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KRISLAI
Kotrvnietes ir velniai. 
R. M. Glier’o sukaktis. 
Apie Adbmą Mickevičių. 
Dėl atsiminimų.

Rašo R. MIZARA

Toronto mieste keturios 
lietuvės vienuolės, “šv. Ko

trynos seserys,” įsteigė vai
kų darželį. Jos tai padarė 
su pagalba aukų, gautų iš 
žmonių — daugiausiai, ži
noma, lietuviu. 7 t

Naujienų korespondentas 
dabar rašo, kad tame dar
želyje “vyrauja vokietu
kai.” /

Į minėtą darželi teisėtai 
galima sutalpinti 25 vaikai, 
bet vienuolės priėmė 50, to
dėl tūli vaikai talpinami į 
skiepą.

Toliau:
“Vienuolės mažus vai

kučius pradėjo bauginti 
įvairiais raguotais vel
niūkščiais ir dvokiančia 
pragaro smala, todėl vaka
rais daugelis vaikų bijo 
prieiti prie langų...”

Tenka stebėtis Naujienų 
korespondento naivumu : 
nejaugi jis tikisi, kad ko- 
trynietės, turėdamos savo 
“apiekoje” vaikučius, ne
gąsdins ju velniais ir pe
kla?

Velnias ir pekla — viekas 
kertinių akmenų, ant kurių 
stovi katalikų bažnyčios 
“mokslas.”

Britų policija išvaikė f Britai nepatenkinti Amerikos
demonstrantus už taiką

Londonas. — Apie keturi 
tūkstančiai žmonių demon
stravo prie parlamento rū
mų, reikalaudami, kad Vo
kietija nebūtų ginkluojama. 
Demonstrantai susidėjo ne 
vien iš londoniečių, bet ir 
delegacijų iš viso krašto.

Demonstrantus puolė rai
toji policija, kuri keliolika 
suėmė, daugelį aplamdė ir 
lengvai sužeidė. Pačiame 
parlamente keli darbiečiai 
protestavo prieš tokį poli
cijos elgesį, sakydami, kad 
demonstrantai turi pilną 
teisę reikšti savo nuomonę.

Daugelis demonstrantų 
atėjo* kaip delegatai ir ma
tėsi su parlamento deputa
tais. Demonstracijoje bu
vo daug moterų ir vaikų.

žygiais prieš Liaudies Kiniįą

Š. m. gruodžio 10 d. Mas
kvos konservatorijos salėje 
buvo iškilmingai atžymėta 

. 80-metinė sukaktis žymaus 
muzikos kompozitoriaus R. 
M. Glier’o.

Kompozitorius R. M. Glie- 
re davė daug ne tik tarybi
nėms tautoms, o ir viso pa
saulio žmonėms. Savo žo
dyje, tartame minėtame po
kily, jubiliatas žadėjo vi
somis jėgomis da r b u o t i s 
liaudžiai ateityje, kaip dar
bavosi ligi šiol.

/ šiemet sukanka 100 me
tų, kai mirė žymusis poe
tas Adomas Mickevičius.

Ši sukaktis bus minėta vi
same kultūriniame pasauly
je.

Mickevičius kūrė lenkų ne visi 
kalba, bet jis save skaitė 
Lietuvos sūnumi. Tiesa, po
etas bandė rašyti ir lietu
viškai, bet nevyko. Jis yra 
gyvenęs Vilniuje ir Kau
ne. o mirė Turkijoje. -

Progresyve Amerikos lie
tuvių visuomenė taipgi tu
rėtų paminėti šito didžiulio 
poeto, pažangaus vyro, 100- 
metine sukaktį nuo jo pa
sitraukimo iš gyvųių tarpo.

Jei jėgos ir laikas leis, 
paruošiu apie Adomą Mic
kevičių referatą.

S Ikinis dzūkas J. Kaz- 
's parašė įdomius 

gimininius iš 1905 metų 
voliūcijos.

Aną dieną kalbėjausi
Juozu Staneliu, kuris, bū
damas 16-kos metų am-

at- 
re-

su
i

Francūzija tęs savo aštrią 
kolonialę politiką Afrikoje

Paryžius; — Premjeras 
Mendes - France Alžerijos 
generaliniu gubernatoriumi 
paskyrė Jaques Soustelle, 
generolo de Gaulle pasekė
ją ir žmogų, kuris stoja už 
senovišką, aštrią kolonialę 
politiką.

Iš to daroma išvada, kad 
premjeras Mendes - France 
daro nuolaidas kraštuti
niams dešiniems elemen
tams, kurie nenori prileisti 
susitarimo su arabaįs naci
onalistais Šiaurės Afrikoje 
ir autonomijos suteikimo 
Tunisijai, Marokui ir Al- 
žerijai.

Londonas. — Britanija 
rodo nemenką nepasitenki
nimą paskutiniais Ameri
kos žingsniais prieš Liau
dies Kiniją. Buvęs karo 
reikalu ministras darbietis 
E. Shinwell’is parlamente 
sakė, kad Amerika, kaip 
matyti, eina savo keliu, ne
paisydama nei ką mano jos 
sąjungininkai, nei kokia 
yra> vieša likusio pasaulio 
nuomonė.

Chinchillas atsisakė z
Parlamento debatų metu 

vienas darbietis po kito iš
reiškė savo nepasitenkini
mą. Keli deputatai ragino 
Churchillą skubiai tartis su 
tarybiniu premjeru Malen- 
kovu, kad išvengti pasauli
nio konflikto. Bet Churchil- 
las sakė, kad pasitarimai su 
Malenkovu apie Tolimuo
sius Rytus dabartiniu me
tu negali atnešti rezultatų.
Spauda smerkia Ameriką

Britanijos spauda vien
balsiai smerkia skubotus ir 
pavojingus Amerikos žings
nius, nors dalis aiškiau, da
lis švelniau. Darbiečių “Dai
ly Herald” ir “Daily Mir
ror” atvirai sako, kad Ame
rika neturi teisės interve- 
nuoti Formozoje, kad For- 
moza yra Kinijos teritorija 
ir Amerika būtų gudresnė,

Azijiečiai smerkia 
Amerikos žingsnius

laikraščiai nėra komunisti
niai.

“New Times of Burma” 
| sako, kad Čiangas yra Kini
jos atmata, kad visa Azija 
žiūri į jį su panieka, ii1 kad, 
padėdama jam, Amerika tik 
žlugdo savo prestižą Azijo
je. Panašiai'išsireFkia va- 

laik-

jeigu skaitytųsi su gyveni
mo realybe ir pripažintų 
liaudies Kiniją.

Liberalų partijos laikraš
tis “Manchester Guardian” 
sako, kad Ei’senhowerio pra-^| dovaujautieji Indijos 
kalba buvo “didžiulė klai
da.” Eisenhowerio grasini
mai Kinijai sudaro didelį 
pavojų taikai, sako tas laik
raštis.

A Konservatorių “Times” 
kalba švelniau, reiškiant 
nuomonę, akd pagrindiniai 
Amerika turi teisės padėti 
savo sąjungininkui čian- 
gui, bet neturėtų tai dary
ti 'taip staigiai ir gal geriau 
eitų per Jungtines Tautas. 
Nutarimas padėti Čiangui 
evakuoti kai kurias salas, 
sako “Times,” didina karo 
pavojų.

Atsiliepimai Azijoje
Indonezijoje, Burmoje, In

dijoje ir kituose Pietinės 
Azijos kraštuose spauda be
veik vienbalsiai smerkia 
Amerikos intervencinius 
žingsnius prieš Kiniją. Laik
raščiai “Bintang Timur,” 
“Sunday Courier” ir kiti 
sako, kad Kinija yra taikos 
tvirtovė Azijoje. Minimi'

raščiai.
Nutarė beveik vienbalsiai

Washingtonas. — Kaip 
jau vakar buvo pranešta, 
atstovu buto nariai buvo 
pasirengę beveik vienbalsiai 
patvirtinti Eisenh owerio 
politiką, duoti valdžiai lais
vas rankas Pacifike inter- 
venuoti Čiango pusėje prieš 
Kiniją. Kaip buvo numa
tyta, taip atsitiko: 409 bu
to nariai balsavo už ?r tik 
trys prieš. Tie trys yra 
Graham Barden, demokra
tas iš North Carolines, Eu-

iš Kentucky, ir Timothy P. 
Sheehan, republikonas iš Il
linois.

Senate pro-čianginių ele
mentu vadas Knowlandas 
buvo įsitikinęs, kad ir ten 
prezidento prašymas bus/ 
paremtas tokia dauguma. 
Bet keli senatoriai, kaip tai 
Morse, Langeris ir Hum
phrey, iš anksto reiškė sa
vo abejones.

Lisabona. — Portugalijos 
parlamentas patvirtino Va
karu Vokietijos priėmimą į 
NATO.

žiaus, dalyvavo tame sąju- 
dyje.

—Parašykite ką nors, 
.Juozai, iš atsiminimų, — 
^priminiau jam.

—Aš neprisirengiu,' kai 
reikia," laišką parašyti, — 
atsako jis.—Tai ką jau be
norėti, kad rašyčiau atsimi
nimus. Tegu kiti parašo.

Sutinku. Ne visi turi lai
ko, ne visi turi “ukvatos,” 

žmonės pasiruošę 
rašyti spaudai ilgesnius 
straipsnius.

O kai kurie galvoja dar 
šitaip: Ką jau aš ten bera
šysiu, kad kiti apie tai pa
rašė; jau visi žino.

Tačiau, atsiminimai iš di
džiųjų sąjūdžių, kelionės 
įspūdžiai yra visuomet įdo
mu skaityti, jei jie gražiai, 
trumpai .parašyti.

Sakysime: nuvyks trys 
žmonės k^rtu į miestą, ku
riame nėra pirmiau buvę. 
Sugrįžę, jie rašys įspūdžius. 
Na, ir kiekvieno rašinys 
bus kitoks, kiekvienas tuos 
pačius pastatus, tuos pačius 
žmones biskelį kitaip matys 
ir jaus ir apie juos kitaip 
pasakys.

Žmogaus vaizduotė — 'tai 
ne foto aparatas.

A. Harrinianas žada vetuotF 
įeigos mokesčių mažinimą

Albany. — Demokratas 
gubernatorius A. Harrima- 
nas paskelbė, kad jis ve
tuos New Yorko valstijos 
republikonų dominuojamos 
legislatūros nutarimą su
mažinti įeigos mokesčius. 
Republikonai nutarė įeigos 
mokesčius sumažinti ant 10 
nuošimčių, bet dar labiau 
jie nori mažinti biznių mo
kesčius: ant 25 nuošimčių.

Balsavime republikonai ir 
demokratai buvo pasidalinę 
griežtai .pagal savo partijos 
linijas. Senate 34 balsais 
prieš 24 ir asamblėjoje 85 
prieš 58 republikonai lai
mėjo.

Harrimanas laikosi nuo
monės, kad republikonai el
gėsi neatsakomingai, kad 
jie žinojo, jog valstija ne
gali be tų jeigu apsieiti, bet 
taip balsavo vien^tik tam, 
kad jį pastatyti į nemalo
nią padėtį.

Fašistai nori organizuoti 
savo smogikus Gvatemaloje

Guatemalos Miestas.—Fa
šistinė taip vadinama “Išsi
laisvinimo partija” paskel
bė, kad organizuos savo 
ginkluotų smogikų ’ jungi
nius, kad padėti valdžiai 
prieš vidujinius priešus. 
Bet armijos vadovybė tam 
esanti priešinga, , teigianti, 
kad tokie smogikų būriai 
nereikalingi, nes armija ga
li pati apsidirbti su priešu.

Hearstas Maskvoje
Maskva. — William 

Randolph Hearst, Jr., 
Hearsto laikraščių tin
klo savininkas, atvyko 
čia, kur praleis Tarybų 
Sąjungoje keletą savai
čių. Jis pareiškė, kad 
apsilanko kaip žurna-
listas.

