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CJ.O. SUVAŽIAVIMAS ĮSPĖJA KOlGUESfl DEL PAŽADI!KRISLAI
Demokratų partijos 
pirmininkas.
Johannes G. Strijdoin. •
Morrisono reikalavimas.
Vasilevskis Įspėja

Rašo F. MIZARA
Socialdemokratai nugalėjo
Adenaueri Vakaro Berlyne

^Praėjusį savaitgali New Or
leans mieste Įvyko demokratų 
partijos nacionalinio komiteto 
narių posėdis, kuriame buvo iš
rinktas naujas tai partijai pir
mininkas.

Pirmininko šlovė teko Paul 
M. Butler'iui iš Indiana valsti
jos. Jis demokratų partijos 
oficialaus vadovo pareigas pra
dės eiti su 1955 metų pradžia.

Buvo manyta, kad dėl pirmi
ninko tarp demokratų vadovų 
gali pasireikšti net skylimas. 
Vieni norėjo to, kiti—kito as
mens tai vietai. Butleriui, sa
koma, priešinosi ir Trumanas, 
bet už Butlerį stojo Stevenso- 
nas.

Dabar, be abejojimo, demo
kratų partijos vadovai statys 
gaires Į 1956 metų prezidenti
nius rinkimus. !

Jei demokratai mokės išnau
doti republikonų silpnybes, jei 
jie,—Kongrese ir už jo sienų, 
— gerai darbuosis, nepamirš
dami liaudies interesų, tai 1956 
rrvjMiis jiems progų laimėti pre- 

r ‘ židentinius rinkimus bus.
Republikonai, atsiminkim, yra 

susiskaldę, — republikonų par
tiją, be kitko, ėda makartizmo 
vėžys.

Praėjusią savaitę Įvyko žy
mių permainų ir tolimoje Pietų 
Afrikoje.

Pasitraukus iš ministro pir
mininko vietos žiauriam rasis
tui Dr. Danieliui F. Malanui, 
nacionalistų afrikaanų partijos 
vadovai jo vieton paskyrė dar 
žiauresnį rasistą Johanuos G. 
Strijdon (ištark: Streidom).

Tai liudija, jog Pietų Afrikos 
Sąjungoje ramybės tikėtis ne
galima.

Toje šalyje iš apie 13,000,- 
000 gyventojų, tik virš du mi
lijonai yra baltieji, o kiti: ne
grai, “maišyto kraujo” žmonės 
arba indusai.

Afrikaanai vykdo žiaurią 
negrų ir kitų spalvuotų žmonių 
segregaciją nuo baltųjų. Nau
jasis ministrų pirmininkas ža- 
dar da žiauriau negrus perse- 
kjfti negu persekiojo jo pirm- 
takūnas Malanas.

Visa tai gali išsemti negrų 
paskutinį kantrybės lašą ir jie 
gali jėga pareikalauti sau žmo
giškų teisių.

Rasistai pamiršta, kad tie, 
kurie sėja vėją, ilgainiui esti 
priversti piauti audrą...

Praėjusią savaitę Anglijoje 
iškilo griežtesnis reikalavimas, 
kad Churchillas 'pasitrauktų iš 
ministrų pirmininko vietos.

Be kitų, tokį reikalavimą iš
kėlė vienas Darbo Partijos va
dovų Herbert Morrison.

Churchillas, sakė Mr. Mor
rison, yra persenas; jis plepa 
niekalus, kurie kenkia Anglijos 
užsieninei politikai. Churchillo 
kalba, neseniai sakyta Wood- 
forde apie tai, kad jis 1945 me
tais buvo įsakęs Montgomeriui 
taupyti iš nugalėtų nacių atim- 
įys ginklus, kad jais būtų ga- 
,^na ginkluoti tuos pačius na
cius prieš Tarybų Sąjungą, bu
vo skandališkai paika kalba, 
nurodė Morrison.

Praėjusią savaitę sovietinis

Berlynas. — Berlyno va
karinio sektoriaus rinkimai 
atnešė didelį laimėjimą so
cialdemokratų partijai, ku
ri pralenkė Adenauerio 
krikščionis demokratus. To
kiu būdu vyriausiu Vakarų 
Berlyno burmistru taps so
cialdemokratas vietoje da
bartinio krikščionio demo
krato.

Socialdemokratai laimėjo 
44% balsų, krikščionys de
mokratai 34.6,% taip vadi
namieji laisvieji demokra
tai 14.6%.

Suvienytoji Socialistų Par
tija (SĖD), susidedanti iš 
komunistų ir kairiųjų soci
aldemokratų, pirmu kartu 
dalyvavo Vakarinio Berly
no rinkimuose. Bet ta par
tija ne visur varė smarkią 
propagandą ir daugelyje 
miesto daliu rėmė social
demokratus. Taipgi prieš

Paskutiniai
pranešimai

Jakarta.—Dešimtys tūks
tančiu žmonių čia demon
stravo reikalaudami, kad 
Indonezija nutrauktų diplo
matinius santykius su Olan
dija, kol ta neatsisakys Iri- 
ano, tai yra, Vakarinės 
Naujosios Gvinėjos dalies.

W ashingtonas.—Pasmerk
tasis senatorius McCarthy 
atnaujino kitų kamantinėji
mus. Jo vadovaujamas se
natims komitetas pradėjo 
tyrinėti “subversiją fabri
kuose.”

Praeitos savaitės pabai
goje gandai buvo pasklidę 
spaudoje, kad McCarthy 
rimtai,serga, bet paskui tas 
buvo paneigta.

Kairas. — šešių arabiškų 
kraštų užsienio reikalų mi
nistrai čia tariasi.

Paryžius.— Tunisijos na
cionalistai sako, kad fran- 
cūzų kariai atnaujino puoli
mus prieš tunisiečius par
tizanus, nors jiems buvo ža
dama leisti ramiai grįžti į 
namus, jei jie sudės gin
klus.

Jungtines Tautos.—Ame
rika bandys tarpininkauti 
britų-graikų ginče dėl Ki
pro salos.

Belgradas. — Tito priėmė 
pakvietimą apsilankyti E- 
gipte. Jis ten sustos pake
lyje atgal iš Indijos ir Bur
iuos.

maršalas Vasilevskis pastebėjo, 
kad anglų field maršalas Mont
gomery perdaug atvirai agi
tuoja už atominį karą.

—Tie, kurie agituoja už ato
minį karą prieš Tarybų Sąjun
gą, — sakė Vasilevskis, — gcu- 
Ii atsidurti “nepavydėtinon pcv- 
dėtin.”

SĖD buvo vartojamos viso
kios priespaudos priemo
nės. Pasėkoje SĖD gavo 
tik apie 3% balsų, kas reiš
kia, kad ji neturės atstovy
bės miesto valdyboje, nes 
tam reikia gauti 5 procen
tus. Mažiau negu 5 proc. 
taipgi gavo taip vadinamo
ji vokiškoji partija, ultra- 
nacionalistinė grupė.

Atmetus SĖD, vokiškos 
partijos ir kitus mažų gru
pių balsus, socialdemokra
tai dabar turės 50.8% vi
sų reikšmingų balsų, kas 
reiškia,—savo pilną daugu
mą Vakarų Berlyno valdy
boje.

Socialdemokratai savo 
priešrinkiminę kampaniją 
vedė ant anti-militaristinės 
platformos, prieš Vakarų 
Vokietijos ginklavimą ir 
už susitarimą su Rytais.

Kinai išlaisvino i 
Kanados lakūna

Hong Kongas. — Kinija 
išlaisvino kanadietį lakūną, 
kuris ten išbuvo nelaisvėje 
dvejus metus. Jis Korėjos 
karo metu buvo pašautas į 
i Šaurę nuo Jalu upės, Kini
jos teritorijoje.

Tas lakūnas, Andrew R. 
MacKenzie, nors kanadie
tis, skraidė su amerikie
čiais, buvo priskirtas prie 
amerikiečių dalinio. Jis bu
vo pašautas amerikiečių or
laivyje.

MacKenzie pasakoja, kad 
jis Kinijoje matė kelioliką 
amerikiečių lakūnų, kurie 
ten laikomi kaip belaisviai. 
Tai ne tie patys lakūnai, 
kurie praeitą savaitę Kini
joje buvo nuteisti kalėjimu 
kaip šnipai.

Manoma, kad tie ameri
kiečiai yra lakūnai, ku
rie, kaip pats kanadietis 
MacKenzie, buvo pašauti 
virš Kinijos (ne Korėjos) 
teritorijos. Visi, kurie bu
vo pašauti virš Korėjos, jau 
grąžinti namo, kuomet buvo 
mainomasi belaisviais.

IW0 apdraudos laikytojai 
pasiekė laimėjimą teisme

New Yorkas. — Buvęs 
Tarptautinio Darb i n i n k ų 
Ordino (IW0) prezidentas 
Rockwell Kent pareiškė, 
kad IWO apdraudos laiky
tojai atsiekė žymų laimėji
mą. Federalinis apeliacijos 
teismas, kaip žinoma, atme
tė valdžios reikalavimą, kad 
IWO registruotųsi kaip “ko
munistinio fronto organiza
cija.” IWO jau ir taip yra 
valdžios patvarkymu paleis
ta, bet apdraudos laikyto
jai yra susiorganizavę į ko
mitetus, kad ginti savo tei
ses.

Jošida paleis parlamentą, 
kad nereikėtu rezignuoti

Tokyo.—Jeigu parlamen
tas jam išreikš nepasitikėji
mą, premjeras Jošida nepa
sitrauks, kaip tai jam pa
taria net jo partijos vadai. 
Vietoje to, jis paleis par
lamentą. ir šauks naujus 
rinkimus. Jis tokiu būda 
liktų premjeru iki rinkimų, 
o tie gali žymiai išsitęsti. 
Be to, jis turi viltį, kad nau
jasis parlamentas gal jo ne
norės išmesti.

Beveik visa J a p o n i j o 9 
spauda rodo didelį nepasi
tenkinimą tuo Jošidos nuo
sprendžiu. Dešiniųjų ir kai
riųjų socialistų laikraščiai 
sako, kad Jošidos elgimasis 
sudaro gėdą visai Japonijai.

Eisenhoweris netinkamas savo vietai, negali 
vadovauti ir vienyti šalį, teigia demokratai
New Orleans. — Naujai 

išrinktas demokratų parti
jos pirmininkas Paul M. 
Butleris pareiškė, kad pre
zidentas Eisenhoweris ne
tinkamas, bejėgis vadovau
ti šaliai ir laikyti ją vie
ningą. Iki šiol demokratai 
labiausiai kritikavo “žmo
nes, kurie supa Eisenhow- 
erį.” Šis Butlerio pareiški
mas yra pirma demokratų 
atvira ir griežta ataka 
prieš patį prezidentą.

Butleris sakė, kad da
rosi vis aiškiau, jog buvi
mas kariniu strategu dar 
nepakankamas, kad vado
vauti didžiulei šaliai ir riš-

Britai užstos Britanijoje 
gimusi Amerikos komunistą

Londonas.— Čia buvo su
žinota, kad Britanijos am
basada Washingtone gavo 
įsakymą iš užsienio reikalų 
ministerijos teirautis apie 
John Williamson ą, ameri
kietį komunistų vadą, kuris 
dabar sėdi kalėjime. Jis 
yra gimęs Britanijoje ir 
yra britų pilietis.

Kad ambasada teirautųsi, 
pasirūpino darbietis depu
tatas Tomas Dribergas.

Williamsonas dabar kalė
jime po Smitho aktu, nu
teistas penkeriems metams. 
Bijoma, kad kuomet jis iš
eis iš kalėjimo, nauja byla 
bus užvesta. Britai sako, 
kad jis turėtų būti po išlei
dimo deportuotas ir jie jį 
priims.

