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KRISLAI
Jei mums nesaugu, 

tai kaip jiems?
Prieš dešimt metų.
Visi jie melagiai.
LLD Sukaktis.
Pasimatysime.

Rašo A. Bimba

Praėjusį sekmadienį vienas 
radijo komentatorius savo pa
stabas užbaigė paraginimu 
amerikiečiams įsivaizduoti 
esant kiniečiais. Ką mes dary
tume, būdami kinu vietoje?

Pasižiūrėkime į žemėlapi. 
Formoza, Tachen arba Qemoy 
nuo Amerikos randasi už še
šių ar septynių tūkstančių my
lių. Gi Tachenų salos guli tik 
už desėtko mylių nuo Kinijos, 
Qemoy sala randasi Kinijos 
uoste, Formoza tiktai už apie 
šimto mylių nuo sausžemio.

Mes sakome: Mums tos sa
los reikalingos užtikrinimui 
mums saugumo. Tai kaip su 
kinais? Tos salos yra jų. Jos 
guli jų pašonėje. Tai argi 
jiems jos nereikalingos jų sau
gumui užtikrinti?

Vasario 4 d., rytoj, įvyks 
lygiai dešimt metų nuo Jaltos 
konferencijos. Ten dalyvavo 
L’ooseveltas, Church ii las ir 
Stalinas. Vardu šių didžiųjų 
š'klių jie vienbalsiai nutarė:

“Mūsų nepalaužiamas tiks
las yra užtikrinti, kad Vokie
tija , niekados nebegalėtų su
drumsti pasaulio taiką.”

Visas pasaulis apie tai iš
girdo ir jų nutarimą nuošir
džiai pasveikino.

Kaip šiandien dalykai sto
vi? šiandien mūsų šalies vy
riausybė sušilusi darbuojasi, 
kad Vokietijos militarizmas 
būtų atsteigtas. Apie Jaltoje 
padarytą pasižadėjimą nebe
norima prisiminti.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos Pirmoji Apskritis (Chica- 
goje) atlaikė gerą konferenci
ją. Kuopų atstovai rimtai susi
rūpino organizacijos sustipri
nimu.

Konferencija taip pat kal
bėjo apie LLD 40 metų su
kaktį. Kaip žinia Draugija 
buvo suorganizuotaM915 me
tais. '

Tai svarbi ir garbinga su- 
r? aktis. Gerai, kad Chicagos 
apskritis nutarė tą įvykį pla
kai atžymėti.

Geras ir sektinas pavyz
dys visoms LLD kuopoms ir 
apskritims.

Neabejoju, jog Centralinis 
Komitetas pirmutiniame šių 
metų susirinkime apie tai irgi 
pagalvos. Bet nereikia laukti 
iš centro paraginimų. Labai 
gražu, kai kolonijų veikėjai ir 
kuopos savo iniciatyva imasi 
darbo. Pasekmės visuomet bū
na geresnės.

.Šis sekmadienis (vasario 6 
d. ) bus svarbi diena visiems 
laisviečiams. Dar kartą susi
rinks Laisvės dalininkai ir pa
sitars dienraščio reikalais. Jie 
išgirs raportus apie laikraJfcio 
stovi ir 'pasiūlymus, kas reikė
tų daryti dienraščio išlaiky
mui ir stiprinimui.

Ldįfcai svarbu1 kiekvienam 
dalininkui dalyvauti. Taip pat 
svarbu visiems apylinkės lais
viečiams dalyvauti bankete 
tuojau »po suvažiavimo.

Todėl, sakau, visi^susitiksi- 
me ir pasimatysime sekmadie-

AUKŠČIAUSIAS TEISMAS
IMS DEPORTACIJŲ BYLĄ

Washingtonas. — šalies 
Aukščiausias Teismas suti
ko priimti ir apsvarstyti 
keturiolikos deportavimui 
nuteistų sveturgimių ape
liaciją. Tai skaitoma ne
mažu laimėjimu žmonių, ku
rie persekiojami pagal Wal
ter - McCarran aktą, išleis
tą 1952 metais. Apeliaciją 
padavė nuteistųjų advoka
tas Blanch Freedman ir 
Gloria Angrin.

Apeliacija i Aukščiausią 
Teismą buvo paduota prieš 1

Dvylika žmonių žuvo 
Amsterdamo gaisre

Amsterdam, N. Y. — Va
sario 1 d. čionai viename 
gyvenamajame name staiga 
kilo gaisras. Jame žuvo 12 
žmonių. Dauguma maži 
vaikai. Gaisras kilo nuo 
aliejinio pečiaus eksplozi
jos.

Kinijos laivai daužo 
Čiango pozicijas

Taipei, Formoza. — Čio
nai paskelbta, kad keturi 
Kinijos kariniai laivai 
smarkiai bombardavo Čian
go kontroliuojamą salą Yu- 
shan, gulinčią Į šiaurryčius 
nuo Tashenų salyno. Taip 
pat buvo atlėkę tuzinas 
lėktuvų ir padėjo laivams 
daužyti salą. . Čiangas sa
ko, kad nei laivai, nei lėk
tuvai nepataikė į cielių ir 
buvo nuvyti.

Roma. — Italijos ir Tur
kijos diplomatai vėl tarėsi 
dėl “apsigynimo” Vidurže
mio jūroje. Rezultatai ne
skelbiami.

ORAS NEW YORKE 
Giedra ir šalta.

Attlee reikalauja Čiangą 
ištremti iš Formozos

Londonas. — Britanijos 
darbiečių vadas Clement 
Attlee pasiūlė \ savo planą 
išvengimui karo Tolimuo
siuose Rytuose. Jo planas 
susideda iš trijų punktų. 
Jie skamba šitaip: -

1. Čiangas su visais savo

nį Kultūriniame Centre.

Šnipo ir informerio Matu- 
sow prisipažinimas, kad jis su
siriesdamas melavo teismuose 
ir kongresinių komisijų tyrinė
jimuose, iškelia klausimą anie 
Budenz, Bentley, Johnson ir 
kitus šnipus. Ar jais gali pasi
tikėti teismai? Negali ir netu
rėtų.

Tai piktos valios prasime- 
lavę ir parsidavę sutvėrimai. 
Matusovv už melavimą gauda
vo po $25 per dieną. Niekšas 
susikrovė daug pinigų. Budenz 
ir Bentley laimėjo dar dau
giau.

žemesnio apeliacijų teismo 
nuosprendį. Kadangi nu
teistųjų deportavimui val
džia negali išdeportuoti, 
nes nesiranda šalies, kuri 
juos priimtų, tai jie paleisti 
ir laikomi nuolatinėje Imi
gracijos Departmento prie
žiūroje. Jie turi kas mėnuo 
raportuoti apie save. Minė
tos advokatės teigia, kad 
tai nesuderinama su šalies 
Konstitucija ir Teisių Di
liumi. Teismas sutiko jų 
skundą panagrinėti. .

Fieldai savu noru 
ieškojo prieglaudos

Budapeštas, Vengrija. — 
Pagaliau Jungtinių Valsti
jų ministras Vengrijoje Mr. 
Ravndal asmeniškai kalbė
josi su. Noel ir Herta Fiel- 
dais. Jie sako, kad jie ne
benori grįžti Amerikon, kad 
jie gyvens Vengrijoje ir 
kad jie laisva valia prašė 
Vengrijos valdžios jiems 
leisti ten apsigyventi. Kąip 
žinia, Noel Field neseniai 
buvo išleistas iš Vengrijos 
kalėjimo. Buvo pripažinta, 
kad jis nekaltai ten buvo 
laikomas.

Vasario, 4 d. sukaktys
1869 metu vasario 4 d. 

gimė William D. ■ Hay
wood, įžymus p i r m i a u 
Western Federation of 
Miners, paskui IWW va
das. Paskutiniais gyve
nimo metais jis, simpati
zavo komunistams, mirė 
Tarybų Sąjungoje.

1932 metu vasario 4 d. 
visoje Amerikoje įvyko 
milžiniškos bedarbių de
monstracijos.

1937 metų vasario 4 d. 
sustreikavo 37,000 jūri- » 
ninku Californijoje.

pastumdėliais turi būti iš
tremtas iš Formozos į to
kią vietą, iš kur nebegalė
tų taiką drumsti.

2. Formoza turi būti iš
imta iš Jungtinių Valstijų 
“apsigynimo” salų prieglau
dos.

3. Formoza reikia pavesti 
neitrališkai administracijai, 
kol patys salos gyventojai 
balsavimu nuspręs savo at
eitį.

Padidėjo apdraustų 
bedarbių skaičius

Washingtonas. — Darbo 
Departmentas pripažįsta, 
kad antroje sausio mėnesio 
savaitėje visoje šalyje pa
didėjo pašalpą gaunančių 
bedarbių darbininkų skaL 
čius. Sausio 15 d, viso bu
vo 1,963,800 tokių bedarbių.

Senatas užgvre 
Manilos sutartį 
veik vienbalsiai
Tai skaitoma dar vienu 
Amerikos pagrūmojimu 
Azijos “raudoniesiems”

Washingtonas. — Vasario 
1 dieną Jungtinių Valstijų 
Senatas patvirtino Manilos 
nutartį, kuri yra vadinama 
Southeast Asian Treaty ar
ba, sutrumpintai, SEATO. 
Tiktai, vienas senatorius 
Langer iš North Dakotos 
balsavo prieš ’ šią sutartį. 
Kaip žinia, SEATO apima 
kelias mažas šalis Pietryti
nėje Azijoje, Britaniją. 
Jungtines Valstijas irFran- 
cūziją. Jon įeina astuonios 
šalys.

Šis vieningas Senato pa
sisakymas už SEATO aiški- į 
namas dar vienu Amerikos ’ 
pagrūmojimu Kinijai ir vi
siems Azijos “raudonie
siems.” Sutartis buvo pasi
rašyta Filipinų sostinėje 
Maniloje tuo laiku, kai In
dokinijoje pasibaigė gin
kluotas konfliktas.

Audroj^UVO 35 
žmones, pridarė 
daug nuostoliui

Dar stebimasi, kad toks 
staigus tornadas nepridarė 
daugiau nuostolių

Tunica, Miss. — Vasario 
1 d. šioje apylinkėje, ne
lauktai ir netikėtai pakilo 
tokia audra, jog joje žuvo 
apie 35 žmonės, ‘gal dau
giau kaip pora šimtų yra 
sužeistų, ir medžiaginių 
nuostolių pridaryta labai 
daug. Daugybė namų su
griauta. Beveik, stebuklas, 
kad dar tik tiek žmonių te- 
žuvo. Pavyzdžiui, viena 
pradinė negrų mokykla bu
vo visiškai sunaikinta* Ta
čiau iš 35 vaikų jr mokyto
jos tiktai pora vaikučių ne
sunkiai tapo sužeisti.

Raudonasis Kryžius atsi
skubino į pagalbą apylinkės 
žmonėms, nukentėjus i e m s 
nuo audros.

Ir už dantis kaltina 
sveturgimius

Louisville, Ky. — Čionai 
kalbėjo iš Washingtono Dr. 
Fairbank. Jis skundėsi Ame
rikos žmonių dantų sugedi
mu. O kas kaltas? Kalti, 
žinoma, sveturgimiai ame
rikiečiai. Jie čionai suplau
kę iš viso pasaulio kampų, 
atsįyežę su savim prastus 
dantis ir jais ilgainiui už- 
veisę ir anglo7saksus. Keis
ta, kad niekas riepasiuntė 
šito mokyto sutvėrimo pas 
gydytoją proto ištyrimui.

Manila. — Filipinų val
džia nutarė siųsti atstovus 
į Azijos-Afrikos tautų kon
ferenciją balandžio mėnesį. 
Iš sykio buvo-įmanyta, kad 
Filipinai nedalyvaus.

