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KRISLAI
Rugiapiūtė pavasari.
Viskas rūpi.
Kodėl jie nestudijuoja?
Naujasis vadas.
Ko jis labiausia bijo?

Rašo A. Bimba

Visi turėkime mintyje, kad 
su balandžio pradžia prasi
dės7 didysis metinis dienraščio 
Laisvės 'finansinio stiprinimo 
vajus. Tai bus pradžia mūsų 
smarkiosios rugiapjūtės.

Turime gražių žinių, kad 
daugelyje vietų laisvięčiai jau 
gerai pasiruošę vajui. Jie vis
ką iš anksto apgalvoja ir nu
mato. Jie patys turi pasiskyrę 
kvotas. Jie puikiai žino vietos 
sąlygas, todėl jiems nesunku 
įmatyti, ko reikės, kad pasi- 
brėžtą tikslą pasiekus.

Turėkime mintyje, kad de
šimties tūkstančių dolerių su
rinkimas bėgiu trejeto mėne
sių pareikalaus iš mūsų visų 
didelio ryžto ir pasiaukojimo.

Bet aš nė valandėlei nea
bejoju, jog talkon stos visi 
Amerikos lietuviai, kuriems 
Laisvės išlaikymas dienraščiu 
.yra arti prie.širdies.

Jau baigiasi antrasis šių 
metų mėnuo. Tai visuomet bū
na \svarbiausi Lietuvių Litera
tūros Draugijos gyvenime 
mėnesiai. Tai mėnesiai, ku
riais daugiausia narių pasi
moką savo duokles.

Kaip šiemet stovi reikalai 
jūsų kuopoje? Kiek narių jau 
pasimokėjo šių metų duokles?

Marksistinės idėjos jau tu
ri laimėjusios apie trečdalį vi
so pasaulio.

Ką daro senojo pasaulio 
.vadeivos ir galvočiai? Ar jie 
nors kartą pabandė tas idėjas 
suprasti? Ar kuris nors iš 
jų paėmė jas ir panagrinėjo, 
taip sakant, iš panagės, esmiš
kai ?

Tiesa, vargiai prabėga mė
nuo, kuriame nepasirodytų 
stora knyga apie komunizmą. 
Bet ką tokiose knygose ran
dame ? Nieko daugiau, apart 
pasmerkimo ir pliko atmeti
mo. Rimtos, idėjiniai-filosofi- 
niai kritiškos, esmingos kny
gos dar tebelaukiame.

^Jabar jau aišku, kad su
vienytos Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentu-vadu bus 
George Meany, dabartinis 
Federacijos prezidentas. CIO 
prezidentas Walter Reuther 
shtinka būti tiktai Meany pa- 
gelbininku.

* George Meany pareina iš 
New Yorko miesto dalies 
Bronxo. Iš amato jis yra 
plumberis. Jo ir tėvas tokių 
buvęs. Federaoijos prezidentu 
Meany tapo prieš porą metų, 
kai mirė William Green. Pir
miau jis buvo Federacijos se- 
kretoriumi-iždininku.

Meany yra 60 metų am
žiaus ir sveria 225 svarus. J 
unijinį veikimą jis įsitraukė 
1919 metais. Sakoma, kad 
jam veikliu unijistu tapti pa
dėjo jo žmona.

Meany mėgsta palošt korto
mis. taip pat interesuojasi ark
lių ' lenktynėmis, nors, sako
ma, niekuomet jis neina į di
deles, stambias'lažybas. Ga
na gerai lošia golfą ir gali 
šiek tiek pianu skambinti.

George Meany santykiuose

Tariamasi Bangkok© 
dėl "Azijos gynimo"
8 dalyvės, kurių 5 ne iš Azijos, tariasi, kaip 
ginti Aziją nuo pačių azijiečių, tai yra,—-kinų

Bangkokas (Tailandas),— 
Čia jau atsidarė taip vadi
namo Manilos pakto (SEA- 
TO) šalių konferencija “A- 
zijai ginti.” Didžiausią de
legaciją su pačiu sekreto
rium Dullesu priešakyje, 
atsiuntė Amerika. Britani
jos užsienio reikalų minis
tras Edenas taipgi daly
vauja, bet britų delegacija 
žymiai mažesnė. Nors Pran
cūzija dar neturi kabineto 
ir buvo manyta, kad fran- 
cūzai delegacijos neatsiųs, 
tokia paskutinėje minutėje 
atvyko. Jai vadovauja bu
vęs Prancūzijos ambasado
rius Amerikoje Bonnet.

Apart Amerikos, Britani
jos ir Prancūzijos, konfe
rencijoje dar dalyvauja dvi 
kitos ne Azijos valstybės: 
Australija ir Naujoji Ze
landija. Tik trys pačios 
Azijos valstybės dalyvauja: 
Pakistanas, Filipinai ir Tai
landas.

Slaptoje sesijoje
Po viešo konferencijos 

atidarymo, kuriame vyriau
sią prakalbą pasakė Dulles, 
ivvko slapta sesija, kurioje 
vėl kalbėjo Dulles. Dulles 
esąs pasakęs, kad Amerika 
turi pakankamai jėgų prie 
Azijos, kad “atmušti bile 
kokią agresiją.” Jis užti
krino, kad Amerika neda
rys daugiau nusileidimų Ki
nijos komunistams.

Jis taipgi sakė, kad ly
giai kaip prieš atvirą agre
siją Amerika yra pasiry
žusi kovoti prieš “vidujinę 
subversiją.” Jis tokiu bū
du davė suprasti, kad Ame
rika bet kokį liaudies ju
dėjimą Tailande, Filipinuo
se, Burmoje ir kitur Azijo
je traktuotų kaip kinų 
agresiją.

Pranešama, kad kiti dele
gatai Dulleso klausėsi su 
tam tikromis rezervacijo
mis ir tik mandagiai prita-

su kitais Federacijos lyderiais 
esąs status, šiurkštus, griežtas. 
Jo metinė alga — 35 tūkstan
čiai dolerių.

Mūsų didžiosios Darbo Fe-' 
deracijos prezidentas sunkiai 
serga šiais laikais labai pla
čiai išsišakojusia fobija: ko
munistinės “raganos” jam, sa
koma, sapnuojasi dieną ir 
naktį. Jis mano, kad mūsų 
vyriausybė perdaug nuolan
kaujanti ir pataikaujanti to
kioms šalims, kaip Kinija ir 
Tarybų Sąjunga. Jis bara 
prezidentą Eisenhovverį už 
nors tą mažutėlį armijos su
mažinimą. Jis griežtai reika
lauja šimtu procentų paremti 
Vokietijos apginklavimą iš 
naujo.

Gaila, kad Darbo Federa
cija nepajėgė iškelti į savo 
vadovybę ideališkesnio ir to
liau įmatančio žmogaus.

re jam, bet nerodė entuzi
azmo dėl jo didelio karin
gumo.

Dulles slaptoje sesijoje 
taipgi pasiūlė, kad daly
vaujančių 8 šalių kariniai 
ekspertai tuojau pradėti! 
tartis apie bendrus planus 
gynimuisi nuo komunizmo. 
Amerikiečių delega c i j o j e 
randasi eilė aukštų kari
ninku, c

Taivanas kinų, 
sako Prasadas
New Delhi. — Kalbėda

mas parlamente Indijos 
prezidentas Pajendras Pra
sadas pareiškė, kad ne tik 
pakraščio salos, kaip Que- 
moy ir Matsu, bet ir pats 
Taivanas (Formoza) pri
klauso Kinijai. Jis sakė, 
kad Indijos - Kinijos santy
kiai galėtų tarnauti pavyz
džiu visam pasauliui: štai 
dvi šalys, 'kurios turi skir
tingas socialines sistemas, 
bet sugyvena kuogeriausiai.

Prasadas pakartotinai sa
vo kalboje pabrėžė, kad In
dija pripažįsta tik vieną 
Kinijos valdžią, — Liaudies 
Kinijos, — ir neturi jokio 
palinkimo pripažinti “dvi 
Kinijas.”

Mao populiariškas Kinijoje, 
sako sugrįžę izraeliečiai

Hong Kongas. — Trys iz
raeliečiai, kurie lankėsi Ki
nijoje, sustojo čia pakelyje 
namo. Jie visi anti-komu- 
nistai. Vienas jų yra Dovy
das Hakoenas, Izraelio mi
nistras Burmoje, socialde
mokratas.

Tie izraeliečiai sako, kad 
Mao Tse-tungas yra labai 
populiarus Kinijos masėse, 
kad žmonių gyvenimas . ten 
lengvėja. Vakarų praveda
mi blokada, sakė izraelie
čiai, beveik nepalietė Kini
jos, nes jį plačiai prekiau
ja su Tarybų Sąjunga ir ki
tais socialistiniais kraštais.

Advokatai irgi pageidauja 
būti po socialiniu saugumu

Chicago. — Amerikos Ad
vokatų Sąjungos delegatai, 
atstovaujantieji 50,000 tos 
organizacijos narių, priėjo 
išvados, kad ir advokatams 
būtų geras, dalykas priklau
syti prie socialinio saugu
mo sistemos (social secur
ity).

Advokatai nori, kad jų 
prisidėjimas prie socialinio 
saugumo būtų laisvanoris, 
kad kiekvienas advokatas 
turėtų pasirinkimą prisidė
ti arba neprisidėti.

ORAS NEW YORKE 
Apsiniaukę, šaltoka.