Teisėjai, senatoriai gauna 
permažas algas, sako jie

Washingtonas. — Gene
ralinis prokuroras Herber
tas Brownellis kreipėsi į 
Kongresą su raginimu pa
kelti algas federaliams tei
sėjams.

Suomija patenkinta prekybos 
sutartimi su Tarybą Sąjunga

Helsinkis. — G. Palmro- 
thąs, kuris Suomijos vardu 
pasirašė prekybos sutartį 
su Tarybų Sąjunga, sugrįžo 
iš Maskvos. Visa Suomi
jos spauda rodo pasitenki
nimą ta sutartimi. Nuro
doma, kad Sovietai davė 
suomiams labai palankias ir 
lengvas prekiavimo sąly
gas.

Visų pirmą, Tarybų Są
junga duos Suomijai 10 mi
lijonų dolerių vertės pasko
lą aukso arba grynų pini
gų pavidale. Tas žymiai pa
dės Suomijai pradėti pre
kiavimą . Suomijos preky-

Jis sakė, kad jie,ųa Sll Sovietais dabar labai 
patys skundžiasi savo labai p]atp Apie 40 nuoš. jos pre- 
zemomis algomis ir jis jų kybos varoma su Sovietais
skundams pritaria.

Brownellis taipgi mano, 
kad Kongreso nariai turėtų 
patys sau pakelti algas. 
Kaip teisėjai, taip Kongre
so nariai dabar gauna $15,- 
000 į metus. Anot Brownel- 
lio, tai yra labai žema alga, 
su kuria “tiesiog negalima 
pragyventi.”

Senatorius Dirksenas at
sakė, kad Kongreso nariai 
jaučiasi nepatogiai, kuomet 
prisieina svarstyti savo al
gų klausimą. Kongreso na
riai gali patys nusibalsuoti 
aukštesnes algas, sako jis, 
bet Jada šalyje susidarys 
nemalonus įspūdis, kad jie 
patys sau algas1 kelią, ir pa
sėkoje jie vengia tai daryti.

s ’it /

maždaug perpus:
Šiais metais Suomija sta

tys Sovietams du 4,000 to
nu tankerius ir 8,500 tonu 
dizelinio krovinio iaiva. c.

TITO PLAUKIA NAMO
Bombėjus. — Pakelyje iš 

Burmos Tito vėl sustojo In
dijoje, iš / kur savo nedide
liu laivu “Galeb” išplaukė 
namo. Ims kelios savaitės, 
iki Tito pasieks Jugoslavi
ja. '

Jis lankėsi Turkijoje, In
dijoje ir Burmoje.

ORAS NEW YORKE 
Giedra, šalčiau.

Paskutiniai

Johanesburgas. — Pietų 
Afrikos valdžia įspėjo 40,- 
000 streikuojančių negrų 
kasėjų grįžti į darbą arba 
būti visai atstatyti.
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Prisaikdintieji teisėjai 
svarsto Lightfooto bylą

Chicago. — Komunisto 
Claude Lightfooto byloje 
prokuroras ir gynėjai jau 
baigė savo kalbas ir byla 
perduota prisaikdintiesiems 
teisėjams . Gynėjas advoka
tas Abtas kreipėsi į pri
saikdintuosius teisėjus (ju
ry) su įspėjimu, kad tai 
yra byla, ant kurios nuo
sprendžio kaba svarbios 
Amerikos žmonių civilinės 
laisvės. *

Claude Lightfoot, kuris 
prisipažįsta esąs komunis
tų partijos nariu, teigia, 
kad būdamas toje partijo
je, jis tik tapo geresniu 
amerikiečiu ir nenusidėjo 
šios šalies įstatymams. Jis 
sako, kad joks prokuroro 
liudininkas negalėjo iškelti 
prieš jį bent vieną anti
valstybinį aktą.

“Tarybinis pulkininkas” 
buvo uždraustame mieste

Pottstown, Pa.—Šio mies
telis yra vienas tų, kuriame, 
pagal paskutinį valstybės 
department© patvarkymą,, 
tarybiniai piliečiai neturi 
teisės būti. Anądien vieti
nio laikraščio “The Potts
town Mercury” reporteris 
Normandas Piorieras no
rėjo • išbandyti, kas atsitik
tų, jeigu sovietinis karinin-, 
kas aplankytų miestą.

Piorieras užsidėjo tarybi
nio pulkininko uniformą ir 
visą dieną maišėsi tarp 
žmonių, sėdėjo baruose, fo
tografavo fabrikus, važinė
jo traukiniu. Policija jį ma
tė, bet, kaip matyti, nepa
žino uniformos. Daugelis 
jį klausė, ar tai nauja “sal- 
veišių” armijos uniforma...

Paskutiniai įsiveržėliai 
jau pasitraukė Nicaraguon

San Jose, Costa Rica. — 
Apie 300 sukilėlių įsiveržė
lių, kurie laikėsi mažame 
teritorijos ruože prie pat 
Nicaraguos sienos, sieną 
jau perėjo, ir karas Costa 
Ricoje tokiu būdu baigtas.

Nicaragua tuos perėju
sius karius “internavo,” bet 
tai tik oficialumas: jie ten 
neliks suimti, kadangi jie iš 
tos pačios Nicaraguos atė
ji), kad kovoti prieš Costa 
Ricą. Jie tokiu būdu tik 
grįžta, iš kur atvyko.

Antradienio ryto 6 valan
dą buvo paskutinis laikas 
sukilėliams pasiduoti, nes 
neutral ės komisijos patvar
kymu, neutralės zonos buvi
mas baigtas. Lygiai tuo lai
ku sukilėliai sulipo į sunk
vežimius ir nudardėjo Ni- 
caguos link.

Paryžius. — Potvynis čia 
'jau baigia atslūgti.

pranešimai
Maskva.— Tarybų Sąjun

ga nutarė pabaigti karo 
stovį su Vokietija, kuris 
galiavo iki šios dienos.

■„ . *

Taipei.—čiango klika jau 
yra pasirengusi atvirai pa
skelbti, kad evakuos Tache- 
nus.

Chicago. — Prisaikdintų
jų teisėjų taryba jau yra 
išnešusi savo nuosprendį 
Claude Lightfooto byloje, 
bet nuosprendis, paduotas 
uždarame voke, nebuvo ati
darytas laikraščiui einant i 
spaudą. »

Washingtonas. — ADA 
atsikreipė į prezidentą Ei- 
senhoweri su raginimu, kad 
jis perduotų Kinijos - Čian
go konfliktą Jungtinių Tau
tų sprendimui. ADA ma
no, kad Jungtinės Tautos 
lengviau galėtų išvengti ka
ro ten.

Bonna. — Socialdemokra
tų vadas Ollenhaueris pa
sakė kalbą per radiją. Jis 
sakė, kad socialistai darys 
viską, kad neprileisti Vo
kietijos ginklavimo. Už tai 
veiks, sakė jis ,ne tik social
demokratų partija, bet ir 
laisvosios profesinės sąjun
gos (unijos), kurios turi 
apie šešius milijonus narių.

4

Los Angeles. — Protes
tantai - unitarai savo suva
žiavime priėmė rezoliuciją 
prieš priverstiną karinę 
tarnybą.

Washingtonas. — Senato 
komitetas atidėjo Formozos 
gynimo svarstymą, nes pir
ma norėta išklausyti gene
ralinio štabo atstovų nuo
monės. Manoma, kad sena
tas balsuos šiuo klausimu 
tik penktadienį.

Cuxhavens, Vokieti] 
Amerikos prekybinis lai 
“American Importer” susi
daužė su Latvijos prekybi
niu laiku “Janus Rainis.” 
Abu laivai lengvai nuken
tėjo. Jie susidūrė migloje.

Budapeštas. — Komunis
tų vadas Rakoši sakė an
gliakasių mitinge, kad karo 
pavojui padidėjus, Vengri
ja vėl turės kreipti pirmą 
dėmesį į sunkiąją pramonę. 
Jis sakė, kad jeigu kasdie
niniai reikmenys negalės 
būti taip greitai gaminaihi, 
kaip norėtųsi, tame kalti 
Vakarai, kurie vis gąsdina 
karu.

Asuncion. — Valdžia skel
bia, kad buvo atidengtas 
sąmokslas nuversti Para
gvajaus * valdžią, kurios 
priešakyje stovi generolas 
Afredom Stroessner.

Atėnai. — Liberalų par
tijos frakcija pradėjo boi
kotuoti parlamento posė
džius, nes premjeras Papa- 
gos parodė “panieką parla
mentui.” ■ Liberalai reika
lauja, kad premjeras atsi
prašytų. •
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KAS BUS? \
’ PREZIDENTAS EISENHOWERIS reikalauja, kad
• Kongresas užgirtų jam laisvę naudoti Jungt/nių Valstijų 

karines jėgas gynimui Formozos, Pescadore salų ir kai- 
kurių kitų vietų Pacifike. Jis reikalavo, o Kongresas, 
šiuos žodžius rašant, ruošiasi jam tą teisę suteikti, nors 
jis, prezidentas, galėjo tai daryti ir be Kongreso užgyri-

* mo, kaip sako tūli senatoriai ir kongresmanai.
Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybė, Chou En- 

lajaus lūpomis, tą pačią dieną (praėjusį pirmadienį) 
pareiškė, kad Formozos (Taivano) sala yra Kinijos res
publikos dalis, neteisėtai pagrobta Čiang Kai-šeko, dėl to 
Kinijos vyriausybė pasiryžusi Formozą, Pescadores ir 
.kitas salas išlaisvinti, nepaisant į tai, kas ką darys, kas 
ką sakys. Chou En-lajus paskelbė,'kad Kinijos Liau
dies Respublikos pasiryžimas salas" išlaisvinti yra grynai 
vidujinis Kinijos reikalas ir jokia išlaukinė valstybė ne
privalo į tai kištis.

Ką visa tai reiškia? Ką visa tai rodo?
Visa tai rodo, kad gali įvykti ginkluotas susirėmi

mas tarp Kinijos ir amerikinių ginkluotų pajėgų. Vi
sa tai rodo (baisu net pagalvoti!), kad tarp Amerikos ir 
Kinijos gali prasidėti karas!

Mums rodosi, kad mūsų šalies vyriausybė daro di
džiulę klaidą gindama Čiang Kai-šeko kliką, tupinčią 
Formozoje.

Čiang Kai-šekas ir jo valdžia buvo išvyti iš Kinijos 
sausžemio, kaip kinų tautos priešai. Juos išvijo didžiulis 
žmonių sukilimas, revoliucija, įvykusi prieš penkerius 
metus. Būdama Formozoje, Čiang Kai-šeko klika nuo
lat puola (amerikiniais lėktuvais) Kinijos sausžemį, 
nuolat provokuoja karą, tikėdamasi, kad į tai bus įtrauk
ta ir Amerika ir kad Jungtinės Valstijos galu gale pa
dės jai grįžti į Kiniją ir vėl žiauriai valdyti tą kraštą, 
kaip valdė pirm revoliucijos.

Mums rodosi, mūsų vyriausybė turėtų vengti pra
dėjimo karo su Kinija/nes tai galėtų vesti prie pasauli
nio karo, o pasaulinis karas reikštų baisiausią nelaimę 
ne tik mūsų šalies žmonėms, o ir viso pasaulio tautoms.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
JUDA IR TEN

Per ilgą laiką apie Ar
gentinos lietuvių bet kokį 
kultūrinį judėjimą nebuvo 
jokių žinių, nes tokio judė
jimo nębuvo. Tik šiomis 
dienomis Buenos Aires mie 
ste išeidinėjanti “Vienybė” 
(praėjusių metų gruodžio 
10 d.) praneša, kad Rosa
rio mieste, Santa Fe pro
vincijoje, įvyko lietuviškas 
vakaras. Skaitome:

“Šių metų spalio 30 die
ną surengtas Lietuvių klu
bo valdybos įvyko šaunus 
koncertinis parengimas klu
bo patalpose Rosarijoje.