Negali gauti advokatų
San Juan, Puerto Rico.— 

Puerto Rico komunistų va
dai Pablo Garcia, Jane 
Speed de Andreau, Juan 
Morales ir kiti sako, kad 
jie negali gauti advokatų, 
kurie juos gintų. Minimieji 
komunistų vadai traukiami 
teisman po Smitho aktu. 
Jie dabar randasi laisvėje 
po kaucija.

Rinkimai Indonezijoje jau 
negalės vykti kovo mėnesį

Jakarta. — Neseniai bu
vo paskelbta, kad visuotini 
rinkimai Indonezijoje įvyks 
kovo mėnesį. Bet dabar 
kalbama apie tai, kad tuo 
laiku rinkimai negalės įvyk
ti, kad juos reikės atidėti 
iki rugpjūčio.

Tai ne pitonas atidėjimas. 
Indonezijoje dar nebuvo 
rinkimu nuo 1950 metu, 
kuomet šalis tapo nepri
klausoma nuo olandu. Ke
letą kartu rinkimai buvo 
skelbti, bet vis atidėti, nes 
techniškai sunku juos pri
rengti. Indonezija yra išsi
mėčiusi po eilę salų, susisie
kimas labai sunkus ir sto- 
kuoja rinkiminio aparato.

ti jos komplikuotas proble
mas.

Butleris tapo išrinktas 
nauju demokratų naciona- 
lio komiteto pirmininku vie
toje Mitchelli’io.

Dabartinis de m o k r a t ų 
pirmininko pa r e i š k i m a s 
reiškia, kad 1956 m. prieš
rinkiminėje kampanijoje jų 
kanu o] ės bus atkreiptos 
prieš patį Eisenhoweri (jei 
jis kandidatuos). Iki šiol 
demokratai jautė, kad Ei
senhoweris perdaug popu
liarus žmonių tarpe, kad 
tiesioginiai jį kritikuoti aš
triai.

Dešimtdalis vaiku gimsta 
nenormalūs dėl A-bombos

Tokyo. — Iš 30,105 vaikų, 
kurie gimė Nagasaki mies
te tarp 1950 metų sausio ir 
1953 metų gruodžio mėne
sio, 3,630 buvo nenormalūs, 
kas reiškia, daugiau negu 
vienas dešimtadalis.

Nagasaki, kaip Hirosima, 
buvo atominiai bombarduo
ti praeito karo pabaigoje. 
Medikai yra įsitikinę, kad 
toks didelis nuošimtis ne
normalių vaikų pareina nuo 
atominės bombos liekanų.

Japonijos spauda dabar 
labai plačiai rašo apie šią 
padėtį.

Paleido Hondūro parlamen
tą; įsteigta pavienio 

diktatūra
Tegucigalpa. — Hondū

ro parlamentas tapo paleis
tas ir vienvaldžiu paskelb
tas veikiantysis prezidentas 
Dr. Julio Lozano y Lozano. 
Prezidentas Gal vežas serga 
ir randasi Panamoje.

Manoma, kad kuomet Gal- 
vezas sugrįš, jis neatgaus 
šalies vadovo vietos, kuri 
liks Lozano rankose.

NEW YORKO ORAS 
šalta, gali snigti

‘‘‘‘Kas žmonėm buvo pažadėta, 
būtinai turi būti ištesėta”

Los Angeles. — čia atsi
darė 16-tas metinis CIO su
važiavimas. Prieš suvažia
vimui atsidarant, CIO pre
zidentas Walteris išleido 
savo kalbos tekstą. CIO va
das virš viso įspėjo Kongre
są, ypatingai su darbo uni
jų pagalba išrinktus libera- 
liškesnius elementus, kad 
padaryti pažadai turės būti 
ištesėti.

Reutheris sakė, kad 84- 
tas Kongresas turi prievo
lę atgaivinti Naująją Da
lybą ir pravesti socialio ir 
ekonominio gerinimo žmo
nėms programą.

I Reutheris sakė, kad “rin- 
! kiniai parodė, jog Amerikos 
I žmonės niekad daugiau ne- 
' bus patenkinti masinio ne- 
; darbo bereikalingu eikvoji- 
■ mu, įeigų mažėjimu ir per-

Popiežius dar 
i rimtai serga

Vatikanas. — Popiežius 
dar rimtai serga, nors jo 
daktarai sako, kad tuojau
tinis pavojus jo gyvasčiai 
pašalintas. Per kelias die
nas jis negalėjo imti per 
burną jokio maisto ir jis 
buvo penimas per gyslas. 
Dabar, kaip pranešama, jis 
jau gali šiek tiek valgyti.

Penki specialistai, kurie 
jį gydo, iki šiol negalėjo 
prieiti išvados, kokia jo li
gos priežastis. Surasta, kad 
jis neturi nei uleerių, nei 
vėžio, bet kas tai pagrin
diniai netvarkoje jo virški
nimo sistemoje.

Sekmadienį keli Popie
žiaus sakiniai buvo perduo
ti per Vatikano radiją. Jis 
kalbėjo į tikinčiuosius per 
mikrofoną, kuris buvo pa
statytas prie jo lovos. Jo 
palaiminimas buvo perduo
tas per beveik visas Vakarų 

1 Europos radijo stotis.
Specialistai sako, kad kol 

kas jį nuo mirties išgelbėjo 
jo stipri širdis. Jeigu ji bū
tų buvusi bent kiek silpnes
nė, sako daktarai, jo jau 
nebūtų gyvųjų tarpe.

Sobell’io žmona gavo teisę 
kalbėti Minnes. universitete

Minneapolis. — Minneso- 
tos universiteto studentų 
Socialistinis Klubas pakvie
tė kalbėti Sobell’io žmoną 
Helen Sobell. Per kelias 
dienas vietinė spauda daug 
rašė apie tai ir buvo ban
dyta neprileisti jai kalbėti.

Bet universiteto vadovy
bė palaikė Socialistinio Klu
bo teisę kviesti bet kokią 
kalbėtoją. Helen Sobell kal
bėjo 200 studentų susirinki
mui. Po jos kalbos apie 20 
pasirašė po peticijomis už 
Sobell’io laisvę.

kamosios jėgos apkarpy
mu.”

Jis nurodė, kad nedarbas 
tapo ir lieka rimta proble
ma, kurios negalima igno
ruoti, kaip tai darė 83-čias 
Kongresas.

Kalbėdamas apie Tafto 
Hartley įstatymą, jis sakė, 
kad CIO iki šios dienos lai
kosi nuomonės, jog to įsta- 

I tymo nereikėjo pravesti ir 
su laiku jį reikės išmesti. 
Bet iš jo pasakytųs žodžių 
buvo aišku, kad CIO vado
vybė yra pasirengusi dary
ti nusileidimus, priimti pa
taisymus prie Taft-Hartley 

; įstatymo vietoje jo pilno 
panaikinimo.

CIO vadas priminė iš- 
į rinktiesiems liberališkiems 
| demokratams, kad jie lai
mėjo unijos pagalba ir jie 
neturėtų pamiršti duotų pa- 

j žadu.
I

Užsienio politikoje •
Užsienio politikos klausi

mais Reutherio raportas 
s u v a ž i a vimui sako, kad, 
bendrai kalbant, CIO remia 
valdžios politiką už “komu
nizmo sulaikymą.” Jis taip
gi sakė, kad “pro-komunis- 
tinės” Guatemalos valdžios 
nuvertimas buvo geras da
lykas, tik blogas dalykas, 
sakė jis, kad dabartinė 
Guatemalos valdžia yra an- 
ti-demokratinė. Jis pripa
žino, kad Armaso diktatūra 
įmetusi į kalėjimą žmones 

' vien už tai, kad jie bandė 
organizuoti unijas, net an
ti -k o mu n i s ti n es u n i j as.

Kalbėtojai suvažiavime
CIO suvažiavime pakvies

ti ir apsiėmė kalbėti Elea- 
nora Rooseveltienė, NAA- 
C P generalinis patarėjas 
Thurgood Marshall, senato
rius Wayne Morse, Nacio- 
nalės Farmerių Unijos pre
zidentas James Patton ir 
darbo reikalų sekretorius 
James P. Mitchell.

San Francisco kviečia J. T. 
laikyti jubiliejini posėdį

Jungtinės Tautos. — Se
kančių metų birželio mėne
sį sukanka dešimt metų, kai 
buvo įsteigtos Jungtinės 
Tautos. San Francisco mies
tas ta proga kviečia Jung
tines Tautas laikyti posėdį 
ten, nes ten Jungtinės Tau
tos buvo įsteigtos 1945 m. 
birželio 26 diena, c

San Francisco miesto val
dyba yra pasiryžusi mokė-, 
ti dalį tokios perkeltos sesi
jos išlaidų. Miesto valdyba 
pageidautų, kad įvyktų ju
biliejinės ceremonijos, prie 
kurių pats miestas prisidė
tų.

Jungtinės Tautos dar nė
ra nusprendusios, ar jos 
priims pakvietimą.
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KĄ DABAR DARYS REPUBLIKONAI?
PO TO, KAI JOE McCARTHY buvo Jungt. Vals

tijų senato pasmerktas, kaip plačiagerklis, kaip nenau
dėlis, tai kyla klausimas, ką dabar darys republikonai?

Republikonai senatoriai pasidalijo pusiau: jų pusė 
balsavo už savo partijos nario pasmerkimą, o pusė—už 
jo išteisinimą.

Kas toliau?
Jau seniai Washingtono politiniuose rateliuose kal

bama, kad republikonų partijoje įvyks skilimas. Mano
ma, kad neužilgo kursis nauja partija, kurion sugūžės 
daug republikonų makartistų. Trečiajai partijai pa
grindą duoda, be kitko, McCormicko Chicagoje suorga
nizuota “For America” organizacija.

Įdomu tai, kad su makartistais, pagaliau, atvirai 
nuėjo senatorius Knowlandas — tasai Kalifornijos ma- 
kartistas, kuris visa širdimi yra atsidavęs Čiang Kai
šomo klikai.

Senatorius Knowland yra vadovas senatorių. Jis 
yra republikonų senatorių lyderis, oficialiai ir forma
liai sėdįs mirusiojo Tafto kėdėje.

Jį išmesti iš tos vietos būtų sunku, nes jis turi savo 
pusėje daugumą republikonų senatorių.

Taigi dabar žiūrėsime ir ilgainiui matysime, kas 
ten bus.

Prezidentas Eisenhoweris, kalbėdamas spaudos ir 
radijo korespondentų mitinge praėjusį trečiadienį, pasa
kė, kad tarp jo ir senatoriaus Knowlando skirtumas 
osąs tik metoduose, o ne principe. Tą patį anksčiau bu
vo pasakęs komunistų vadovas William Z. Fosteris.

Jeigu tik metoduose yra skirtumas, tai jį galima 
pašalinti susitarimu, išsiaiškinimu. Bet jei tas skir
tumas siekia toliau, tai niekas jo negalės pašalinti. Re
publikonų partija skils.

Jei demokratai būtų apdairūs ir laikytųsi geros | 
linijos, tai jiems visa šita makartistų tragi-komedija ga- | 
lėtų pasitarnauti tiek, kad jie 1956 metais galėtų iš- j 
riekti savo kandidatą šalies prezidentu.

Matysime!

STANLEY STANKUS
PRIEŠ VIRŠ SAVAITĘ Sunday Workery buvo iš

spausdintas žymioj amerikietės rašytojos, Meridel Le 
Sueur, straipsnis apie lietuvį Stanlį Stankų.