Elizabeth Bentley ieškojo 
“dalykų apie ką liudyti”

Edgar Faure sudaro 
Prancūzijos valdžią

Washingtonas.— Atsiver
tęs FBI šnipas Harvey Ma
tusowas sakė kongresiniam 
komitetui, kad jo bendra
darbė Elizabeth Bentley 
jam prisipažino “ieškojusi 
dalykų, apie ką liudyti.” 
Matusowas ir Bentley,' abu 
buvę komunistai ir abu dir
banti dėl FBI, susitiko 1952 
metų spalio mėnesį viename 
restorane. Elizabeth , nema
žai verkė, sakė Matusowas, 
skundėsi, kad ji neturi pini
gų, kad kongresiniai komi
tetai jai neapmoka, ir ji pri
dūrė, kad ji turi ieškoti ir 
ieškoti naujų kaltinimų 
prieš komunistus, kad ga
lėtų teismuose liudyti ir 
gauti bent kiek užmokes- 
nio.

Matusowas sakė, kad jo 1 tų, kad būtų bausti ir Bu- 
nuomonėje Elizabeth Bent- denzas, Manning Johnsonas 
ley, kaip jis pats, neteisė- bei kiti, kurie melavo liudy
tai liudijo prieš komunis- darni prieš komunistus.

Unijų remiamas kandidatas 
laimi Chicagos nominacijas į
Chicago. — Čia įvyko pir

miniai rinkimai į miesto 
majorus ir unijų remtas 
Richard J. Daley sumušė 
dabartinį demokratinį ma
jorą Martin H. Kennedy. 
Kennedy iš pradžios buvo 
reguliarės demokratų poli
tinės mašinos kandidatas, 
bet darbo unijos juomi bu
vo labai nepa tenkintos. 
AFL, CIO ir nepriklauso
mos unijos visą savo para
mą davė Daley kandidatū
rai.

Po unijų spaudimu regu
liarės demokratų mašinos 
vadai, kaip tai “bosas” Ar-

Rytinės Vokietijos moterys 
taikos reikalais Vakaruose

Bonna. — Čia atvyko Ry
tinės Vokietijos motinų de
legacija, kuriai vadovauja 
kelios Vokietijos Demokra
tinės Respublikos (Rytų) 
parlamento narės. Motinų 
delegacija kreipsis į Vaka
rų Vokietijos Bundestago 
moteris deputates, kad jos 
balsuotų prieš ginklavimąsi.

Delegacija taipgi daly
vaus masiniuose mitinguo
se ir susitiks su Vakarų Vo
kietijos moterimis taikos 
reikalais.

Trečiadienį visoje Rytų 
Vokietijoje turėjo įvykti 
demonstracijos prieš gin
klavimą. Fabrikai turėjo 
užsidaryti.

Istanbulas. — Turkijoje 
randasi 1,200 pabėgusių iš 
socialistinių Rytų Europos 
kraštų. Dauguma tų pabė
gėlių yra bulgarai, paskui 
seka rumunai, albanai, ju
goslavai, čekai įr kiti.

Netrukus bus pradėta 
tuos pabėgėlius siųsti į 
Ameriką ir Australiją.

tus. Senatoriai Eastlandas 
ir Sourwine reikalavo iš 
Matusowo, kad jis paduotų 
daiktinius įrodymus, jog 
Bentley melavo. Tada Ma
tusowas ir papasakojo, kas 
atsitiko tame restorane 
apie du su puse metų atgal.

Komiteto pirmininkas se
natorius McClellanas, kuris 
užima McCarthy’© vietą, 
klausė Matusowo, ' ar jis 
neatgailauja praeities me
lagystes. Taip, atsakė Ma
tusowas. Ar jis taipgi pa
sirengęs už tas melagystes 
kentėti, kaip tai, eiti kalė- 
jiman? klausė McClellanas. 
Matusowas atsakė, kad jis 
pasirengęs eiti kalėjimai!, 
bet nenorėtu būti vienas 
nubaudžiamas, — jis nore- 

vey, irgi davė savo paramą 
Daley kandidatūrai. Jį taip
gi rėmė senatorius Doug
las, Adlai Stevensonas bei 
kiti.

Galutini rinkimu rezul
tatai dar neatėjo laikraš
čiui einant spaudon, bet 
Kennedy jau prisipažino 
esąs sumuštas ir Daley bū
siąs demokratu kandidatu. 
Trečias demokratas buvo B. 
Adamowskis, kuris gavo 
nedaug balsų.

Republikonų pusėje nomi
nacijas laimėjo buvęs demo
kratas R. E. Merriam.

J. A. V. atmetė lenku griežtą 
protestą dėl suimtųjų laivų

Washingtonas.—Valstybės, 
departmentas atmetė antrą 
Lenkijos protestą dėl jos lai
vu “Praca” ir “Prezident 
Gottwald” suėmimo prie 
Formozos. Lenkai teigia, 
kad amerikiečiai už tai at- 
sakomingi, nes jų laivynas 
patruliuoja tuose vandeny
se ir jie ten bendrai yra 
“bosai.” Bet Washingtonas 
teisinasi, kad nieko bendro 
su tuo reikalu neturi, kad už 
visą atsakomingi čianginiai.

Abu laivai laikomi For- 
mozoje. Jų įgulos nariai 
laikomi kaip belaisviai, nors 
Čiangas skelbia, kad kai 
kurie įgulos nariai savano
riai nori likti Formozoje.

Jakarta. — Indonezijos 
parlamento patiektas pasiū
lymas neduoti finansinės 
pagalbos iš valdžios iždo 
užsieniečių vadovaujamoms 
katalikų ir protestantų mi
sijų mokykloms.

Kairas. — Jordano kara
lius Husseinas lankosi 
Egipte.

Kabinetas dešinus, socialistai į jį neįeina;
Faure stoja už Vakarų Vokietijos^ ginklavimą

Paryžius. — Radikal-so- 
cialistas Edgar Faure jau 
sudarė naująją Francūzijos 
valdžią ir atrodė, kad ji 
gausianti parlamente dau
gumą. Radikal - socialistų 
partija, kurios nariu Faure 
yra, yra ta pati, prie ku
rios priklauso buvęs prem
jeras Mendes-France. Bet 
Faure priklauso prie kon- 
servatyviškiausio tos par-

Paskutiniai 
pranešimai
M a sk va.—Ta i *y bų Są j un - 

ga paminėjo savo ginkluo
tų pajėgų įkūrimo 37-tas 
metines. Ta proga krašto 
apsaugos ministras Žuko
vas išleido dienos patvar
kymą armijai, laivynui ir 
aviacijai. Jis ten sakė, kad 
nors Tarybų Sąjunga, nuo
širdžiai pageidauja taikos, 
“agresingos jėgos su Ame
rikos monopolistais prieš
akyje atvirai rengia karą 
prieš Tarybų Sąjungą.”

Jis ragino tarybines gin
kluotas pajėgas “budėti tė
vynės sargyboje.”

Pekinas. — Kinijos ap
saugos ministras generolas 
Peng Teh-huai kalbėjo ta
rybinės armijos pagerbimo 
mitinge Port Artūre. Port 
Arturas yra. bendra Sovie- 
tų-kinų laivyno bazė.

Las Vegas. — Antradienį 
dykumoje pravestas atomi
nis sprogimas su drebiu o 
langus 135 mylių atstume ii’ 
pavaistė buvo matoma 400 
mylių atstume. Bandomą
jį sprogimą stebėjo eilė 
aukštu k a r i n i n k u ir 17
Kongreso narių.

Sprogimas buvo kelius 
kartus atidėtas dėl blogo 
oro.

Leydenas, Olandija.— Čia 
vykstančiame Darbo parti
jos suvažiavime kalbėjo ka
talikų frakcijos pačios Dar
bo partijos vadas J. M. Wil
lems. Jis sakė, kad nežiū
rint vyskupų patvarkymo,, 
katalikai darbininkai liks 
Darbo partijoje.

Johaneshurgas. — Pietų 
Afrikos valdžia norėtų pra
vesti įstatymą, pagal kurį 
policija galėtų bet kur ir 
bet kada, pravesti kratas 
be teismo leidimo, įeiti į 
mitingus ir susirinkimus ir 
t. t.

New Delhi. — Indijos ko
munistai skundžiasi parla
mente, kad valdžia klastuo- 
ja rinkimų rezultatus And- 
hros provincijoje. Komu
nistai sako, kad daugelyje 
kaimų Kongreso partijos 
pareigūnai baugina valstie
čius ir neleidžia jiems bal
suoti.

tijos sparno.
Dar ne pilnai patvirtin

tais pranešimais Faure (iš
sitaria “for”) kabinetas su
sideda iš sekamų:

Antoine Pinay, nepriklau- 
samas, užsienio reikalų mi
nistras;

Gen. Pierre Koenig, de 
Gaulle pasekėjas, karo rei
kalų ministras: ' ‘

Maurice Bourges-Mąu- 
noury, radikalas, vidaus rei
kalu ministras;

Robertas S c h u m a n a s , 
MRP (katalikas) teisingu
mo ministras:

Gaston Paderewski, de 
Gaulle pasekėjas, tarptauti
nių organizacijų reikalų 
ministras:

Teitgen, MRP, kolonijų 
ministras.

Eile kitu mažesnės svar
bos portfelių gavo degaul- 
listai, radikalai, katalikai, 
nepriklausomi.

Naujasis kabinetas tokiu 
: būdu yra dešini koalicija. 
Socialistai į jį neįeina. Pats 
Edgar Faure yra Vokieti
jos ginklavimo šalininkas. 
De Gaulle pasekėjai, kurie 
iki šiol stojo prieš tą gin
klavimą, kaip matyti, pada
rė nusileidimus.

Šiandien (trečiadienį) 
Faure kabinetas turėjo pri
sistatyti parlamentui. Bu
vo numatyta, kad Faure 
gaus patvi r t i n i m ą, nors 
niekad nėra garantijų, gali 
būti ir atvirkščiai. Faure 
yra žadėjęs, kad jeigu jis 
bus patvirtintas, jis po Pa
ryžiaus sutarties (Vokieti
jos ginklavimo) ratifikavi
mo stos už Keturių Didžių
jų konferenciją.