TEBELAUKIAMA KINIJOS ATSAKYMO;
JAU SVARSTOMI IR NAUJI ŽYGIAI
7 “ v T \ --------  • •Kunigas ištroškęs Washingtonas mato nei-karo-nei-

kraujo liejimo taikos laikotarpį aplink Formozą
Sidney, Australija. — čio

nai atvyko mormonų ameri
kinės sektos kunigas David 
O. McKay. Savo kalboje jis 
reikalavo, kad Jungtinės 
Valstijos tuojau pradėtų 
karą prieš Kiniją. Jis rei
kalavo, kad tame kare bū
tų panaudoti visi masinio 
žudymo pabūklai.

Japonijos vadai esą 
griežtai pasidalinę

Tokyo.— Japonijos prem
jeras Hatoyama sako, kad 
pirma reikia susitarti su 
Tarybų Sąjunga dėl panai
kinimo karo stovio tarpe 
abiejų šalių, o paskui derė
tis kitais normališkų santy-! 
kių reikalais. Užsienio rei
kalų ministras Shigemitsu 
su tuo nesutinka. Jis sako, 
kad pirmiau reikia derėtis 

> ir susitarti kitais reikalais. 
Skirtumas esąs toks, kad 
galįs išsivystyti į griežtą 
pasidalinimą visoje vyriau
sybėje. Abudu turi pasekė
jų.

Nieko nesigirdi iš 
britą komonvelto 
konferencijos

Londonas. — Sausio 31 d. 
buvo pradėta Britų Komon
velto premjerų konferenci
ja, bet apie jos eigą nieko 
neskelbiama. Eina visokios 
kalbos. Sakoma, kad Lon
dono valdžiai pavyko pa
veikti Indijos premjerą 
Nehru, kuris buvo žadėjęs 
šioje konferencijoje pirmon 
vieton pastatyti Formozos 
klausimą. , Visi premjerai 
sutikę su tuo klausimu pa
laukti, ką atsakys Kinija į 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos daromus žygius 
Tolimųjų Rytų konfliktui 
užbaigti. Kadangi konfe
rencija tęsis net dešimt die
nų, tai galimas daiktas, kad 
dar bus pakeltas ir Formo
zos klausimas.

. Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Visų diplomatų akys nu
kreiptos linkui Kinijos sos
tinės Pekino. Iš jos laukia
ma Kinijos Liaudies Respu
blikos atsakymo į Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos 
užkvietimą prisiųsti atsto
vus pasitarimui dėl paliau
bų Formozos ' apylinkėje. 
Nors užkvietimą Jungtinių 
Tautų sekretorius Ham- 
marskjold pasiuntė treje
tas dienų atgal, tačiau jo
kio atsakymo dar nėra gau
ta.

Iš Tokyo pranešama, kad 
ten" buvo girdėtas per radi
ją pranešimas iš Pekino, 
kuriame sakoma;" kad Kini
ja yra gavusi Jungtinių 
Tautu užkvietimą, bet nie- C v f
ko nesakoma, ką su juomi 
Kinijos vyriausybė pada
rys.

Kaip ilgai lauks?
Jungtinių Tautų užkvie-1 

time atsakymui laikas ne
buvo nustatytas, bet įvai
rios delegacijos susirūpinu
siai svarsto klausimą: Kaip 
ilgai bus atsakymo1 laukia
ma? Sakomą, kad daugu
mos nuomonė yra palaukti 
ištisą'savaitę. Paskui, jei
gu nebūtų gautas joks at
sakymas, vėl Saugumo Ta
ryba tūrėtų susirinkti ir vi
są reikalą iš naujo s va r s- 
tyti.
Gal ieškotų “vidurio” kelio

Nuomonių yra visokių. 
Vyriausia jų yra tokia, kad, 
Kinijai atsisakius prisiųsti 
atstovą ir tartis, reikėtų 
kreiptis prie Indijos ir pra
šyti? kad jinai tarpininkau
tų tarpe Jungtinių Tautų 
ir Kinijos pasitarimui. In
dijos įtaka Kinijoje yra di
delė ir jos toks aktyvus ir

Pekin. — Sakoma, kad 
Kinijos premjeras Chou 
En-lai rašo atsakymą Jung
tinių Tautų Saugumo Tary
bai. X

Puikiai vyksta mokyklą 
disegrcgacija

St. Louis, Mo. — Visose 
šio miesto vidurinėse moky
klose praėjo kuopuikiausiai 
susiregistravimas negrų į 
bendrąsias mokyklas. Nie
kur jokio pasipriešinimo iš 
baltųjų pusės nebuvo. Tas 
dar kartą parodo, kaip kly
do tie, kurie pranašavo ra
sinius dėl įvedimo bendrų
jų mokyklų susikirtimus.

Vilnius. — Tarybų Sąjun- 
kos Dailės akademija pa
skelbė sąrašą dailininkų — 
kandidatų į akademijos ti
kruosius narius ir narius- 
korespondentus. Šiame są
raše ir Tar. Lietuyos dai
lininkai — skulptoriai P. 
Aleksandravičius, P. Vaiva
da, J. Mikėnas, P./ Rimša, 
tapytojas A. Žmuidzinavi
čius. Jie iškelti kandida
tais į Tar. Sąjungos Dai
lės akademijos narius-ko
respondentus.

Praėjusių metų gruodžio 
20 d. Vilniuje buvo suruoš
tas iškilmingas atžymoji- 
mas kompozitoriaus: Juozo

Churchillas atmeta Cairo deklaraciją, kurioje buvo nu
tarta Formozą ir Pescadores sugrąžinti Kinijai, 

sumušus Japoniją
tiesioginis įsimaišymas, ma
noma, pagelbėtų susikalbėti 
su Kinijos vyriausybe To
limųjų Rytų konflikto rei
kalais.

Gali taip ilgai nusitęsti
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris ir visa 
jo vyriausybė einanti prie 
nuomonės, jog šitoks nei- 
karo-nei-taikos laikotarpis 
aplinkui Formozą gali ge
rokai užsitęsti. Susikirti
mas, sakoma, paaštretų tik 
tokiame atsitikime, jeigu 
Kinija pradėtų didėliu mos
tu puolimą ant Čiang Kai- 
šeko valdomu salų. € V
Churchill atmeta darbiečių 

reikalavimą
Londonas. — Britanijos 

dai’biečiai pareikalavo, kad 
Britanijos valdžia prisilai
kytų 1943 metais Cairo 
mieste pasirašytos sutar
ties, pagpl kurią Formoza 
ir Pescadores turėtu būti 
sugrąžintos Kinijai. Prem
jeras Churchill griežtai at
kirto, kad jis nei j<> vyriau
sybė tokio žygio nedarys. 
Churchill pareiškė, kad Cai-. 
ro sutartis “atgyveno savo 
dienas,” “pasenusi” ir “ne
beatitinka šiems laikams.”

Francūzija laikysis 
su Amerika

Paryžius. — Francūzijos 
prem jeras Mendes - France 
esąs griežtai nusistatęs vi
same kame Formozos klau
sime laikytis su Jungtinė? 
mis Valstijomis. Tiesa, vi
soje šalyje tarpe žmonių 
yra daug sentimento Kini
jos pusėje, bet vyriausybė 
vieningai remianti jau pa
darytus ir planuojamus da
ryti Amerikos žygius Toli
muosiuose Rytuose.

Lietuvos kandidatai i T. S* 
dailės akademijos narius

Gruodžio 70-sios gimimo 
metinės. Apart pranešimo 
apie kompozitoriaus gyve
nimą ir kūrybą, buvo at
likti jo'simfoniniai kūriniai 
ir dainos.

NEREIKĖSIĄ NEW JER
SEY ŠIEMET DIDINTI 

TAKSUS
Trenton, N. J. — New 

Jersey valstijos gubernato- 
lius Meyner siūlo tokį bu- 
džetą, kuris nereikalauja 
taksų pakėlimo. Valstijos 
seimelio dauguma tačiau 
susideda iš republikonų, to
dėl nežinia, kaip jis linkui 
gubernatoriaus pasiūlymų 
atsineš.
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KRAŠTUOTO JAI
NEŽINOME, kaip, kokiu būdu Harvey Matusov 

prisipažino, kad visa tai, ką jis “liudijo” teisme prieš 
13-ką komunistų vadovų, nuteistų kalėjiman -einant pa
gal Smitho įstatymą, buvo melas, buvo klasta!

Harvey Matusov savo išpažintį atliko prislėgtame 
afideivite. Jis ten pasakė, kad 1953 metais, kai buvo 
teisti Elizabeth Gurley Flynn, Alexander Trachtenberg 
ir vienuolika kitų komunistų veikėjų, valdžia išstatė jį, 
Matusovą, prieš juos “liudyti.” Ką ir kaip “liudyti”? 
“Liudyti,” kad teisiamieji ruošėsi mokyti kitus žmones 
jėga ir prievarta nuversti Jungtinių Valstijų valdžią!

Matusov dabar sako, jog medžiagą “liudijimui” 
jam suteikė valdžios atstovas, tuometinis Jungtinių 
Valstijų prokuroro padėjėjas, aršus makartistas Roy 
Cohn! Pastarasis pasakė, ką Matusov turįs sakyti teis
me. Kai kuriuos Roy Cohn’o “prirodymus” Matusov tu
rėjęs atmintinai išmokti ir teisme pasakyti!

Žinoma, Matusov už.tai gavo pinigų. Ir jis “liudi
jo”! Dėl to šiandien 13-ka darbininkų judėjimo veikė
jų yra kalėjime!

Visiškai teisėtai tų 13-kos nuteistųjų gynėjai šian
dien reikalauja teisėją (kuris juos teisė), kad jis su
teiktų jiems naują teismą, kad paleistų juos iš kalėjimo, 
kad jie galėtų pasiruošti ir teisme įrodyti Cohn’o ir 
Matusovo šelmystes.

Jei teisėjas vadovausis suradimu tiesos, jis turėtų 
išklausyti reikalavimą ir paskirti naują bylos nagrinėji
mą, naują teismą tiems 13-kai!

O kai dėl Matusovo. Nieko naujo, žinoma, jis sa
vo prisipažinimu nepasakė. Nauja tik tai, kad jis prisi
pažino žiauriai melavęs.

Kiekvienam aišku, jog šnipai-provokatoriai, gauda-' 
mi iš valdžios riebias algas, meluoja “liudydami.”

Tai gerai žino justicijos departmentas, tai gerai ži
no visa vyriausybė!

RINKIMAI LIETUVOJE
VILNIAUS SPAUDA praneša, kad š. m. vasario 27 

dieną Lietuvoje bus renkami deputatai į Lietuvos 
Aukščiausią tarybą (parlamentą).

Tą pačią dieną įvyks rinkimai ir rajonų bei miestų 
savivaldybių rinkimas.

.Kitais žodžiais, šis mėnuo Lietuvoje yra rinkimi
nes kampanijos mėnuo.

DĖL “TEISĖS Į DARBĄ”
JEI DARBININKAI mokėtų ir stengtųsi savo in

teresus ginti taip, kaip samdytojai gina savo interesus, 
tai būtų gerai. Samdytojai tarytum sakyte sako dar
bininkams: Va, kaip mes giname savo interesus, o jūs 
kvaileliai, apsileidę, nepajėgiate ginti savo reikalus.

Pavyzdys: Washingtone buvo paskelbta, kad ,su
sidarė Visą šalį apimantis komitetas gynimui “teisės 
į darbą,” — National Right-to-Work Committee. Jo 
tikslas, jo siekimas: pastoti kelią “verstinam” ėmimui 
darbininkų į darbo unijas.

v Ką visa tai reiškia
Šiuo tarpu veikia federalinis įstatymas, kuriuo ei

nant, darbininkas, pradėjęs dirbti unijinėje darbovietėje, 
kur darbininku unija, pripažinta, bėgyje 30 dienu nuo 
pradėjimo ten dirbti, privalo įstoti į uniją, jei jis nori 
ten dirbti, jei jam darbas patinka.