Stanley Stankus neseniai mirė Minneapolio mieste, 
Minnesota ie,—mirė, sulaukęs 77 metų amžiaus. Minne- 
ipolyje velionis išgyveno 24 metus.

Kuo gi šis žmogus pasižymėjo, jei apie jį parašė 
nekrologą tokia žymi rašytoja, kaip Meridel Le Sueur?

Vyriausia Stasio Stankaus ypatybė, rašo straipsnio 
autorė, buvo ta: jo įsitikėsimas darbininkišku judėjimu. 
Jis -juo ne tik tikė jo, bet ir dirbo tam, kad būtų pa
siekta socialistinė santvarka.

Stanley Stankus, rašo M. Le Sueur, kilęs iš Lietu
vos, iš smulkaus valstiečio šeimos. Jis, atvykęs i Ame- 
riką, 24 metų amžiaus, čia dirbo visokiausius sunkius, 
fizinius darbus. Gyveno eilėje miestų. Ypatingai ilgo
kai gyveno Chicagoje.

Kai jis atvyko į Minneapolį, tuojau pradėjo platinti 
dienraščius Daily Worker ir Freiheitą. Nuvykdavo jis 
i geležinkelio stotį, paimdavo tu laikraščių pundus, na, 
ir pardavinėdavo juos gatvėse arba nunešdavo žmonėms 
į namus.

Per tuos 24 metus, rašytoja sako, Stanley Stankus 
išplatino apie pusę milijono egzempliorių tų laikraščių!

Ir taip jis dirbo ir dirbo, nepaisydamas, kad jį se
kioja FBI agentai, nepaisydamas makartistų užpuldinė
jimu! Senatvės pensijos jis negavo, nes neturėjo įrody
mų, kad jis senas. Bet jo neapleido draugai. Kai Stan
kus mirtinai susirgo ir buvo paimtas į ligoninę, beveik 
mirties valandoje, prie jo lovos stovėjo rašytoja Meridel 
Le' Sueur!

Kai Stanley Stankus mirė, jo draugai suruošė jam 
pagerbti mitingą, kuriame, be kitko, sako rašytoja, bu
vo sudėta Daily Workeriui $200. .

Toks buvo mūsų tautietis Stanley Stankus!
Minneapolyje lietuvių gyvena tik keletas. Jis ten 

neturėjo pažįstamų iš Lietuvos; jis neturėjo ten gimi
nių. Bet jo darbai, atlikti darbininkų judėjimo reika
lams, apšvietai, atrado jam daug idėjos draugų, kurie 
jo neapleido ir kurie jį, įam mirus, gražiai pagerbė!

O rašytoja Meridel Le Sueur Stanlį Stankų įam
žino savo ilgoku raštu.

TADEUSZ BANACHIEWICZ
LAPKRIČIO MeNESIO pabaigoje Krokuvoje, Len

kijoje, mirė žymus astronomas Dr. Tadeusz Banachie- 
wicz, sulaukęs 72 metų amžiaus.

Dr. Banachiewicz buvo Krokuvos Astronomijos Ob
servatorijos direktorius. Jis buvo žymus astronomas 
tr:parašė apie 230 dalykų astronomijos mokslo klau
simais.

Šis žymusis mokslininkas nebėgo iš Lenkijos, kaip

APIE MENINĘ VEIKLĄ 
LIETUVOJE

Lietuvoje šiuo tarpu di
delio dėmesio yra kreipia
ma į meninę veiklą: į liau
dies chorus, i dramos rate- 
liūs, į ansamblius, į orkes
trus.

Dedama didžiulių pastan
gų, kad juo daugiau įtrauk
ti žmonių į meninę veiklą 
kaime, kolūkiuose. Aną die
na Vilniaus Tiesa rašė tuo 
klausimu įvedamąjį, kuria
me, tarp kitko, sakoma:

“Respublikoje yra apie 8 
tūkstančius meninės savi
veiklos kolektyvų — chorų, 
liaudies šokių, dramos rate
lių, kaimo kapelų, ansam
blių ir kitų, kurie jungia 
apie 125 tūkstančius savi
veiklininkų.

“Siekiant dar labiau pa
skatinti masių kūrybinį ak
tyvumą, meninės savivei
klos vystymąsi, Lietuvos 
KP Centro Komitetas < ir 
Ministrų Taryba nutarė se
kančiais, 1955 metais su
rengti respublikinę dainų 
šventę, kuriai Tarybų Lie- 
tudvos saviveiklininkai pra
ėjo su pakilimu ruoštis.

“Daugelis respublikos me
ninės saviveiklos kolektyvų 
jau turi pasiekę nemažus 
laimėjimus, šauniai pade
monstravo meninės savivei
klos pasiekimus Maskvoje, 
Visasąjunginėje žemės ūkio 
parodoje Šiaulių rajono 
'Raudonosios vėliavos’ kol
ūkio saviveiklos ansamblis. 
Gražių pasiekimų turi 
Skaudvilės rajono ‘Stul
giu’ ir Stalino vardo kolū
kiu kolūkiečiu meninės sa
viveiklos kolektyvas. Gau
su veiklių, meniškai pajėgių 
kolektyvų yra Pakruojo, 
Šeduvos, Šilalės, Pasvalio 
rajonų kolūkiuose. j

“Tai rodo, jog šių rajonų \ 
kultūros darbuotojai, kol
ūkių bei rajonų vadovai tin
kamai suprato meninės sa
viveiklos reikšmę, jos jėgą 
skatinant kolūkiečius nau
jiems gamybiniams laimėji
mams...”.

Respublikinė dainų šven
tė, 1955 m. įvyksianti Vil
niuje, bus milžiniškas žy
gis, kuriuo grožėsis visa 
Lietuva.

Ta pačia proga Tiesa nu
rodo i kai kuriuos trūku
mus, į kai kuriuos apsilei
dimus tam tikrose vietose. 
Ne visur tie, kurie turėtų 
darbuotis meno srityje ir 
vadovauti, savo pareigas 
tinkamai atlieka. Kai kur, 
sako laikraštis, veikėjai pa
sitenkina teikimu nurody
mų ir pamokymų tik... te
lefonais ir laiškais. Tokį 
biurokratišką vadovavimą 
Tiesa smerkia ir reikalau
ja šalinti.

Norint, kad žmonės įsi
jungtų į meninę saviveiklą, 
norint juos pamokyti ir 
teikti jiems nurodymus, 
reikia asmeniškai su jais 
dalyvauti.

Laikraštis toliau sako:
“Daug gali ir turi padė

ti kaimo meninei veiklai 
respublikos meno darbuo
tojai. Kai kurie iš jų pa
rodė gražią iniciatyvą ir 
nuveikė nemažą (Jarbą še
fuodami meninės savivei
klos ratelius, kurdami nau
jus kolektyvus. Visų meno 
darbuotojų garbės pareiga 
yra prisidėti prie meninės 
saviveiklos išvystymo, pa
siruošimo respublikinei dai
nų šventei.

“Reikia ypač stiprinti 

kiti poniškieji lenkai, kuomet ten įsikūrė liaudiška res
publika. Jis dirbo ištikimai savo tautai ir visam pa
sauliui. Dėl to Lenkijos vyriausybė ir visa lenkų tauta 
Dr. Banachiewicz’iu gerbia.

kultūros įstaigas rajonuo
se kvalifikuotais meno dar
buotojų kadrais. Pavyz
džiui, šiais metais Kultūros 
ministerijos žinion buvo nu
kreipta 12 darbuotojų, bai
gusių Valstybinę konserva
toriją, kurie turėjo dirbti 
rajonuose. Bet,- deja, į ra
jonus dauguma jų neišvy
ko. Ministerija tam visa 
abejinga.

“Nuolat turi stiprinti va
dovavimą kaimo kultūri
niam gyvenimui, kultūros 
švietimo įstaigoms Respu
blikiniai liaudies kūrybos 
namai...

“Visokeriopai skatindami 
meninės saviveiklos išvys
tymą kaime, keldami jos 
idėjinį ir meninį lygį, kul
tūros darbuotojai įneš di
delį indėlį keliant kaimo 
kultūrą.”

Pas mus, Amerikos lietu
vius, meninė veikla taipgi 
ne visur reikiamai puoselė
jama, ugdoma, vystoma. O 
žmonių, trokštančių daly
vauti toje veikloje, mes 
turime, tik reikia jiems 
duoti iniciatyvą, reikia pa
tarti, reikia suakstinti juos, 
kad veiktų.

GRAIKIJOJE REIKA
LAUJA AMNESTUOTI 
POLITINIUS KALINIUS
Lietuvos žinių agentūra 

Elta paduoda tokią įdomią 
žinią iš Atėnų, Graikijos 
sostinės:

“Paleistas iš kalėjimo 
Graikijos nacionalinis did
vyris Manelis Glezos aplan
kė karališkojo dvaro kan
celiariją, vyriausybę, opo
zicines partijas, visuomeni
nių organizacijų vadovus 
bei laikraščių redakcijas ir 
perdavė jiems memorandu
mą ‘Apie būtiną reikalą 
amnestuoti politinius kali
nius.’ ‘Vardan humanizmo 
ir civilizacijos, — sakoma 
memorandume, —■- aš ragi
nu padaryti galą tragedijai, 
kuri jau daug metų vyksta 
šalyje.’ ‘Amnestija — tai 
liaudies reikalavimas,’—pa
brėžiama memorandume.”

I

Amerikoje taipgi eina ju
dėjimas už tai, kad prezi
dentas Eisenhoweris, Kalė
dų proga, paskelbtų amnes
tiją amerikiniams politi
niams kaliniams, ypatingai 
tiems, kurie yra įkalinti ei
nant Smitho įstatymu.

APIE KATALIKŲ KU- 
NIGĄ IR CHRUŠČIOVĄ I

Dienraštis Vilnis rašo:
“Amerikietis kunigas 

George Bissonette yra kle
bonas katalikų parapijos 
Maskvoje. Matyt, kad jo 
santykiai su valdžia yra ge
ri.

”Iš Maskvos praneša apie ' 
Bissonette susitikimą su 
Komunistų Partijos lyderiu 
Nikita Chruščiovu. Kuni
gas ištiesęs Chruš č i o v u i 
ranka tarė šiuos žodžius: 
‘Aš noriu pasveikinti tams
tą už Komunistų Partijos 
Centro Komiteto įsaką, pa
skelbta ‘Pravdoje,’ kuriuo 
antirel i g i n i a m s agitato
riams uždraudžiama įžeidi
nėti tikinčius žmones, ar 
šiaip jau daryti jiems kliū
tis.’

“Nikita Chruščiovas at
sakė kunigui: ‘Aš visuomet 
stojau už tai, kad būtų są
žinės ir religijos laisvė.’

“Na, matot, Bissonette 
nemano, kad jis papildė 
n u o d ėmę, pasveikindamas 
komunistų lyderį. Jam tin-

Neapsakomai gražus Le
ningradas ! Neužmirštami 
didingieji architektūriniai 
ansambliai, ažūriniai tiltai, 
nutiesti viršum gražuolės 
Nevos, auksinės bokštų vir
šūnės, spindinčios saulėje.

Miestas prie Nevos — Di
džiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos lopšys. Jis bran
gus kiekvienam tarybiniam 
žmogui. Ne kartą čia spren
dėsi šalies likimas, šitame 
mieste Leninas vadovavo 
pirmiesiems Rusijos darbi
ninkų revoliuciniams žy
giams. čia prieš 37 metus 
ėmė plazdėti pergalingoji 
Spalio vėliava.