Pakistanas ir Turkija turi 
plataus karinio pakto planą

Karači. — Pakistano val- 
1 džia praneša, kad Pakista
nas ir Turkija vedė slaptas 
derybas su Iranu, Libanu ir 
Sirija ir kad netrukus bus 
sudarytas Artimųjų Rytų 
musulmonišku kraštu kari
nis paktas. Jordanas ir Je
menas irgi yra pasižadėję 
prie to pakto prisidėti, bet 
Egiptas ir Saudi - Arabija 
atsisako.

Egiptas paskutiniu laiku 
labiau linksta prie neutra- 
listinės politikos, kaip jos 
laikosi Indija, Burma ir In
donezija . Turkija yra At
lanto pakto narė ir sąjun
ga, su Turkija tokiu būdu 
padaro musulmoniškus Ar
timųjų Rytų kraštų netie
sioginiais Atlanto pakto da
lininkais.

New Delhi.—Egipto prem
jeras Nasseris ir Britanijos 
užsienio reikalų ministras 
Edenas aplankys Indiją.
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ŠIURPI DRAMA NEW YORKE
PRIEŠ VIRŠ SAVAITĘ Brooklyne buvo tūlas geng- 

uteris Aronowitz‘ius. Užmušėjas jį paliko automobiliuje, 
pastatytame ties viena grabų dirbtuve.

Policija, kuri šiuo metu New Yorke turi daug 
darbo, nes kriminalysčių banga nemažėja, o didėja, pra
dėjo ieškoti užmušėjų. Jai parūpo surasti ir suimti tū
lą Augustą Robles’ą, žinomą gengsterį, žinomą kitų 
žudytoją.

Policija — slapta ir vieša — pradėjo medžioklę, 
pradėjo ieškoti Robles’o. Praėjusį penktadienį policija 
buvo beveik sučiupusi šį gengsterį, bet jis, nuginklavęs 
tris policmanus, pabėgo. O kai kiti jį bandė sučiupti, 
Roblesas pasakė: “Gyvo jūs manęs nesuimsite.. .”

Prasidėjo ablava visame mieste. Šimtai policmanų 
—viešų ir slaptų—ieškojo 41 metų amžiaus gengsterio. 
Ji žinojo, kad gengsteris ginkluotas: jis turi savo gin
klus, jis turi keletą ginklų-revolverių, atimtų iš polic
manų. Jis dėl to pavojingas.

Gengsterio ieškojo teatruose, ieškojo saliūnuose, ieš
koji) traukiniuose — ne vienas traukinys buvo sulaiky
tas ir “krečiamas.” Sakoma, New Yorko istorijoje ligi 
šiol nėra buvę tiek daug valdžios jėgų sukoncentruota 
vienam gengsteriui suimti, kiek jų buvo suėmimui 
Robleso.

Praėjusį sekmadienį policija gauna slaptą praneši
mą: Augustas Robles yra viename apartmentnamyje, 
esančiame 112-je gatvėje, Manhattane.

Mobilizuojama policijos armija. Namas apsupa
mas. Pradedama leisti šūviai į tą butą, kuriame geng
steris įsitvirtino. Laužiamos buto durys. Robles šaudo. 
Policija atsako tuo pačiu. Paleistos ašarų dujos, užde
gamas butas. Šūviai eina, kaip karo fronte. Du polic- 
manai tampa pašauti — sužeisti, sakoma, nepavojingai. Į 
Pagaliau, na, pagaliau, Augustas Roblesas nušautas. Jis ’ 
guli negyvas, paplukęs kraujuose. Policmanas, įsi
veržęs į butą, stebi šūvių sužalotą gengsterį ir pats 
dreba: bijosi, galvodamas, savo akimis netikėdamas: o 
gal dar jis tebėra gyvas, gal... Policmanas paleidžia 
dar vieną šūvį užtikrinimui, kad Robles jau nebegy
vas ...

Šitaip baigėsi toji baisi drama.
Kas dėl to kaltas?
Mums štai kas neaišku: kodėl Robles nebuvo anks

čiau suimtas ir kur nors izoliuotas? Kodėl policija, ži
nodama, kad jis yra gengsteris, leido jam laisvai veikti 
ir suvaidinti tai, ką jis suvaidino?!

Daug kitų klausimų iškyla ryšium su šita drama, 
bet apie juos pakalbėsime kada nors kitą kartą.

Iškyla aikštėn dar viena klasta
LOWELL WATSON, farmerys iš Kansas valstijos, 

aną dieną Washingtone prisipažino, kad jis, kadaise 
“liudydamas” prieš Edward O. Lamb, televizijos stoties 
savininką Erie, Pa., melavo. Jis “liudijo” taip, kaip jį 
mokė tūlas William Cummings, FBI samdinys.

Kiek laiko anksčiau Mrs. Marie Natvig taipgi pri
sipažino, kad ji “liudijo” kreivai, kad dabar atšaukia 
viską, ką ji sakė prieš tą patį Mr. Lamb.

Taigi vienas po kito FBI “liudytojai,” matyt sąžinės 
graužiami, prisipažįsta melavę, klastingai kaltinę žmo
nes. Pirmiausiai, kaip žinome, tokiuo drąsuoliu pasi
darė Harvey Matusov, po jo—Natvig’ienė, po šitos— 
Watson.

Kuris bus kitas, išdrįsęs atšaukti tai, ką jis už pi
nigus melavo prieš nekaltus žmones?

KA KINŲ KALBOJE
Viename laikrašty skai

tome :
“Sausio mėn. paskutinė

mis dienomis gauta išvers
ta į kiniečių kalbą H. Kor
sakienės apysaka ‘Klasės 
garbė.’ Knyga išleista su 
iliustracijomis. Apysaka iš
versta iš rusiško leidinio, 
išleisto 1953 m. Detgizo 
Maskvoje. Šis naujas lei
dinys rodo, kad lietuvių ta
rybinės literatūros kūriniai 
vis dažniau ir plačiau ima 
pasiekti didžiosios kiniečių 
tautos skaitytojus.”

donimas prie jo ir prilipo. 
11904-1907 metuose Lietuvo
je daug kas žinojo ar gir
dėjo apie Kapsuką, bet ne
daug kas žinojo, kad tai 
Mickevičius. i

“1904 metais Vincas Mic
kevičius persiskyrė su de
mokratų partija ir ‘Varpu.’ 
Jis orientuojasi socializ
mam 1905 metais, prasidė
jus revoliucijai prieš caro 
valdžią, Mickevičius įsteigia 
Draugo organizaciją ir tuo 
pačiu vardu žurnalą, ėjusį 
Tilžėje. Tais pačiais me
tais Draugo organizacija, 
pasivadino Socialdemokra
tų Darbininkų Partija. Šios 
partijos vadovybėje praves
ti pirmieji streikai dvaruo
se. 1905 metų kovų audro
se Kapsuko figūra pasidarė 
kone legendarė. Jo1 pilna 
visur — Suvalkijoj, Kauni- 
joj, Vilniuj. Jis pasirodė 
esąs dinamiškos energijos 
žmogus.”

Cariniai žandarai Kapsu
ką areštavo 1905 metais. 
Įkalino Suvalkų kalėjiman. 
Apsimetus jam ligoniu, jis 
buvo iškeltas į Petro-Povi- 
lo ligoninę, iš kur jį neuž
ilgo lietuviai ir lenkai re
voliucionieriai išla i s v i n o . 
Jis pabėgo į Prūsus, bet ne
užilgo iš ten grįžo Vilniun 
ir redagavo laikraštį “Nau
jąją Gadynę.”

L. Prūseikos žodžiais:
“‘Naujoji Gadynė,’ kuri 

ėjo Vilniuj 1906 metuose, 
buvo pirmas legalus mark
sistų laikraštis. Tai buvo 
nepaprastai populiarus laik
raštis. Kapsukas jį redaga
vo sykiu su Dr. Stasiu Ma
tulaičiu. ‘Naujosios Gady
nės’ cirkuliacija buvo di
desnė negu bile kurio bur-

VYKSTA LIETUVON 
GYVENTI

Vienas po kito Ūrugua- 
jaus lietuviai vyksta Lietu
von gyventi. Štai, Montevi- 
dejaus laikraštis Darbas 
(š. m. vasario 12 d.) rašo:

“Vasario 15 d., laivu ‘Au
gustus,’ išvažiuoja į savo 
gimtąjį kraštą Jonas Ki
birkštis. k

“J. Kibirkštis šioje šaly
je išgyveno, apie 19 metų. 
Savo gimtąjį Šklėrių kaimą, 
Druskininkų rajone, apleido 
tada, kai Lenkijos ponai te
nai viešpatavo. Nekurį lai
ką gyveno Prancūzijoje. Vė
liau emigravo į Pietų Ame
riką. Buvo Paragvuajuje 
ir po to apsigyveno Monte- 
vidėjuje.

“Šioje šalyje nelengva at
eivio dalis buvo J, Kibirkš- 
čiui; kasdieninį duonos kąs
nį teko sunkiai pelnyti sa
vo rankų darbu. Dirbo fri- 
gorifikuose, prie statybų, 
buvo tekstilės 'darbininku; 
paskutiniu laiku dirbo res
torano tarnautoju.