Tačiau, einant Tafto-Hartley įstatymu, kiekviena 
valstija turi teisę išlejsti savo Įstatymus, atmetant tą 
federalinį įstatymą. Kitais žodžiais: tose valstijose, ku
riose tas principas atmestas, neunijistas darbininkas, 
pradėjęs dirbti unijinėje darbovietėje (“šapoje”) turi 
teisę dirbti ten, neįstodamas į uniją ir nei unija nei 
samdytojai jo negali priversti stoti į unijos eiles. Ši
taip yra daužomos darbo’ unijos. Ir tai samdytojai ir jų 

• spauda vadina “teise j darbą.” Tokių valstijų, kurios 
panašius — “teisė į darbą” — įstatymus jau priėmė, 
yya, rodosi, apie 17-ka. Kitų valstijų seimeliai, paveikti 
samdytojų, svarsto tokiems įstatymams projektus, bi- 
lius.

Bet visa tai samdytojų godumo nepatenkina. Jie, 
kaip matome, suorganizavo specialų komitetą, kurio par
eiga bus darbuotis, kad būtų ištraukta iš federalinių 
įstatymų tas skirsnis, sulyg kuriuo ligi šiol buvo de
rinami samdytoių-darbininkų įstatymai/ Komitetas dar
buosis, kad būtu suteikta “teisė į darbą” (daužymai 
darbo unijų) visose Jungtinėse Valstijose.

Minėto komiteto pirmininku yra E. S. Dillard, iš 
Charlotte, N. C., gi sekretorium Fred A. Hartley, Jr.,— 
tas pats, ką su sen. Taftų paruošė ųelemtįjį Taft-Hart- 
ley įstatymą!

2 pusi.—Laisvė (Liberty)- Ketvirtad., vasąrio (Feb.) 3, 1955

Antanas Venclova

Seniausios pasaulyje kultūros tauta 
darbščioji kinų tauta

Laisves bendrovės dalininkų 
suvažiavimui sveikinimai x

(Iš keliones įspūdžių)
Viršum Pekino mėlynuoja : miešto dalyje, vadinamoje 

giedras ankstyvo rudens | “Viduriniuoju ™ ; ° ° *■" ’ ’ 
dangus. Jau iš ryto lauke " 
šilta, žaliuoja gausingų par
kų medžiai ir gėlės. Tokią 
dieną norisi kuo anksčiau 
išeiti iš viešbučio' ir pasi
nerti šio didžiulio miesto 
gatvių judėjime, praeiti 
parkų alėjomis, pasiirstyti 
džonkomis po dirbtinius 
ežerus. Mūsų draugai ki
nai mums pasiūlė šiandien 
susipažinti su kai kuriais 
senosios Kinijos sostinės 
meno paminklais, ir mes su 
dėkingumu priėmėme jų pa
siūlymą, žinodami, kad šia-

I me mieste, kuris 700 metų 
buvo valstybės sostinė, dau
giau, negu bet kuriame ki
tame, yra sukaupta talen
tingosios kinų tautos meno 
ir išradingumo.

Nebe nuo šiandien yra 
žinoma, kad kinai—seniau
sios pasaulyje kultūros tau
ta: Kinijos liaudies ir jos 
meno istorija tęsiasi jau 5 
tūkstančius metu.

Keletas faktų iš Kinijos 
kultūros istorijos.

Popierius ir spauda
Prieš 1800 metų kinai jau 

vartojo popierių. Prieš 1300 
metų kinai išrado spaudą, 
tiesa, dar primityvią, t. y. 
spausdindavo iš specialiai 
išpjaustytų medinių lentų, 
tačiau prieš 800 metų jie 
jau žinojo ir vadinamą ju
driąją spaudą, su renka
mais spaudos ženklais. 183 
metais prieš mūsų erą kinai 
jau vartojo paraką. Ma- 

| noma, kad 2000 metų prieš 
j mūsų erą Kinijoje jau bu

vo vartojamas magnatas, 
rodąs kryptį keliaujant 
per dykumas — tai buvo 
kompaso vartojimo pradžia. 
Didelius kinų tautos mate
matinius sugebėjimus rodo 
toks faktas, kad antrajame 
amžiuje prieš mūsų erą jie 
jau mokėjo iš skaičių trauk
ti kvadratinę šaknį. 7-10 
amžiuje Kinijoje buvo ži
noma porceliano gamyba, ir 
porcelianinių dirbinių me
nas čia pasiekė labai aukštą 
išsivystymo laipsnį. Iš čia 
šis išradimas perėjo į Ko
rėją ir Japoniją. Europie
čiai tik 18 amžiuje sužinojo 
porceliano gaminimo pa
slaptis ir būdus. Kinų tau
ta nuo seniausių laikų iš
vystė savo nepaprastai ori
ginalų vaizduojamąjį meną, 
ypač paišybą šilke, popie
riuje, pasiekdama čia reto 
virtuoziškumo. Ligi šių die
nų Kinijoje ir ypač Pekine 
išliko didžiuliai pastatai, 
rūmai, parkai ir šventovės, 
pastatytos ir įrengtos ge
riausių kinų meno meistrų 
prieš šimtus metų, kurios 
ir šiandien žiūrovo vaiz
duotę stebina savo dydžiu, 
gracingumu, spalvingumu 
ir skoniu. Visi šie stebi
nančio grožio žmogaus ge
nijaus kūriniai savo metu 
buvo skirti liaudies išnau
dotojams —• imperatoriams 
ir didikams. Šiandien, liau
dies vyriausybės laikais, pla
čiai atidarytos visų šių rfU 
mų, šventovių ir parkų du
rys ir vartai, ir dabar čia 
matai tūkstančius paprastų 
kinų liaudies žmonių, besi
gėrinčių savo protėvių dar
bu ir kūryba.

Imperatorių miestas
Vienas iš labiausiai ste

binančių Pekino architek
tūrinių ansamblių yra vadi
namasis Imperatorių mies
tas'. Jis yra vakarinėje

i miestu.
• “Imperatorių miesto” vidu

je yra 15 a. statytas 
į “Draudžiamasis miestas,” 
i kaip ir pirmasis, aptvertas 

aukšta siena. “Draudžia- 
i mąjį miestą” sudaro be ga

lo didelė daugybė įvairiau
sių rūmų, vartų, kiemų, ši- 

, tas* grandiozinis ansamblis 
buvo pastatytas daugiau 
kaip prieš 500 metų ir pri
klausė Mino ir Cino dinas
tijoms. <•

Kinų specialistai aiškina, 
kad Imperatorių rūmai yrą> 
vienas iš didingiausių Ki
nijos meno pasiekimų. Iš
laikęs tradicines kinų sta
tybos formas, jungdamas 
savyje formų didingumą, 
architektūrinį tobulumą ir 
griežtą išdėstymo tvarką, 
šis ansamblis laikomas vie
nu iš nuostabiausių pasau
linės architektūros pamin
klų. Visi rūmai yra apmū
ryti aukšta kvadratine mū
ro siena su bokštais kam
puose, o aplink sieną eina 
kanalas, pilnas vandens. 
Priešakinėje rūmų dalyje 
yra pagrindiniai vartai.

Lankytojui, kuris, pakliū
va į Kinijos Imperatorių 
rūmus, tiesiog sunku su
prasti, kam galėjo būti pa
naudojamas toks didelis 
skaičius kambarių ir salių 
—jų čia yra apie 5,000. Ki
nų imperatorių rūmų pra
banga, atroęlo, ne tik ne
nusileisdavo didžiausių Eu
ropos valstybių valdovų 
prabangai, -bet dar ją gero
kai pralenkdavo.

Čia * mes^ -'’ąndąme įvai
riausių rūmų> skirtų gyven- 

i ti imperatoriams, jų žmo
noms ir meilužėms, jų vai-
kams ir giminėms. Čia yra! nius iš dramblio kaulo, iš
salės, skirtos užsienio pa
siuntiniams priimti, impe
ratoriams ilsėtis, melstis, 
skaityti senas knygas, klau
sytis muzikos. Paskiri Im
peratorių rūmų pastatai tu
ri tipinę kinų pastatų for
mą. Tai didžiausiai vieno 
aukšto keturkampis, pavil
jonas, kurį kolonos dalija į 
tris pailgas dalis. Keista, 
kad netgi karališkiems rū
mams statyti paprastai bū
davo vartojamas medis, iš 
kurio padarytos stogą re
miančios kolonos, namų sie
nos ir netgi stogus laikan
čios konstrukcijos. Pasta
tai, kaip taisyklė, dengti 
aukštu stogu su į viršų už
riestais kampais, kurie re
miasi į kolonas. Sienos pa
prastai esti lengvos ir plo
nos ir pastate konstrukty
vinio vaidmens nevaidina. 
Kinų pastatai, turį visuo
meninę reikšmę, b.ūdavo 
statomi ant marmuro arba 
akmens terasų su meniškai 
išraižytomis baliustradomis 
ir laiptais. Rūmų ir švento
vių stogai dengti spalvoto
mis malksnomis rausvai 
žalsvomis, violetinėmis ir 
kitų spalvų. Pastatai ant 
baltos akmeninės terasos 
su raudonai dažytomis ko
lonomis, su stogais, žiban
čiais ryškia violetine ar ki
tokia spalva, sudaro labai 
spalvingą ir 'harmoningą 
vaizdą. Tarp kitko, kinų 
architektai ir parkų planuo
tojai savo kūrinius ypatin
gai mokėjo priderinti' prie 
gamtos fono. Tai krinta į 
akis visur, xkur tik matai 
jų architektūros ir parkų 
ansamblius.

Atviras muziejus , 
Kaip minėtą,, šiandien, ši-

tie nuostabūs imperatorių 
rūmai yra paversti atviru 
muziejumi, vadinamu “Gu- 
gun.” Jame visada yra daug 
lankytojų, kuriuos čia trau
kia ne tik pastatų architek-: 
turą, bet ir fantastiškai 
įrengtas imperatorių sodas 
su dirbtiniais kalnais, tven
kiniais, rečiausiais me
džiais ir gėlėmis. Šiuo me
tu karalių rūmuose sukaup
ta labai daug įaviriausių 
meno dirbinių, kurie duoda 
gerą supratimą apie nepa
prastą kinų tautos talentin
gumą ir skonį.

Imperatorių rūmuose 
šiandien galima matyti ne
paprastai turtingus kinų 
tapybos rinkinius, kuriuose 
su retu skoniu ir subtilumu 
vaizduojama Kinijos gam
ta, buities scenos, augmeni
ja ir gyvūnija.

Gali matyti Imperatorių 
rūmuose didžiules kinų por
celiano gaminių parodas, 
kur tarp savęs lenktyniau
ja įvairių epochų ir įvairių 
Kinijos provincijų pačių 
gabiausių šio meno meistrų 
dirbiniai—-subtiliausio dar
bo vazos ir taurės, indai ar
batai gertį, porcelianiniai 
paukščiai, žvėrys ir žuvys. 
Visi šie indai papuošti Ki
nijos peizažais ir ornamen
tika. Sodrios chrizantemos, 
bijūnai ir jurginai puošia 
kai kurias šių vazų, ir at
rodo, kad šios gėlės čia iš
pieštos ne prieš šimtus me
tų, o tik dabar nuskintos 
iš Kinijos sodininkų daržo.