“Didelis skaičius klubo 
1 narių atsilankė į šį nepa- 
i prastą parengimą, į kurį 
atvyko iš. Buenos Aires 
miesto nemažas skaičius 
meno mėgėjų, kurie taipgi 
atliko programos dalį. At
vykimas svečių sukėlė rosa-

VIENIJASI
NEPRIKLAUSOMOJI Kailiasiuvių unija, savo me- ! 

tiriame suvažiavime, įvykusiame prieš virš savaitę At
lantic City, N. J., nutarė vienytis su Amalgamated Meat 
Cutters and Butcher Workers of North America unija, 
esančia Amerikos Darbo Federacijoje.

Kitais žodžiais, kailiasiuvių unija įstoja į Amerikos 
Darbo Federaciją. Susivienijusi su bučerių unija, kai- 
liasiuvm unija (einant startimi) turės plačią autonomi- 

.įą tvarkyti savo reikalus, kaip tvarkėsi praeityje.
Kadaise kailiasiuvių unija priklausė C1O. Bet kai 

prasidėjo šaltasis karas, tai CIO vadai nusigando ir 
pradėjo mėtyti iš ten kiekvieną darbininkų uniją, kuri 
nepritarė šaltojo karo politikai. Kai kurios tų unijų 
(pavyzdžiui UE) buvo suskaldytos.

Atrodo, kad šis žingsnis nebus paskutinis. Atrodo, 
kad dabar ir kitos nepriklausomos unijos ieškos “pa
stogės” arba ADF arba CIO. Vienytis jas verčia gyvas 
reikalas.

Šiuo metu, atsiminkime, samdytojai varo baisią pro
pagandą prieš unijas. Samdytojai apsivieniję, gi tuo 
pačiu laiku organizuotame darbininkų judėjime vieny
bės nėra: ADF ir CIO teveikia paskirai, geležinkeliečių 
brolijos, “nepriklausomos,” angliakasių unija veikia sau, 
na, ir šalia to yra mažesnės nepriklausomos unijos.

Tenka pamiršti praeitį. Tenka vadovautis vyriau- j 
šiai dabartimi ir ateitimi. O dabartis ir ateitis sakyte ! 
sako darbininkams: vienykitės, nes jei nesivienysitę, ta į 
būsite sunaikinti!

kiuosi, kad ateityje pilnu
tinai galės patenkinti savi
veiklininkų ratelių dalyvius, 
jeigu jie prisidės, kaip ir 
visi klubo nariai, su dides
niu susirūpinimu, susido
mėjimu, kad kuo geriau at
likus kiekvienam to kolek
tyvo nariui pavestą darbą.

“Kas programoje atlik
tus numerius liečia, tenka 
pažymėti, kad deklamaci
jos, pasakytos vaikučių ir 
paauglių, atitinka tam sie
kimui, kui;į turi užsibrėžęs 
Rosarijos Lietuvių kluba$; 
ypatingai reikėtų atžymėti 
tuos vaikučius, kurie atliko 
eilėraščius gimtąja kalba. 
Tokie pasirodymai turi pa
tarnauti pavyzdžiu tiems, 
kurie taip neatliko. Savi
veiklinis menas duoda tei
giamus vaisius ypač tada, 
kada perstatomos komedi
jos arba veikąlo turinys su-

riečių tarpe tam tikrą su-1 teikia artistui ir vėliau žiū- 
. w __ • a * a 1 asidomėjimą.
“Pasirodžiusieji numeriai 

parengime, kaip dainų, šo
kių, muzikos, deklamacijų 
ir vieno veiksnio komedija 
lietuvių kalboje, atsilankiu
sių buvo karštai sutikti, ku
rie nepagailėjo jauniesiems 
menininkams užsitarnavu
sio pasveikinimo.

“Draugiška nuotaika daug
prisidėjo prie geros paren
gimo eigos.

“Kad ir Rosarijos Lietu
vių klubas neseniai pradėjo 
smagiais šuoliais kultūrinę 
veiklą, jau šiame koncerti
niame parengime pasirodė 
tam tikri nuveikti darbai, 
kad ir ne visiškai patenkin
tų ruošėjų užmojus, bet ti-

rovui kokį nors pamokinan
tį, vertingą pavyzdį. Per
statyta komedija gerą turi 
tai, kad susispietę į savivei
klininkų grupę nemažas bū
rys meno mėgėjų, ypač jau
nuolių, iš kurių galima ti
kėtis, kaip pirmasis bandy
mas parodė, daug teigiamų 
vaisių ateityje.

“Atlikti šokių ir muzikos 
numeriai sosariečių jaunuo
lių daug žada ir ateičiai. 
Buenos Aires draugų pasi
rodymai buvo lydimi gausiu 
plojimu, už ką jaunieji ar
tistai stengėsi sekančiame 
perstatyme geriau pasiro
dyti, ir galima sakyti, kad 
dalinai buvo patenkinti žiū
rovų pageidavimai.”

Mano atsiminimai iš 1905 
metų reyoliiicijGs 

Rašo J. Kazlauskas

su- 
po- 
ka -

ir

I PARADOKSAS
KINIJOJE YRA APIE 17-ka amerikiečių įkalintų. 

Jie įkalinti kinų teismo dėl visokių nusižengimų.
Dėl 11-kos įkalintų amerikiečių išlaisvinimo buvo 

tartasi. Tarėsi Jungtinių Tautų generalinis sekretorius 
su Kinijos ministrų pirmininku. Veikiausiai anksčiau 
ar vėliau tie amerikiečiai bus išlaisvinti.

Po tų pasitarimų Pekine, Kinijos vyriausybė vie
šai pareiškė, kad amerikinės šeimos — tėvai, seserys, 
žmonos — gali atvykti į Kiniją, pasimatyti, pasikalbėti 
ir pasižiūrėti, kaip amerikiečiai gyvena kinų nelaisvėje..

Šis Kinijos vyriąusybės mostas sukėlė Amerikoje' 
gyvų diskusijų: važiuoti toms šeimoms Kinijon ar ne
važiuoti? f

Įdomiausias dalykas šitose diskusijoje dabar pasi
reiškia ne tame, kad nuvykusioms Kinijon įkalintųjų 
šeimoms ten bus labai bloga. .Ne! Viskas vyriausiai 
remias' tuo, kad joms ten bus labai gerai, kad jas $i- 
nijos vyriausybe priims gražiai, kaip svečius, kaip prie- 
teliųs!

Na, ir dėl 'to reakcinė Amerikos spauda jau .pradeda •

Vidurių oposkarščiavau ir kosulys dusi
no. Motina su peiliu pri- 
skuto liepos ževės, išvirė su 
saldžiu pienu ir pavilgįusi 
šmotą drobės dėjo karštus 
kompresus man ant krūti
nės, o virintus - su medum 
liepos žiedus gėriau nuo ko
sulio. Motina, dažnai glos
tydama mano galvą, vis 
kartojo: Ot, tai tau, sū
neli, revoliucija!

Sekamą šeštadienio vaka
rą, nors sunkiai sirgdamas, 
gulėdamas ant šilto pečiaus, 
įdomiai klausiausi vyrų 
kalbų, kurie, susėdę- aplink 
didelį stalą, kazyriavo ir 
daug kalbėjo apie revoliuci
ją. Vienas jaunas vyras, 
rusų su japonais karo ve
teranas, kišdamas tabaką į 
pypkę, sakė: Ot, praeitą 
naktį kad davė, tai davė! 
Dviejų monopolių visus 
degtinės butelius suteškino 
ir dviejose valsčių raštinė
se, nukabinę nuo sienų ca
ro Nikolajaus Antrojo pa
veikslus, sutrempė kojomis! 
O svarbiausias raštinių kny
gas pasiėmę išsivežė. Aš 
tuomet gerai nenugirdau ir 
nenuvokiau, kur tas viskas 
įvyko. Toliau vyrai kalbė
damiesi minėjo Lazdijus, 
Kalvariją ir Seinus. Jiems 
besikalbant, ūmai stubos 
durys atsivėrė ir į vidų įė
jo jaunas vaikinas. Jis per
sistatė esant Marijampolės 
gimnazijos studentu, o jo 
keli draugai sėdėjo vežime, 
į vidų nėjo.

Tas gimnazistas padėjo 
vyrams ant stalo keletą 
ąpausdintų lapelių. Vėliau 
sužinojau, kad tai buvo at
sišaukimai į didžiųjų dva
rų kumečius. Ten buvo ra
ginami visi dvarų darbinin
kai, kad jie nevergautų ir 
nedirbtų dvarponiams, nes 

! visi gražūs dideli dvarpo
nių pastatai, žemė, miškai 

i ir ežerai -priklauso kume- 
į čiams... Taipgi raginami 
biedni kaimiečiai, kuriejns 

la-!

J. J. Kaškiaučius, M. D.
Kai žmogui atsiranda kur rainiai 'nusiteikti, pakeist/ 

viduriuose <xpa (“ulcer,” Į savo minčių ir sąjūdžių^ 
žaizda, “rona”), gal skilvy, 
gal kur žarnose, esti nema
žai nesmagumų.

Dažniausia opa išsivysto 
nervingam, jautriam žmo
gui, kurs greit ir smarkiai 
susijaudina ir negali susi- 
vvąldyt ir ramiai laikytis. 
Nuo nuolatinių susijaudini
mų, emocinių sukrėtimų, vi
duriuose palaipsniui susida
ro perdaug rūkščių, daž
niausia tai prasideda skil
vy. Perdidelis smarkiųjų 
rūkščių susikaupimas, ne
esant atitinkamo maisto vi
duje, jaudina, erzina, degi
na skilvio plėves.

Kolei tos plėvės tebėra 
normalios ir sveikos, jos tų 
rūkščių neboja. Jos esti 
joms atsparios. Bet kai pa
sitaiko plėvelėj kur koks 
plyšelis, įtrūkimas ar įbrė
žimas, .tą vietą smarkiosios 
rūkštys ir pradeda degint 
ir neduoda jai užgyt. O jei 
čia dar ir maistas pasitai
ko labai karštas, arba jei 
jis šiaip turi smarkiųjų 
prieskonių arba ir kokių la
bai rupių plaušų, tai nuo vi
so to pažeistoji vieta dar 
labiau pasižeidžia, ir opa 
eina didyn ir gilyn.

Opą turįs ligonis privalo

kryptį ramioj on pusėn. Su
mažink savo jautrumą, ne
reaguok taip smarkiai į bet 
kokias kad ir nemalonias 
įtakas bei veiksmus. Laiky
kis vėsiau, šalčiau, rimčiau 
ir ramiau, filosofiškai nusi
teikęs. Neįsikalbėk sau ko
kių baimių, nerimo, rūpes
čių, susigraužimų, pykčių. 
Tokios reakcijos, tokie ato
veiksmiai ilgainiui ir įvei
kia žmogų.

Bet kokio karšto daikto 
nevartok. Nevartok ir smar
kiųjų, erzinančiųjų prieval- 
gių ir labai šiurkščių, ru
pių valgių. Vitaminų gau
sa daug padeda plėvėms at
sigaut ir užgyt.

Kai kada tenka ir ope
raciją daryt. Neretai po 
tokios opų operacijos žmo
gų vargina vėmimas, vid- 
rius raižo, silpna ir alj^ 
darosi, prakaitas išmuša. 
Tokiais nuotykiais dalykus 
palengvina kalio tabletės 
bei piliulės, imamos po val
gio. Kalio (potašiaus) 
druskos, šarminės (alkali- 
nės) tabletės suramina vi
daus plėveles. > Kalio druskų 
turi bulvės, morkos, griež
čiai, daugybė daržovių ir 
vaisių. Tik reikia^ visa tai 
gerai kramtyt.