Bet ne vien savo garbin
ga praeitimi yra garsus 
miestas-didyris. Leningra
das — industrinis mūsų ša
lies centras. Galinga jo 
įmonių technika, aukštai 
kvalifikuoti kadrai įgalina 
čia sukurti sudėtingiausius 
mechanizmus, išleisti tokius 
gaminius, kokių dar nema
tė pasaulis. Šioje srityje 
ypač pasižymi Stalino var
do gamykla. Šios įmonės 
kolektyvas neseniai pastatė 
didžiausią pasaulyje 15 0 
tūkstančių kilovatai galin
gumo garo turbiną. Dabar 
gaminami nauji agregatai, 
kurių aukštis beveik toks 
pat, kaip dešimties aukštų 
namo. Vien tik Kuibyševo 
ir Stalingrado elektros sto
tims šitokių agregatų nu
matyta paruošti apie ketu
riasdešimt.

Nemažiau sudėtingus dar
bus atlieka S. M. K i r o v o 
vardo gamykla “Elektrosi- 
la.” Ji siunčia Kuibyševo 
HES ir kitoms statyboms 
didžiulius hidrogene r a t o - 
rius. Neseniai įmonės dar
bininkai statyboms prie 
Volgos išsiuntė ketvirtą 
unikalinį hidrogeneratorių. 
Jo pervežimui reikėjo pa-; 
naudoti 100 geležinkelio 
plato rmų.

Kartu su stambiųjų ma-. 
šinų statyba Leningrade 
sparčiais tempais vystosi 
įvairių aparatų, prietaisų, 
plataus vartojimo reikme
nų gamyba. Leningrado 
miestas teikia šaliai kelia
muosius mechanizmus, elek
tros aparatu ra, sudėtin
giausias stakles, įrengimus 
naftos ir anglies pramonei, 
juodajai ir spalvota j ai me
talurgijai, o taip pat audi
nius, avalynę, įvairiausius 
indus ir daugybę kitokių 
vertybių. Leningrado įmo
nės išleidžia vis daugiau 
produkcijos. Įsisavinama 
šimtai naujų gaminių. Vi
sokeriopai vystydami pra
monę, leningradiečiai nuo
lat kovoja už tolesnį darbo 
našumo pakėlimą, produk
cijos kokybės gerinimą, už 
medžiagų taupymą.

Leningrado darbo žmo
nės, kaip ir visa tarybinė 
liaudis, įsijungė į kovą už 
galingą žemės ūkio pakili
mą. Tūkstančiai specialistų 
išvyko įsisavinti naujų ži
nių. Miesto fabrikai ir ga
myklos siunčia į dirvom] 
bei plėšinių įsisavinimo ra
jonų žemės ūkio mašinas,
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ka, kad grubijoniška, už
gaulinga propaganda su
draudžiama.

“Bet tas nereiškia, kad 
antireliginė propaganda su
draudžiama. Bedieviai turi 
tokią, jau teisę skleisti sa
vo antireligines idėjas, kaip 
tikintieji turi teisę skleisti 
savo religines idėjas — ar 
tai būtų katalikiškos, ar ko
kios kitokios.

“Ar pranciškonai iš ‘Dar
bininko’ ir m a r i j o n a i iš 
‘Draugo’ pasimokins iš ku- 
nigo Bissonette?”

jų atsargines dalis, kilnoja
mas elektros stotis ir elek
tros įrenginius, surenka
muosius namus, namų apy
vokos daiktus.

Kuo toliau, tuo labiau 
miestas statosi ir gražėja. 
Žmogus, metus-dvejus ne
buvęs Leningrade, išsyk 
nustebs čia įvykusiais paki
timais. Šiuo metu rekon- 
s t r u o j a mas Stalino pro
spektas. Tai bus gražiausia 
devynių kilometrų ilgumo 
mieste magistralė. Dar pui
kesniu tapo seniaunsias 
mieste Nevos prospektas. 
Jis apsodintas žalumynais. 
Naujai pasipuošė taip pat 
Kirovo prospektas, Revo
liucijos aikštė, universiteto 
krantinė. Atnaujinti isto
riniai miesto pastatai—Ad
miralitetas, Žiemos rūmai, 
atremontuota šimtai gyve
namųjų namų ir visuome
ninių pastatų.

Keičiasi ir anksčiau buvę 
miesto pakraščiai. Nauju 
gražiu Leningrado rajonu 
tapo Ochta. Vien tik poka
riniais metais čia išaugo 
daugiau kaip 300 naujų pa
statų. Uljanovo, Krasnoda- 
ro gatvių prieš trejus-ket- 
verius metus iš viso nebu
vo. Beveik ištisai daugia
bučiais gyvenamaisiais na
mais buvo užstatytas Sred-

ALDLD REIKALAI
Knyga “Amerikos Prezi

dentai,” kurią parašė An
tanas Bimba, jau išsiunti
nėta visoms kuopoms Jung
tinėse Valstijose ir Kana
doj. Taipgi ir pavieniams 
nariams, kurių duoklės yra 
mokėtos už 1954 metus. Ta 
didžiai vertingą knygą,' 
“Amerikos P r e z identai,” 
turėtų visi įsigyti ir laiky
ti savo namų knygynėlyje 
kaip istorinių informacijų 
vado va. v

ALDLD nariai šią brangų 
knygą gauna už savo me
tinę duoklę. Jei esi nariu 
ALDLD ir iki šiol negavai 
tos didžiai vertingos kny
gos, tai apsižiūrėk, gal tavo 
duoklės dar yra nemokėtos 
už 1954 metus. Greitai pa- 
simokėk per savo kuopos 
sekretorių ir knygą greit 
gausi. Taigi kuopos tu
rėtų knygą “Amerikos Pre
zidentai parsitraukti plati
nimui tarpe ne narių. Jos 
kaina $2.

Jei kurios kuopos ar pa
vieniai nariai nebūtumėt 
gavę knygos “Amerikos 
Prezidentai,” tuojau LLD 
Centrui praneškite, o Cen
tras greit jums knygą pa
sius.

Angliškai skaitan tiems 
nariams knygų dar nesiun- 
tėm už šiuos metus, nes an
gliškų knygų dar negavom. 
Bet tikimės greitai gauti ir 
tuojau pasiųsim.

Aplaikius knygą “Ameri
kos Prezidentai,” visos kuo
pos turite sušaukti skait
lingus susirinkimus ir kny
gą nariams išdalinti. Lai 
nariai naudojasi tomis di
džiai naudingomis informa
cijomis.

Dabar eina Laisvės, Vil
nies ir Liaudies Balso va
jai už gavimą naujų skai
tytojų ir atnaujinimą senų, 
tai reikia visose kolonijose 
darbuotis platinime darbi
ninkiškos spaudos. Taipgi 
reikia pasidarbuoti rinkime 
prenumeratos knygai “Apie 
Dievus ir Žmones,” kurios 
kaina yra tik $1. Taipgi rei
kia rengti kultūrinius va

neochtenskio prosp e k t 
Daugiau kaip 190 tūkst&Jn 
čių butų Leningrade dabai' 
naudojasi dujiniu apšildy
mu.

Leningradas yra vienas iš 
stambiausių mokslo, meno 
ir kultūros centrų šalyje. 
Dar 1725 metais Vasilijaus 
saloje buvo įsteigta Rusijos 
Mokslų akademija. Čia gy
veno ir dirbo genialusis 
mokslininkas Lomonosovas. 
Šitame mieste gyveno ir 
kūrė Puškinas, Čaikovskis, 
Gogolis, Husorgskis, Riepi- 
nas, Gončarovas, Pavlovas 
ir Gorkis.

39-se miesto muziejuose 
ir 500 bibliotekų saugomi 
beveik visų laikų ir visų 
tautų materialiniai kultū
ros paminklai. Tūkstančiai 
žmonių kasdien aplanko 
Valstybinį Ermitažą ir 
sijos muziejų.

Leningrade yra daugiau 
kaip 500 institutų. Juose 
mokosi apie šimtą tūkstan
čių studentų, atstovaujan
čių beveik 60 nacijų ir tau
tybių, kurios gyvena mūsų 
tautų sąjungoje.

Vakarais visuomet būna 
užpilytos miesto koncertų 
salės, teatrai, kur pasirodo 
geriausi šalies meno meis
trai. Kultūrinis gyvenimas 

1 mieste virte verda.
V. Junoševa

karus, kuriuose būna pro
ga skleisti naudingą litera
tūra.

Šiuomi kviečiu visas ko
lonijas prie veiklos.

ALDLD Centro Sekr.
J. Grybas

ĮVAIRIOSŽINIOŠ
Valstybinis lenkų teatras 

Kijeve
KIJEVAS. — Į Kijevą at

vyko viešintis Tarybų Są
jungoje pagal TSRS Kultū
ros ministerijos pakvietimą 
Valstybinis lenkų teatras.

Ukrainos sostinė svetin
gai sutiko Lenkijos Liau
dies Respublikos meno mei
strus. Prieš traukinio atė
jimą stoties perone ir aikš
tėje susirinko Kijevo tea
trų artistai ir režisieriai, 
Ukrainos TSR Kultūros mi
nisterijos atstovai, spaudos 
darbuotojai.

Sutinkančiųjų tarpe buvo 
Lenkijos Liaudies Respubli
kos konsulas Kijeve P. S. 
Kergetas ir konsulato ben- 
radarbiai.

Lenku artistams buvo 
įteiktos gėlių puokštės. į

Svečius pasveikino Ukrai
nos TSR Kultūros minis
tro pava d u o t o j a s N. A. 
Skačko. Jis pareiškė įsiti
kinimą tuo, jog Valstybinio 
lenkų teatro atvykimas j 
Ukrainos sostinę padės to
liau stiprinti neišardomąją 
brolišką lenkų tautos ir ta
rybinės liaudies draugystę.

Po to sveikinimo žodį ta
rė TSRS liaudies artistė N. 
M. Užvij.

Kijeviečiai šiltai sutiko 
Lenkijos Liaudies Respubli
kos Vyriausiosios teatrų, 
operų ir filharmonijų val
dybos viršininko Stanislavo 
Vitoldo Balickio kalbą. Jis 
kalbėjo apie didelį džiaugs
mą, kurį jaučia Valstybinio 
lenkų teatro oklektyvas Ry
šium su atvykimu į Tarybą 
Ukrainą ir laiminga ga^i 
mybe pedemonstruoti Kije
vo darbo žmonėms lenkų 
teatrini mena. C V
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SIMANO KAIMYNAS

Gvvęjų kapinynas
CHICAGOS ŽINIOS

Po ilgų ūkanotų ir niūrių dienų, šian
dien saulutė parodė savo pilną pavasa
rišką skaistumą taip, kad rodos, kokia 
nematomai ranka būtų pakėlusi tą tam
sią, liūdną uždangą ir akimirkoje ati
dengusi taip įstabingą pavasario grožį. 
Šiandien iš pat ryto jaučiama pavasario 
gaivinanti šiluma ir, rodos, kvieste kvie
čia išeiti j lauką ir pasidžiaugti, pasigė
rėti tuo gamtos nuostabumu ir pasisem
ti kiek nors jaunatvės gaivumo; pakelti 
prislėgtą ūpą su atgimstančiu pavasario 
grožiu.