Matėme Imperatorių rū
muose savotiškus kinų mu
zikos instrumentus, varto
tus prieš porą tūkstančių ir 
daugiau metų, metalo,— 

į bronzos, sidabro — dirbi- 
: ūius, sudėtingiausius raiži- 

»

jašmos ir įvairiausių spal
votų akmenų, iš raudono 
kaip kraujas koralo, išgrie
biamo iš Ramiojo vandeny
no dugno. Matant šių ne
žinomų liaudies meno meis
trų fantaziją, talentingu
mą, darbštumą ir skonį, 
širdyje savaime kyla pagar
ba didžiai tautai, per am
žius pareiškusiai tiek daug 
ir tokių nuostabių dvasios 
jėgų. Ir labai pikta darosi 
pagalvojus, kad šią tautą’ 
imperialistai ilgus metus 
laikė vergo padėtyje, jos 
žmones visaip išnaudojo ir 
niekino, savo knygose ir 
filmuose pavai z d u o d a m i 
kaip kažką žemesnio, kaip 
žmones, kuriuos išnaudoti, 
engti ir niekinti tariamai 
esanti paties dievo imperia
listams duota privilegija. 
Vaikščiodamas po šiuos rū
mus ir žiūrėdamas į nesu
skaitomus čia esančius me
no turtus, prisiminiau pro
gresyvaus prancūzų žurna
listo Marijuso Marijano po
sakį, kad “doras ir protin
gus žmogus negali nepamil
ti kinų liaudies.”

(Bus daugiau)

Aukščiausio Teisino du 
nauji patvarkymai

Washingtonas. — Aukš
čiausius Teismas padare po
rą gana svarbių patvarky-. 
mų. Jis patvarkė, kad bok
so sportas ir teatrai paeina 
po anti-trųstinįų įstatymu 
ir gali būti baudžiami? Nes, 
teismus teigia, šis sportas 
ir teatrai aptąrųaųją ne tik 
vienos kurios valstijos žmo
nes, bęf visos Amerikos, 
ąpeina ne tįk vįeną kurią 
valstija, bet vįsas.

Detroit, Mich.
“(gerbiamieji: Čia randa

te $26.00. LLD 52 kp. ir 
nariaį sveikina dalininkų 
suvažiavimą, suprasdami, 
kad mums naudinga remti 
apšvietą. Linkime geriau
sių pasekmių. Nuo 52 kp., 
$10. Nuo narių sekamai: 
po $2:—J. M. Genaičiai, G. 
Nausėda, ir Ch. Keras; po 
$1 — K. E. Nausėdai, M. 
Prakevičius, Kazys, J. B., 
Laisvės Draugas, J. Galins- 
kas, A. P. detroitiečiąi, S. 
V. Rusaičiai, P. M Smals
čiai, ir J. Liminskas. Drau- 
gišikai, J. Liminskas.”

mount, W. Va., ir C. Aą 
Portage, Pa.

Po $2: Mrs. Petrikonis, 
Stamford, Conn.; S. Rama
nauskas, Collinsville, Ilk; A. 
Butkauskas, Brooklyn, N. 
Y.; Maspethietė; K. Boi- 
nauskas, Phila., Pa.; John 
Marks, Yucaipa, Calif.; 
John Walins, Anna Maria, 
Fla.; M. Gedmin, Cleveland, 
Ohio; A. Wenslow, Pitts
burgh, Pa.; A. Skairius, 
Elizabeth, N. J.; Mary Pi
ous, Port Jefferson, N. Y.
Frank Kazakevičius, Wash
ington, Pa.; J. Bimba, Haw
thorne, N. J.; B. Rama
no vsky, Sellersville, Pa.; 
Iz. Šinkūnas, Franklin, N. 
J.; J. Tumosa, New Haven, 
Conn.; Stanley Eizonas, 
Youngstown, Ohio.

Po $1.50: S. Skiragis, De
troit, Mich., ir Paul Ker- 
šulis, Cambridge, Mass.

Po $1: W m. Kūlikas, 
B’klyn, N.
Tampa, Fla.; John Chelus, 
Fords, N. J.; Jir-Rodgers, 
Cleveland, Ohio; J\Kau- 
šakis, Montreal, Canada; J. 
Čičinskas, Maurice, Cana
da; Jonas, Verdu, Canada, 
ir P. Siauris, Woodhaven,

Plymouth, Pa.
“Mes, grupė rėmėjų, svei

kiname Laisvės B-vės dali
ninkų suvažiavimą. Dien
raštis Laisvė yra darbo 
žmonių šviesos šaltinis! To
dėl dienraščiui Laisvei lin-1 
kirųe ilgai, ilgai gyvuoti! 
Priimkite nors ir menką 
mūsų auką—$5.”

; Eliz. Ecenia,

Du floridiečiai sveikina 
Laisvę ir visus laisviečius. 
Atsiuntė $5 kaip linkėjimus 
Laisvei ilgai gyvuoti.

Daugiau aukų gauta 
karnai:

J. Jordan, Flushing,

se-

N.

N. J. ir N. Y. rėmėjai,

Po $10: A. Phillipsie, 
Stamford, Conn.; Domicėlė 
Gabalienė, Brooklyn, N. Y.; 
Wm. Deksnys, Stamford, 
Conn.; A. j. Orlen (Glen 
Edith), Webster, N. Y.

Po $5: Alex Shatro, Ali- 
quippa> Pa.; K. Depsas, 
Mastic Beaefų N. Y.; Ele
na Kalvaitienė, Higganum, 
Conn.

<Po $4: E. Pačenka, Fair-

Labai dėkojame už pa
sveikinimus ir finansinę 
paramą dienraščiui. Suva
žiavimas įvyksta šį sekma
dienį. Visi dalininkai, ku
riems nepertolima kelionė, 
būkite suvažiavime. Labai . 
svarbu pasitarti dienraščio 
išlaikymo reikalais. Taip
gi kviečiame dalyvauti ban- 
kiete, kuris įvyks po suva- 
čiavimo. Vakarienė bus 
duodama 5:30 valandą va
karo. Taikoma taip, kad 
patogiau būtų iš toliau ak 
vykusioms anksčiau pava-1. 
karieniauti ir sugrįžt; na
mo.

Laisvės Administracija

Žinios iš Lietuvos
Rajoninėje parodoje

PAKRUONIS. Įvykusio
je rajoninėje žemės parodoje 
savo pasiekimus demonstravo 
Į7 kolūkių, tarybinis ūkis, abi 
rajono .MTS, trys sviesto ga
mybos Įmonės, miškų ūkis, 
jaunieji mičiurininkai ir kitos 
rajono organizacijos. >

Parodoje ypač daug daly
vauja “Gegužės Pirmosios” 
kolūkiečių, kurie atsidėjusiu 
darbu pasiekė gražius rezul
tatus.

Surengtuose pirmūnų susiti
kimuose buvo aptarta 1954 me
tų darboyrezultatai ir numa
tytos priemonės plačiai Įdieg
ti pirmūnų patyrimą visuose 
kolūkiuose.

G. Šliažas

\iams. Rajono vidurinių ir sep
tynmečių mokyklų mokslei
viams buvo pademonstruoti 
filmai “Jie turi Tėvynę,” “Mi- 
čiurinas,” “Maksimka,” “Sar
gyba kalnuose,’’ “Timūras ir 
jo būrys,” kuriuos žiūrėjo 
daugiau kaip 4500 moksleivių. 
Po seansų visur įvyko filmų 
aptarimai.

Festivalį organizavo kilno
jamo kino mechanikas-pirmū- 
nas A. Leseckas. Jis metinį 
filmų demonstravimo planą 
įvykdė rugsėjo mėn. ir dabar 
dirba 1955 metų sąskaita.

* Žemės ūkio pirmūnų t 
Premijavimas

ŠALČININKAI.—čia įvyk^S 
premijų Įteikimas žemės ūkto 
pirmūnams — rajoninės žentas 
ūkio parodos dalyviams. Pir
mąją premiją gavo A. Micke
vičiaus vardo kolūkio darži
ninkas Serafimas Michnevi- 
čius, išauginęs gausius morkų, 
kopūstų, agurkų ir pomidorų, 
c- taip pat, braškių bei serben
tų derlius.

Pirmosios premijos taip pat 
įteiktos Šalčininkų tarybinio 
ūkio melžėjai O. Kočeriaginaį, 
kuri iš 12 jai priskirtų karvių 
primelžė po 4.500 litrų pieno, 
Kalinino vardo kolūkio briga
dininkui Fancui Jasevičiui,ku
ris 27 hektarų plote vidutiniš
kai gavo po 18 centnerių grū
dinių kultūrų iš hektaro.

Iš viso premijuota 10 žmo
nių. 10 žemės ūkio pirmūnų 
gavo antrąsias premijas, 25— 
trečiąsias.

Gyvenamas kultūrinis darbas

ŠIRVINTOS.— Čiobiškio apy
linkės tarybos sesijoje buvo 
apsvarstytas kųltūrinis-masinis. 
darbas. apylinkėje. Išskirtos 
naujos patalpos “Galybės” 
kolūkio klubui-skaityklai. Čia 
dabar dažnai skaitomos pa
skaitos, kultūringai praleidžia 
.vakarus kolūkio jaunimas ir 
visi kolūkiečiai, šiuo metu klu- 
bas-skaitykla jau turi daugiau 
100 skaitytojų kolūkiečių. Di
dėjant skaitytojų skaičiui, ne
seniai klubas-skaitykla Įsigijo 
naujų knygų.

Prie klubo-skaityklos veikia 
dramos ratelis, sudaryta kai
mo kapela. Aktyviai savivei-? 
kloję dalyvauja mokytoja A. 
Martusevičiūtė, kolūkiečiai — 
A. Žemaitytė, T. Losnickas, V. 
Vilkelis ir kiti.

V

Jęi Tamsta dar 
meruoji dięnraštį Laisvę, 
tuojau užsisąkykite. Jis kas
dieną ataei jums j namus 
svarbiausia* žiuias viso P«- 
ęaulio.

Kinofilmę festivalis 
moksleiviams

PASVALYS.— čia įvyko ki- 
nofilmų festivalis mokslęį-

j



CLEVELANDO ŽINIOS
Kunigas prieš militarizing

Kunigas William E. Tow- 
jjier, pastorius East Cleveland 
Baptistų bažnyčios, savo pa
moksle sakė, kad krikščionių 
bažnyčios privalo griežtai sto
vėti prieš visuotina piilitarinį 
mankštinimą taikos laiku, nes 
tai būtų moralinis žingsnis at
gal. Sakė, jog karas būtų pra
gaištingas demokratijai- ir pa
skutinis karas mūsų civilizaci
jai. Pastorius aiškino moraly
bės puolimą, sakydamas, kad 
18 metų jaunuolis privalo pa
silikti normaliose aplinkose, su 
savo tėvais, šeima, mokykla, 
bažnyčia ir bendruomene, gi
ntarinėse aplinkybėse norma
lu mas jaunuoliui bus suvaržy
tas. Pastorius Towner yra tar
navęs antrojo pasaulinio karo 
oro jėgose. Todėl pareiškė, 
kad šalys privalo tartis viena 
su kita ir tartis pakartotinai 
iki susitarimas bus atsiektas.

Pastorių suvažiavimas pasisa
kė prieš visuotiną miiitarinį 
lavinimą

Columbus, Ohio, sausio. 26, 
apie 2,000 delegatų, susirinku
sių j Ohio 36-tą Pastorių Kon
venciją, užgyrė opoziciją, pa
sipriešinimą įsteigimui visuoti
no militarinio lavinimo taikos 
metu — nežiūrint, kokiu pava
dinimu jis būtų. Tuomi klausi
mu tapo priimta rezoliucija.

