch. Anuški.s (Newark') 2.00
F. Krunglis........................2.00
Bėčienė (Great Neck) 1.00 
Milinkevičius..................... 1.00
Dėkų i!
Vienas iš gėlyno kaimynu 

(kitatautis) nupirko gėlynui 
rožę.

0 pernai kitas kitatautis kai
mynas nupirko gėlininkui virš 
3,000 puslapiu “Garden Ency
clopedia.”

šie gerieji gėlyno kaimynai 
savo dovanomis atsiteisė už 
davimą jiems šiokiu tokiu at
lieku iš gėlyno. S. V.

AIDO CHORAS
Visi aidiečiai privalo daly

vauti pamokoje gegužės 11-os 
vakarą. Prašome atvykti anks
ti. Turime daug darbo prisi- 
ruošiant Festivaliui, kuris 
Įvyks gegužės 19 ir 20, Wor- 
cesteryje. Valdyba

DVI NAUJOS 
FILMOS

Pamatykite naujas Klimo 
filmas ir Chicagos lietuvių ar- 
t istu s- d a i n i n i n k us. Pamatyki
te iy išgirskite garsiąją Čhica- 
gos lakštingalą Estelle Bog- 
den. Taipgi kitus: Richard 
Misevick, Ona Marquardt, 
Ed. Jokubka, Dolores Pozar, 
Loretta Cooper, Anna Tilvi- 
kienė, Jean Putrimas, Jose
phine Doren, Povilas Daude- 
ris, Vyti Yuden, Vincent 
Bogden, Roger žilis, Leon 
Marevičius.

Matote, tai rinktiniai meni
ninkai vaidina operetę “Su
drumsta Širdis”.

Na, o Cicero Moterų Cho
ras su “Dainų Vainiku” ir pa
garsėjusia dainoje, vaidyboje 
ir šokime—Vanda Žalis. Tas 
viskas bus rodoma šį sekma
dienį, gegužės (May) 13-tą, 
Liberty Auditorijoje, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y., 3-čią valandą popiet, i

Padengimui lėšų bus renka-, 
ma po $1.00.

Visus prašo atsilankyti,
G. Klimas, filmininkas

. BUSINESS OPPORTUNITIES

Westchester 
ant vieškelio. Icigos 
Kaina $26,000. Ant iš-

Drive-In Restaurant.
County, 
$70,000. 
mokesčių, lysas, geras biznis.

KI. 7-4724. BE. 7-0972
(91-97)

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNU
Nors kartą 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 85.50. Persiuntimų Apmokame
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

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

j

NEW YORK .
HELP WANTED—FEMALE /

SLAUGES—RN IR I.P

Manhattan ątaugių jslaipaj. r
5 dienos. Linksma apylinkė, 
Gera alga, pridedant valgi

Tel. UN. 4-7617 >
Šaukite nuo 8 A. M. iki 8 P. M.

(87-93)

Ahelnam darbui namo darbininkė.
Vėliausi paliudijimai. 3 suaugę ir 
du vaikai. Guolis nuosavam kam
baryje. Gera alga.

HA. 9-4289
(91-94)

Ahelnam darbui iianii) darbininkė.

2 vaikai. Valymas, visi paisymai. 
Gera alga, nuosavas kambarys ir*“ 
vonia. Geras nuolatinis darbas.

MA. 1-8140
(91-94)

Nainy darbininkė suaugusi, švari. 
Paprastas virimas, visi įtaisymai; 
nuosavas kambarys, mylinti vaikus.

Po 7 vai. vak. NE. 2-0423.

(91-94)

QUICK AGENTŪRA

Ieško namų darbininkių (gulėti ten 
pat), virėjų ir auklėtojų, dirbti gra
žiuose namuose Long Islande. Rei
kalingi paliudijimai, mokėti anglų 
kalbos. Dirbti pas draugiškus žmo
nes. Manhasset, L. I. MA. 7-3900.

VIRĖJA—NAMŲ DARBININKE
Guolis vietoje, jauna, 2 suaugę. 

Yra kiti darbininkai. Išvykstame į 
California End of Valley. Tinkamą 
asmenį pasiimsime su savim, šauki
te po 10 A. M. FI, 8-8071

(88-91)

NAMŲ DARBININKE
Guolis vietoje, atskiras kambarys 

ir’maudynė, $38 pradžiai. Stebėtina . 
proga pastoviam darbui draugiškuo
se namuose.

Šaukite 1-2 ;30 arba 7-9
Tel. KO. 6-4858

Abelnas namų darbas, (moteriškė 
suaugus). Paprastas virimas, mylin
ti vaikus. Visi įtaisymai. Nuosavas 
kambarys, vonia, TV. Nuolatinis 
darbas puikiuose namuose.

HU. 2-6135 y
(90-93)

Women—Opportunity 
AT Home

Shelter boarding-house for Jewish 
children from 6 days Io 12 years / 
of age. Urgently needed in lime of 
family emergency.

$172 monthly board for 2 children 
$85 or $87 a month for one child.

Medical care and clothing provided.
Children leave after staying up io 

90 days.
Homes will then serve other child

ren needing shelter care. 
Call TEMPLETON 8-4500 

Weekdays ask for Mrs. BLACK

Namų Darbininkė. Turi būti švari. 
Visi įtaisymai. Nėra virimo. 5’2 
dienos. Gera alga. Kalbanti an
gliškai. AT. 9-4112.

(89-92

HELP WANTED-MALE

Vanderbilt Jackson Typographer 
samdo Linotipininkus.

Naktiniai šiftai. Reklamų šapa, 
downtown. Unija. Gera alga. Virš
laikiai, jeigu pageidaujama.

110 Greenwich St. WII. 8-3812
(91-97).

PINSETTERS, PATYRĘ

Kisena Bowling
Yra Samdomi

160-04 46th Ave., Flushing 
Tel. FL. 9-9484

5

RAKANDŲ 
APMUšINftTOJAS

Mokantis Visą Darbą
dienos. Viršlaikiai, jei pageidau

jama. Nuolatinis darbas. Gera alga. 
Apmokamos atostogos, šis darbas f \ 
duoda liberališkas apdraudas tam 
kuris ieško nuolatinio darbo.

GLEN COVE 4-0519

(90-96jį_

Jewelry Rougers, A-l. Felt & Lap* 
ping. Taipgi mokinys, su mažu pa
tyrimu. Gera alga.

LAURO BROS.
62 W. 47th St. JU. 6-8954

(89-95)« •

LANGŲ VALYTOJAI
Patyrę. Alga pradžiai $85.00 )

CITY WIDE >
135-12 88 th Ave. FL. 8-1541

(89-95)’