Ir taip dar vos tik ryto balzganos ska
ros pradėjo plisti, kai prie mano lango, 
kaip žadinančiu balsu, ėmė čirpti ilga
snapiai paukšteliai, o vėliau saulutei te
kant, ir visai linksmai pradėjo koncer
tuoti įvairias savo melodijas taip, kad 
nors ir labai dar norėtųsi pamiegoti, pa
silsėti, ar bent jau nors šiaip lovoj pa
tupėti, padribsoti, bet kur tau, tie ank
styvieji pavasario giesmininkai tave ke
lia, budina ir gana! Tad nors ir neran
giai, bet visgi atsikėliau daug anksčiau, 
negu maniau keltis. Mat, šiandien ma
no nedirbama diena, tai ir maniau kiek 
nors ilgiau su lova padraugauti. Bet 
argi galima, kada tie giesmininkai, ro
dos, šaukte tave šaukia: Ei, kelkis, ga
na jau miegoti; kelkis ir pažiūrėk, koks 
tai puikus šiandien rytas! Ir taip aš, 
išbudintas tų ankstyvųjų dainininkų, 
atsikėliau ir įsimiklinęs savo girgždan
čius sąnarius, išsiviriau karštos kavos ir 
išsigėręs ėmiausi šį-tą triūstis, krapšty
tis savojoj būstynėj (chalutkoj) ir; besi
klausydamas linksmų paukštelių čiulbė
siu, pradėjau galvoti ir apie ankstyvus 
pietus taip, kad anksčiau galėčiau pa
traukti kur į.laukus: prie miško, upės, 
ar ežero, nes tokioj saulėtoj pavasario 
dienoj murksoti savoj vienišoj gūštoj bū
tų prasižengimas prieš pačią gamtą. O 
šiandien, aš kaip tyčia ir neturiu ką to
kio ypatingo veikti, tai praleisti pusdie
nį tyrame, gaivinančiame pavasario ore, 
bus labai į sveikatą.

Tuo kartu subeldė kas į mano duris. 
Naį kas čia dabar toks, ankstyvas sve
čias — pamaniau — ir kokiuo reikalu. 
O kada atidariau duris, nagi, žiūriu, 
kad mano artimas kaimvnas iš Lietuvos, 
bet retai kada matomas, Juozas S.

— Labas, — nei per duris neįžengęs 
tarė jis man. — Maniau, kad gal dar ra
siu miegantį, bet jau atsikėlęs, — tęsė 
jis.

— Kaip čia galima miegoti? Toks 
gražus, puikus rytas. Paukšteliai tik 
čiulba, gieda, — tai ir atsikėliau.

— Aš ir dūlinėju atsikėlęs gana ank
stokai: galas žino, neima miegas ir ga
na, nors dar ir norėtųsi kiek lovoj pa
dribsoti, bet kažin kaip, ot, nenurimstu 
ir tiek, tai ir slimpinėju atsikėlęs, tai 
štai ir pas tave užlindau.

— Bene turi kokį reikalą? Niekad ne
užeini, nors ir artimi kaimynai iš Lie
tuvos — ir... — nedabaigęs sakyti nu
traukiau.

— Šiandien tavo nedirbama diena, tai 
ar turi ką veikti po pietų? — be jokių 
aiškinimų jis vėl man uždavė klausimą.

LIETUVIU KULTŪRINIO 
CENTRO REIKALAIS

šerininkai nusitarė darbuo-
tis, kad per metus gauti 100 

naujų garbės narių 
Lapkričio 27 d. įvykęs 

Lietuvių Namo Bendrovės 
šėrininkų suvažiavimas nu
sitarė pravesti vajų, kad 
įrašyti mažiausia 100 nau
jų garbės narių iki sekan
čio suvažiavimo, kuris įvyks 
1955 m. lapkričio mėnesį.

Šį nutarimą šėrininkai 
parėmė ant vietos sukelda
mi $900. Pačiame suvažia
vime devyni įsirašė ar buvo 
kitų įrašyti į garbės narius, 

šeši pasižadėjo po suva- 
ivimo įsirašyti.
Sekami paskyrė po šim

tinę ar daugiau iš savo pa
skolų :

Antanas Jakštonis, Tren
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— Nieko tokio ypatingo neturiu šian
dien savo programoje. Maniau išvažiuo
ti kur į laukus pasidžiaugti pavasario 
grožiu.

— Tai žinai ką — tarė jis man. —Jei 
turi laisvą popietį, tai važiuokime į Bla
kely Home (seneliams prieglaudos na
mai) atlankyti mūsų seną kaimyną, Si- 
mana Polaitį.

— Simaną Polaitį?! — su nuostaba 
užklausiau. — Kaip tai, kad jis tenai at
sidūrė? Keli mėnesiai tam atgal, aš su 
juo kalbėjau ir jis tada atrodė dar gana 
sveikas, tvirtas ir niekuo nesiskundė: 
nei sveikata, nei su pinigais. Tiesa, jau 
gerokai nusenęs. Bet jau 76 metų — 
pats sakėsi. Tai kas su juo atsitiko, kad 
jis turėjo pasiduoti į senųjų prieglaudą?

— Nepasidavė, bet iš ligoninės jį ten 
pasiuntė, kaip aš girdėjau. Man sakė, 
kad jį patiko nelaimė, — tęsė jis toliau, 
— susilaužė koją, klubo kaulą, tai ligo
ni inė j palaikė kokį laiką, iki šiek-tiek su
tvirtėjo, o kadangi dar nebuvo pilnai su- 
sveikes ir neturėjo prie ko glaustis: — 
kas gi seną ir ligotą norės priimti ir Il
ginti? Tai ir atsidūrė prieglaudos na
muose ir man sakė, kad jis randasi Bla
kely Home prieglaudoje.

— A-ha, tai šitokia istorija! Labai 
gaila Simano. Geras žmogus. Bet ką 
gali daryti, kad... Ot, kur senatvės ke
lias žmogų nuveda —kaž-ką šusimąstęs 
kalbėjau savo kaimynui. Bet kaip gi 
jam atsitiko, kad susilaužė koją? — aš 
ir vėl paklausiau.

’-'i- '1 T

— Nagi, man sakė, kad būk jį kas pa
stūmęs ir jis, bepuldamas susilaužė taip 
koją. Jau senas, tai daug nei nereikia.

— Bet kas ir už ką gi jį galėjo stum
dyti? Juk jis tykus žmogus ir su nieku 
jis neidavo į jokius ginčus.

— Nagi, broleli, karčiamoj gali at
sitikti visko; į karčiamas sueina sutvė
rimų iš visokių užkampių. O jis gi pas 
karčiamninką gyveno ir dirbo prie ap- 
švarinimo tos užeigos, tai tenais, rodos, 
ir atsitiko: kas nors bakstelėjo, o jam 
gal jau tik tiek tereikėjo — griuvo ir su
silaužė.

— Tai, reiškia, jam ta nelaimė atsiti
ko karciamoje, o ne ant gatvės?

— To tai aš tikrai nežinau. Užtai aš 
ir noriu jį atlankyti ir patirti apie tą jo 
nelaimę iš jo paties...

— Na, tai gerai, po pietų galėsime nu
važiuoti. Juk čia netoli, apie desėtkas 
gal mylių. 

• • •
• ** • "* • rt

Popietis taip skaistus, kaip ir rytas 
kad buvo. Lengvutis pietų vėjelis vos 
jaučiamai dvelksena ir maloniai paglos
to veidą taip, kad rodos būtų mamytės 
šilta ranka ir karštos lūpos bučiuoja. 
Nuo kelių stebulės (traffic circle), trijų 
bėgių vieškelis išsitiesęs aukštai pasie
niu, it plati juosta, rodos, kad tyčia pra
vestas tokia aukštuma, idant parodyti 
šį visą kada tai buvusį garsų kietos an
glies klonį kiekvienam keleiviui. Šian
dien tai]) nepaprastai tyras oras, kad 
labai aiškiai matosi net beveik kiekvie
nas atskiras namelis ir už kelių mylių 
tolumoj.

(Bus daugiau)

ton, N. J., šimtą dolerių 
tam tikslui paskyrė.

Ona Lukauskienė, Great 
Neck, N. Y., įrašė į garbės 
narius savo mirusį vyrų 
Kastantiną Lukauską.

Mary Kreivėnienė, Brook
lyn, N. Y., įrašė į garbės 
narius savo mirusį vyrų 
Joną Kreivėną.

Juozas Stanelis, West
field, N. J., taipgi paskyrė 
šimtinę.

Motiejus Klimas, Fair
lawn, N. J., paskirdamas 
porą šimtų dolerių, įrašė į 
garbės narius savo giminai
čius Petrą ir Uršulę Bie
liauskus, Richmond, Hill, 
N. Y.

Sekami p a s i m o kėjo po 
šimtinę:

Juozas Steponaitis, Brook
lyn, N. Y.

J. Vilkaviškis, Waterbu
ry, Conn.

Vladas Danielius, Easton, 
Pa.

Taigi, vajus jau pradėtas. 
Dabar tik jis turi būti sėk
mingai vedamas, iki per 
metus laiko gausime ma-j 
žiausia šimtą garbes narių.

Suvažiavimo dalyviai at
sišaukia į visus 'šeriniokuš 
ir kitus Lietuvių Kultūri
nio Centro rėmėjus, kurie 
dar nėra garbės nariais, 
tuojau prisidėti su šimtinė
mis.

Šiais ir kitais šios įstai
gos reikalais rašant reikia 
adresuoti sekamai: Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill 1|9, 
N. Y. LNB Valdyba

Onos Kristalek gražios laidotuvės
Mes progresyviai žmonės 

(pakol kas būdami mažumo-
SCOTTVILLE, Mich.—Lap

kričio 16 d., apie antrą vai. po 
pietų, susirinko gražus būre
lis lietuvių prie šermeninės ati
duoti paskutinį patarnavimą, 
atsisveikinti su1 mirusia Ona 
Kristalek, šioje apylinkėje ži
noma pl’ogresisto F. Žuko se
serimi. Prieš išlydėsiaint kars
tą J. K.I pasakė prakalbą (ku
ri telpa žemiau, po korespon
dencijos).

Po ceremonijų šermeninėje, 
velionė Ona buvo palydėta į 
vietos kapines, kuriose amži
nai ilsisi jau nemažas skait
lius mirusių lietuvių. Palydo
vų buvo daug, važiavo ilga 
eilė automobilių. J. K. dar ta
rus keletą žodžių varde velio
nės vyro Jono Kristalek ir Žu
kų šeimos, palydovai užkvies
ti užkandžiams į Jono Krista
lek namus, kur visi buvo ska
niais valgiais ir kava pavaišin
ti. Vakarui artėjant, visi daly
viai, reikšdami gilią užuojau
tą Jonui Kristalek ir raminda
mi jį ir Žukus, išsiskirstė.

Prie karsto buvo gražių gė
lių nuo LLD kuopos, Lapenų 
šeimos, Miller, ir kitų.

Lieka ilga atmintis velionei 
Onai, o draugiška užuojauta 
Jonui Kristalek, Žukams ir vi
siems artimiems.

Dalyvis

Prakalbėlę prie velionės 
Onos karsto pasakė J. K.:

Draugai, draugės:—
Susirinkome atsisveikinti ii 

atiduoti paskutinį patarnavi
mą mūsų, darbininkų klasės 
narei Onai Kristalek, kuri išsi
skyrę iš gyvųjų tarpo.

Ona gimus Lietuvoje, Pru- 
čiūnų kaime, Joniškio parapi
joj, Šiaulių apskr. Jos tėvai 
buvo sunkaus darbo darbinin- 
kai-kumečiai pono Komaro 
dvaro; vėliau persikėlė į Jo
niškio miestelį, šeimoj buvo 
septyni vaikai, tai draugė 
Ona, būdama 7 metų, buvo iš
leista piemenauti. Sulaukus 18 
metų Ona, apsivedė su vyru 
daugiau negu dvigubai senes
niu už save ir taip pat, kaip 
jos tėveliai, išėjo kumečiauti. 

|O po kelių metų vyras išva- 
jžiavo Amerikon. Už metų—• 
1909 m.—ir Ona nuvyko pas 
vyrą į Melrose Park, III Vė
liau likimas juodu išskyrė.