Ohio Bažnyčių Taryba turė
jo paskelbusi kontestą high 
schoolių studentams, kuris pa
sakys geriausią prakalbą už 

GUY de MAUPAŠANT

PAMPUŠKA
Vertė A. Churginas

(Tąsa)
Pirmiausia išėjo vienuolės, kurias 

bažnyčia buvo pripratinusi prie klusnu
mą ii’ nusižeminimo; po jų — grafas su 
<rafiene, paskui fabrikantas su žmona 

• liuozo, stumdamas- priešakyje savo 
drūtąją pačią. Vos tik nušokęs žemėn, 
jisai, tur būt, ne tiek iš mandagumo, 
kiek iš atsargumo, tarė karininkui:

— Labas vakaras.
Bet anas, įžūlus ir pasipūtęs, kaip vi

si viešpačiai, tik pažvelgė Į jį, neatsakęs 
nieko,

Pampuška ir Korniude, sėdėjusieji 
prie pat durų, išlipo paskutiniai, rimti 
ir išdidūs priešo akivaizdoje. Storulė 
stengės valdytis ir atrodyt rami. Demo
kratas kiek drebančia ranka tragiškai 
tąsė savo ilgą parudavusią barzdą. Jie 
norėjo išlaikyti orumą, žinodami, kad 
panašiais atvejais kiekvienas truputį re
prezentuoja savo tėvynę, Abudu jie bu
vo pasipiktinę savo bendrakeleivių nuo-’ 
tankumu, ir Pampuška stengės parody
ti daugiau išdidumo, negu jos kaimynės, 
dorosios moterys, o Korniude, jausda
mas, kad turi būti kitiems pavyzdžiu, 
visu, savo elgesiu lyg ir tęsė tą pasiprie
šinimo misiją, kurią jis buvo pradėjęs 
ardydamas kelius.
‘Atvykusieji suėjo į erdvią viešbučio 

Virtuvę, ir vokietis pareikalavo parodyt 
armijos vado pasirašytus kelionės leidi
mus, kur buvo kiekvieno pavardė, užsiė
mimas ir ypatingos žymės; jis ilgai ty
rė visus akimis, žiūrėdamas čia į žmo
gų, čia į popierių, paskum tarė trumpai:

— Tvarkoj, — ir išnyko.
Keleiviai atsiduso laisviau. Jie buvo 

dar alkani ’ir užsakė vakarienę. Ją ža
dėjo paruošti už pusvalandžio, ir kol dvi 
tarnaitės plušėjo virtuvėj, visa kompa
nija nuėjo pasižiūrėti kambarių. Jie 
buvo vienam ilgam koridoriuj, atsiąpi- 
r’iančiam į duris, ant kurių stiklo juo-? 
davo simboliškas numeris.

Kai jau norėjo sėsti už stalo, pasirodė 
pats viešbučio šeimininkas, storas, du
sulingas žmogelis, buvęs kadaise arklių 
pirklys; jis nuolat kosčiojo, ir jo gerklėj 
kažkas parpė, švilpė 'ir dejavo. Iš tėvo 
jis buvo paveldėjęs Folanvi pavardę.

Jisai klausė:
— Kuri čia yra panelė Ėlizabetė Ru

se?/u
/. P&npuška krūptelėjo ir atsigręžė:

— Tai aš.
— Panele, prūsų karininkas nori su 

jumis tučtuojau pasikalbėti.
— Su manim?
— Taip* su jumis, jeigu jūs tiarai

taiką ir buvo paskirtos 6 do
vanos. Pirmą dovaną ir garbę 
laimėjo Cynthia Bell, $200 
pinigais ir 4 metams kolegijos 
stipendiją. Ji yra 17 metų, 
Barberion High School stu
dentė. Antras studentas lai
mėjo $100 ir 2 metams stipen
diją, 3-čias vieneriems metams 
stipendiją ir $50, o likusieji 3 
gavo po $25. Vargiai kas gir
dėjo, kad katalikų bažnyčios 
būtų ką panašaus dariusios.

Puola Rothenberg’ą

Praeitose Clevelando žinio
se buvo rašyta, kad Progresy
vių Partijos direktorius Don 
Rothenberg gerai darbuojasi 
valstijos legislatūroje, kad ne
būtų priimami prieš darbinin
kus žalingi biliąi. Kariais to
ki biliai yka praleidžiami ant 
greitųjų, kad niekas nesuspė
tų pastoti jiems kelio. Pora 
metų atgal, tokiu būdu, tapo 
priimtas labai skriaudingas 
pažangiesiems darbininkams 
bilius, kuris nusako, kad neiš
tikimiems (žinoma republiko- 
nų-demokratų) valdžiai nebū
tų mokamos jiems priklausan
čios pašalpos. Pakol kas tas 
įstatas dar nevartojamas, bet 
jis yra įstatymų knygose. To
dėl valstijos legislatūroje re- 
publikonams kontroliuojant ir 
demokratams jiems pataikau
jant, lobijistas Rothenberg’as 
jiems nepageidaujamas ir ne- 
kurie iš jų jau nuo pereitų 
metų rengiasi jį prašalinti iš 
ten. Praeito rugpjūčio mėnesį, 

tos pačios legislatures neame- 
rikinėa veiklus komisija pasi
kvietė Rothenbergą į Daytoną 
tyrinėjimui, ar jis nėra komu
nistu. Bet Rothenbergas, pasi
remdamas 5tu pataisų prie J. 
V. Konstitucijos, neatsakinėjo 
į komisijos klausimus. Už tai 
dabar, makartizmo laikuose, 
jie turi progą kabinėtis priėjo.

Sausio 25, atstovas Jesse Yo
der (demokratas iš Daytono) 
atstovų bute pravedė skundą 
ant Rothenbergo ir perspėjo 
atstovus, kad jie žinotų su 
kuom kalbasi. Bet republiko- 
nų ir demokratų didžiumos 
vadai nepriėmė jo skundo ir 
Rothenberg pasiliko lobijistu.

Mūsų ligoniai jau sveiksta
J. .Cabriūnas jau parveštas 

į namus, 1329 Russell, ir jau 
gražiai sveiksta. Neužilgo jau 
galėsime pasimatyti su Jurgu- 
čiu ir jo žmona mūsų sueigose, 
kurias jiedu taip mėgsta. •

Juozas Bagužis irgi jau par
veštas į namus ir jau mokina
si ant kriukių. Tik kestingas 
turėsiąs pasilikti ant jo kojos 
per nekurį laiką, iki kojos 
kaulai pilnai sug5's. Juozas 
yra pas Gendrėnus, 8113 Kor
man Ave., kur jis ir prieš su- 
sižeidimą gyveno.

Onutė Rodgers irgi išpa- 
lengvo eina sveikyn, bet vis 
dar, didžiumoje, priversta gu
lėti lovoje. Onutės, kaip ir vi
sų nesveikuojančių draugai ir 
draugės jau norėtų matyti mū
sų sueigos ir linki visiems grei
to pasveikimo.

UE Lokalo 735 laimėjimai 
1954 metais

UE lokalo 735 nariai įvai- 

ęsate Elizabetė Ruse.
Ji sumišo, valandėlę pagalvojo ir 

griežtai pareiškė;
— Gal būt, bet aš pas jį neisiu.
Visi subruzdo; kiekvienas aiškino sa

vaip, ieškodamas to įsakymo priežasčių. 
Grafas priėjo prie Pampuškos:

— Negerai darote, panele: dėl jūsų 
atsisakymo gali smarkiai nukentėti visi 
kiti keleiviai, nekalbant jau apie jus pa
čią; nereikia niekad priešintis stipres
niam, Iš tikro, jums nėra ko bijoti: 
greičiausia, ten trūksta kokio nors for
malumo. i

Visi pritarė grafui jr, bijodami, kad 
dėl vieno neapgalvoto žygio paskiau ne
kiltų įvairių sunkumų, ėmė ją prašyti, 
maldauti ir įkalbinėti; pagaliau ji suti
ko ir tarė:

— Tikėkit man, aš tai darau vien tik 
dėl jūsų.

Grafienė paspaudė jai ranką:
— Mes jums už tai dėkojame.
Jinai išėjo. Jos laukė, nepradedami 

vakarienės. Kiekvienas sielojosi, kam 
riepareikalavo jų šios ūmios ir atžarios 
merginos vietoje ir ruošė mintyse keletą 
banalybių, kurias, jo eilei atėjus, galėtų 
pasakyti, . .

Bet po dešimties minučių Pampuška 
grįžo, visa paraudus ir uždusus iš pyk
čio; ji murmėjo, sunkiai kvėpuodama:

— O, niekšas!.. Koks niekšas!
Visi apspito, ją, teiraudamiesi, kas at

sitiko, tačiau ji tylėjo; o kai grafas ėmė 
prisispyręs prašyti, ji tarė labai išdi
džiai:

— Ne, aš negaliu pasakyti. Ta’i jūsų 
neliečia.

Visj susėdo aplink aukštą dubenį, iš 
kurio sklido kopūstų sriubos kvapas. 
Nepaisant ką tik pergyvento nerimo, va
karienė praėjo linksmai. Sidras*), ku- 
rio taupumo sumetimais užsisakė Lua- 
zo įn abi vienuolės, pasirodė geras. Ki
ti paprašė vyno; Korniude pareikalavo 
sau alaus. Jis mokėjo kažkokiu ypa
tingu būdu atkimšti butelį į jį kiek pa
lenkdamas stiklą, kurį paskum pakelda
vo prie lempos, kad būtų matyti spalva, 
Geriant, jo didelė barzda (tokio pat at
spalvio, kaip ir jo mėgstamas gėrimas), 
tarsi virpėjo iš malonumo,' akys nuolat 
skersavo neatsitraukdkmos nuo, bokalo, 
ir jis atrodę pildąs vienintelę savo pa
reigą šiame pasaulyje. Galėtum pama
nyti, kad jisai stengiasi sutaikyti ar siu 
rišti tarp savęs dvi didžiąsias savo gy
venimo aistras šviesųjį alų ir revoliu
ciją; ir iš tikro, jis negalėjo atsiduoti 
vienai iš jų, negalvodamas apie kitą.

(Bus daugiau)

r jais būdais, streikais ir dery
bomis, laimėjo abelnai apie po 
g ir pusę cento valandai ir 
tų smulkių priedų, viso vertės 
$3/77,520, bėgyje 1954 metų.

Viėna iš sunkiausių lokalo 
kovų! buvo pravesta per Heri- 
ner Electric kampaniją, kur 
unijiniai turėjo atmušti kom
panijos pasikėsinimą sulaužy
ti kontrakto- laimėjimus, at
siektus bėgyje 12 metų. Bet 
per unijistų vienybę ne vien 
kontraktas tapo atgautas, dar 
ir priedų darbininkai laimėjo 
vertes 6 ir pusę ęento valan
dai. Tam panašių laimėjimų 
buvo gauta ir kitose kompani
jose. Tai veiklios ir kovingos 
UE unijos laimėjimai.

J. N. S.

Hartford, Conn.
Sausio 19 d., miesto ligoni

nėje, mirė A. D. Beržinis 
(Berch), ilgametis Laisvės 
skaitytojas. Palaidotas sausio 
21 d., Bloomfield kapinėse.

Paliko dideliame nuliūdi
me savo du vaikus, sūnų Al
bert Berch ir dukterį Aldoną 
Dudinhofer, 5 anūkus ir jau
nesnį brolį Juozą Beržinį. 
Lietuvoje turėjo dar kelis bro
lius ir seseris.

Velionis gimė 1884 metų 
gruodžio 13 d., Draginių kai
me, Papilės parap., Šiaulių 
apskr. Atvažiavo į Jungtines 
Valstijas W05 m., į Brooklyn, 
N. Y., ir apsigyveno ant Hud
son Ave. Dirbo cukrainėje. O 
daugiausia yra išdirbęs ant tų 
prekinių mąžų laivelių, kurie 
plaukioja upėmis aplink Now 
Yorką.' ,Tas darbas jam la
biausia patiko, visuomet prisi
minęs apie tuos laivukus kal
bėdavo

1912 m. Antanas apsivedė 
su Marijona - Pranevičiūte, 
Hartford, Conn. Kiek vėliau 
apsigyveno Bloomfield mieste
lyje ir tenai išgyveno didelę 
dalį savo gyvenimo. Apie 1935 
velionio vedybinis gyvenimas | 
suįro, atsiškyęį su1 savo žmo- i 
na. Jo buvusi žmona mirė dar 
jauna būdama, tik 47 metų, 
rodos,. 1940 m. Jau buvo vedu
si su kitu, F. Baciu.