Žinios iš Lietuvos
Respublikinis medicinos dar- J kiaulininke Viktorija Jakniū- 
buotojų pasitarimas kovos 
prieš alkoholizmą klausimais

šiomis dienomis Vilniuje 
įvyko respublikos medicinos 
darbuotoją pasitarimas kovos 
prieš alkoholizmą klausimais.

Pranešimą “Respublikos me
dicinos darbuotojų uždaviniai 
kovoje prieš alkoholizmą, už 
sveiką darbo žmonių buitį” 
padarė Lietuvos TSR Sveika- 

‘ tos apsaugos ministro pa va
duotojas Andriuškevičius.
Aa)ie Raudonojo Kryžiaus 
draugijos pągalbą sveikatos 
ąpsaugos organams kovoje 
prieš alkoholizmą kalbėjo res
publikos Raudonojo Kryžiaus 
draugijos centro komiteto pir
mininko pavaduotojas Gry- 
bauskienė.

Pasitarimas konstatavo, kad 
iki šiol medicinos darbuotojai 
prieš alkoholizmą kovojo ne
pakankamai, šia tema skaito
mos paskaitos nebuvo reikia
mo lygio.

Pasitarimo dalyviai nutarė 
sustiprinti kovą prieš alkoho
lizmą, daugiau dėmesio skirti 
jaunimo auklėjimui, leisti 
daugiau mokslines-populiario- 
sios literatūros.

naitė iš kiekvienos jai priskir
tos motininės kiaulės gavo ir 
išaugino po 11 paršelių. To 
paties kolūkio jaunuolė Anelė 
Sinkevičiūtė, vadovaujanti 
daržininkystės grandžiai, išau
gino gausų daržovių derlių. 
Už realizuotas daržoves kolū
kis 1954 metais gavo 4 kartinu 
daugiau pajamų, negu 1953 
m. žymiai pakilo “Naujo gy
venimo’’ kolūkio -melžėjos 
komjaunuolės Elenos Balse
vičiūtės prižiūrimų karvių 
produktyvumas.

VLKJS 36-ųjų metinių pro
ga komjaunimo rajono ;komi- 
tetas apdovanojo 14 MTS ir 
kolūkių jaunuolių — žemės 
ūkio darbo pirmūnų pagyri
mo

' biedni kaimiečiai, kuriem^
- reikalinga statybos medžią 

žesnių policijos .nuovadų, ga, kad jie eitų į valdiškas 
nuginklavo (.policijantus ir girias, kirstųsi medžius ir

gi užpuolė kai kur ant ma-

atėmė iš jų visus rekordus, 
Mano tėvas, būdamas ben- 

dorium, dirbdamas tą dieną 
susižeidė ranką. Tadgi pats 
negalėdamas eiti saugoti 
valsčiaus raštinę, pasiuntė 
mane.

Buvo sekmadienio vaka
ras. Kada aš atvykau į raš
tinę, jau pradėjo temti. įė
jęs į vidų, radau apie tuzi
ną sargų. Vėliau vakare 
atėjo daug jaunimo, ypač 
merginų, kad linksmai be
juokaujant su vaikinais 
praleisti vakarą. Visi tie 
sargai ginkluoti lazdomis, 
išskiriant tik yieną senį, 
kuris turėjo ’senovišką dvi
vamzdį pistoletą, kurį var
tydamas rankose vis grū- 
.mojo: Ot, kad tik tie ru
pūžės cicilikai čia pasirody
tų, tai ąš jiems gerą re
voliuciją sukelčiau! Viena 
jauna mergina, juokdamasi 
seniui pastebėjo: Dėde, aš 
esu tikra, kad jeigu čia nors 
pora cicilikų pasirodytų, -tai 
pripildytai pilnas kelnes!

Tuomet visi garsiai nu
sikvatojo, o senis įsidėjo tą 
seną gramėzdą j kišenę. 
Prieš vidunaktį * jaunimas 
apleido didelį raštinės kaųi- 
ba’rį. Pasilikusieji tikrieji 
sargai visi snaudė ir knar-v 1 Ke.

Sekamą rytą, einant na
mo, lietus, kimša taip mane 
sulijo, kad nebeliko ant ma
nės nė vieno, colio 
drabužių. Nuo to šlapio 
peršalimo ..už poros 

visas raštinės knygas, taip- sunkiai susirgau.

(Pabaiga)
Betyrinėjant pavyko 

sekti, kad caro slaptoji 
licija buvo paleidusi iš 
Įėjimų daug plėšikų
žmogžudžių, ir tie krimina
listai su pagalba policijos 
natkimis terorizavo ramius 
kaimų ir viensėdžių gyven
tojus, kad sukėlus valstie
čių didesnę n e a p y k a n t ą 
prieš revoliucionierius. Vė
liau pasisekė likviduoti 
Dzūkijoje dvi plėšikų gau
jas. Trys slaptosios polici
jos vadai - provokatoriai ir 
keletas kriminalistų eks-ka- 
iinių susikirtimuose tapo 
nukauti. Tuomet ir gyven
tojų apiplėšimai tūlam lai
kui apsistojo.

Bet buvo atsitikimų, kad 
kai kurie žandarai koope
ravo slaptai su revoliucio
nieriais, teikdavo jiems iš 
rezervo sandėlių revolverių, 

] kardų ir kitko.
Tame sąjūdyje kaimo se

niūnas (šaltyšius) įsakė vi
siems kaimiečiams iš pilės 
kožną naktį eiti po du ant 
sargybos su. didele, kreiva 
beržine lazda, kaipo sargy
bos ženklu. Kiek atsimenu, 
tai kaimų gyventojai su di
deliu paklusnumu saugojo 
kaimiečius nuo plėšikų per 
ilgas naktis.

Valsčiaus viršaitis (vai
tas) irgi išleido patvarky
mą, kad kiekvienas kaimas 
prisiųstų po vieną arba du 
sargus saugoti valsčiaus 
raštinę, nes -daugelyje vie
tų tuomet revoliucionieriai 
valsčių raštinėse sunaikino 
caro ir carienės paveikslus,

statytųsi tinkamus gyveni
mui namus. Vėliau teko 
gidėti, kad Kalniškės miš- 

Jke ir Žaliojoj valstiečiai nu- 
„ginklavo girininkus, kirto 
medžius ir vežėsi namo.

Sekamą pirmadienio va
karą tas pats gimnazistas 
vėl atėjo į mūsų namus. Jis 
ką tokio kalbėjo motinos 
ausin. Motina, palingavu
si galva, .greit nuėjusi j ka
marą suvyniojo baltoje dro
bėje kokį ten didelį daik
tą .ir padavė studentui. .0 
studentas, padėkojęs ir pa
bučiavęs motinos abidvi 
rankas, greit išėjo laukan.

Už .poros savaičių mano 
sveikata pagerėjo. Aš, nu
ėjęs pas vieną gerai pažįs-

lapais.

Trr

sausu

dienų 
Labai

rėkti, kad’tos šeimos bei jų nariai nevažiuotų Kinijou, 
Ko (gera, dar gali tuosnes jas “komunistai apgaus.” 

,amerikiečius “suraudoninti.”
Ar tai ne,paradoksas?!

A s

Pagyrimo lapai jauniesiems 
žemės ūkio piripūnams

, v . . , . • « UKMERGĖ. — žemaitkie-
tamą uz laisvę kovotoją,. nij0 MTS traktorininkas My- 
prasiau, akd jis man pa-H<ojas straževičius jau pradėjo -------  1 • I......... . ' . .skolintų nors trumpam lai
kui vokišką “lagerį”. Sa
kiau: ot kad man prieš 
mirsiant dar pasisek
tų .nors vieną caro budelį 
nudėti, tai ir mirtis būtų 
lengvesnė... Aš tam revo
liucionieriui parodžiau pe- 

įčius, kur buvo dvi ilgos žy-' 
mes, išsitiesę kaip gyvatės 
Skersai pečių ir stori-su
kepusio kraujo rudi šašai, 
pradedą luptis. Tai buvo 
kazokų diagaikos dovana.

Ginklo pasiskolinti nega
vau. Man paaiškino, Lad 
ginklų per mažai jie .patys 
teturi. O antra, kad aš esu 
perjaunas koyoti su ginklu 
rankoje. Ir ,dar pridūrė: 
Tu palik kovos reikalus 
mums, suaugusiems, o mes 
už tavo žaizdas ^atkeršysim 
caro budeliams .
■ Nors žiaurioji .reakcinė 
caristinė valdžia ir nuslopi
no j'evoliųcĮįją 1905 metais,

dirbti ateinančių m’etų sąskai
tą. VisUs darbus jis atliko su
tartyse su1 kolūkiais numaty
tais terminais.

Jauna traktorininke Ele
na Dūdaitė taip pat viršijo 
metinį traktorinių darbų pla
ną.

Gražius laimėjimus pasiekė 
jaunieji kolūkiečiai. Vorošiio- 
vo vardo žemės ūkio arteles

bet tų metų sukilimas pali
ko stiprius pagrindus 1917 
metų revoliucijai.

Šiame rašinyje tik apčiuo
piamai pabrėžiau atsimini
mus iš to didžiojo sąjūdžio 
rnętų, kuomet ir mane už 
lipdymą lapelių policija per
sekiojo.

• 1907-tais .metais .anksty
bą pavasarį išvykau į JAV.

U,28-’-54
Philadelphia, Pa.

nu.lf lurijr^rvnwnrmi r' iri ’ 1 'i- wimn;rp.-ffri nr„i ■ ,l r ii ■ ! i ir r ,

2 pu*U-Lai*vė (Liberty)- Kętvirtad., sausio (Jan.) 27, 1955

Mokslinė konferencija 
žemės ūkio klausimais

DOTNUVA. — šiomis die
nomis čia įvyko mokslinė kon
ferencija, skirta Dotnuvos ra
jono kolūkių gamybinės vei-z 
klos nagrinėjimui. Konferen
cijoje dalyvavo Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos Ekonomi
kos instituto moksliniai ben
dradarbiai, rajono, MTS va
dovai, kolūkių pirmininkai bei 
žemės ūkio specialistai.

K o n f e re n ei j o j e Eko nom i koa X 
instituto moksliniai bendri* 
darbiai skaitė pranešimus apie, 
kolūkinės .gamybos lygį Dot
nuvos rajono žemės ūkio arte
lėse, augalininkystės organiza
vimą MTS zonos kolūkiuose, 
gyvulininkystės išvystymo ly
gį rajone, materialinio suinte
resuotumo principo taikymą 
kolūkiuose ir kt.

šiais 
kolūkių 
vadovai, 
iista'i.

klausimais pasisakė 
pirmininkai, rajono ' 

žemės ūkio specia-

B. Navickaitė

Rangoon as.—Burmos ar
mija pradėjo veiksmus prieš 
700 sukilėlių, kuriems vado
vauja Bo Soe, žinomas kaip 
“traukinių sprogdinimo 
meistras.”

Jei Tamsta dar neprenu-

tuojau ,užsisakykite. Ji 
dieną atnei jum* ,j naiptt* 
svarbiausia* žinias ii viąp pa
saulio.
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P AMPUŠKA New Jersey naujienos

(Tąsa)
Luazo pats tarnavo kadaise pardavė

ju, bet paskum, šeimininkui subankru
tavus, nusipirko iš jo įmonę ir pralobo. 
Jis pardavinėjo smulkiems kaimo pirk
liams labai žema kaina labai plastą vy
ną ir savo draugų bei pažįstant ų tarpe 
buvo išgarsėjęs kaip nepralenkiamas 
sukčius — tikras normandietis, gudrus, 
šmaikštus ir pilnas linksmybės.

Šitokia jo reputacija buvo taip įsiga
lėjusi, jog vieną kartą per vakarą pre
fektūroje ponas Tumelis, visokių pasa
kų ir dainelių kūrėjas, vyras labai gud
rus ir pašaipingas, vietos pasididžiavi
mas, pastebėjęs ponias nuobodžiaujant, 
pasiūlė joms sužaisti “Lois-eau vole”*); 
šitie žodžiai bematant aplėkė prefektū
ros sales, pasklido po miestą ir ištisą 
mėnesį juokino visą apylinkę.