. 1937 m. apsivedė su Jonu 
Kristalek, su kuriuo išgyveno 
labai gražiai. Bet įvyksta svei
katos sukrikimas: pasireiškia 
kraujo aukštas spaudimas, vė
liau ir širdis pradėjo šlubuoti. 
Gydytojai patarė nebegyventi 
mieste, o vykti į laukus, kur 
daug tyro oro, arčiau prie 
gamtos. Ona su Jonu 1939 m. 
atvyksta į Scottville, Mich., 
nusiperka 20 akrų žemės, čia 
ilgi ne prabanga, o vargas. 
Kur tik eina Ona, paskui ją 
seka ir vargas. Kadangi pini
gų Ona su Jonu neturėjo, tai 
prisiėjo skolintis, kad gyven
ti. Tik per intensyvį ir didelį 
Jono (Onos gyvenimo drau
go) darbštumą, pasiseka jiem 
išbristi iš skolų.

Jau manyta, kad bus leng
vesnis gyvenimas. Bet štai ir 
vėl nelaimė užgriuvo. Oną pa
ralyžuoja. Vienai kūno pusei 
kiek pasitaisius, jai einant, ne
valdomoji koja užkliuvo. Ona 
.puldama nusilaužė per riešą 
ranką. Sugijus rankai, ištinka 
antru sykiu paralyžius. Po tū
lo laiko Ona kiek pasitaiso, 
kad gali jau valgį pagaminti. 
Paralyžiuotoji Ona, stubojc 
hesitriūsianti, kojoms susipy
lė us, parpuola ir vėl koją iš
narina. Išsirgus keletą savai
čių, pradėjo vaikščioti. Vie
nok pereitą gruodį širdis nu- 
slabo ir prisiėjo vežti .Oną į li
goninę. Kiek sutvirtėjus, buvo 
parvežta namo, nes, mat, li
goninė brangiai kaštuoja, tai 
ir nėra biedniokams galimybių 
ten kiek ilgėliau gulėti, prisi
ėjo Oną namo pargabenti. Per 
paskutinius porą mėnesių jau 
nebepajėgė iš lovos pakilti. 
Tokia Onos sunki liguista pa
dėtis labai privargino jos vy
rą, kuris taip ištikimai ją 
slaugė.

je) turime kitokį supratimą, 
negu didžiuma pasaulio žmo
nių. Pasaulio galiūnai-valdo- 
nai mokina biedniokus ne 
tiek rūpintis teisingesniu, ge
resniu ir laimingesnių gyveni
mu visiems žmonėms, jie bied
niokams perša rūpintis pomir
tiniu gyvenimu; Pagal ponų 
mokinimą: jeigu būsi nuolan
kus ir paklusnus ponams-iš- 
naudotojams, tai eisi į dangų, 
o jeigu nebūsi jiems klusnus 
—eisi į peklą. Klasiniai susi
pratusių žmonių idėja yra pa
naikinti biedniokų išnaudoji
mą ir skriaudas, padaryti di
džiumai žmonių gyvenimą len
gvesnį, malonesnį ir linksmes
nį; o tai galima padaryti per 
apšvietą ir organizaciją.

Draugė Ona taip pat priėjo 
prie tokio supratimo, nes nuo 
savo kūdikystės dienų, nuo 
piėmenavimo dienų, nuo sep
tintų metų savo amžiaus, per 
vargą, nuo ponų paneštas 
skriaudas išmoko suprasti, 
kad ne kokia pasakiška dan
gaus karalystė ir nežinomu 
užgrabiniu gyvenimu1 darbo 
žmogus privalo rūpintis. Dar
bo žmonės privalo rūpintis juo 
daugiau tokių brolių ir sesių 
apšviesti, kad jie suprastų sa
vo darbininkiškus reikalus ir 
per organizacijas siektis prie 
gerbuviško visiems žmonėms 
gyvenimo.

Todėl Ona su kitais progre
syviais prigulėjo apšvietus or
ganizacijoje Lietuvių Literatū
ros Draugijoje—218 kuopoje, 
kuri leidžia darbo žmonėms 
reikalingas jų apšvietimui 
knygas.

Ona didžiausio šioj šaly ne
darbo metu, sykiu su tūkstan
čiais kitų darbininkų, dalyva
vo demonstracijose, reikalau
jant darbų, duonos, bedarbių 
pašalpos ir seneliams pensijos.

Todėl Onai išsiskyrus iš mūs 
tarpo, su liūdesiu prisiminus 

Įjos gyvenime praeitą sunkų 
kelią, reiškiame jai didžią pa
garbą. O likusiems broliui ir 
brolienei Žukams, jos vyrui 
Jonui, kitiems giminėms ir 
draugėms - draugams gilią 
užuojautą šioje liūdesio va
landoje.

D-vis

Cambridge, Mass.
Lietuvių Piliečių Klubas 

yra turtingas kaip nariais, 
taip ir pinigais, o priedui— 
turi ir gražią patalpą. Pra
eityje klubas rengdavo kon
certus. Viename jų buvau; 
jis buvo gražus, kilnus. Gal 
koncertas davė klubui nuo
stolių, bet jis del to nesu
smuko. Klubo įplaukos vi
suomet viršija išlaidas. Da
bar gi, rodosi, tik savo na
riams kartą į metus duoda 
pietus, tai ir visa veikla. 
Pinigų niekam neaukoja. 
Tuo tarpu ir ALDLD 8 kp. 
likviduota. Jei tokia padė
tis tęsis, tai turtas bus eik
vojamas — gal geriems, o 
gal ir negeriems tikslams. |

Sulaukė dukrelės
Mr. ir Mrs. W. Freemont 

susilaukė dukrelės. Motina 
ir kūdikis jau namie. Tai
gi, Kazys ir Elzbieta Free- 
montai susilaukė anūkės.

Aist

Worcester, Mass
Aido Choras Rengia Užbaigimų. 

Metų PrieS Kalėdas
Pabaigai metų artinantis visi sten

giasi pažvelgti atgal, patikrinti kiek 
suspėta nuveikti taip skubiai prabė
gusiu metų laikotarpiu. Galvoja ar 
nesueikvotas, ar vertingai sunaudo
tas brangus jau negrįžtant is laikas. 
C) kad nepraleisti tuščiai jau piažai 
likusio laiko, tai Aido Choras, ren
gia, bendram užbaigimui metų BA
LIŲ. Įvyks sekmadienį, gruodžio- 
Dcc. 19 d., Lietuvių Salėje, 29 En
dicott St.

Aido Choras pateiks dainų pro
gramą, vadovybėje Jono Dirvelio. 
Kviečiame ir prašome Worcesterio 
ir Apylinkės meno mylėtojus skait
lingai dalyvauti šiame aidinčių ren
giamame baliuje. Pradžia 5 vai. po
piet.

Nacionalės Advokatų 
Gildijos konvencija

Nacionalės Advokatu Gil
dijos (sąjungos) konvenci
ja, kuri tęsėsi per kelias 
dienas Congress viešbuty, 
buvo visapusiai pasekmin
ga. Ji gavo labai daug svei
kinimų. Tarpe kitų ją svei
kino ir Chicagos majoras 
Kennelly. šeštadienio va
kare įvykęs bankietas su
traukė apie 700 delegatų ir 
svečiu. c

Šią advokatų organizaciją 
gen. prokuroras Brownell 
kėsinasi įtraukti į subver- 
syvių sąrašą. Advokatų Gil
dija veda smarkią legalę 
kovą. Ji tvirtai laikosi ci
vilių teisių gynimo pagrin
du. Paprastai jos metinis 
biudžetas būdavo apie 15- 
17 tūkstančių dolerių. Šie
met išlaidos padidėjo iki 50 
tūkstančių.

Konvencijoj gynimosi ak
cijai ir visuomenės infor
mavimo reikalui surinkta 
$17,000. Aukų gauta iš vi
sų šalies kraštų. Labai ge
rai apsirodė Kalifornija ir 
New Yorkas.

CLEVELAND!) ŽINIOS
Iš A. L. M. Klubo

Lapkričio 18 d. įvykęs susi
rinkimas buvo gražus, nariais 
skaitlingas.

Malonu minėti,kad .jau po
ra susirinkimų praėjo, o ser
gančių narių nesirado, visos 
sveikos. Taigi, visos narės pa
sistokime dalyvauti sekamame 
sistenkim dalyvauti sekamame 
bių tarimų ir bus. skaitoma 
konstitucija su pataisymais. 
Yra labai svarbu visoms žino
ti, ant kokio pamato mes sto
vėsime. Turėsime ir metinius 
Kalėdų pietus taip, kaip bū
davo praėjusiais metais. Taip
gi įvyks dovanėlių sumany
mas. Visos narės atsineškite 
dovanėlę ne mažiau 50c ver
tės (aukščiau, kiek norite), 
su savo vardu užrašytu ant 
pakelio.

Sekantis susirinkimas įvyks 
gruodžio 16 d., 10 vai. ryto. 
Pasivėlinusių nebus laukiama.

Praėjusiame susirinkime Ga- 
brunienė pasteliavo šiltus ir 
skanius pietus. Visos narės už 
tai dėkingos.

čia turiu priminti, kad mū
sų didmiestyje Clevelandc 
ant’ sykio visi suseno, nieku 
įieįdomauja. Tai labai nema
lonu matyti.

Lapkričio 27-tos vakarą lan
kėsi J. Klimas. Rodė labai 
gražių filmų. Kurie atsilankė, 
buvo labai patenkinti. Rodė 
daug skirtingų spalvotų pa
veikslų, su muzika ir daino
mis. Vaizdai . jautriai širdį

Antano Metelionio Knyga 
“Apie Dievus ir Žmones" 
Smagu, kad Metelionio knygos prenumeratų 

rinkimas eina gana gerai. Tačiau jau laikas 
suskubti ir baigti tą darbą. Norime baigti pre
numeratų rinkimą su naujais metais. Iki sau
sio 10 dienos visų knygą užsisakiusiųjų vardai 
turi būti priduoti spaustuvei. Taigi, gruodžio 
mėnesiu reikia skubiai rinkti prenumeratas ir 
baigti rinkimą paskirtu laiku, jjsr-

Kurių dar niekas nepakalbino užsiprenume
ruoti tą knygą, tie užsisakykite patys. Prenu
meratas siųskite Autoriui arba Laisvės įstaigai.

Knyga galėtų būti gatava pradžioje vasario 
mėnesio, jei suskubtume prenumeratų rinkimu. 
Tą darbą žymiai gali pagreitinti asmenys patys 
užsisakydami knygą. Kaina tik $1.00. Be ąti- 
dėliojimo prisiųskite doleruką ir savo vardą ir 
antrašą.

Nacionalės Advokatų Gil
dijos pirmininku išrinktas 
Chicagos Universiteto pro
fesorius Malcolm Sharp, la
bai plačiai žinomas juris
tas.

Gildija savo pareiškime 
sako, kad Amerikos1 istori
joj nebuvo tokio įžūlaus už
sipuolimo ant advokatų, 
kaip Brownellio pasimoji- 
mas apjuodinti gildiją, kai
po subversyvę organizaciją.

Konvencijoj gabiai pirmi
ninkavo J. Kinney, buvęs 
Kalifornijos valstijos pro
kuroras.

Konvencija pasisakė už 
praplėtimą socialinio sau
gumo sistemos, kad ji ap
imtų advokatus, gydytojus 
ir dentistus. Pasisakyta ir 
už įvedimą sveikatos ap- 
draudos programos.