Velionis visuomet ouvo su
sipratęs , žmogus. Priklausė 
prie beveik visų pažangiųjų 
organizacijų. Bet vėliausiu 
laiku, sulaukęs senatvės, 65 
m., kai turėjo pragyventi tik 
iš senatvei gaunamos pensijos, 
nepajėgdamas užsimokėti duo
klių, beveik iš visų organizaci
jų liko išbrauktas. Tačiau vis 
vien tos organizacijos jo nepa
miršo. Nė kurios atsiuntė net 
ir gėlių vainikus į jo šerme
nis. Apari vaikų ir kitų arti
mų giminių padėtų gėlių, ma
tėsi nuo organizacijų ir kelių 
draugų.

Daug jo giminių ir draugų 
aplankė jo šermenis, atiduo
dami jam paskutinę pagarbą.

W. B.

Easton, Pa.
Sausio 12-tą nusižudė pa

garsėjęs Eastone ir Phillips- 
burge gydytojas E. Kransz, 
nusišaudamas savo namuose. 
Jis gyveno Eastone, bet ofisą 
užlaikė Phillipsburge. Jo duk
tė taipgi gydytoja. Abudu 
kartu dirbo ir kartu gyveno. 
Jis buvo ateivis iš- Vengrijos, 
Papa miesto. Universitetą bai
gė Budapešte, o praktikavo 
Papa mieste. į J. V. atvyko 
1924 m.,, gydytojo leidimą ga
vo N. J. valstijoje.

Gaila gero gydytojo!

Taipgi netikėtai, staiga mi
rė Joseph Morrison, 16 metų 
ištarnavęs Eastono majoru, vis 
buvo išrenkamas d’emokratų 

dikietu. Buvo neblogas.
Praėjusiais ’metais tuo pa

čiu laiku, iš ryto, rado jo mo
terį negyvą. Visi nustebome: 
kaip galėjo atsitikti jo mirtis 

į tuo pačių laiku, tik metais vė
liau.

Niekaip, negaljų pats sau 
atleisti, kad negalėjau Ąįdo

MONTREAL, CANADA
Geležies darbininkai 
laimėjo pakėlimą algų

Geležies darbininkai, ku
riuos atstovauja United 
Steel Workers of America 
(CCL-CIO) unija, po ilgų 
derybų, pagaliau, pasirašė 
naują darbo sutartį su 
Steel Company of Canada, 
laimint 5 centų pakėlimą al
gų į valandą. Sutartis ap
ima apie 1,500 darbininkų 
Stelco dirbtuvėse Montreale 
ir Lachinėje. Pakėlimas al
gų bus atmokėtas nuo pra
eitų metų gegužės mėnesio, 
kada senoji sutartis pasi
baigė.

Taipgi laike nelaimės ar 
ligos darbininkas gaus $30 
į savaitę per 26 savaites. 
Prię to, jei dėl ligos darbi
ninkas bus ligoninėje, tai 
per 70 dienų po $9 už dieną 
gaus apmokamą ligoninę.

Plaukų kirpėjai pakelia 
kainą

Montrealo ir apylinkės 
plaukų kirpėjai pakėlė kai
nas už plaukų nukirpimą 
vyrams savaitės dienomis 
nuo 65 c, iki 70 c. Tačiau 
penktadieniais ir šeštadie
niais pasiliko ta pati kaina 
—75 c.

Tą padaryti privertė juos, 
sakoma, pakeltos rendos ir 
kiti reikmenys. Taipgi, ku
rie samdo daugiau darbi
ninkų - kirpėjų, jięrųs ir al
gos neužtektinai pakanka
mos. Dabartiniu taiku sam
doma visame mieste apie 1,- 
700 kirpėjų ir jiems, moka
ma už 48 valandų darbo 
savaitę $33. Kitą jie turi 
“užsidirbti” nuo klijentų 
“tipsais.”

Pasodinti už grotų, kad 
kankino mergaitę

/

Francois Dęsnoyers ir jo 
jauna antroji žmona, ku
riuodu kankino jo pirmos 
žmonos dukterį, kaimynams 
atkreipus dėmesį, policija 
juodu areštavo. Po areš
to teisme policija raporta
vo, kad įėjusi į stubą, 14- 
kos metų mergaitę atrodo 
sumuštą, veik badu numa
rintą ir kad jos plaukai nu
kirpti ligi pat odos. Prie 
to policija pridėjo, kad 
jiems įėjus į stubą pamotę 
jie rado besikrausiant, kas 
atrodė, kad ji su vyru besi
rengė kur nors išvažiuoti.

Tėvas ir pamotė už šį kri
minalinį kūdikio kankinimą 
laukia teismo ir teisėjas at
sisako paleisti juos po už
statu.

Pagerbta ruošiantis 
vedyboms

Draugių ir giminių inici
atyva, sausio 27 d; gražiai 
buvo pagerbta Annie Ben- 
džiaitytė (verduniečių Pra
no ir Pranės Bendžiaičių 
duktė), kuri netolimoj atei
tyj rengiasi ištekėti.
Pagerbta busimoji motina

Victoria Vaitekūnienė 
(Rimkiūtė), Jono Vaitekū
no žmona, ruošiasi tapti 
motina. Ta proga jos arti
mos draugės ir motina bei 
sesutė, kad pagerbti ją, 
sausio 28 d. surengė “Baby 
shower” parę. Susirinku
sios suteikė jai daug gerų 
linkėjimų, o busimajam “at
eiviui” ar “ateivei” ir ati
tinkamų dovanų.,

Sunkiai sužeidė 
Palubinską

Rosemountiętis Andrius 
Palubinskas sausio -21 dieną
Choro koncerto būti. Buvau 
pasigavęs baisų šaltį, tas ma-. 
ne ir sulaikė. Tad tą dalį, ku
rią būčiau išleidęs,' prisiunčia

anksti rytą eidamas į darbą 
sutiko baisią nelaimę. . Dėl 
slidaus kelio skersgatvyj 
automobilio buvo užgautas 
ir labai sunkiai sužeistas. 
Visas kūnas sužalotas taip, 
kad viena koja ir ranka net 
sugipsuotos. Ligonis ran
dasi Notre Dame ligoninėj.

SERGA
Mary Vaicekauskienė tu

rėjo sunkią vidurių operaci
ją. Ligonė randasi Mont
real General Western Divi
sion ligoninėje.

Jonas Girdauskas, Anta
no sūnus, irgi sunkiai ser
ga, Gydytojo priežiūroj, li
gonis gydosi namuose. J.

Chicagas Žinios
Aido Chorą prisiminus
Chicagbs priemiestį Rose- 

' landą daugeliui įprasta va
dinti Rožių Žeme. Čia per 
daugelį metų gyvuoja Aido 
Choras. Tiesa, negalėčiau 
pasakyti, kada jis užgimė- 
atsirado šioje gražioje “ro
žių žemėje,” nes jo krikš
tynose neteko dalyvauti ir 
šampano taurę išmesti už 
naujagimio pasekmingo gy
vavimo ir drūtos sveikatė
lės išlaikymą. Jei neklystu, 
Aido Choras gyvuoja jau 
apie 40 metų daugiau .ar 
mažiau. •

Nekurie šio choro pirm- 
takūnai yra jau mirę, kaip 
tai Juozas Grybas. Marti
nas Bacevičius dar gyvas; 
taipgi Zone Klibienė, kuri 
ir šiandien tebedainuoja Ai
do Chore ir jame veikia.

Savo laiku Aido Chorą 
vadovavo Elena Pečiukaitė 
ir kiti. Gal ilgiausiai prie 
šio choro prisirišus ir ja
me įsipareigojus yra Dara- 

I tėlė Yuden. Ji net antru 
I atveju chorą vadovauja.

Aido Choras per visą sa- 
1 vo gyvenimą buvo ir yra 
veiklus ir kruopštus. Ne tik 
pats yra surengęs turinin
gas ir gražias programas, 
savo įspūdingus muzikos ir 
dainų vakarus, bet taip pat 
ir keletą operečių teko pa
statyti. 1950 metais puikiai 
nusisekė su gerais artistais 
ir dainininkais operetė 
“Naughty Marietta”; 1951 
m., meksikoniška operetė 
“Pepita” ir “Svieto Lygin
tojas Blinda,” ir daug kitų 
muzikališku ’ veikalų gerai 
atlikta.

Aido Choras niekad nėra 
atsisakęs šiaip surengtuose 
vakaruose dainuoti.

Aido Choras keliais at
vejais buvo sutraukęs labai 
daug jaunimo: gražių mer
ginų ir vyrų. (Tai tų ma
myčių, kurios ir dabar te
bedainuoja chore, dukrelės 
ir sūneliai.) Bet jaunimas 
nepastovus: žiūrėk, ir išsi
sklaidęs. Jaunieji dažnai ei
na su madų sezonais...

Manau, jeigu roselandie- 
čiai neturėtų šio veterano 
choro, jų veikimas būtų 
silpnesnis.

Įdomu būtų, kad seniėji 
Roselando veikėjai surinktų 
žinutes ir parašytų istoriją 
iš Aido Choro gyvenimo, jo 
nuveiktų meno srityje dar
bų. Juk tai būtų labai svar
bu. Chicagoje gyvenantie
ji lietuviai iš senos kartos 
labai gerai atsimena, kad 
šis choras lietuvių visuome
nėje suvaidino labai svarbią 
rolę sayo gražia veikla. Juk 
tai šimtus dainų sudaina
vo. Galima pridurti, keli 
šimtai dainininkų yra Aido 
Chore dainavę. Kiek malo
numo turėjo traukdami

chorui $10 čekį.
L. Tilwick ' 8 misi.-Laisve (Liberty) -Ketvirtad., vasario '(F©b.) 3» 1955

liaudies daineles. Garbė ir 
tiems, kurie anais metais 
dainavo, kada jauni buvo, 
ir nepaisydami senatvės ir 
šiandien tebelainuoja Aido 
Chore. R. Š.

r
—N------------  ,

Ex-mainierių žinios
Susirinkimas įvyko 21 d. 

sausio. Kadangi buvo meti
nis, tai buvo skaitlingas: 
pilna K. Ūkelio svetainė.

Iš raportų pasirodė, kad 
klubas yra turtingas: viso 
turtas siekia $3,7(90.5. Taip
gi užlaiko chorą, kuris daž
nai linksmina chicagiečius 
ne tik dainomis, bet ir vai
dinimais, komedijomis.

Taipgi nepamiršome ir 
mirusio nario J. Lankelio. 
Iš iždo paskyrėm $25 ir su
sirinkime nariai sumetė 42 
dolerius. Bet komisija ren
ka aukas, kad apmokėjus 
laidotuvių išlaidas ir kad 
būtų galima pastatyti pa
minklą tam senam meninin
kui. Komisijoj yra Wm. 
Kriščiūnas, John Gelgau
das ir K. Ūkelis.

Ex-mainięrių klubas taip
gi prisideda su auka ir pro- 
gresyvei spaudai ir kitiems 
geriems tikslams.

Kadangi klubas yra pasi
linksminimo klubas, tai daž
nai po susirinkimo esti “šu- 
rum-burum.” Prie geros 
muzikos pasišokam ir pasi- 
vaišinam. Verta prie Ex- 
mainierių klubo priklausyti.

A. šešeilis

Meras dedasi didžiai nekaltu
Meras Martin Kennelly, sa

vo kalboj per televiziją, bejo
si esąs ir buvęs .demokratų 
mašinos priešu. Tam vargiai 
daug kas tikės. Jo santykiai 
su ta mašina buvo geri. Fak- 
tinai mašina jį ir kandidatu 
pastatė pirmiau. Tik kada % 
CIO unijų lyderiai ragino de
mokratų lyderius nestatyti 
Kennel ly, ir kai pasireiškė di
delis nepasitenkinimas jo ad
ministracija tarpe negrų, taip
gi kada daugelis chicagiečių 
nusivylė “piktadarysčių* valy
mu” ir atšalo nuo mčro, jis 
norėdamas kandidatuoti ir at
mestas demokratų lyderių, 
ėmė kalbėti prieš mašiną.
Kennelly i’emia stambūs taik? 

raščiai ir abelnai stambieji in
teresai. Prieš jį eina dauguma 
darbo unijų. Juomi nepasiten-, 
kinimas jaučiamas abelnai pas 
chicagiečius.