Be to, Luazo buvo išgarsėjęs įvairiau
siais savo šposais ir išdaigomis, dažnai 
vykusiomis, dažnai nevykusiomis; ir 
kiekvienas, kalbėdamas apie jį, būtinai 

^pridurdavo: ‘Na, ir juokdarys gi tas 
Luazo”.

Mažiukas, išverstu pilvu, jis buvo pa
našus į rutulį, virš kurio raudonavo vei
dus tarp dvieju žilsterėjusiu bakenbar
dų.

Jo žmona, drūta, smarki ir balsinga, 
apdovanota aukštu ir tvirtu charakte
riu, buvo tikras tvarkos ir tikslumo pa
grindas jų prekybos namuose, kuriuos 
jisai pagyvindavo savo linksmu žvalu
mu.

.Greta jų sėdėjo ponas Kare-Lamado- 
nas, aukštesniojo luomo atstovas: tai bu
vo žymus asmuo, Garbės legijono kari
ninkas, Generalinės tarybos narys, trijų 
verpyklų savininkas, — stambi figūra 
medvilnės pramonėje. Per visą imperi
jos laiką jis buvo likęs “švelniosios” opo
zicijos vadu vien tam, kad galėtų leng
viau gauti pritarimą tos valdžios, su ku
ria jis, anot jo paties, kovojo riteriškais 
ginklais. Ponia Kare-Lamadon, kur kas 
jaunesnė už savo vyrą, buvo džiaugsmas 
ir paguoda visų geros kilmės karininkų, 
kurie patekdavo Ruano įgulom

Grakšti, miniatiūriška, žavinga, apsi
supusi savo kailinukais, ji sėdėjo prieš 
vyrą ir žiūrėjo skausmingu žvilgsniu į 
skurdų diližanso vidų.

Jų kaimynai, grafas Juberas de Bre- 
vilis su žmona, priklausė prie vienos pa
čių seniausių ir kilmingiausių šeimų 
Normandijoje. Grafas, senas didingos 
povyzos aristokratas, visokiais būdais 
stengėsi pabrėžti savo tualetu įgimtą 
.panašumą į karalių Henriką IV-j į, nuo 
>kurio, kaip skelbė garbingas jo šeimos 
padavimas, kadais buvo tapusi nėščia 
viena dama iš Brevilių giminės; dėl to 
jos vyras gavęs grafo titulą ir buvęk pa
skintas provincijos gubernatoriumi. ;

Grafas Juberas, kaip ir Kare-Lama- 
donas, buvo Generalinės tarybos paryš 
ir savo apylinkėje atstovavo orlėanistų 
partijai. ' Jis buvo vedęs vieno smulkaus 
Nanto laivininko dukterį, ir tą jo vedy
bų istorija visada buvo neaiški. B-et, ka
dangi grafienė atrodė labai poniškai ir 
svečius mokėjo priiminėti geriau už ki
tus (ėjo net gandas, kad ją buvo įsimy

lėjęs vienas ’iš Liudviko-Pilypo sūnų), 
' *tai diduomenė ją dievino, ir jos saionas 

buvo laikomas pirmu visame krašte, nes 
liktai jame dar tebebuvo gyvas senasis 

. etiketas, ir .patekti į jį buvo nelengva..
Brevelių turtas, susidedąs iš žemės ir 

pastatų, kaip buvo spėjama, duodavo 
jiems pelno apie penkis šimtus tūkstan
čių Jivrų per metus.

Tie šeši žmonės, įsitaisę vežimo gilu
moj, buvo pasiturinčioji, patenkintoji ir 
įtakingoji visuomenės dalis — garbingi 
principų, religijos ir autoriteto gynėjai.

Nežinia kaip čia atsitiko, bet visos 
. trys moterys atsidūrė viename suole; 

šalia grafienės sėdėjo dvi vienuolės, ku
rios skaitė savo ilgą rąžančių, murmė
damos maldas. Viena iš jų buvo jau se-/ 
na, rauplėtu veidu, tarytum ji būtų tie
siog į akis gavusi šratų. Antroji, labai 

. liesa, gražiu, liguistu.veideliu' ir džiovi
ninkės krūtine, atrodė sugraužta to gai
vališko tikėjimo, kuris pagimdo kanki-

* nius ir fanatikus.
■VApas ’ir moteris, sėdėjusieji priešais 

Roles, traukė -visų žvilgsnius.
Vyras ?buvo gerai žinomas demokra-

šį sezoną mūsų -valstijoje 
įvyks ,dų svarbus .parengi
mai. Pirmas įvyks New- 
arke. Jau pakviesti Brook- 
lyno menininkai su juokin
ga komedija “Prašvilpta 
laimė.” Ši komędija turi 
skanaus juoko ir buvo gra
žiai įvertinta brooklyniečių. 
Gi tie newjersieciai, kurie 
dalyvavo Brooklyne ir matė 
vaidinimą, su nuoširdumu 
pageidauja matyti ją ir 
New Jąrsey suvaidinant.

Taip, jūsų pageidavimas 
bus įvertintas. Komisija 
jau tuo reikalu rūpinasi ir 
tik tėmykite spaudoje dieną 
ir svetainės vietą; kuomet 
patėmysite, tai prašome vi
sų nuoširdaus garsinimo ir 
skaitlingo atsilankymo.

vo $2,000 ir iš tų pinigų tu
rėjo ^apmokėti advokatui.

Dabar gi tikrai patirta, 
kad susitaikė -tik ant $1,000 
ir „dabar elizabethiečiai vėl 
taikoje gyvena.

MONTELLO, MASS.

Užuojauta velionio

JONO GUTAUSKO

būti 
irgi

prie

♦) Neišverčiamas žodžių žaismas: ‘Toiseau v'ole”
"paukštis lekia” ir "Lofceau vole”— "LUazo va

giliauja”. > .

Vertė A. Churginas
tas Korniude, visų padoriųjų piliečių 
siaubas. Per ištisus dvidešimt metų jis 
mirkė savo didelius rudus ūsus demo
kratiškų smuklių bokaluose. Pravalgęs 
su savo bičiuliais ir sėbrais nemažą pa
likimą, tekusi jam iš tėvo, turėjusio pir
ma cukrainę, jis nekantriai laukė res
publikos, kad galėtų užimti vietą, kurią 
jis sau nusipelnė tokiomis gausingomis 
revoliucionierių vaišėmis. Rugsėjo 4 
dieną, tur būt, dėl kieno nors šposo jis 
įsivaizdavo esąs paskirtas prefektu; ta
čiau, kai jis jau norėjo pradėti eit savo 
pareigas, — raštininkai, pasilikę tuo
met vieninteliais kanceliarijos šeiminin
kais, atsisakė jį pripažinti, ir jis buvo 
priverstas pasitraukti. šiaipjau Kor
niude buvo puikus vyras, nepiktas ir 

v paslaugus. Paskutiniu metu jis šoko su 
nepapratu užsidegimu organizuoti gy
nybos: liepė laukuose prikasti duobių, 
gretimuose miškuose nukirsti visus jau
nus medukus, nusėti kelius žabangomis 
ir, visiškai patenkintas tokiais pasiruo
šimais, priešui artinantis, skubiai pasi
traukė į miestą. Dabar jis tikėjosi 
naudingesnis Havre, kur netrukus 
turėjo prasidėti apkasų darbai.

Moteris, jo kaimynė, priklausė
vadinamųjų “lengvo būdo” merginų; ji 
buvo pilnesnė, negu paprastai esti kitos 
jos amžiuje, ir dėl to ją praminė “Pam- 
puška”. Apskrita, riebi, nedidukė, put- 

• niais, per sąnarius susmaugtais piršte
liais, primenančiais mažų dešrelių vir
tinę, gluotnia, blizgančia oda, nepapras
tai didele krūtine, kuri kūpsojo po jos 
suknele, ji vis dėlto atrodė viliojanti ir 
turėjo nemažą pasisekimą —r taip ji ma
sino akį savo skaistumu. Jos veidas bu
vo tarytum rausvas obuolys, tarytum 
bijūno pumpuras, kuris tuoj, rodos, ims 
ir pasiskleis; viršuj, po ilgom, tankiom, 
Šešėlingom blakstienom — dvi puikios 
juodos akys, o apačioj — žavingos, ma- 

‘žos, drėgnos, lyg bučinio laukiančios lū
pos, už kurių — spindinti eilė smulku
čiu dantuku. C 4.

Buvo kalbama, kad ji turinti dar daug 
kitų nuostabių ypatybių.

Vos tik ją pažinus, dorovingosios mo
terys tuojau ėmė tarp savęs kuždėtis, 
žodžiai, “paleistuvė”, “visuomenės dė
mė” buvo' prašnibždėti taip garsiai, jog 
ęampuška pakėlė galvą. Ji apmetė sa- 

kaimynus tokiu drąsiu ir įžūliu žvilg
sniu, jog bematant įsiviešpatavo tyla, ir 
’>^si nuleido akis; vienas tik Luazo savo 

’ žvitriomis akimis žiūrėjo į ją.
Bet netrukus tarp trijų damų vėl už

simezgė pokalbis; tos merginos akivaiz
doje jos staiga pasijuto viena kitai ar

simos, beveik draugės: jų, dorų žmonų, 
pareiga — susitelkti prieš šįą begėdišką 
parsidavėlę. Mat, teisėtoji meilė visada 
truputį riečia mosi prieš savo laisvąją 
seserį. 04
i Taip pat ir trys vyrai, kaip konser
vatoriai, instinktyviai susijungė prieš 

.Korniude ir šnekėjo apie pinigus tokiu 
tonu, kuriame buvo girdėti panieka ne
turtingiesiems. Grafas Juberas pasa
kojo apie baisią žalą, kurią jam padare 
prūsai, apie pagrobtus galvijus, sunai- t 
kintus pasėlius; bet jo balse jautei sotu
mą stambaus dvarininko ir tikrumą mi
lijonieriaus, kurį tie visi nuostoliai ka
žin ar apsunkintų vienerius metus. Po
nas Kare-Lamadonas, didelis šulas med- ' 
vilnės pramonėje, pasirūpino nusjųsti 
šešis šimtus tūkstančių frankų į Angli
ją, žinodamas, kad atsarga gėdos neda
ro. Luazo irgi neblogai susitvarkė, iš
kišdamas prancūzų intendantūrai visą 
prastąjį vyną, dar pasilikusį jo rūsiuo- 1 
se; tokiu būdu valstybė jam >buvo sko
linga pašėlusią sumą, kurią jis žadėjo 
gauti Havre.

Ir visi trys draugiškai ir smagiąi 
žvalgėsi viens į kitą. Kad ir būdaųii ■ 
skirtingų luomų, jie pinigų dėka jautėsi 
giminės, nariai didžiosios .masonų broli- ; 
jos, brolijos tų, kurių kišeniuose žvanga ' 
auksas.

Diližansas slinko taip lėtai, jog iki 
dešimtos valandos ryto nebuvo prava
žiuota nė keturių mylių. Vyrams teko 
tris kartus išlipti ir Ropti į kalną pės
tiems. Keleiviai emėz nerimauti, nes jie 
.tikėjosi pusryčiauti Tote, o tuo tarpu 
atvykti tenai prieš sutemstant - nebuvo 
jokios vilties. Visi žiūrėjo į kelią, veltui 
stengdamiesi surasti smuklę; bet staiga 
diližansas'pagrimzdo į,vėpūtinį, ir praė- 

' ėjo dvi valandos, kol jį ištraukė.
(Bus daugiau)

Antras parengimas įvyks 
pirmą šeštadienį po Vely
kų, Elizabethe. Tai bus va- 
karienė, rengiama LDS Tre
čios Apskrities su pagalba 
Elizabetho 
pų. Abu 
rengiami 
LDS 25-ių 
tad kiekvieną LDS narį ir 
pritarėją prašome juose da
lyvauti.

ir Lindeno kuo- 
šie parengimai 
tikslu atžymėti 

metų jubiliejų,

Skaitai laikraštį, kad ži
notumei, kas dedasi lietu
vių judėjime. Seki žinias iš 
visų lietuvių kolonijų, orga
nizacijų veikimą, gimimus 
ir mirums, bet laiškanešis 
atneša .trečiadienio Laisvę 
.tik (ketvirtadienį, o antra
dienio Laisvės nėra iki 
penktadienio.