Bankiete įdomią ir svar
bią kalbą pasakė Alvarez 
del Vayo, buvęs Ispanijos 
(prie lojalistų) užsienio mi
nistras. Jis kalbėjo užsie- 

i ninės politikos temomis, pa- 
I brėždamas būtinumą tai- 
i kaus Vakarų ir Rytų sugy- 
• veninio. Rep.

spaudė ir ašaros byrėjo, taip 
buvo malonu nekuriuos daly
kus matyti ir prisiminti

Iš įvykusio menininkų gru
pės susirinkimo reikia tiek 
pasakyti, jog rodosi, kad ta 
grupė jau pradeda krutėti. 
Jau turėjo porą įvykių su J. 
Klimo filmų pagalba, taipgi 
jau yra ir trečias reiškinys: 
išrinkta komisija surengti pa
vasariniu sezonu koncertą ir 
kitokių pąmarginimų.; Ir vėl 
turėsime ką nors naujo pa
in črtyti.

A. R.

VADOVĖLIAI LIETUVOS 
MOKSLEIVIAMS

Kaunas.— Lietuvos Vals
tybinė pedagoginės litera
tūros leidykla pradėjo leisti 
vadovėlius 1)955-1956 moks
lo metams . Jau atspausdin
ta 15 pavadinimų vadovėlių.

Greta vadovėlių bendro 
lavinimo mokykloms, lei
džiama 19 pavadinimų va-* 
dovėlių mokytojų institu
tams, pedagoginėms ir spe
cialioms mokykloms, medi
cinos bei kurčių-nebylių mo
kykloms. Pirmą kartą lei
džiamos vaizdinės priemo
nės — 12 plakatų pirmoms- 
antroms klasėms.

Iš viso leidykla išleis 315 
pavadinimų vadovėlių ben
dru beveik 3 milijonų eg
zempliorių tiražu.
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Kviečia pagerbti velionį 
kongresmaną

VITO MARCANTONIO
Gruodžio 7-tos vakarą ren

giamas masinis mitingas pa
gerbti velionį darbininkų ir 
liaudies reikalų uolų apgynėją 
Vito Marcantonio. šiomis die
nomis sueina 52 metai nuo jo 
gimimo.

Paminėjimu velionio ir jo 
nudirbtų didžiųjų darbų bus 
padėtas stipresnis pagrindas 
vykdymui toliau to darbo, ku
rį jis dirbo. Kožnas parody- ! 
mas; kuo buvo Marcantonijus, 
stiprins jėgas už taiką, prieš 
fašizmą. Tai tuo sumetimu įsi
kūrė ir Vito Marcantonio Me
morial komitetas, kurio vienu 
pirmiausių žygių yra šis mi
tingas.

Komitetas taipgi jau* turi 
planą išleisti knygoje ištrau
kas Marcantoni jaus pasakytų 
paskubusių prakalbų. Sėkmin
gas mitingas pagelbės ir tam 
darbui.

Masinis mitingas įvyks Šj 
antradieni, gruodžio 7-tos va
karą, Manhattan (’enter, 34th 
St., netoli 8th Avė, New 
Yorke.

Newark, N. J.
RUSAI KVIEČIA LIETUVIUS 
MENININKUS TALKON

Newarko rusų choras ren
gia liaudies meno talentų va
karą, kuriame nori turėti ir 
kitų to miesto ar apylinkės 
tautinių grupių talentus pro
gramoje. Tuo tikslu prašo tą 
jų planą 'paskelbti lietuviams.

Liaudies meno vakaras 
įvyks gruodžio 1 1-tą, Russian 
American Center, 53 Broome 
St. Prašo visus galinčius da
lyvauti susisiekti su rusų cho
ru toje pat vietoje gruodžio 
7-tos vakarą, kada choras ten 
vykdo pamokas. Ši pramoga 
bus paminėjimui choro 16 me
tų sukakties.

Julia Bondar, choro prezid.

Teatruose
Bing Crosby naujas filmas 
iš Broadway veikalo

Filmą “Country Girl” pra
dės rodyti Criterion Teatre 
gruodžio 16-tą. Filmas yra 
dramatizuota sėkmė Clifford 
Odets veikalo, iš kurio Georgę 
Seaton parašė scenarijų ir pa
gamino filmą.

žymias roles turi Grace Kel
ly ir William Holden. Taipgi 
vaidina Anthony Ross, Gene 
Reynolds, Jaqueline Fontaine, 
Eddie Ryder ir Robert Kent.
Radio City Music Hall 
šventiškoji programa

Gruodžio 9-tą teatras pra
dės šventiškąją programą, su
sidedančią iš trijų dalių: fil
mo “Deep ir My Heart” ir 
asmenų vaidinamų scenoje 
dviejų spektaklių. Vienas jų, 
“Nativity,” yra krikščionių re
liginėmis temomis. Kitas, 
“King Kringlė,” vaizduoja 
svietiškių tradicinį puošnumą, 
linksmavimą.

“Deep in My Heart” yra 
gražus muzikališkas kūrinys. 
Vaizduoja Sigmund Romber- 
go gyvenimą ir kūrybą, su iš-

Lietuvių Liaudies t eatras
pradėjo darbų

Lietuviu Liaudies Teartas | 
1955 metus “atidarys” su i 
premjera—su Andriaus Skrip- ! 
kos komedija “Prašvilpta Lai
mė ”

Veikalas bus pastatytas 
1955 m. sausio 9 d. Liberty 
Auditorijoje, Richmond Hill, 
Xow Yorke.

Pastatyme dalyvauja rinkti
niai aktoriai: Alena Brazaus
kienė, Jonas Ručinskas, Ade
le Rainiene,. Jonas Lazauskas, 
Vera Butkienė ir Mikas čiap-

Kaimynai reikalauja 
išlaisvinti Sobellj

Bronx gyventojai, Mrs. He
len Sobell kaimynai, pradėjo 
veiklą pagelbėti jai išlaisvinti 
jos vyrą iš kalėjimo. Morton 
Sobell yra nuteistas Į Alca
traz trims dešimtims, metų kal
tinimu, kad “suokalbiavo šni- 
pauti.”

Sobel lis, jo žmona ir visi 
studijavusieji bylos eigą užti
krino, kad jis yra nekaltas.

Sekamame kaimynų susirin
kime gruodžio 10-tą, Room 
201, 3410 Broadway, New-
Yorke, kalbės veikalų ir fil
mams seen erėj ų rašytojas 
John. Wexley. Autorius spe
cialiai studijavo Rosenbergų ir 
Sobellio bylas ir rašo apie tai 
knygą. Įdomaujantiems civili
nių, teisių bylomis bus nepa
prastai įdomus jo pasakoji
mas.

Pagerbs pažangių 
knygų leidėją

N e w y o r k i e t i s darbininkiškų 
ir bendrai pažangių knygų lei
dėjas Alexander Trachten
berg šį mėnesį mini savo 70 
metų ir International Publi
shers Įkūrimo 30 metų sukak
tį. Susidarė žymių asmenų ko
mitetas tai sukakčiai atžymė
ti. Rengia banketą gruodžio 
17-tos vakarą, Jugoslavų Sa
lėje. Tikietus parduoda darbi
ninkų knygynuose

Užgyre didžiausią 
budžetą miestui

Miestinė budžeto taryba 
vienbalsiai užgyre pasiūlytą 
budžetą miesto reikalams 
1955 metams. Bendroji suma 
yra $738,867,351.92. Tai yra 
$227,830,556.05 daugiau, ne
gu buvo einamiesiems metams. 
Budžeto metai prasideda lie
pos 1-mą.

Atskirų departmentų reika
lavimai dar bus persvarstomi 
—vieniems atimama, kitiems 
pridedama paskyrų

Automobilistams
Jau parduodamos 1955 me

tų auto leidimo lentelės. Jų 
numeriai juodi, ant oranžavos 
spalvos, šiemetinių lentelių 
vartojimui paskutinė diena 
yra sausio 31.

New Yorke auto užmušė 
apie 65 metų moterį. Pas ją 
nerado nieko, iš ko galėtų at
pažinti

"RANDAVOJIMAI
NEWARK, N. J.

Pasirandavoja rūmas del vieno vy
ro ar moteriškės. Geras šviesus 
kambarys. Taipgi gali pirkti ir ra
kandus dviejų didelių rūmų. Par
duodu visai pigiai. Randa žema tik 
$15.00 į mėnesį. Prašau greitai at
sikreipti, nes noriu greit parduoti.

P. Sluckis,
103 Pulaski St., Newark 5, N. J.

(237-238)

traukomis iš jo 7 operečių, 
jautriai dramatiniais momen
tais ir linksmu jumoru.

| likus.-—pastarasis pirmą kar- 
į ta pasirodys Didžiojo New 
j Yorko lietuvių scenoje.

Aktoriai repetuoja komedi
ją rūpestingai ir ryžtingai.

Veikalas išimtinai liečia 
Amerikos lietuvių gyvenimą.

įžanga į spektakli tik $1.25, 
iškaitant taksus.

Jau dabar Didžiojo New 
Yorljto lietuvių visuomene ra
ginama Įsigyti tikietus ir reng
tis bui šitame Įdomiame! spek
taklyje.

Laikas užsisakyti 
bankete vietą

East New Yorko-Richmond 
Hill lietuvių banketas Įvyks 
jau šj šeštadienį, gruodžio 1 1- 
tą, Liberty Auditorijoje.

šie banketai per eilę metų 
yra paskilbę vaišingumu ir 
skaitlingais svečiais. Tikimąja’, 
jog taip bus ir šiemet. Tačiau 
komitetas dar turi šiek tiek 
liuosų vietų. Prašo visus tuo
jau užsisakyti. Vakariene kai
nuos tiktai $2.

N. K.

Nužudė senų auto 
pardavinėtoją

Brook lyne atrastas nušautas 
Queens biznierius John Voca- 
l’e, 29 m., gyvenęs 67-30 Har
row St., Forest Hills. -lis se
niau turėjo garažą 84-37 Ja
maica Ave., Woodhavene, o 
paskiausiu laiku turėjo senų 
auto parduotuvę 70-46 Queens 
Blvd., Woodside.

Vocale kūną rado gruodžio 
2-ros rytą automobiliuje ant 
Bradford St. prie Linden Blvd. 
—toje pat apylinkėje, kur 
Murder, Inc., pamesdavo savo 
aukas.

P. S. Tik diena pirmiau ton 
sritin buvo pasiūti 153 ekstra 
pol icistai.

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

L.L.D. 185 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, gruodžio-Dec. 8-tą d., 
vieta 110-06 Atlantic Avė. Visi na
riai malonėkite ateiti į šį susirin
kimą. Kurie dar nesate pasimokčję 
duoklių, užsimokėkite.- Taipgi gau
site naują knygą: Amerikos Prezi
dentai. Susirinkimo pradžia 8 vai.

Valdyba

LDS 1-mos kuopos priešmetinis 
susirinkimas įvyks antradienį, gruo
džio 7 d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje, 280 Union 
Avė. Visi nariai kviečiami dalyvau
ti. Bus rinkimai kuopos valdybos 
1955 metams. Kurių duoklės nemo
kėtos, malonėkite ateiti ir užsimo
kėti. Valdyba

L.D.S. 46 kp. mitingas įvyks tre
čiadienį, gruodžio-Dec. 8 d., 7:03 v. 
vakare, Liberty Auditorium, 110-0(1 
Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Visi nariai pasistengkite dalyvau
ti, nes reikės išrinkti kuopos valdy
bą sekantiem metam, taipgi ir kiti 
kuopos reikalai reikės aptarti.