Richard Daley, kurį stato 
demokratų lyderiai, turi pa
ramos iš darbo unijų, taipgi 
labai daugelio negrų ir abel
nai nepasitenkinusių Kennelly 
administracija. , ,

Trečias demokratų aspiran
tas, Ben. Adamowski, gaus 
lenkų balsų, bet neperdaug,. 
nes lenkų demokratai ir re-' 
publikonai politikieriai veikia 
už savo pageidaujamus kandi
datus. ,

Kuris laimės primary balsa
vimus (nominacijas), dar sun
ku pasakyti. Daug šansų turi 
Daley, nes jį remia gerai oi> 
ganizuotas demokratų apara
tas ir darbo unijos.

Pas republikonus geriausius 
šansus turi' Robert Meiliam, 
buvęs demokratas, bet many
damas, kad jis galį gauti re- 
publikonų nominacijas, perė
jo ten.

Vargiai tačiau jis gali tikė
tis laimėti prieš Daley ar 
prieš Kennelly galutinuose 
balsavimuose.

Merriam turėjo įtakos, bet jo 
persimetimas pas republiko
nus buvo jo didelė klaida. Chi- 
cagoj republikonų vadovybe 
5 ra aršiai reakcinė ir ji nieką-' 
dos negali sumobilizuoti didė
lių jėgų. — <

' Politikas - 4

Rossville, Ga. — Čionai 
sausio 31 d. gaisre žuvo 5 
žmonės, žuvo Mrs. Sledge, 
29 metų, ir jos keturi vai
kai.
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Darbininkų laikraščio 
sukakties balius

Angliškas darbininku dien
raštis Daily Worker rengia sa
vo 31 metų sukakties balių 
šio penktadienio vakarą, vasa
rio 4-tą, Chateau Gardens, 105 
E. Houston St., New Yorke. 
Vieta randasi netoli nuo 2nd 
Ave. stoties ant Independent 
6th Ave. linijos, važiuojanti), 
traukiniu. Įžanga prie durų 
$1.50, iš anksto $1.25.

šokiams* gros paskilbęs 1p 
} muzikantų benas. Bus progra
ma, kurioje pastatys pačių 
štabo narių parašytą komišką 
aktą. Kviečia visus.

K-nas

Pattersoną pasveikins 
masiniame bankete

Sugrįžęs iš kalėjimo žymu
sis civilinių teisių gynėjas 
William L. Patterson bus pa
sveikintas masiniame Victory 
bankete vasario 10-tos vaka
rą. Gi iš to gauta nauda eis 
tolimesnei kovai už civilines 
teises.

Pattersono byloje laimėji
mas vienu iš didžiųjų. Patter
son as jau buvo atkalėjęs 90 
dienų pabaudos už neturėji
mą, negalėjimą persekioto
jams suteikti vardų tų žmo
nių, kurie rėmė Civilinių Tei
sių Kongresą, jam aukojo. 
Tad jį išeinantį iš kalėjimo 
persekiotojai vėl tuojau suė
mė ir vėl įkalino neribotam 
terminui už tą patį senąjį ne
va prasikaltimą. Ryžosi jį 
taip kalinti be galo, be kraš
to.

Amerikos liaudis suprato, ką 
reikštų no vien tiktai Patter- 
sonui, bet ir visai Amerikos 
liaudies vadovybei, visoms or
ganizacijoms, jeigu Patterso
no persekiotojai galėtų jį taip 
bausti amžinu įkalinimu. Kilo 
veiksmai, protestai. Sukelta 
apgynimui pinigų, užvestas ir 
teismuose apgynimas. Pasėka:

Pattersonas tapo išleistas ne
baigęs antrųjų 30 dienų. Tam 
paminėti ir išsiaiškinti to 
reikšmę ir įvyks tas banketas 
vasario 10-tą, 7 vai., Smalls 
.Paradise, 7th Ave., prie 135th 
St. Vakarienės kaina $3.

Z.

Tebevykdo streiką
Antradienį vis dar tęsėsi 

Brook lyne išeinančio dienraš
čio Eagle darbininkų streikas. 
Unija tebevykdė nepertrau
kiamą pikietą. Sykiu pasiruo
šė mokėti streiko pašalpas, 
jeigu per savaitę nebus susi
derėta su kompanija.

Unija moka iki $30 per sa
vaitę pavieniui, su priedu $10 
kiekvienam išlaikytiniui, bet 
ne daugiau $80 per šeimą. 
Nustatyta ne daugiau 90 pro
centų, tos sumos, kokią darbi
ninkas parsineša namo, kada 
jisai dirba.

2 laivakrovių lokalai 
sugrąžinti į AFL

Du- New Yorko uosto darbi
ninkų lokalai ginčų už pasirin
kimą unijos laikotarpiu buvę 
prisidėję į United Mine Wor
kers. Dabar jie paskelbė, kad 
jie sugrįžta į AFL. Taip skel
bia tų lokalų viršininkai. Jei
gu visi nariai sugrįžta, prisi
dėtų apie 850 narių.

Grįžtantieji yra tūlų laivu- 
kų darbininkų lokalai 334 ir 
335. Kiek seniau buvo taip 
pat sugrįžęs lokalas 333.

Sakoma, jog darbininkai bu
vo spiriami sugrįžti į AFL gra
sinimu, kad jiems nebus lei
džiama derėtis už sutartį kol 
jie tebebus UMW nariais. Gi 
jų senoji sutartis pasibaigė 
gausio 31-mą.

Laisves bankete dainuos 
tas šaunus kvartetas

Tikriau tą grupę reikėtų va
dinti kvintetu, nes jos patei
kiamą dainos grožį sudaro 5 
asmenys.

Frank Balevičius 
akompanistas

Mildred Stensler, chorų ir 
šios grupės mokytoja, dainuo
ja šioje grupėje.

Mildred Stensler
sopranas

Taipgi šioje grupėje dainuos 
Elena Brazauskienė.

Grupė, kaip matome, nedi
delė. Tačiau visi stambūs dai
nos entuziastai. Tai dėl to jų 
dainos išeina nepaprastai su

Pasiūlė planą gyvybių 
apsaugai nuo gaisro

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker buvo pa
siuntęs savo korespondentą 
patyrinėti, dėl kokios priežas
ties sudegė dviejuose gaisruo
se 8 asmenys.

Korespondentas patyrė, kad 
tie namukai buvo įstatymiškai 
skaitomi saugiais, kiek toki 
senybinės rūšies namukai gali 
būti saugūs. Prie jų buvo gais
riniai laiptai. Tačiau nelaimė 
įvyko didelio šalčio metu ban
dant apšildyti butą tokiomis 
priemonėmis, kuriomis nega
lima.

Laikraštis panaujina daug 
kartų; jau sakytą tiesą, kad 
tiktai moderniški, prieinamo
mis rendomis namai, sir mo
dernišku, ekspertiškai prižiū
rimu apšildymu gali suteikti 
patogų gyvenimą ir saugumą 
nuo sudegimo gaisruose ar už
dusimo dujomis. Ragina sta
tyti daugiau tokių namų.

New Yorke prie 59th St. 
statomame krautuvėms pasta
te iškilęs gaisras apžalojo 
tris aukštus. -

Maža nelaimė sustabdė 
auto keleivius
Brooklynietis Allen Germain 

atsimušė į stulpą statomo tilto 
skersai Southern State Park
way, Rockville Centre. Dalis 
tų laikinųjų ramsčių nugriuvo. 
Bijodami, kad neužgriūtų pra
važiuojančius, trafiko sargai 
visą važiuotę pasukdinėjo į ki
tus kelius per trejetą valandųt 
iki statybą iš naujo paramstė. 
Pataisų laiku ant kelio susi
tvenkė keliolika tūkstančių 
automobilių.

prantamos, jautriai žavingos 
ir keliančios ūpą. Kas juos 
jau girdėjo, tas išsiilgusiai 
laukia daugiau jų dainų.

Tadas Kaškiaučius
baritonas

Kvintetas dalyvaus Laisvės 
banketo programoje šio sek
madienio vakarą, vasario 6-tą,

Jonas Grybas 
tenoras

Liberty Auditorijoje, Atlantic 
Avė. ir 110 St., Richmond 11’11, 
N. Y. Vakarienę duos 5:30, 
prašo nepavėluoti.

Rubinstein prirašęs 
6 knygas vardu

Nežinia, kokiais sumetimais, 
uždusintasis Serge Rubinstein 
prirašęs 6 knygas vardų tų as
menų, su kuriais kada nors tu
rėjo kokius reikalus. Jose su
rašyta “virš tūkstantis vardų,” 
sako pranešimai. Taigi, dabar 
jam nepaprasta mirtimi priė
jus galą, kiekvienas tų asmenų 
gali būti šaukiamas, tardomas.

Tos knygos, sakoma, jau 
randasi policijos ir prokuratū
ros žinioje, po raktu. Esą 
“stambių” vardų, kurių ten 
buvimu pasinaudos sensacijų 
ieškotojai atitinkamu laiku.

Pranešimai sako, jog polici
ja milijonieriaus, bute randa 
visokios jo mergų paliktos me
džiagos, tačiau tos medžiagos 
esant perdaug 'ji pasi
daranti nereikšminga. Daugy
bė mergų -vis ką nors ten 
“užmiršdavo, palikdavo,” gal 
ir tiksliai, kad galėtų ateiti 
“atsiimti.”

Laikraščių išvežėjai 
gaus algą priedą

Paskutinėmis valandomis 
pirm žadėto skelbti streiko 
prieita prie sutarties, tarp ne
priklausomos Newspaper ir 
Mail Deliverers Unijos ir 
d a u gm e n i šk a i p a i *d aviu ė j a n č i ų 
žurnalus ir laikraščius firmų.

Unijos prezidentas Sam Fel- 
man sako, jog susiderėtos są
lygos (algomis ir kitais prie
dais) sieksiančios “aukščiau,” 
negu tos, kurias gavo dirban
tieji keliems stambiesiems 
miesto dienraščiams. Tie’ buvo 
gavę po $5.80 bendrojo (pac
kage) priedo.

UtralyMt L*Uve Hmvo DnragoL

Ar prašalins skyrimą 
pagal rasę darbuose?

New Yorke vis dažniau gir
disi balsų, kad visuomet buvę 
sunkumai negrams gauti uos
to darbus ir dabai- neprašalin
ti. Dalinai tie sunkumai padi
dėjo dėl didėjančio nedarbo 
ii kitų priežasčių.

Harlemo YMCA neseniai 
Įvykdytame pobūvyje tas klau
simas vėl buvo iškeltas. Regi
nald K. Ingram', Brooklyno in
dustriniams santykiams sekre
torius * kalbėjo, kad brookly- 

Įniečio vienų negrų lokalo 968 
n a r i a i diskriminuojami.

Laike unijos savitarpinių 
ginčų, kur laivakrovių unija 
priklausys, negrų lokalas sto
jo su AFL. Kalbėtojas sake, 
jog negrai visuomet būdavo 
spiriami imti daugiausia nepa
geidaujamus darbus.. O dabar, 
laike savitarpinių ginčų', ne
grai likosi visiškai išstumti iš 
vadovybės ir nėra, kas juos 
užtartų.

Ingram pasiūlė, panaikinti 
skirstymą darbe. Sudaryti miš
rias grupes visuose darbuose, 
visose kategorijose. Leisti lo- 
kalui 968 tvarkyti Brooklyno 
prieplaukas iki darbas persi
organizuos į bendras grupes 
ir visiškai prašalins diskrimi
naciją darbuose. Įleisti negrus 
į unijos vadovybę.