“Nuo pat atvykimo į 
Montevidėjų J. Kibirkštis
nestovėjo nuošalyje lietuvių žuazinio laikraščio cirkulia- 
kolonijos kultūrinio gyveni-| cija. Cenzūra aršiai per
ino. Dalyvavo pažangiose ’ sekiojo ‘Gadynę.’ 1907 me- 
organizacijose, o paskutiniu tais prisiėjo pakeisti jos 
laiku ULC. Taip pat buvo . vardas. ‘Naująją Gadynę’ 
aktyviu ‘Darbo’ rėmėju ir4pavadavo ‘Skardas.’ 
platintoju. i

“Išvažiuojant J. Kibirkš-j 
čiui belieka palinkėti lai
mingai sugrįžti į Tarybų 
Lietuvą ir tapti naudingu 
savo šaliai, kur labai pa
tenkinti jau gražiai gyvena 
keliolika buvusių urugvajie
čių lietuvių.”

pa
kai

gi-

Dar keli žodžiai apie 
Washington© valstiją

Valstijos viduryje, tik 28 
mylios nuo Ellensburgo į 
vakarus, kur jau prasideda 
Kaskadų kalnai, apie 2,000 
pėdų aukščiau jūrų, kal
nuose yra du miestai: Cle 
Elum ir Roslyn.

Cle Elum randasi ant pat 
didžiojo kelio, No. 1 High
way. Mainierių miestas, 
apie 3,000 gyventojų. Ap
gyventas įvairių tautybių. 
Ten yra ir keliolika lietu
vių mainierių. Bet senieji 
lietuviai jau baigia nykti, 
o jaunieji visai suanieriko- 
nėję, savo tėvų kalba nebe
kalba.

Toliau į kalnus, tik už 
dviejų mylių nuo Cle Elum 
i žiemius, — miestelis Ros- 
lyn, apie 1,200 gyventojų, 
visokių tautų . Taipgi yra 
ir lietuvių mainierių.

Dar kokios 2 mylios į žie
mius yra miestukas arba 
sodžius Roland. Ten yra di
delės minkštosios anglies 
kasyklos, dirba daug mai
nierių. Anglis yra labai ge
ra, išduoda daug karščio, 
bet palieka daug pelenų.

Už poros mylių į kalnus 
nuo Rolando, į žiemius, yra 
didelis Cle Elum ežeras ir 
tvenkinys, taupymui van
dens irigacijai. Ten yra ge
ros žuvies.

Tie Cascade kalnai apau- 
miškais: 
ir kjto- 
gali ras- 
Po tuos 

yra stir-

gę labai gražiais 
pušimis, eglėmis 
kiais. Rudenimis 
ti visokių grybų, 
kalnus ir miškus 
nų, briedžių ir panterų 
(cougars). Panteros išnai
kina daug stirnų, tad pan
teras leista šaudyti bile ka
da. Bet stirnas ir brie
džius galima- šaudyti tik ru-

denį, juos pasigauna mėsai.
Aplink Cle Elum yra 

dau farmų, bet, daugumo
je, kalnuotos žemės. Jos 
nėra geros žemdirbystei, 
bet labai geros auginti ra
guočius mėsai. Ten tūli far- 
meriai turi po daug šimtų 
raguočių ir ima daug pini
gų už mėsinius gyvulius. 
Čia oras žiemą nėra per
šaltas, už tai su gyvuliais 
gerai pajamų daro.

Atgal į rytus nuo Cle 
Elum, tik jau kitu keliu, 
už 26 mylių yra Swak 
Creek. Tuo paupiu yra bu
vę daug aukso mainų, au
ksas kasinėjamas per 60 ar 
daugiau metų. Žemė—kal
nai ir pakalnės — išrausio- 
ta per kokias 50 mylių ap
link. Išsižiūri, kaip kokių 
kurmių išrausta, tik jau di
delėmis krūvomis ir dide
liais urvais.

Aplink tą upelį yra daug 
parkų pasilinksminimui, 
kur vasarą yra labai gra
žu praleisti vakacijas. Oras 
labai malonus, vėsus. Ten 
pamatysi visokių rūšių vo
verėles . Tūlos taip jaukios, 
kad ateina ant tavo stalo 
trupinius surinkti ir vėl bė
ga sau.

Oras būna pilnas pušų ir 
eglių kvapo. Birželio mė
nesį visokių rūšių gėlės žy
di, kai kurios labai malo
niai kvepia. O žiemos lai
ku jaunuoliams ten gerai 
su šliūžėmis (skiis) po tuos 
kalnus sklandyti. Tikras 
rojus jaunuoliams. Rude
nimis būna daug grybų, vė
liau medžioklių.

Kitą sykį parašysiu, kas 
yra nuo Ellenburgo į pietus 
už 35 mylių.

Vakarietis

VILNIUS

MUZIKANTŲ ŽODIS
750 MUZIKANTŲ, priklausančių Ameriko's Muzi

kantų Federacijai (ADF), pasirašė po peticija, reika
laujant, kad nebūtų leista New Yorke koncertuoti iš 
Vakarinio Berlyno atvykstančiam orkestrui.

Kodėl neleisti?
Amerikiniai muzikantai atsako: todėl, kad tam 

vokiškam orkestrui vadovauja naciai, hitlerininkai.
Minėtas orkestras žada duoti koncertus kovo mėn. 

t kovo 30 ir balandžio 1 dd. Carnegie Hall, New Yorke. 
Jis žada atvykti New Yorkan šiomis dienomis.

Amerikiniai muzikantai sako: Amerikos valdžia 
teikia tiems naciams lengvatas, kuomet daugybė Ame
rikos muzikantų to negauna.

Mums rodosi, jų protestas yra teisus ir jis turėtų 
būti išklausytas.
——m-t———————Tmmn ii ■uliniu——iii—u rmn utniT n ri irrrnW
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L. PRŪSEIKA APIE V. 
KAPSUKĄ-MICKEVIČIŲ

Mes jau esame rašę apie 
tai, kad š. m. vasario 17 d. 
sukako lygiai 20 metų, kai 
mirė didysis lietuvių tautos 
sūnus Vincas Kapsukas - 
Mickevičius. Tą pačią die
ną L. Prūseika Vilnyje, ra
šydamas apie tą sukaktį) 
paduoda kai kurių apie V. 
Kapsuką žinių, kurių mes 
neminėjome, dėl to čia 
imsime iš jo straipsnio 
kurias ištraukas.

L. Prūseika rašo: ’ 
“Vincas Mickevičius

mė 26 d. kovo 1880 metuose 
Pajevonio valsčiuj, Būdvie
čiu kaime. Pasimokinusi 
Marijampolės gimnazijoje, 
tėvai nutarė jį išleisti ku- 
niguosna. Tokia jau buvo 
tais laikais ‘mada.’ . Bet 
Seinų seminarijoj jis tik 
trumpą laiką teišbuvo. Jį 
susekė skaitant draudžia
mus raštus. Seminarijos 
vadovybei jis pasirodė neiš
tikimas, ‘neturįs pašauki
mo’ būti kunigu. Iš semi
narijos jį prašalino.

“Revoliucinis judėjimas 
laimėjo narsų kovotoją.

“Tūlą laiką Vincą buvo 
sužavėjusios Vinco Kudir
kos idėjos. Kudirka po sa
vo raštais pasirašydavo pse
udonimu Kapsas. Mickevi
čius pasirašydavo pseudo-

“1907 m. pavasarį Micke
vičius vėl buvo suareštuo
tas ir nugabentas tan pa- 
čian Suvalkų kalėjiman. 
Valdžios agentams pasisekė 
prirodyti, kad tai buvo tas 
pats Mickevičius - Kapsu
kas, kuris 1906 m. pabėgo iš 
Petro-Povilo ligoninės.

“Prasidėjo ilgi kalėjimo 
metai — nuo 1907 iki 1912 
metu. Po to sekė Sibiras. 
Niekam iš lietuvių taip ne
keršijo caro valdžia, kaip 
Mickevičiui - Kapsukui. Re
težiais sukaustytas Suval
kuose, Varšuvoj ir Vladimi
ro katorgoj jis nenulenkė 
savo galvos.

“Nors ir sunkiausiose są
lygose jis dirbo literatūrinį 
darbą (Suvalkų kalėjime) j 
ir slaptais keliais siuntė iš 
kalėjimo savo raštus.

“Daug skaitė, mokinosi, 
Ir kalėjimas jam buvo savo 
rūšies universitetas.

“Atlikęs katorgos bausmę 
ir fiziniai nuniokotas Kap
sukas buvo ištremtas Sibi
ran, Jeniseisko sritin. Si
bire į jį didelės įtakos pa
darė J. Sverdlovas. 1913 
metais pabėgęs iš Sibiro, 
Kapsukas tūlą laiką gyve
no Galicijoj ir Prūsuose. Iš 
ten jis siunčia savo raštus 
‘Vilnin,’ kuri tuomet ėjo 
Lygoje. ‘Vilnis’ buvo nuo
sakiai marksistinis laikraš- r. n

Rio de Janeiro. — Ispanas 
anti-fašistas Batista Nue- 
zas gavo priėglaudą Brazi
lijoje. Argentina, kur jis 
anksčiau įyveno, norėjo jį 
deportuoti .į Franco Ispani
jon. . ū

Greit keičiasi senojo Vil
niaus — Lietuvos sostinės— 
vaizdas. Sunku berasti šia
me mieste gatvę, kurioje 
pastaruoju metu neatsiras
tų naujų gyvenamųjų na
mų ar pramonės įmonių ir 
kultūros įstaigų, skverų, 
asfaltuotų grindinių.

Greta pastatų, kurių is
torija siekia šešerius am
žius, pasirodo naujų archi
tektūros ansambliu kontū
rai.