Valdyba.

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y. 

Telephone: EVergreen 4-8174
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3rd Avenue EI dar 
palaikys per žiemą

Vartotojų protestai ij- tech
niškos priežastys pagelbėjo 

’pratęsti New Yorko 3rd Avė. 
aukštojo gelžkelio gyvenimą 
iki balandžio 1-mos. Buvo ža
dėję uždaryti sausio 1-mą.

Tėvo užmušėjas turės 
mirti elektros kedėje

Apeliacinis teismas -atmetė 
4 asmenų prašymą panaikinti 
mirties bausme. Jie visi turės 
mirti elektros kedėje Sausio 
mėnesi. Vienu tų yra 19 metų 
Norman L. Horton, kuris vir
tuvės peiliu nndurė savo tė
vą.

Kiti 3 yra 43, 47 ir 56 me
lu, nuteisti už apiplėšiamo 
asmens užmušimą 1950 me
tais. Keliomis apeliacijomis jų 
mirtis buvo atitolinta arti ke
tverius metus.

Policisto pašautas 
gaus atpildą

Brook l.yno vyriausias teis
mas nusprendė, kad miestas 
turi sumokėti $42,500 brook- 
lyniečiui Anthony Rayano, 
38 metų.

Rayano buvo pašautas savo 
bute. Policija gaudė i jo butą 
Įsiveržusi kaimyną, kuri pa
skaitė už plėšiką. Kaimynas 
buvęs girtas, taręsis einančiu 
Į savo butą, kuris radosi gre
timame name. Jis už klaidą 
atsimokėjo savo gyvybe, o jį 
šaudant atšokusi kulka sužei
dė Rayan ą. '

New' Yorke areštuotas ma
tininkas David Augustein. Jis 
peiliu apraižė jauną moterį ir 
pats susižeidė.
i »»— m—i' |

< TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

HEATHCOTE 
EMPLOYMENT AGENCY

6 Palmer Ave., Scarsdale, N. Y.
SC. 3-6160 — SC. 3-3033

Greit reikalinga — Porų — $400.
Namų ruošos darbininkų—$50 ir 

aukščiau. Biznio įstaigos. Matykite 
mus pirma.

(236-245)

----------------TIKRAS----------------

BAKED SCO
ENAMEL Complete

AMERICAN AUTO 
REFINISIIERS

105 Madison Ave., Hempstead 
Phone Ivanhoe 9-6340

(235-241)

Daug žymių intelektualų 
stoja prieš sveturgimių 

persekiojimą
Jie remia visašališką konferenciją, kuri įvyks New Yorke 

gruodžio 11 ir 12 dienomis, apgynimui sveturgimių 
ir už atšaukima Walter-McCarran įstatymo

Amerikinio Komiteto Gyni
mui Sveturgimių konferenciją 
šaukia vyskupas Arthur Moul
ton, prof. Louise Pettibone 
Smith, taipgi kun. Genneth R. 
Ripley ir George Murphy, to 
komiteto pareigūnai.

Iš 95 žymių intelektualų, 
daugiausiayra profesorių taip
gi geras skaičius advokatų ir 
kunigų; nemažai ir rašytojų

Konferencijos tikslas — ge
riau sumobilizuoti jėgas atšau
kimui McCarran-Walter Įsta
tymo, geresniam gynimui per
sekiojamų s v e tu r g i m i ų.

Lietuvių organizacijos ragi
namos siųsti delegatus.

Konferencija Įvyks gruodžio 
11 ir 12, New * Yorke. Vieta: 
Jugoslavų Salėje, 405 W. 41st 
St. Sesijų pradžia 10 vai. ryto. 
Registracija $2. Kviečia orga
nizacijų atstovus, taipgi sve
čius.

Konferenciją užgyrė šie 95 
žymūs intelektualai: 
Walter Allmendinger, Mich. 
Rev. Paul • J. Allured, Mich. 
Dr. Victor Arnautoff, Cal. 
Rev. William T. Baird, HL 
Hon. Elmer A. Benson, bu

vęs Minnesota valst. gub. 
Rev. A. fL Bliss. Mass. 
Mrs. Anita Block, New York 
Millen Brand, New York 
Dr Dorothy Brewster, N. Y. 
Dr. Alice Hill Byrne, Cal. 
Rev. Raymond Calkins, Mass.
wwwwwwwwwwwwwwwwv 
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Brooklyn-Richmond Hill 
Parengimų Kalendorius

šeštadienį, Gruodžio - Dec. 11 
LDS 13 kuopos banketas 7 vai. vak.

Penktadienį, Gruodžio-Dec. 24
Kūčių Vakaras su Programa

Penktadienį Gruodžio - Dec. 31
Laukimas Naujų Metų

Sekmadienį, Sausio-Jan. 9
Vaidinimas—“Prašvilpta Laime”

Sekmadienį, Sausio-Jan. 23
Aido Choro Koncertas

Sekmadienį, Vasario-Feb. 6
Laisvės Dalininkų Suvažiavimas ir Banketas

Visi aukščiau suminėti parengimai bus

LIBERTY AUDITORIUM 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Rev. Frank D. Campbell, Cal. Į 
Dr. A. J. Carlson, moksliniu- ! 
kas, buvęs Chicago Universi
teto profesorius.
Rev. Mark A. Chamberlin, i 

Oregon
Markus B. Christian, La.
Prof. Florence Converse, 

Massachusetts. '
Dr. Abraham Cronbach, Ohio.
Prof. Ephrain Cross, N. Y.
Frank Marshall Davis,

Hawaii.
Dr. William Wells Denton, 

Arizona.
Dr. Katherine Dodd, Ark
Dr. W. E. B. DuBois, N. Y. 

mokslininkas, istorikas ir 
rašytojas.

Fyke Farmer, Tennessee, 
žymus advokatas.

Prof. Ernst Feise, Calif.
Dr. C. II Fisher, Wash.
Clemens J. France, R. 1.

žymus advokatas.
Prof. Royal W. France, N. Y. .
Rev. Stephen Fritchman, 

California.
Hugo Gellert, New’ York 

artistas, piešėjas.
Rabbi Robert E Goldburg, 

Connecticut.
Dr. Marcus Goldman, 

Washington, D. C.
(Bus daugiau)

Brooklyne šukių mokytoja 
Gloria. M. Guertin teisme už
vedė bylą atgauti savo kūdikį, 
kurį pati buvo atidavusi au
klėtojams. Kūdiki mylintieji 
auklėtojai nenori kūdikio at
sižadėti

Dr. A. Petriką1
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

4 BUil, L&bvi (Liberty) Antrad., gruodžio (Dec.) 7, 1954

NEW YORK
HELP WANTED MALE

STEAMER—PRESSER i' 
Pa tyrimas Noreika Ii n ga s***- 

.Jaunas vyras, inteligentiškas, no
rintis mokytis, darbas prie Orlon 
Sweaters. Nuolatinis darbas, pa. 
traukli pradinė alga.

Telefonuokite: E V. 6-2393
< 235-237)

DŽIULERIIŲ KRAUTUVE
įsteigta 20 motų. Puikiausia East 

Side vieta. Aukštos klasės klijontai. 
Gražūs rakandai. Atsitraukimas po
ilsiui. Parduosimo su nuostoliu už 
cash pardavimo.

Tel. BU. 8-4307
(235-237)

TIKTAI PIRKĖJAMS
B/\.R, puikiausia įsteigtas biznis, 
ideališka Midtown vieta, geras ilgų 
metų lysas. Turi parduoti, ant iš
mokėjimo—žemas cash jmokejimas. 
Didelė nuolaida už pilnai cash. Tu
rite pamatyti, kad įvertinti.

Tel. TU. 2-0932
(235-237)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

LUNCHEONETTE—FOUNTAIN
Open Window — Biznio seWja. 

Gerai įsisteigusi, 3 rūmai iš užpaka
lio. Puikiausia proga. Turi pamaty
ti, kad įvertinti ■— Nuolaida.

Tel. ES. 6-9814
(236-238)

MfcSINYCTA—MARKETAS
Barbeque. Paukštienos dalimis, 

[steigtas biznis. Vientik rakandai 
verti virš $5000. Parduosime už 
$1500 ar už geriausią pasiūlymą. 
Mirtis šeimoj. Tai geriausias pirki
mas gyvenime. Biznis randasi New 
Rochelle, N. Y. Tel. NE. 3-9440 ar
ba NE. 6-7180.

(236-238)
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GROCERY and DAIRY
Alus, gerai įsisteigęs biznis, didelė 
kampinė krautuvė. Iš priežasties li
gos turi greit parduoti. Prieinamai. 
Stebėtina proga.

'Tel. FO. 7-4815 arba TI. 1-7341
(2.37-239)

CANDY STORE
Stationery—Fountain 

įsteigta Virš 20 metų. Puikiausia 
West Bronx vieta, moderniniai ra
kandai, randa tik $50 į mėnesį, il
gų melų lysas. Su nuolaida greitam 
pardavimui.

IToga visam amžiui.
Tel. JE. 6-8990 arba JE. 7-8710

((237-239) 
---------------------------------------------1------  

BEAUTY PARLOR ' 
įsteigtas prieš 13 metų, savaitinės 
Įeigos $150.00 — gali būt ir dau
giau. Kaina tik $1200.— Ant išmo
kėjimo. Puikiausia proga.

806 — 56th St., Brooklyn, N.Y.
Tel. GE. 6-6875

((237-239)

LUNCHEONETTE

įsisteigęs lobingas biznis su 4 rūmų 
apartmentu. įeigos $1,100 į savaitę. 
Nupigintai greitam pardavimui už 
cash. Tikras pirkinys.

Telefonuokite:: UL. 4-9634
(237-239)

CLEANING and TAILORING 
įsteigtas prieš 12 metų, daro gerą 
biznį. Turi parduot del kitų intere
sų. Pasiūlymas išimtinai gero pir
kinio del greito pardavimo.

Telefonuokite:
Dienom WA. 4-7640 
Vakarais UL. 3-1780 

(237-239)

GROCERY
Vaisiai, daržovės, šaldyti valgiai, 

alus. Gerai įsisteigęs biznis. Nuo 
$900 iki $1,000 į savaitę. Išimtinai 
žema kaina greitam pardavimui. Sa
vininkas išeina į kariuomenę. Ne
praleiskite šios progos.

Tel. GE. 6-4561
(237-239)

Elizabeth, N. J.
I
’ L.D.S. 33 kp. susirinkimas įvyks
■ trečiadienį, Gruodžio-Dec. 8 d., vie- 
‘ ta 408 Court St. Visi nariai malonė- 
i kite dalyvauti šiame susirinkime, 

nes tai yra paskutinis šiais metais 
susirinkimas. Apsižiūrėkite, kad ne
būtumėte atsilikę su mokesčiais, ne- 
atsidėkite, kad kuopos komitetas 
rūpintūsi jūsų reikalais, pasirūpin
kite patys. . . A. S.

(237-238)

Hartford, Conn.
A.L.D.L.D. 68 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks 13 d. Gruodžio, 
pradžia 7:30 vai. vak., Namo Ben
drovės svetainėje, 155 Hungerford 
St. Visi nariai privalote dalyvauti, 
nes šis susirinkimas bus metinis. 
Turėsime išrinkti naują valdybą ki
tiem metaam. Taipgi yra atsiųstos 
knygos. Galėsite pasiimti. Taipgi 
išgirsite raportą iš praėjusio paren
gimo ir 1.1. A. K.

(237-239) y

Pasiūlyta įsteigti vieną teis
mą, kuriame būtų teisiami vi
si jauni prasikaltėliai, 16 iki 
21 metų.