Ir štai ketvirtadienį su
žinome, kad Katrina Stel- 
mokienė mirė. Laikas vėlus, 
neleidžia paskutinį kartą 
atsisveikinti per daugelį 
metų pažįstamą ne tik šioje 
valstijoje, bet gyvenant ir 
^kitoje valstijoje. Gaila, bet 
tai jau ne pirmas toks at
sitikimas. Newarkas — ar
tima kolonija, bet sužinota 
tik tada, kada mirusios pa
laikai jau palaidoti.

Užuojauta M. Stelmokui, 
dukteriai ir žentui...

šeimai nuo sekamu:

M. Potsienė B. Navickas
Ap. Sinkevičienė J. Stigienė

t’Ap. Mickevičienė E. Rendzevičienė
G. Šimaitis F. ir M. Markevičiai
R. Stripinis E. Zaleskaitė
K. Merkelienė T. Kaminskienė
I. Glodenis P. ir O. Chestnut
J. Vaitekūnas A. ir P. Orentai
A. Wallan P. ir O. Klimai
B. Gutkauskienč P. Sarapienė (Norwood)

m
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Pereitų metų pabaigoje 
Jersey City mirė nuo šir
dies smūgio J. Smithas. Jis 
buvo vienatinis lietuvis po- 

.Įleistas per daugelį metų. 
Paliko moter.į, sergančią ir. 
gi širdies liga, sūnų ir dvi 
dukteris, kurių viena gyve
na New Jersey valstijoje, 
kita Haverhill, Mass., ir yra 
ištekėjus ųž Uždavinių sū
naus. ‘

Velionis Smithas, nors 
buvo Amerikoje gimęs ir 
augęs, bet lietuvių .kalbą jis 
ir likusioji jo našlė gražiai 
vartojo. Velmnjp tėvas, Šla- 
miškis, miręs prieš keletą 
metu, buvo nuolatinis Lais- 
vės skaitytojas. Gera Smi- 
tho ypatybė buvo ta, kad 
jis, per daugelį metų būda
mas policistu, mokėjo gra
žiai sugyventi ir su vietos 
lietuviais ir dažnai lanky
davo lietuvių parengimus.

Užuojauta likusiai jo žmo
nai ir vaikams...

Prieš tūlą laiką, rašyda
mas apie Aušros-1 Draugijos 
reikalus, pažymėjau, kad 
advokatai abi puses sutai
kė, ir į teismą .nereikėjo ei
ti. Pažymėjau ir tai, kad 
antrojo skyriaus nariai ga-

K. Maziliauskas, Jersey 
City, buvo rimtai susirgęs. 
Išvežtas į ligoninę ir, sako
ma, buvo operuotas. K. 
Maziliauskas yra ilgametis 
Laisvės skaitytojas ir LDS 
132-ios kuopos narys. Bet 

iki šiol neteko patirti, kaip 
jo liga ir operacija, jeigu 
buvo operuotas, išėjo. Su 
laiku teks patirti ir vėliau 
daugiau apie sergantį pra
nešti.

Mūsų ateivija sensta. Su 
senatve — įvairios ligos, ir 
kai gauni nuo draugų laiš
kutį, Jai pirmas nusiskun
dimas su sveikata. Štai pa- 
tęi§6niętjs ,J.Augutis nusi
skundžia klausa; ji nebe
tarnauja, kaip reikia.

A. Zavišius, Jersey City, 
laiškutyje nu s i s k u n d ž i a 
sveikatos silpnėjimu; kad 
kai žmogus peržengi šeštą 
kryželį, pajunti sveikatos 
silpnėjimą.

O štai B. Baleišis, kuris 
ilgą laiką gyveno Brookly
ne ir Bronkse, yra reuma
tizmo kankinamas. Gulėti 
galįs tik ant lentų, lovoje 
matraso nebereikia. Vasa
rą pakenčiama, bet rudens, 
žiemos ir pavasario orai— 
tai kankinimo laikai. Da
bar Baleišiai gyvena Val
ley Stream, N. Y.

Pilietis

bijome ar pasirodyti. Pažmo
nys buvb pasekmingas.

Pažmonyje kalbėjo Progre
syvių Partijos valstijos direk
torius, Don Rothenberg, kuris 
būdamas P.P. vadu, dažnai 
lankosi valstijos legislatūroje, 
kad pirmarankiai patirti, ko
kius bilius republikonai, būda
mi didžiumoje, prirengia prieš 
progresyvius darbo žmones. 
Mat, dabar, sako Rothenberg, 
legislatūroje esanti pati dar- 
bymetė, nes visi nauji biliai 
privalo būti priduoti vasario 
14 d. Rothenbergas sakė, kad 
valstijos senate esą 21 repub- 
likonas ir 12 demokratų. At
stovų bute esą 89 republiko
nai, o tik 47 demokratai. .Pre
kybos Butas esąs jų visų įkvė
pėjas. Todėl Rothenbergas ir 
sakė, jog iš tokios legislatu
res sudėties progresyviai dar
bo žmonės mažai ko gero gali 
tikėtis. Dabar, sakė Rothen- 

l bergas, yra prirengiamas nau-

buvo pastatyti laike antro pa
saulinio karo dirbimui karinių 
ginklų ir amunicijos. O .Louis
ville, Ky., Fordas išsistatė fab
rikus, kuriuose galės dirbti 
30,000 darbininkų ir traukia 
baltus darbininkus iš kitų 
miestų, bet negrams darbo ne
duoda. Ten ir eina kova. O 
baltus darbininkus, kurie eina 
prieš diskriminacija, apšaukia 
maištininkais ir mėgina ne
teisti ilgiems metams kalėjimo.

J. N. Simans

Bridgeport, Conn.
Dar truputį apie Undęrwood 

darbininku?

Pereitoje korespondencijoje 
paminė j au> kad Underwoodo 
darbininkai gauna po streiko 
algos pakėlimą nuo 4 iki 8 
centų valandai ir paminėjau, 
kad, kurie gauna virš dviejų 
dolerių valandai, tie negaus

CLEVELANDO ŽINIOS
Hashmail jau *parvežtas 

į Cleveland^

Apie Frank (Kaąhmall, kaip 
apie atsižymėjusį .darbininkų 
vadą ir- politinį kalinį, jau 
daug ir plačiai buvo rašyta 
Clevelando žiniose. Hashmall ! 
tapęs įtrauktas į juodą sąra- | 
ša, kad daugiau nebegalėtų 
gauti darbo, o norėdamas pa
laikyti savo ir savo šeimos gy
vastį, buvo priverstas išvažiuo-' 
ti i kitą miestą ir pamainyti 
savo pravardę, kad gauti pra
gyvenimui darbą ir po savo 
nauja pravarde nusipirko už 
$75 auto nuvažiavimui į dar
bą. Po nekuriam laikui slapto
ji policija surado jį Akronc 
ir suareštavo už auto užregis
travimą svetimu vardu ir nu
teisė, iš karto ant 10 metų, o 
vėliau apeliacijų teismas su
mažino ant 5 metų į valstijos: 
sunkiųjų^ darbų kalėjimą. J<h 
faktiškų įrodymų teisme nie-. 
kas' neklausė.

Kitas, Mr. Snowden, sopu 
auto biznierius, dazvė .ne vieno, 
bet 20-ties trokų falšyvas ap- 
likącijas, buvo nuteistas tik 
$50 pabaudos. ... ;

Taipgi Clevelando žinių 
ąkąįtytpjąms

i . . M r • ’

i

i jas, gražiai užvardytas bilius pakėlimo. Bet vėliau paaiške-* 
“Teisę į Darbą,” kurį įteikė i jo, kad gaus visi, tačiau kiek* 
senatorius David Ferguson se- i-vienam darbininkui pakėlimas 
kančią savaitę. Tas bilius pa
tapęs įstatymu, suteiks pilną 
teisę skebams ir unijų laužy
tojams, kurių nebus valia nie
kam sulaikyti ar mėginti pa- 

kada tas 
svarstyti, 
bus 
kad

kenkti skebams. O 
bilius bus pradėtas 
Rothenbergo darbas 
nešti darbininkams,
masiniai pasipriešintų to 
liaus

Jie 
bi-_

Hashmall esant kalėjime, jis 
tapo apkaltintas sulyg Smith 
aktu ir teismas atsisakė pa
leisti jį po kaucija. Dabar jis 
parvežtas į Clevelandą ir už
darytas apskrities kalėjime 

I laukia f pašaukimo į federal] 
I teismą, nedavus jam mažiau
sios progos prisirengti prie 
teismo. Bus vedžiojamas į teisj 
mabutį. retežiuose.

Apgynimui 11 Smith 
kaltinamųjų- komitetas 
šaukia į geros valios žmones, 
kad siuntinėtų į Cuyahoga- 
County Jail, 1560 E. 21 St., 
užuojautos laiškus, vaisių pa- 
Lietukus ir ko kito.

aktu 
atsi

Buvo smagus pažmonys

Pažmonys buvo surengtas 
geram tikslui ir žmonės, kurie 
Įvertino tą gerą tikslą, atsilan
kė ir buvo duosnūs, draugiški 

•'ir neskubino eiti į namus iki 
vėlam vakarui. Tik šioje suei
goje dalyviai susidėjo didžiu
moje iš tų, kmje .gan retai te
ateina j mūsų pažnionius. Tas 
verčia bet kurį, manyti, kad 
makartizmas, dar nei pirštu 
nepalietęs mūs, tąię .įbaugino,, 
kad į sueigas, kurios liečia* 
^lat^Įlę, viągoųięnę, męs lyg

priėmimui.
Negrai kovoja už 

teisingą samdą

Kada negrai vis daugiau įsi- 
judina kovon už lygias teises 
visiems, stambiosios korpora
cijos nusistatė neduoti ne
grams darbų, o tas reiškia ne
grams genosidą, jų sunaikini
mą, įstumiant juos į didesnį 
skurdą ir badą. Čia, Clevelan- 
de, daugiausiai tuo praktikuo
ja General Motor kompanija, 
kurios čia yra daug įmonių po 
įvairiais vardais. Dabar Fisher 
Body, kuri yra dalimi G. M., 
Euclid šapoje pradėjo dirbti 
stočių vagonams naujo mode
lio viršus ir buvo reikalinga 
paimti 750 darbininkų. Iš ne
grų paėmė tik 4, tai yra tik 
pusę vieno nuošimčio. Tai yra 
daroma ir kitose General Mo
tors įmonėse. Tą patį daro ir 
kitos stambiosios korporacijos. 
Todėl Clevelando Negrų Dar
bo Taryba išleido lapelius, ku
riuose ragina negrų bedarbius 
eiti visur, kur tik sužinos esan
tį darbininkų pageidavimą, 
mėginti gauti darbą ir kur tik 
pamatys aiškią diskriminaciją, 
tuojau pranešti Clevelando 
Negrų Darbo Tarybai, x kuri 
imsis legalių veiksmų pasirem
dama Miesto Teisingos Sam
dos įstatymu, prašalinti tokią 
žiaurią diskriminaciją.