Vilniaūs centre statomi 
gyvenamieji namai moksli
niams darbuotojams, o to
liau — iki pat Neries arti
miausiais metais išaugs iš
tisas mokslinis miestelis — 
Lietuvos Mokslų akademi
jos institutai ir mokslinin
kų gyvenamieji namai. Nau
ji kvartalai išaugo ir dau^ 
gelyje kitų miesto vietų— 
prie Žvėryno tilto, P. Cvir
kos gatvėje, Tarybinės Ar
mijos alėjoje, A n t k a 1 n i o 
gatvėje.

Vilniuje yra nemaža pa
statų, kurie turi didelę me
ninę vertę. Juos statė ži
nomas Lietuvos architektas 
L. Stuoka - Gucevičius, ar
chitektas V. Stasovas ir ki
ti.
) Bet mieste dar niekuo
met nebuvo pastatyta tiek 
daug puikių pastatų, kaip 
pokario metais. Vilniuje 
dabar daug naujų statybų. 
Vien tik antrajame 1954 
metų pusmetyje atiduota 
naudotis apie 50 gyvenamų
jų namų. Neseniai buvo 
atidaryta aerostotis —- vie
na didžiausių šalyje.

Neatpažįstamai pasikeitė 
Lenino,- , •Černiachovskio, 
Stoties aikštės,: kurios pa-

ir mo-sipuošė paminklais 
numentais.

Pramonė
Lietuviai teisėtai didžiuo

jasi besivystančia respubli
kos pramone. Per pasta
ruosius devynerius metus 
vien tik Vilniuje išleidžia
mosios produkcijos apimtis 
padidėjo 14.5 karto. Miesto 
fabrikuose ir gamyklose 
gaminami elektros motorai, 
žemės ūkio mašinos, staty
biniai mechanizmai, triko
tažas, buitiniai elektros 
prietaisai, avalynė, gatavi 
rūbai, siuviniai ir kailio dir
biniai, baldai, konditerijos 
gaminiai...

Beveik visos stambios 
pramonės įmonės sukurtos 
pokario metais. Pastaruoju 
metu pradėjo veikti buiti
nių elektros prietaisų ga
mykla, viena stambiausių 
Pabaltijyje plytų gamykla, 
pieno produktų gamykla.

Miesto pakraščiai pavers
ti' viena milžiniška 
aikštele. Vilniaus 
rytuose baigiama

Kultūra
Nuo senų laikų Vilnius 

yra stambus kultūros cen
tras. Čia buvo išleistos pir- 

■ mos lietuviškos knygos. Ąr- 
chy vuose ir bibli o t e k o s e 
saugoma nemaža knygų ir 
rankraščių, liudijančių apie 
lietuvių ir baltarusių tautų 
saitus.

Vilniuje gyveno Janka Ku- 
pala ir Jakubas Kolasas, 
kurie miestui pašventė eilę 
eilėraščių.

Lietuvos liaudies poeto 
Liudo Giros vardo gatvėje 
įrengta memorialinė lenta, 
kurioje pagerbtas Baltaru
sijos liaudies poetas J. Ku- 
pala, kurio vardu pavadin
ta Vilniaus gatvė. Tvirtė
ja dviejų broliškų respubli
kų mokslininkų, studentų, 
rašytojų draugiški ryšiai.

Tarybų valdžios metais 
Vilniuje buvo įkurta Lietu
vos Mokslų akademija, ku
ri jungia eilę mokslinio ty
rimo institutų. Lietuvos 
mokslininkai dalyvauja 
klausimų, susijusių' su hi
droelektrinių statyba, su to
lesniu respublikos žemės 
ūkio pakėlimu ir tt., gvilde
nime.

Viename tik Vilniaus uni
versitete dabar mokosi tiek 
studentų, kiek jų mokėsi vi-, 
sose buržuazinės Lietuvos 
aukštose mokyklose.

Įkurti taip pat konserva
torija, dailės ir pedagoginis 
institutai, daug techniku
mų. Ruošiamasi atidaryti 
elektros mechanikos, ko
operacijos, finansų techni- 

: kumus, pieno p r a m o n ė s 
technikumą, statybos tech
nikumą, muzikos mokyklą, 

i Broliškųjų respublikų 
: darbo žmonės nuolat teikia 

paramą Vilniaus miesto 
ūkiui, ekonomikai ir kultū
rai toliau kelti. Z

Dabar numatomaejįlė nau
jų priemonių pramonės įmo
nėms, gyvenamiesiems na
mams ir kultūrinės-buitinės 
paskirties objektams 
statyti Vilniuje.

Per artimiausius 
numatoma pastatyti 
gyvenamųjų namų, 
klų, ligoninių kiekį, praplės
ti energetinę bazę, perduo
ti naudotis troleibusų lini
ją, išplėsti vandentiekio tin
klą. Bus pastatyti naujas 
Lietuvos Valstybinio akade
minio operos ir baleto tea
tro pastatas, televizijos cen
tras, kino studija, Pramko- 
operacijos kultūros rūmai, 
geležinkelininkų klubas ir 
daugelis kitų pastatų.

statybų

toliau

metus 
didelį 

moky- '

Somoza skundėsi Nixonui, o 
tas klausėsi jo komentanf

Managua, Nicaragua. — ’ 
Amerikos J. V. vice-prezi- 
dentui Nixonui atvykus čia, 
jis buvo priimtas preziden
to Somozos. Tai buvo ofi
cialus vizitas ir buvo ma
nyta, kad Somoza tiktaišiaurės'

statyti ’ mandagiai sveikins svečią.
betono gamykla ir medžio Bet S o m o z a pasinaudojo
apdirbimo kombinatas, sta
tomi stambus mėsos kombi
natas ir kitos pramonės 
įmonės, gyvenamieji namai. 
Didelė statyba vykdoma ir 
kitose miesto dalyse. Ky
la baldų ir medvilnės ver
pimo fabrikų, mechanizuo
to duonos kombinato kor
pusai. Artimiausiais me
tais Vilniuje bus pastatyta 
gamykla, kuri gamins reik
menis ir prietaisus, reika
lingus plaunamosioms stak
lėms, atsarginių dalių au
tomobiliams gamykla, gelž
betoninių konstrukcijų ga
mykla.

proga ir pradėjo skųstis 
Nixonui, kad Costa RicoS 
prezidentas Figueres ren- , 
gia sukilimus prieš jį. Jis 
net nuvedė Nixona į kam
barį, kur radosi ginklų ar
senalas ir, pradėjo aiškinti, 
kad tai ginklai, kurie buvo 
rasti pas Costa Ricos at
siųstus agentus.

Nixonas klausėsi Somo
zos skundų be kon^entarų, 
nenorėdamas įsivelti"į vidu
jinius Nicaraguos - Costa 
Ricos ginčus. Buvo aišku, 
kad jis jautėsi nejaukiai ir 
nepatenkintas Somozos el
gesiu. v 'S



N. GOGOLIS

(Tąsa)
Sugirgždėjo vartai, ir jie įėjo į kiemą.
— 0 ką, senelyte, — tarė filosofas, 

eidamas paskui senę, — jeigu taip, kaip 
sakoma... Djevaži, pilve tarytum, kas ra
tais ėmė važinėti: nuo pat ryto kad nors 
skiedra būtų buvusi burnoje.

— Matai, ko įsinorėjo! — atsakė se
nė. — Ne, aš nieko tokio neturiu, ir 
krosnies šiandien nekūrenau.

— O mes jau už visa tai, — tęsė filo
sofas, — užmokėtume rytoj, kaip reikia, 
grynaisiais. Taip, — tęsė jis tyliai, — 
pliką velnią tu gausi!

— Eikite, eikite ir būkite patenkinti 
tuo, ką jums duoda. Štai atnešė nelaba
sis tokius malonius ponaičius!

Filosofas Choma visiškai nusiminė 
nuo tokių žodžių; bet staiga jo nosis pa
juto džiovintos žuvies kvapą; jis dirste
lėjo į teologo, įėjusio greta, plačiąsias 
kelnes, ir pamatė, kad iš jų kišenės ky
šojo didžiausia žuvies uodega: teologas 
jau spėjo pagvelbti nuo vežimo visą ka
rosą. Ir kadangi jis tai buvo padaręs 
pe iš kažkokio godumo, bet vien tik iš 
papratimo, ir, visai užmiršęs savo karo
są, jau dairėsi, ką čia galima būtų dar 
nutempti, neturėdamas nusistatymo 
praleisti dargi sulaužytą ratą, — tai fi
losofas Choma panėrė ranką į jo kiše
nę, kaip į savąją, ir ištraukė karosą,.

Senė išskirstė bursininkus: ritorą pa
guldė k pirkioje, teologą uždarė tuščioje 
kamaroje, o filosofui pavedė taip pat 
tuščia aviu tvarta.

Filosofas, likęs vienas, viena akimir
ka suvalgė karosą, apžiūrėjo pintines 
tvarto sienas, spyrė koja į snukį iš kito 
tvarto įlindusiai kiaulei ir apsivertė ant 
dešinio šono, norėdamas užmigti, kaip 
negyvas. Staiga žemutės durys atsida
rė, ir senė, susilenkusi, įėjo į tvartą.

— O ką, senelyte, ko tau reikia?— iš
tarė filosofas.

Bet senė tiesiog ėjo į jį išskėstomis 
rankomis.

— Ė, ė! — pamanė sau vienas filoso
fas. — Tik jau ne, pasenai, balandėle!

Jis pasitraukė kiek tolėliau, bet senė, 
*be ceremonijų, vėl prie jo priėjo.

—- Klausyk, senelyte — tarė filosofas, ' 
— dabar pasninkas; o aš esu toks žmo
gus, jog ir už tūkstantį auksinių nepa-/ 
norėsiu apsiryti. i

Bet senė išskėtė rankas ir gaudė jį, 
neištarusi nė žodžio.

Filosofui pasidarė baisu, ypač kai jis 
pastebėjo, kad jos akys tvikstelėjo kaž
kokiu ypatingu blizgesiu.