Nepriklausomos Internatio
nal Longshoremen’s Associa
tion (ILA) prezidentas kapi
tonas Bradley pažadėjo, jog 
jis sutinka svarstyti tą klausi
mą su atitinkamų organizaci
jų atstovais. Jeigu darbininkai 
griežtai to reikalaus, gal ne
užilgo ip uosto darbininkai 
prieis to punkto, kad visi tu
rės vienodas teises ir progas 
į darbą.

Brook lyne prie 2786 W. 
37th St. supleškėjo stubelė. 
Motina laimingai išvedė 5 vai
kus, bet tiktai kieme apsižiū
rėjo, kad išgąstyje jinai už
miršo mažiausiąjį. Vaikutis 
žuvo. Bėgusis jį gelbėti jaunas 
vyras pavojingai apdegė ir 
priduso dūmais.

Miesto nuosavybių 
įkainavimas 
v

Taksavimo ‘tikslams New 
Yorko didmiestyje esamo ne
judamojo turto visa vertė įkai
nuota virš 21 bilijonas, arti 
916 milijonų daugiau, negu 
pernai.

Didžiausias prieauglis skai
tomas Manhattane, kur vieto
je buvusių mažyčių senybinių 
šlubelių prisistatė daug naujų 
dangorėžių. Antroji padaugė
jimu vertybių yra Queens aps
kritis. čia ištisi buvę farmų, 
krūmokšnių ir net balų plotai 
tapo naujų apartrhentų ir stu
belių naujais miestais, kurių 
vertybė pakito.

Visa nejudamojo turto ver
tybė miesto ribose skaičiuoja
ma $21,193,567. žinoma, ti
kroji vertybė yra daug aukš
tesnė.

Trys bandžiusieji apiplėšti 
banką Laurentonę nuteisti po 
15 metų kalėti. Kaltino, kad 
jie pastatė pavojų n banko 
personalą.

Teisiamojo už žmogžudys
tę Edwards advokatas teisme 
parodinėje, kad ne Edwards, 
o prieš jį liudijusysis Connors 
užmušė Englanderį.

Frank J. Waters, 42 m., ta
po pavojingai sužeistas ant 
VanWyck /ekspresinio kelio. 
Kai jis sustojo apžiūrėti suge
dusį savo aųįo, kitas automo
bilistas ant to užskriejo.

Žmogžudystės auto 
buvęs vogtas

Areštuoti. Ir sulaikyti teis
mui du jauni vyrai, nuo kurių 
pasiskolintame auto atrado nu
šautą Salvatore La Scala, tak- 
siko vairuotoją, t gyvenusį 
Ridgewoode, 637 Catalpa 
Avė. Areštuotieji yra Vincent 
Milo, 38 m., gyvenantis 162
Sunnyside Ave., ir Antonio 
Triola, 30 m., 228 N. 5th St.

Kaltinime sako, kad tas au
to buvo pavogtas iš auto par
duotuvės gruodžio 9-tą. Maši
na buvo įregistruota Nassau 
apskrityje gyvenančio giminūs 
vardu.

Nušautasis LaScala jau nuo 
seniau turėjęs policijos rekor
dą. Gi paskiausiu laiku jis bu
vo areštuotas ir po $1,500 kau
cija kaip priėmėjas vogtų 
daiktų.

Švaros darbininkai 
reikalauja pagerinimu

New Yorko miestinių švaros 
departmento darbininkų dele
gacija buvo nuvyktisi į Alba
ny reikalauti kai kurių page
rinimų, kurie priklauso nuo 
Valstijos Seimelio tarimų.

Vienir vyriausių yra reika
lavimas pagerinti pensiją. No
ri, kad sąlygos pensijai būtų 
sulygintos su policijos ir gais- 
ragesių pensijų sąlygomis, nu
mažinta iš algos atskaitoma 
darbininko duoklė, o daugiau 
damokėtų iš valdžios iždo. Po
licija ir gaisragesiai dabar 
moka duoklės tiktai ketvirta
dalį, o tris d amok a samdyto
jas.

Kitas pageidavimas yra. kad 
išleistų ant pensijos po išdirbi
nio 20 metų, nežiūrint asmens 
amžiaus.

Bronxe pavojingai susižeidė 
du jauni vyrai kai jų auto at
simušė į tilto sieną ankstį ry
tą. Menama, kad jie buvo 
snustelėję ant kelio.

Camilo W. Leyra, buvęs-du 
kartu nuteistas mirtin kaip 
nužudytoj as savo tėvų, gavo ir 
trečiąjį teismą. Jis tikrina, jog 
jis yra nekaltas. Nuo žmogžu
dystės jau suėjo penkeri me
tai. Jo tėvai, 74'’ir 80 m., bu
vo nužudyti 1950 metų sau
sio 10 dieną.

Bronxe auto tanko eksplo
zija suplėšė patį auto ir apža
lojo stoti, kurioje jis buvo ap
tarnaujamas.

a

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS 

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174

Amnestijos komitetas 
pasinaikino

New Yorke veikęs Smith 
Akto Aukoms Amnestiją Gau
ti Komitetas skelbia, kad jis 
likvidavosi. Sako, jog jau at- 

j liktas tas darbas kiek liečia 
informavimą visuomenės apieI v 1
Smith Aktą ir jo pavojų Ame
rikos Demokratijai. Gi patsai 
tų persekiojamųjų laisvinimo 
darbas nėra galimas nudirbti 
siaurose komiteto ribose. Jį 
privalo vesti, jin Įsitraukti pla
čioji visuomenė.

Gen. Ridgeway priešin
gas, bet nesipriešinsiąs

Washingtonas. — Armi
jos viršininkas gen. Ridge
way pareiškė Atstovų Bu
to militarinei komisijai, jog 
jis priešingas prezidento 
pasiūlymui sumažinti armi
ją kokiais trejetu šimtų 
tūkstančių. Tačiau jis pri
dūrė, kad jis aktyviškai ne
sipriešins prezidento planui 
ir praves jiį'gyveniman pa
gal savo geriausią suprati
mą. U

Washingtonas. — Atsto
vų buto pirmininkas kon
gresmenas Sam Rayburn 
siūlo, kad didžiosios kom
panijos Dixon ir.Yates pa
sitrauktų iš valdžios pro
jekto dėl gaminimo elek
tros. Vyriausybė jau turi 
su jomis kontraktą, bet Se
nato komisija atsisako jį 
patvirtinti.

Washingtonas. — Armija 
vėl atsisako išpildyti sen. 
McCarthy reikalavimą pa
leisti iš armijos Dr. Belsky 
su negarbingu pažymėjimu. 
McCarthy reikalavo tatai 
tuojau padaryti, kai Belsky 
atsisakė jam liudyti apie Į 
savo politinius įsitikinimus. ';

Philadelphia, Pa. — Val
džios yra nutarta padalinti 
Frankfort Arsenalą, kur 
dirba 2,500 darbininkų. Tris 
departments žada iškraus
tyti kitur. Darbininkai pro
testuoja, nes, tokiame atsi
tikime, dauguma jų netektų 
darbo.

Washingtonas.—Vėl Kon
grese keliamas klausimas 
dėl priėmimo Alaskos *ir 
Hawaii kaipo atskirų vals
tijų. Iki šiol jos yra skai
tomos tiktai Jungtinių Vals
tijų teritorijomis, ir todėl 
neturi valstijinių teisių.

Gubernatorius Harriman pa
skelbė vasarį Amerikos širdies 
mėnesiu.

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai?

4 pusi. Laisve (Liberty) KetvirtacL, vasario (Feb.) 3, 1955

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NAMŲ APTARNAUTOJA
JAUNA MERGINA (iki 30)

Guolis vietoje (atskiras rūmasp, 
valgius gaminti ir apvalyti biznie
rių porai su 2 vaikais, moderniniuo
se namuose. Turi turėti paliudijimus 
ir būti mandagi. $35 j savaitę.

šaukite BA. 9-2428
(24-25)

MALE and FEMALE

PATYRUSI pora moderniniam 
LOCUST VALLEY NAMAM

Vrimui, valymui, atlikimui lengvų 
skalbinių. 3 suaugę. Su vėliausiais 
paliudijimais. $300 j menes).

G L. 4-6155
(22-24)

SMITH EMPLOYMENT AGENCY 
81-11 Roosevelt Ave., 

Jackson Heights
Open Tuesdays and Thursdays 

till 7 P. M.
Typists, Clerks, Stęnos 

Secretaries and Receptionists 
To $75

U.S. Grads Register Now

„QIRLS
Factory work, pleasant working 
conditions. Good Pay. Benefits 

KNOMARK MFG. CO.
330 Wythe Ave., Brookyn 

SEE FRANK ft
(24-25)

REAL ESTATE

Apleidžia šalį. WESTBURY, Carle 
Place $14,500. 2 aukštų atskirai sta
tytas, 3 miegrūmų namas, 114 mau- 
dynų, 25 pėdų gyvenamasis kamba
rys, ugniavietė, jbudavoti bookcases 
ir šėpos. Virtuvė ir dinette. Skiepas 
su ištaisytu rekriacijai rūmu. Daug 
ekstra dalykų. Ideališkas del mo
kyklų ir krautuvių. Pamatymas pa
gal sutartį, tik norntiems pirkti.

Tel. WE. 7-1501 J
(22-24)

MASPETH AVENUE — tuojau UŽ- 
imtinas 1 šeimos mūrinis namas. 
5 miegrūmiai, tiled maudynė, hard
wood grindys, 1 karui garadžus. 
Greitam pardavimui tik $10,000 
($1,500 jmokėti).

MENCONE REALTY 
Tel, G L. 5-6424

(24-30)

PARDUODA SAVININKAS 
BAYSIDE

Tuojau užimamas, 6 melų serftimo 
mūrinis (ant 43x100 lot). 5 miegrū
miai, (pilnas skiepas), 2 Knotty 
(pine rūmai ant viršaus, xpatio, ga- 
radžlus, aliejum šildomas, reziden- 
cijnėje sekėjoje, arti p&rapijinių 4r 
public mokyklų. Gražus kiemas —- 
daug ekstra jrengimų. Greitam par
davimui tik $19,500. Pamatymas pa
gal sutartj. Tik norintiems pirkti. 

Šaukite BAyside, 9-2936
(24-26)

WHITESTONE—M ALBĄ
Su nuolaida pardavmas, paties savi
ninko pabūdavo tas, 4 metų senumo, 
6 rūmų (3 miegrūmiai— grynų ply
tų, lį maudynių, brass plumbing, 
aliejum šiltu vandeniu šildoma. Iš
taisytas skiepas, tiled skalbykla, 
garadžius, breeze-way, sewers, ant 
50x100 lotas. Labai patogu del mo
kyklų. Greitam pardavimu tik $27,- 
500. Pamatymas pagal sutarti. Tik 
norintiems pirkti. šaukite —

FLushing 3-0256
(24-30)

PARDUODA SAVININKAS
Užimtinas nuo birželio 15-tos. Žvil
gantis grynų plytų Tudor—Garden 
City apylinkėje, 7 rūmų, slate sto
gas, — ultra-moderninė virtuvė. Iš
taisytas skiepas su pianu, washer, 
dyer, garadžius. Ant 95x100 loto, 
arti visko. Nueinama j public moky
klą. Greitam pardavimui tik $22,500. 
Pamatymas pagal sutarti, tik pirkė
jams.

IVanhop 8-6115
(24-25)

PARDUODA SAVININKAS
OZONE PARK .A

Tuojau užimama, 6 rūmų (3 miegi 
rūmiai) modernizuoti namai, pui
kiose sąlygose. Cimentinis garadžus, 
GE Oil burner, paveiksluoti langai,
iš užpakalio patio, gėlės, shrubs, me
džiai kieme. Labai patogu i mokyk
las, bažnyčias ir krautuves. Greitam 
pardavimui $14,000. Pamatymas pa
gal sutartį. Tel. VI. 3-0761.

(24-30)

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette ;
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172