Panašios žinios yra gauna
mos ir iš pietinių valstijų, į 
kurias nusidangino savo fab
rikus stambiosios korporaci
jos, kaip International Har
vester, General Electric, For
das dr kitos. Niūrios iš tų 
korporacijų gauna savo fabri-- 
•kams valdžios pastatus, kurie’

algos bus sprendžiamas indi
vidualiai. Unijai susitvėrus, f 
paaiškėjo, kad Underwoodo 
darbininkai buvo apmokami' 
labai skirtingai.

Pavyzdžiui; jauna, ,graži 
moteris, mokanti paflirtuot, iš
važiuoja kaip kada su bosu 
ant “raido,” nieko nesako bo
sui, kuomet jis šią moterę pa
kutena, paglosto, o kai kada, • 
niekam nematant—ir pasibu
čiuoja... Tokia moteris gauna, 
daleiskime, $1.80 valandai ir 
jos kategorija padėta aukš
tesnė. Bet gretimai dirbanti 
kita moteris, gera darbininkė, 
bet senyva, nemeili, bosui šyp
senos niekada neparodo—šįta 
moteris dirba už $1.15 valan-1 
dai ir jos kategorija lygi šla
vikų kategorijai.

Su vyrais tas pats: štai,ne
labai apsukrus tulmeikeris, 
bet mokąs prisilaižyt prie bo
so; jam jis pasigerina, kai ka
da ir dovanėlę nuperka, kai 
kada kitus darbininkus pa- 
skųndžia ir panašiai—šis .tul
meikeris gauna $2.33 valąn- 
dai. Bet kitas, ramus šmuge
lis, mokantis savo darbą labai 
gerai, niekada nieko neskun
džia, bosui nesimeilina, išdir
bęs tulmeikeriu 20 metų—jįa 
padėtas 4-toje kategorijoje ir 
gauna $1.99 valandai.

Ir kol unijos nebuvo, tada 
kiekvienas darbininkas griež
tai slėpė savo valandinę mo
kestį nuo kitų darbininkų, nes 
to bosai reikalavo. Bet kuo
met unija įėjo tos ne lygy* 
bės bus ištaisytos; taipgi ir ' 
darbininkų kategorijos pakei
čiamos, kur numatoma, kad 
reikalinga keisti.

Nors, oficialiai, prieš Kal& 
d as, kai kada, būdavo dirbtu* 
.vėje prilipinti lapeliai, per
spėjant, kad .darbininkai ,ae- 

lipirktų bosams dovanų, ?tačiaų> 
praktiškai, kurie norėdavo pa
sigerinti bosui, tad .nupirkda
vo dovaną .ir dar ‘‘riebią’Ldo- 
vaną. Unijai įėjus, 'tie dalykai 
bus panaikinti. f

3 psl.—-Laisvė (Liberty.)- tfęetvirtad., gausio <Jan.) 27, 1955
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NewWto^g^Zlnloi
Iš anksto pirktas banketo bilietas 

reiškia visiems pasitenkinimą
Iš patyrimo jau žinome, jog 

dienraštis Laisvė savo metinia
me bankete visuomet turi gau
siai svečių. Taip pat žinome, 
jog juo daugiau iš anksto Įsi
gyta bilietų, tuo geriau pasi

dauginutenkina svečiai ir 
dienraščiui naudos.

Dėl ko taip ?
Maždaug žinodami, 

rėš svečių, dienraščio 
riai 
vaišių, 
susikviečia ir darbininkų skai
čių. To visko negali atmieruo-

kiek tu- 
direkto- 

niekuomet nepamažins 
Pagal didumą reikalo,

Suėmė vyrą, kuris su 
auto užmušė žmogų

Brooklyne areštuotas Mi
chael D’Agostino, 25 m. Jis 
įtartas, kad jis zuidamas po 
80 mylių per valandą mieste, 
užmušė Joseph Hopkinsoną, 
30 metų, ip sužeidė jo draugą, 
Arthur Austin, 28 m. Jų auto 
buvo sugedęs kelyje. Savo au
to užtraukę ant “saugiojo” 
ruožo vidurkelyje, patys ėjo 
tuo ruožu gauti savo vežimui 
mechaniką.

D’Agostino policijai sakėsi 
buvęs keletą įsigėręs parėję, 
visai nepajutęs, kad jis ką 
nors užvažiavo ir nieko neat
menąs. Prie jo atsekė vado
vaudamiesi parodymu tūlo as
mens, kuris tą skriejančią ma
šiną matė ir pastebėjo jos pa
žymius.

Rendų kontrolės reikalui 
svarstyti viešasis posėdis Al- 
banyje įvyks vasario 9-tą. 
Rendauninkų ir vartotojų or
ganizacijos, kaip kad ir namų 
savininkės kompanijos, ruošia
si pasiųsti skaitlingas delega
cijas.

Bridgeport, Conn.
(Tąsa iš trečio pusi.)

Skaitytojas ir redakcija man 
atleis, kad čia paminėjau to
kias smulkmenas, tačiau tą ra
šau tuo tikslu, kad, kuriose 
dirbtuvėse nėra unijos, arba 
jeigu ir yra kokia bosų ^kon
troliuojama unija, tad ten 
kaip tik tokios nelygybės bei 
kyšiai visuomet egzistuoja ir 
lamus ir’teisingas darbininkas 
turi nuo to nukentėti.

dieną, Conn, vals- 
busų vairuotojai, 
ir kiti tos srities 
balsuoja dėlei iš-

Gal prasidės Connecticut Vals
tijoje autobusų streikas

Sausio 22 
tijoj auto 
mechanikai 
darbininkai 
ėjimo į streiką. Jeigu nubal
suos streikuoti, tad streikas 
prasidės sausio 24 dienos ryte 
ir tas palies pačius svarbiau
sius Conn, valstijos miestus ir 
miestelius..

Streikas šaukiamas prieš 
Connecticut Railway & Ligh
ting Co. dėlei pakėlimo algų 
vairuotojams ir mechanikams 
bei kitiems darbininkams.

Unija, AFL reikalauja pa
kėlimo mokesties autobusų 
vairuotojams 33 centų valan
dai. Dabartinė autobuso vai
ruotojo • valandinė mokestis 
yra $1.73. Kompani ja siūlo tik 
4 centus valandai.

Kompanija aiškinasi, kad, 
jei^u bus pakelta 33 centai 
per valandą autobuso vairuo
tojui, tai kompanijai lėšuosią 
3.3 milijonai dolerių permetus 
ir kompanija negalėsianti eg
zistuoti.

Tarpe unijos ir kompanijos 
pasitarimų dalyvauja ir nau
jas valstijos gubernatorius Ri- 
bicoff.

Kas dėsis vėliau dėlei šito 
streiko—stengsiuos pranešti.

Conn. Railway & Lighting 
Co. skyriai randasi New Have- 
ne, Biridgeporte, Hartforde ir 
kituose miestuose.

Korespondentas 

ti ant pirštų burdami, turi ži
noti parduotus bilietus, paiše
liu ant popieriaus suskaičiuoti 
visą kiekį pirkinių.

Visi bilietų skleidėjai prašo
mi šiomis paskutinėmis dieno
mis pasidarbuoti taip energin
gai, kaip jūsų spėkos leidžia. 
O visi dar galintieji iš lovos 
pakilti prašomi bilietus įsigyti 
nelaukiant^ paskutinės dienos, 
kad bilietų skleidėjai bent 
diena pirm banketo galėtų 
Laisvės raštinę informuoti, 
kiek jau bilietų paskleista.

Nuteisė visą amžių 
i kalėti

Brooklyniečiai Jack Koslow 
ir Melvin Mittman, 18 ir 17 
m., tapo nuteisti visą amžių 
kalėti už nužudymą William 
M enter, 34 m. Vyrukai yra iš 
grupės tų keturių, kurie buvo 
pasiėmę į savo rankas “prie
volę” apvalyti miestą “nuo 
bomu.” v

Spauda tuo laiku smarkiai 
rašė apie “apvalymą parkų.” 
Vyrukai ir valė. Rasti parkuo
se vargani asmenys jiems at
rodė “bomais” ir jie juos bau
dė savaip—vienus pakankinę 
paliko, o Menterį, kaip negrą, 
paskandino upėje.

Nuteistasis Mittmanas per 
savo advokatą pareiškė apgal
ia, kad jis taip pasielgė. Sako, 
jog visai tokių pasėkų jis ne
norėjo, neplanavo ir niekad 
nesitikėjo, kad prie žmogžžu- 
dystės prieis.

Kiti du vyrukai buvo atskir
ti nuo šios bylos pirmiau. Vie
ną išteisino, kitą, kaip maža
metį, pasiuntė pataisų įstai
gon.

pa-

Liudytojas pakeitė 
savo mintį

Brooklyn© teisme buvo 
siruošiama greit nuteisti jau
ną plėšiką Ernest Lee Ed
wards. Apiplėšime sumuštasis 
mirė. Prokuratūra tikėjosi, 
jog prieš jį liudys jo bendras 
Richard Connors. Tačiau, visų 
nuostabai, jis pareiškė, jog 
jis liudytoju nebus.

Ką su juo darys, nėra ži
nios. įstatymai leidžia bausti 
liudytojus už pakeitimą min
ties. Tačiau teismų stebėtojai 
sako, jog tokiuose nuotikiuo- 
se bylos yra buvusios panai
kintos ir pakeitusieji mintį iš
ėjo menkai tepabausti. Prime
nama panašiai užsibaigusi 
Gross byla. Kitais žodžiais, įs
tatymai savo keliu, o byla pri
klauso nuo to, kas ir ką teisia.

Ryanas ėmęs kyšių
Buvęs laivakrovių unijos 

“karalius” Joseph P. Ryan 
pripažintas kaltu gavime nuo 
Kennedy & Sons firmos $2,- 
500 kyšio, kurį jis paskaitė 
kaip “dovaną.’’ Tačiau jis vis- 
tiek tebepasilieka laisvas po 
$2,500 kaucija.

Aprašydama bylą komerci
nė spauda rašo taip, kad at
rodytų, jog sukčius nuteistas 
dėką Taft-Hartley įstato, būk 
tas aršus unijoms naikinti įs
tatas tarnauja suvaldymui 
sukčių.

Areštavo 9 jaunukų
Brooklyne policija sumedžio

jo 15 berniukų ir 4 mergaites 
kaip dalyvius dviejų skirtingų 
bandų, pasiruošusių karui vie
nos bandos prieš kitą. Vienų 
namų koridoriuje radę sandė
liuką įrankių: porą peilių ir 
sunkių geležų, taipgi kirvuką. 
Sandėlį turėję baltieji, pasi
ruošę pulti negrukus.

Unijų vadas sako, 
kad demokratai 
“pasidavė”

CIO Transport Workers 
prezidentas ir viso CIO vice
prezidentas Michael J. Quill 
unijos laikraštyje TWU Ex
press kritikuoja demokratus, 
kad jie “pasidavė” senati- 
niams “filibusteriams.” Jis pa
reiškė, jog jis dėl to tapo “pri
trenktas” ir demokratais 
sivylęs.”

nu-

Lenkai kviečia į 
filmų vakarus

Lenkų Klubas New Yorke 
rengia rodymą dviejų įspūdin
gų filmų šį šeštadieni i)- sek
madienį, sausio 29 ir 30-tą. 
šeštadienį rodymas 7:30 va
karo, o sekmadienį— po pie
tų, 3:30 vai. Klubas randasi 

c. 7

219 2nd Avė., netoli 14th St.
Vienas yra draminis filmas, 

amerikiečių gamintas Ispani
jos liaudies karo prieš fašiz
mą laiku, “Blokada.”

Antrąjį rodys Charles Chap- 
lino komediją.

K-nas

Sako, kad pasiūlymas lega
lizuoti bingo nebus svarsto
mas šioje Valstijos Seimelio 
sesijoje. Pasiūlymo neišleis iš 
komiteto, kuris visus įteiktus 
bilius peržiūri ir nusprendžia, 
ką paduoti svarstymui.
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ATYDOS!
Jau Visai Arti

Laisvės Bendrovės Dalininkų

SUVAŽIAVIMAS 
ir 

BANKIETAS
Visi Laisvės bendrovės dalininkai rengiatės į suva
žiavimą. O po suvažiavimo vakare bus banketas. 
Taipgi bus ir graži dainų programa, kurią duos žy
mūs menininkai. Suvažiavimas prasidės 11 vai. ryto.