— Senelyte, ką tu? Eik, eik sau, dėl 
dievo meilės! — suriko jis.

Bet senė nekalbėjo nė žodžio ir sten
gėsi nutverti jį rankomis.

Jis pašoko ant kojų, norėdamas bėgti; 
bet senė atsistojo duryse, įsmeigė į jį žė
rinčias akis ir vėl ėmė artėti prie jo.

Filosofas norėjo atstumti ją ranko
mis, bet nustebęs pastebėjo, kad jo ran
kos negali pakilti, kojos nejuda; ir jis, 
pagautas siaubo, pajuto, kad net jo bal
sas neskamba iš burnos; žodžiai be gar
so virpėjo lūpose. Jis tik girdėjo, kaip 
plakė širdis; Jis matė, kaip senė priėjo 
prie jo, sudėjo jam rankas, palenkė jo 
galvą, greitai, kaip katė, užšoko ant nu
garos, sudavė jam šluota per šoną, ir jis 
'pasišokėdamas, kaip jojamas žirgas, 
ėmė nešti ją ant savo pečių. Visa tai 
Įvyko taip greit, jog filosofas vos galėjo 

, • atsituokt'i ir nutvėrė abiem rankom savo 
kelius, norėdamas sulaikyti kojas; bet 
jos, didžiausiam jo nustebimui, kilo 
prieš jo valią ir šuoliavo greičiau negu 

ą; .čerkesų ristasis žirgas. O kai pro juos 
praslinko vienasėdis ir jiems pasirodė 
lygi dauba, o šone nusitęsė juodas, kaip 
anglis, miškas, tada tik jis tarė sau vie
nas: “Ė, ė, juk čia ragana!”

Atbulas mėnulio piautuvas švistelėjo 
danguje. Silpna pusiaunakčio žara, kaip 
peršviečiąs šydas, lengvai rūko ir driekė
si žeme. Miškai, pievos, dangus, slėniai 
'— viskas, atrodė, lyg miegojo su at
merktomis akimis; vėjas nors kartą bū
tų, kur nors dvelkterėjęs; nakties vėsuma 
buvo kažkokia drėgnai šilta; medžių ir 
krūmų šešėliai, kaip kometos, aštriais 
kyliais krito ant nuožulnios lygumos: 
tokia buvo naktis, kai filosofas Choma

- Brutas šuoliais bėgo su nesuprantamu 
* Htaitininku ant jo nugaros. Jį pagayo 

kažkoks varginąs nemalonus ir drauge 
saldus jausmas, smingąs jam į širdį. Jis 

.. s nuleido galvą žemyn 'ir matė, kad žolė, 
’> 'buvusi beveik po jo kojomis, augo giliai 

ir toli, ir kad viršum jos buvo vaiskus,

VIJUS Žinios iš Lietuvos
kaip kalnų šaltinis, vanduo, ir žolė atro
dė lyg dugnas kažkokios šviesios, ligi pa
čių gelmių permatomos jūros; mažų 
mažiausia jis matė, kaip jis atspindėjo 
joje drauge su sėdėjusia ant nugaros se
ne. Jis matė, kaip vietoje mėnulio švie
tė ten kažkokia saulė; jis girdėjo, kaip 
skambėjo melsvi varpeliai, pakreipę sa
vo galvutes; jis matė, kaip iš už viksvų 
išplaukdavo laumė, šmėstelėdavo nuga
ra ir koja, apvali, standri, visa blizgan
ti ir virpanti. Ji atsigręžė į jį — ir štai 
jos veidas, šviesiomis, žėrinčiomis, ašt-. 
riomis akimis, su daina smingančiomis 
į sielą, jau priartėdavo prie jo, jau bū
davo paviršiuje ir, sudrebėjus nuo spin
dinčio juoko, vėl nutoldavo; ir štai ji ap
virto ant nugaros — ir jos lengvos, kaip 
debesėlis, krūtys, blausios, kaip glaisty
tas porcelianas, švytėjo prieš saulę savo 
balto, elastiško švelnaus apskritimo pa
kraščiuose. Vanduo, mažučių, kaip ka
roliukai, kunkulėlių pavidalo, byrėjo 
ant jų. Ji visa virpa ir juokiasi vande
nyje...

Mato jis visa tai, ar nemato? Ar tai 
tikrovė, ar sapnas? Bet kas ten? Vėjas 
ar muzika? Skamba, skamba ir vin
giuoja, ir artėja, ir sminga į sielą, kaip 
kažkoks nepakenčiamas triliavimas...

“Kas čia?” galvojo filosofas Chonla 
Brutas, žiūrėdamas žemyn, lėkdamas 
kiek tik gali. Prakaitas pilte pylė jį. 
Jis gyveno šėtoniškai malonų jausmą, 
jis jautė kažkokį perveriamą, kažkokį 
varginamą, baisų malonumą. Jam daž
nai atrodydavo, lyg jis visiškai nebetu
rėjo širdies, ir jis, išsigandęs, griebdavo 
ją ranka. Netekęs jėgų, sutrikęs, jis 
stengėsi atsiminti visas, kokias tik mo
kėjo, maldas. Jis išbandė visus užkeiki
mus, nukreiptus prieš piktąsias dvasias, 
ir staiga pajuto kažką gaivinamą; paju
to, kad jo žingsnis pasidarė rambesnis, 
ragana kažkaip silpniau ėmė laikytis 
ant jo nugaros, tanki žolė ėmė jį liesti, 
ir jis jau nebematė joje nieko nepapras
ta. šviesus piautuvas švietė danguje.

“Gerai gi!” pagalvojo sau vienas filo
sofas Choma ir ėmė beveik balsu kalbėti 
užkeikimus.1 Pagaliau žaibo gritumu 
iššoko jis ’iš po senės ir, savo ruožtu, už
šoko jai ant nugaroj. Senė ėmė taip 
greit bėgti smulkiu žingsniu, jog raiti
ninkas vos galėjo atsikvėpti. Žemė vos 
ribėjo po jo kojomis; viskas buvo aiškiai 
matyti kad ir silpnoje mėnulio šviesoje; 
slėniai buvo lygūs; viskas nuo greito ju
dėjimo ribėjo neaiškiai ir pakrikai jo 
akyse. J’is pagriebė gulėjusį ant kelio 
pagalį ir ėmė juo, kiek tik leidžia jėgos, 
plūkt senę. Ėmė ji klaikiai aimanuoti; 
iš pradžių jos aimanos buvo piktos ir 
grasinamos, vėliau pasidarė silpnesnės, 
malonesnės, skaidresnės, paskum jau ty
liai, vos skambėjo jos, kaip švelnūs si
dabriniai varpeliai, ir smigo jam į šir
dį; ir nejučiomis topterėjo jam į galvą 
mintis: “Argi čia iš tikrųjų senė?” — 
“Ai, negaliu daugiau!” ištarė ji netekusi 
jėgų ir krito ant žemės.

Jis atsistojo ant kojų ir pažiūrėjo jai 
į akis (jau švito, ir tolumoje spindėjo 
auksinės Kijevo cerkvės bonios): prie
šais jį gulėjo gražuolė puikiai ištaršyta 
kasa, ilgomis, kaip strėlės, blakstieno
mis. Netekusi sąmonės, ištiesė ji į abi 
puses baltas nuogas rankas ir vaitojo, 
stulpu pastačiusi pilnas ašarų akis. Su
drebėjo, kaip epušės lapas, Choma; gai
lestis ir kažkoks keistas neramus jaus
mas, ir jam pačiam nesuprantama bai
mė apėmė jį. Jis ėmė bėgti, kiek nešė 
kojos. Pakeliui neramiai plakė jo šir
dis, ir jis niekaip negalėjo pats sau iš
siaiškinti, koks keistas, naujas jausmas 
apėmė jį. Jis jau nebenorėjo datigiau 
vaikščioti po vienasėdžius ir skubėjo į 
Kijevą, visą kelią mąstydamas apie tokį 
nesuprantamą įvykį.'

Bursininkų beveik nebuvo mieste: visi 
buvo išsivaikščioję po vienasėdžius, arba 
išvykę kondicijų, arba šiaip jau, be jo
kių kondicijų, nes mažarusių vienasė- 
džiuose galima valgyti kukulius, sūrį, 
grietinę 'ir skrybėlės dydžio varškiečius, 
neužmokėjus už tai nė skatiko. Didelė 
suirusi pirkia, kurioje įsikūrė bursa, 
buvo visiškai tuščia, ir nors filosofas 
apgraibė visus kampus ir net apčiupinė
jo visas stogo skyles ir slaptus podėlius, 
bet niekur nesurado nei lašinių gabalė
lio, nei, mažų mažiausia, sužiedėjusios 
bandelės, kurias bursininkai buvo įpra
tę ten slėpti. 1

(Bus daugiau)

Padekite Gynime 
Persekiojamu

Siųskite atstovus į konfe
renciją gynimui svetur gi

rnių amerikiečių
zKovo 27-toš vakare prasi

dės legislatyvė konferenci
ja, šaukiama Amerikinio 
Komiteto Gynimui Svetur- 

' girnių.
Kovo 28-tos ryte suvažia

vę iš visos šalies atstovai:
Aplankys kongresmanus 

ir senatorius dėl atšaukimo 
Walter - McČarran įstaty
mo, kuriuo remiantis perse
kiojami sveturgimiai.

Aplankys Imigracijos ir 
Pilietybės Depą r t m e n t ą, 
reikalaudami sulaikyti de
portavimus ir pastangas 
nupilietinti daugelį svetur- 

i girnių Amerikos piliečių.
Aplankys Subversyvės 

Veiklos' Tarybą, protestuo
jant jos užmojį prieš Ame
rikini Komitetą.

Paskutinė sesija bus pir
madienį po pietų išklausy
mui raportų ir pravedimui 

\ planų tolimesniam veiki
mui ginti svet u r g i m i u s 
amerikiečius.

Amerikinis Komitetas ra
gina šeimas, kurių nariai

norima deportuoti, daly
vauti šioje konferencijoje, 
nes jų aplankymas savų 
kongresmanų ypatingai bus 
reikšmingas.

Sekmadienį, kovo 27, spe
ciali sesija bus trumpa, tarp 
8 ir 10 valandos vakare. 
Pirmadienio sesija prasidės 
8 .vai. ryto.

Lietuvių Komitetas Gyni
mui Sveturgimių ragina lie
tuvių organizacijas, kurios 
išgali, pasiųsti atstovus kon- 
ferencijon.

LKGS taipgi ragina šių 
sričių lietuvių organizacijas 
dalyvauti konfere n c i j o s e 
gynimui įsveturgimių:

Vasario 26, Seattle, Wash. 
Vasario 27, Detroit, Mich. 
Kovo 5, San Francisco, Cal. 
Kovo 19, Los Angeles, Cal. 
Kovo 19, New York City. 
Kovo 20, Chicago, Ill.

Visose konferencijose 
pats svarbiausias punktas 
bus atšaukimas Walter-Mc- 
Carran įstatymo, kuris lei
džia generaliniam prokuro
rui persekioti, sveturgimius 
amerikiečius.

LKGS Valdyba

ALDLD REIKALAI
FINANSINE ATSKAITA UŽ 

SPAIJ, LAPKRITĮ IR GRUODĮ, 
1954 m.

įplaukos Spalio menes):
Kuopa Miestas Suma

6 Brockton, Mass., duoklių $16.60 
auka ...................... 10.00

10 Philadelphia, Pa., duoklių 25.25 
190 Cleveland, Ohio, duoklių 39.75
25 Baltimore, Md., duoklių .. 4.00

1 Brooklyn, N. Y., duoklių 2.00 
auka ...............................75

33 Pittsburgh, Pa., duoklių .. 20.60
1 Brooklyn, N. Y., duoklių .. 4.00 

6tf Hartford, Conn., duoklių 10.25 
24 Brooklyn, N. Y., duoklių 2.00 
19 Chicago, 111.’ duoklių .... 8.25

187 Chicago, Ill, duoklių ....... 4.25
auka .......   2.00

22 Cleveland, Ohio, duoklių 19.50 
50 Rochester, N:. Y., duoklių 14.00 
40 Pittsburgh, Pa., duoklių 13.00 

auka ...... ,._.......... 12.00
11 Worcester, Mass., duoklių 58.00

1 Brooklyn, N. Y. duoklių 2.25
1 Brooklyn, N. Y., duoklių 2.00
3 Apskrit. Conn, valst., auka 10.00

49 E. St. Louis, Ill., duoklių 12.25
auka ...............   3.00

4 West Lynn, Ore., duoklių 2.00 

Spalio men. viso {plauke .$297.95
Lapkričio mėnesio Įplaukos:

17 Shenandoah, Pa., duoklių $2.00 
Pav. F. L., Philadelphia, auka 1.00 
Pav. P. P., Eaštori, Pa. duoklių 2.00 
Pav. J. E., Rochester, auka .... 5.00 
185 Richmond Hill, duoklių .. 4.50 
Pav. V. R., Minersville, duoklių 4.00

9 Norwood, Mass., duoklių 2.00
1 Brooklyn, N. Y., duoklių 2.00

28 Waterbury Conn., duoklių 18.30
12 Pittston, Pa., duoklių .... 6.00

Pav. J. R., Shelton, duoklių 4.00
auka .............................. 2.00

188 Detroit, Mich., duoklių 6.50 
Pav. V. R., Baltimore, duoklių , 2.50 
Pav. J. M., Newark, duoklių 2.00 
Pav. Y. ir M., Waterbury dkl. 4.00 

auka ................................ 1.00 
190 Cleveland, Ohio, duoklių 2.25 

auka ........... .■....... 2.75
10 Philadelphia, Pa., duoklių 2.25
79 Chicago, Ill., duoklių .....  22.00
19 Chicago, Ill., duoklių .....  22.25

Pav. P. P., Baltimore, auka .... 5.00 
Pav. F. C., Marlboro, duoklių 2.00 
185 Richmond Hill, duoklių .... 6.0() 
Pav. F. N., Keene, N. H., duoki. 4.00 
6-tos LLD Apskrities auka 20.00 
Pav. A. B., ■ Merrill, duoklių 2.00 

auka ........................ 1.00
52 Detroit, Mich., duoklių .... 12.25 
25 Baltimore, Md., duoklių 6.00 

205 Westville, Ill.,' duoklių .... 6.25 
duka ..... ............. 1.75

Pav. J. a., Hood River, duoklių 4.00 
auka  ................ 1.00

Pav. ,S. G., literatūra ............ 1.00
44 LoWell, Mass., duoklių .... 2.00
13 Easton, Pa., duoklių ....... 2.00

1 Brooklyn, N. Y., duoklių 2.10
auka ................. 1.00

34 Rumford, Me., duoklių 2.00 
Pav. S. N., Pittston, Pa., duoki. 2.00 
Pav. A. S., Amsterdam, literal. 1.00 
Pav. J. G., Pittston, duoklių 2.00 
Pav. A. K., Wilkes-Barre, dkl. 6.00

1 M. V., Los Angeles, duoklių 6.00 
155 Worcester, duoklių ......... 4.25
28 Waterbury, Conn., Knygų

fondan auka .............. 100.00
68 Hartford, duoklių .......... 6.00

auka kitiems ................ 5.00
11 Worcester, duoklių ..........  16.00
19 Chicago, Ill., duoklių ....  46.00

auka ......  10.00
12 M. K., Pittston, Pa., duoki. 2.00
79 Chicago, Ill., duoklių ...... 10.25

Pav. J. K., Rockaway, duoklių 4.00 
Pav. Rumford, Me., duoklių .. 2.00

Literatūra ...................... 1.00
Pav. A. K., Kingston, Pa., dkl. 2.00 t
52 Detroit, Mich., duoklių 16.25 

Literatūra ............ 2.00

Gruodžio men. viso jplaukė $405.47
Spalio mėnesio išmokėjimai:

Už knygą del E. paveikslo ..... 1.48
Knygiaus-Sekr. išlaidos ......... 50.00
Laisvei už knygos “Am. Prezid.” 

atspausdinimą dalis 1 .. $500.00
Post Office už štampas ................. 96
Laisvei už knygą “Amer. Pre

zid. pabaigta mokėti .. $737.16 
Randa už knygyną ir raštinę

spalio, lapkr. ir gruod. mėn. 60.00

Spalio mėn. viso išmokėta $1,349.60
Lapkričio mėnesio išmokėjimai:

Apsigynimo reikalam ............  $10.00
Knygos "Amer. Prezidentai’’ pir

mai ekspedicijai ........... 107.50
Knygiui-sckr. išlaidos ........... 50.00
Skelbimas L. kone, program. 25.00 
J. G. Kelionės išlaidos ........... 7.00
Sekr. kelionės išl. j Bostoną 15.00
Pasvęikin. P. A., Chicago ..... 5.00

Spalio mėn. viso išmokėta $219.50
Gruodžio mėnesio išmokėjimai

Hartfordiečių sveikin. Laisv. $5.00 
Už kalėdinius patarnavimus.. 20.00 
Knygiaus-sekr. išlaidos ........... 50.00
Metelionio knygai kitų prisiųsta 2.00 
Už No. 4 “Šviesos“ atspausd. 230.00

Gruodžio mėn. viso išmokėta $307.00
' SUTRAUKA:

Balansas nuo rugsėjo mėn. $2,924.04
Spal., lapkr. ir gruod. jplaukė 905.07

Kartu .................... $3,829.11
Spal., lapkr., gruod. išmok. 1,8176.10

Balansas dabar ižde ..... $1,953.01
L.L.D. iždininkas PAUL BECHIS 

Sekretorius JOHN GRYBAS
Visais reikalais adresuokite:

J. Grybas,
110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill 19, N. Y.

Lapkričio men. viso jplaukė $201.65
Gruodžio mėnesio įplaukos: o

Pav A.A., Royalton, III., duoki. $2.00 
Pav. J. G., Pottsville, duoklių 2.00 
■72 Great Neck, N. Y., duoki. 14.45

1 Brooklyn, N. Y., duoklių 24.00 
Pav. K. S., Brooklyn, duoklių 4.00 
146 /ChTCago, III., duoklių ...... 42.25 
54/L. B., Linden, N. J., duoki. 4.00 

104 Chicago, III., duoklių .... 6.50
34 Rumford, Me., duoklių .... 15.00

auka ............................. 12.17
Literatūra   .................. 1.50

76 Saint Claii1, Pa., duoklių 6.50 
32 New Haven, Conn., duoki. 6.00

1 M. D., Brooklyn, duoklių 2.25 
už štampas .......... 1.10

185 Richmond Hill, duoklių 10.00 
Pav. A. K., Rich. Hill, už liter. 2.00 
Pav. J. K., Cambridge, už liter. 1.00

1 A., B., Brooklyn, duoklių 2.00

Cleveland, Ohio
L.L.D. 22-ros kuopos susirinkimas 

atsibus ketvirtadienį, vasario-Feb. 
24 d., pradžia 7:30 vai. vakare, L. 
D.S. Kliubo svetainėje, 9305 St. 
Clair Ave.