Vakarienė bus duodama 5:30 vai. vakare

Sekmadienį 
VASARIO 

FEBRUARY

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

Valdyba

Gražią Dainų Programą. Duos 

New York-New Jersey 
Kvartetas

būsite
Ren-

Labai prašome visus atsilankyti 'į bankietą, o 
dėkingi už išanksto įsigijimą bankieto bilietų, 
gėjams svarbu žinoti kiek bus publikos įbankiete, kad 
tinkamai visus aprūpinti maistu. ,

Bilietas $3.00 asmeniui

Bilietai gaunami pas platintojus ir Laisvęs raštinėje.

Republikonai delsia 
Harrimano štabo 
pripažinimų

Valstijos Seimelio kontrolė
je esantieji republikonai ati
dėjo 15-kai dienų pripažini
mą kelių Harrimano paskirti- 
nių. Kol jie Seimelio neužgirti, 
negali pradėti darbo, 
džios departmental 
veikti.

tie val- 
negali

CharlesSulaikytais yra:
Abrams, skiriamas rendų ad
ministratoriumi; George M. 
Bragalini, taksams kontroliuo
ti ; Carmine G. DeSapio į vals
tijos sekretorius; Isador Lubin 
industrijai komisijonierius; 
Angela R. Parisi į Workmen’s 
Compensation Tarybos narius.

Sudegė 3 vaikai
ti

Le wittown, L. L, vidurnak- 
užsikūrus balaniniam na

mukui'ųirie 75 Sparrow Lane 
gaisre žuvo trys Dan Gross’o 
sūneliai, 6,4 ir 1 metų. Gaisrą 
pastebėjo praeiviai, pašaukė 
gaisragesius, 
tėvą, bet prie 
gojusių vaikų 
eiti. Jie mirė 
dūmais. Buvo 
ragesiai ir 4 kiti asmenys.

Vaikų motina tebebuvo ne- 
sugrįžusi iš darbo Republic 
lėktuvų fabrike. Tėvas miego
jo.

išgelbėjo vaikų 
aukštinyje mie- 
nebegalėjo pri- 
nuo uždusimo 
pridusę 7 gais-

Užrašykit I.atavę Savo Drangai.

Gal bus laikraščių 
išvežėjų streikas

Nepriklausomos laikraščių 
i.švežiotojų unijos nariai 1,- 
326 balsais prieš 24 nutarė 
skelbti streiką, jeigu firmos ne
pasirašys sutarties. Paliestų 
apie 40 firmų, kurios išvežio
ja laikraščius ir žurnalus po 
miestą ir apylinkes, apie 50 
procentų visų leidinių. Kitus 
50 procentų pristato stambiau
siųjų spaudos firmų privati
niai samdomi išvežiotojai. 
Streikas prasidėtų vasario 
1-mą.

Leido naujas statybas
Gubernatorius Harriman nu

sprendė tuojau pasiūlyti staty
bos firmoms kontraktus ke
liems stambiems viešiesiems 
darbams, kuriems pinigų tiki
si sukelti bondsais. Pirmiau 
buvo manoma, kad to nepra
dės pirm sukėlimo pinigų iš 
anksto.

Tarpe leistųjų yra dvi ligo
ninės sergantiems proto ligo
mis, dvi naujos mokyklos prie 
tų ligoninių ir pataisoj, page
rinimai senųjų tos rūšies ligo
ninių. Taipgi statys tiltus pa
vojingose gyvybei vietose 
skersai gelžkelius ir vieškelius.

.Naujasis rendoms adminis
tratorius Charles Abrams įspė
jo rendauninkus neapsigauti. 
Jis patyrė, kad, pasinaudoda
mi pasibaigsiančiu rendų kon
trolės įstatu; tūli savininkai 
baugina rendauninkus pasira
šyti “lyzus.” Reikalauja mo
kėti po 15 procentų daugiau 
rendos. Abrams tikisi, kad 
rendų kontrolės įstatas bus 
pratęstas. Dabartinis galioja 
iki liųpos 1-mos.

Richmond Hill, N. Y
Laisvės banketo komisijos ir 

gaspadinių susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, sausio (Jan.) 27 
d., pradžia 7:30 vai. vakare. 
Prašome gaspadines ir komisi
ją dalyvauti, susirinkime apta
rimui banketo reikalų. Susirin
kimas bus Laisvės raštinėje.

Laisves Administracija

Susirinkimas
LLD 1 kuopos svarbus me

tinis susirinkimas įvyks šį ket
virtadienį, sausio 27-tą, 7:30 
vakaro, L. A. Pil. Klubo pa
talpoje, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Nariai skaitlingu 
atsilankymu 
pavyzdingą 
Lauksime.

suteiktų kuopai
metų pradžią.

RADIO CITY MUSIC HALL
I , “THE BRIDGES AT TOKO-RI”

in Color by TECHNICOLOR starring

s WILLIAM HOLDEN • GRACE KELLY • FREDRIC MARCH • MICKEY ROONEY
A PARAMOUNT PICTURE

\ and SPKTaCuIAR STAGE PRESENTATION

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174

Pašalpų reikalavimai 
padaugėjo

New Yorko mieste gaunan
čių biedniokams teikiamas pa
šalpas asmenų skaičius padau
gėjo praėjusį mėnesi, prisidė
jo dar 4,722 asmenys. Viso 
šelpiamųjų, miestas turėjo 
278,127.

Pašalpgavių skaičius dau
gėjo per ištisus metus. Atatin
kamai, didėjo ir išmokesčiai. 
Pernai tuo pat laikir buvo iš
mokėta per metus 136 milijo
nai, o praėjusį gruodį metiniai 
š.imokesčiai buvo pasiekę 152 
milijonus dolerių.

Miestinės labdarybės komi
sijonierius McCarthy (Henry 
L.., ne Joe) sako, jog tai yra 
pasėka “nuolatinio, chroniško 
nedarbo.” Nežiūrint to, kad 
ir nedarbo apdraudos išmo
kesčiai didėja ir apdraudos 
reikalaujančių skaičius daugė
ja, biedniokams pašalpų pra
šytojai taip pat daugėja. Sa
ko, jog daug tų naujai prisi
dedančių yra tie, kurio nedar
bo apdraudos čekius išbaigė 
arba visai 'jų negavo dėl to, 
kad praėjusiais metais nebu
vo išdirbę 20 savaičių.

Gruodžio mėnesi daugėji
mas pašalpgavių skaičiaus 
skaitomas ypačiai reikšmingu. 
Tą mėnesį tūkstančiai darbi
ninkų buvo pasamdyti laiki
niems darbams pašte ir krau
tuvėse. Taipgi dirbo daugely
je kitu įstaigų, šventėms ga
minančių reikmenis.

55 DODGES-PLYMOUTHS
žaibuojantis Pirmyn Stilius 

Matykite Jūsų 
Autorizuotų

Dodge—Plymouth Dealer 

KASTNER
MOTOR SALES 

184 Sunrise Highway 
Rockville Center, L. I.

55 DODGES-PLYMOUTHS 
žaibuojantis Pirmyn Stilius 

Matykite

AR M A
Downtown Brooklyn

Dodge—Plymouth Dealer
75 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn

TONY’S
^*3 UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

4 pusi. Laisve (Liberty}, Ketvirt^d., sausio (Jan.) 27, 1955

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

MT. HOLINESS CHURCH r
AGENCY* 4

Auklės, virėjos, tarnaitės, namų 
darbininkės. Poros ar nevedę, pil
nam ar daliai laiko, patyrę ar be 
patyrimo, guolis vietoje ar kitur.

860 W. 1251 h St., N. Y. C.
(room 1) Tel. MO. 6-3426

GENERAL HOUSEWORKER. In 
20’s, emotionally unattached to 
share Doctor’s home, assist mother 
of 2 children and keep the place 
spic & span. Newly arrived OK, 
but must speak English. Good wages 
for right person. Call Glen Cove 
4-4680.

(16-17)

NAMU DARBĮNINKft. Moderni
niuose Belle Harbor, namuose. Vi
rimas, valymas, lengvas skalbimas 
ir pagelbėti prie prižiūrėjimo mer
gaičių, amž. 9 ir 5. Patyrusi, že
miau 45, su vėliausiais paliudijimais. 
Turi kalbėti angliškai. $50 j savai
te. Skambinkite NE. 4-4494.

(19-21)

REAL ESTATE

ELMHURST — 2 FAMILY
$14,400

Owner Selling
4258 791 h St, Elmhurst <

BY OWNER, in Port Washington, 
L. I., 3 family brick (2-5’s; 1-4), 
60 days possesion of complete build
ing. 3 garages, full cellar, on SO- 
116 plot. Convenient Io village, 
schools, and LIRR. For quick salę 

j only $23,000. Inspection by appoint
ment. Serious buyers only. Call 
PO. 7-5827.

(16-18)

WLADVSLAW 
SZACHACZ

REAL ESTATE. INSURANCE
NOTARY PUBLIC

\
65-06 Grand Ave., Maspeth, N. Y.

DAVENPORT 6-0719

ASTORIA
Sacrifice by owner. 3 family home 
(with store), 2-5’s • 1-6 room with 
large play room, on 25x100 lot. Ve
ry close (o Schools and churches. 
For quick sale only $15,000.' In
spection by appointment invited. 
Serious buyers only. AS. 8-4920.

(19-21)

NEW HYDE PARK
Parduoda sav. su nuolaida — užim- 
tinas tuojau, kampinis mūro bungft- 
low—7 rūmų, 4 miegrūmiai, 2 mau
dynės, garadžius, — 50x100 lotas. 
Nuo sienos iki sienai divonais iš
klotas. Daug ekstra dalykų. 3 blo
kai iki parapijinės mokyklos. Grei
tam pardavimui tik $16,500. ($6,500 
pinigais). PR. .'>-4796.

(19-21)

Parduoda sav. su nuolaida. laurel
ton, Long Island. Moderninis, pilnai 
detached 4’Z? rūmų, mūro bungalow. 
Ant 40x100 loto. Hollywood virtu
vė, l1^ maudynių, pilnas ištaisytas 
skiepas. Divonai,
Venetian blinds ir daug ekstra da
lykų. Greitam pardavimui tik $16,- 
000. Pamatymas pagal sutarti, tik 
norintiems pirkti. LA. 5-1890.

(19-21)

stormš, screens,

- BRONX
Parduoda sav. 2 šeimų grynų plytų 
su akmens pudamentu. Slate sto
gas, aliejum šildomas ((ant 50x100 
lotas), 6 rūmai ant viršutinių lubų, 
taipgi 3 rūmų apartmentas ant pir
mų lubų, 2 attic rūmai. 3 Va maudy
nių, gražus 50x60 kiemas su vaisių 
medžiais, mūriniai takai suplanuoti 
architekto. Kaina tik $31,000.

Kreipkitės tik norinti pirkti. Tol. 
FA. 4-4776.

(19-21)

Brooklyn, N. Y. v
Williamsburgas Gyvuoja

LDS 1 kuopa rengia šaunų bu
kietą, kuris įvyks šeštadienį, vasa
ri o-Feb. 19 d. Pradžia 7 vai. vaka
re, Amerikos Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo salėje, 280 Union Ave., Brook
lyn, N. Y. z

Bus labai gera vakarienė, pui
kiausi valgiai ir apetito paakstini- 
mui bus degtinės ir alaus užtekti
nai visiems.

Bilietas tik $3.00. Labai prašo
me išanksto įsigyti bilietą.

Rengėjai

iiMATTHEW A.ii
BUYUS ii
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette^t
Newark, 5, N. X

MArket 2-5172