Gerbiami kuopos nariai! Esate 
kviečiami dalyvauti kuopos susirin
kime, nes bus svarbus susirinkimas. 
Turėsime išrinkti delegatus į L.L.D. 
15-tos Apskrities konferenciją, kuri 
įvyks kovo 20 d. Taipgi ręikės iš
rinkti komisiją del parengimo, kuris 
įvyks balandžio 16 d.

Kurie dar nesate užsimokėję duo
klių į ceritrą už 1955 hietus malo
nėkite ateiti ir užsimokėti,

, Valdyba
(37-38)

Meninės saviveiklos kolektyvų į 
apžiūra

KAUNĄS, — Praėjusiomis 
dienomis Kaune įvyko mies
to gydymo profilaktinių įstai- 
tų meninės saviveiklos kolek
tyvų apžūra. Savo pasiekimus 
pademonstravo 11 chorų, 6 
ansambliai, 7 dramos, 8 liau
dies šokių rateliai, iš viso 37 
kolektyvai, apie 800 saviveik
lininkų.

Apžiūroje geriausiai pasi
rodė pirmos tarybinės klini
kinės ligoninės dramos rate* 
lis, Požėlos rajono ligoninės 
mišrus choras, Respublikinės 
Kauno medicinos mokyklos 
Nr. 2 moterų choras, Respub
likinės tūrberkuliozinės sana
torijos moterų ansamblis, “Sa- 
nito” chemijos-farmaccijos 
fabriko liaudies šokių ratelis, 
Sveikatos apsaugos skyriaus 
statybos-remonto styginis or
kestras ir visa eilė individua
lių atlikėjų.

Muzikiniame dramos teat
re įvyko užbaigiamasis kon
certas.

A. Zauka

Nauja vidurinė mokykla
KALVARIJA. — Vidurinės 

mokyklos mokiniai šiomis 
dienomis gavo puikią dovaną 
— naujus mokyklos rūmus. 
Juose mokysis šimtai moks
leivių. Dviejų aukštų mokyk
loje veikia centrinis apšildy
mas, įrengta sporto salė, fi
zikos, chemijos, biologijos ka
binetai.

Pradedant mokslą nau
juose rūmuose įvyko mitin
gas. Jame kalbėjo Kalvarijos 
rajono vykdomojo komiteto 
pirmininkas čialka, viduti* 
nes mokyklos direktorius Al* 
bavičius, vienouliktos klasės 
mokinys Ruseckas ir kiti.

COALDALE, PA.
Mirė Antanas Lakitskas
Šių metų vasario 19 d. čia 

mirė Laisvės skaitytojas An
tanas Lakitskas (Lakitsky), 
gyvenęs po num. 1 East High 
St., Coaldale, Pa. Palaidotas 
antradienį, vasario 22 dM 
Skyview kapinėse. Paliko di
deliame nuliūdime žmoną Oną 
ir tris vaikus.

Kadaise Ant Lakitskas tu
rėjo biznį, bet jau per tūlą 
laiką iš jo buvo pasitraukęs. 
Velionis gimė 1872 metų rug- 
piūčio 31 d. Vadinasi, js išgy
veno virš 82 metus.

Lai jam būna lengva šios 
šalies žemelė!

Montello, Mass.
Svarbus Moterų Apšvietos Kliubo 

susirinkimas įvyks vasario 25 d. 
Turėsime išrinkti delegatę j Naujo
sios Anglijos Moterų Sąryšio suva
žiavimą. kuris įvyks Montelloje. 
Taipgi yra daug kitų svarbių reika
lų aptarimui. Bus užkandžių ir ar
batos. Taipgi kviečiame nares ir ne- 
nares atsilankyti į šį susirinkimą.

Kliubo Komitetas

Andriaus Skripkos komedija

"Prašvilpta Laimė”
Bus suvaidinta sekamomis dienomis ir 

sekamuose miestuose

Philadelphia, Pa.

Kovo-March 12, 7:30 P. M.
Ruba Hali, 414 Green St.

Newark. N. J.
Kovo-March 13, 3:30 P. M.

Ukrainiečių salėje, 57 Beacon St.

Montello, Mass.

Į Kovo-March 26, 7:30 P. M. 
t Liet. Taut. Namo Saleje, Vine ir N. Main Sts.

NEW HAVEN, CONN.
Kovo-March 27, 2:30 P. M.

lietuvių Salėje

Wilkes-Barre, Pa.

Gėgužes-May 1, 4:30 P. M.
Tautiškos Bažnyčios Saleje, 206 Panish St.

Vaidintojai yra užkviesti ir į New Haven, Conn., bot 
diena, kurią vaidins, dar nėra nustatyta.

“Prašvilptoje Laimėje” vaidina rinktiniai aktoriai: 
Elena Brazauskienė, Jonas Rušinskas, Adelė Rainienė, 
Jonas Lazauskas, Vera Bunkienė ir Mikas Čiaplikas. 
Minėtų miestų ir apylinkių lietuviai raginahii daboti

tas dienas ir dalyvauti spektaklyje.

8 psl.—Laisvė (Liberty)- Ketvir,tad., vasario (Feb.) 24,1986
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Muzikantai protestuoja ' 
prieš globojimą 
naciu muzikantu

iNew Yorke bėgiu

LDS pirmoji kuopa turėjo 
labai sėkmingą banketų

Kuopos banketai kas me
tai vis daugiau turi svečių, šį 
kartą vos sutalpino savo sve
čius, prisirinko pilnutėlė Lie
tuvių Amerikos Piliečių Klu
bo salė Williamsburge. Nete
ko patirti, ar likosi neįleistų. 
Matėsi, kad buvo ilgokai sto
viniuojančių prie 
misija patikrino, 
Įleisti.

du ru iki ko- 
ar dar gali

ge-lį”. Dar paskelbė padėką 
rai pasidarbavusiai komisijai 
ir gerosioms, daug dirbusioms 
gaspadinėms Marijonai Kal- 
■vaitienei ii- Mary Krunglie- 
nei.

IW0 nariai girdės 
raportą apie 
atsiekimus teisme

orkestras

Sako, j og

eilėse, veik 
tuo, kad 

atkvie- 
valdinių 

savieji

kelių 
dienų apie 800 muzikantų pa
sirašė po peticijomis, raginan
čiomis Carnegie Hali virše
nybę neįleisti nacių orkestro 
koncertuoti toje salėje. Tikisi, 
kad iki vasario 24-tos turės 
apie 4,000 muzikantų parašų. 
Tą dieną salės direktoriai 
svarstys tą prašymą.

Nacių kontroliuojamas, ži
nomo nacio diriguojamas Ber
lin© Philharmėniškas Orkes
tras atvyksta šiomis dienomis.

Muzikantai, 1 
bė yra bedarbių
badauja, piktinasi ir 
minėtasis 
čiamas su 
lengvatų,
tokių lengvatų negauna.

Kartą praeityje, 1936 me
tais. panašūs unijistų muzi
kantų protestai sustabdė nuo 
grojimo čionai tuolaikinį na
cių kontroliuojamą okestrą. 
Muzikantai tikisi, kad jie tą 
gali padaryti ir dabar.

Protesto peticijoje sako, 
kad orkestro manadžeris Ger
hart von Westerman ir diri
gentas Herbert von Karajtm 
buvo veikliais nacių partijos 
nariais. Pareiškia, jog “jie 
yra atsakingi už mirtį ir iš
trėmimą daugybės muzikan
tų iš hitlerines Vokietijos.”

Sekmadienį valgysime 
skanius blyną pietus

Šį sekmadienį turėsime ne
paprastus pietus Liberty Au
ditorijoje, Richmond Hille. 
Tai bus skaniausių blynų pie
tūs. Prie blynų dar bus kep
tų silkių, dešriukių ir kitokių 
gardėsių.

Nepamirškime visi susirink
ti kaip 1 vai. ir tuojau sėstis 
prie gražiai paruoštų stalų. O 
blynus ir kitus gardėsius pri
statys mums laiku.

Patariu šeimininkėms
sekmadienį negaminti namuo
se pietų, ateiti ir savo šeimas 
atsivesti į Kultūrinį Centrą.

Blynų Mylėtojas

S?

vis gėlynui
Tūlas eks-boarddirekto- 

rius irgi prisiminė LKC 
gėlyną ir įteikė $1. Dėkui!

Gėlininkas jau rengiasi 
iš anksto nupirkt reikiamų 
daiktų — trąšų, įrankių ir 
kai ką iš gėlių. Fonde jis 
turi jau $16.50. V.

Norintiems išmokti 
plaukioti

Queens Raudonasis Kryžius 
vykdys plaukiojimo pamokas 
kas pirmadienio vakarą Rich
mond Hill High School patai-' 
poje, 114th St. ir 89th Ave. 
Viso bus 10 pamokų, po 1 va
landą. Pirmoji įvyks vasario 
21 -mos vakarą. Pamokos nie
ko nekainuoja. Aplikantai tu
ri būti ne jaunesni 16 metų.

Konfiskavo slaptos 
degtinės virtuvę

Legališkos degtinės šiais lai
kais netrūksta. Tačiau dideli 
iš degtinių pelnai akstiną ir 
nepriklausomai jos išsivaryti. 
Blrooklyne 125 McDougal St. 
Šiomis dienomis rado 250 ga
lionų talpos katilą. Juomi ga
lima per dieną išvirti $1,250 
vertes degtinės. Rado du po 
400 galionų talpos kubilus už
augtos progos.

*
pagaminto 

visiems, ne- 
padaugėjimo 

svečių bėgiu vienerių metų.
Trumpoje programoje tarė 

po žodį kitą patsai kuopos 
prezidentas Al. Velička, se
kretorius A. Gilmanas, Pilie
čių Klubo ir kriaučių darbuo
tojas K. Nečiunskas, LDS se
kretorius J. Siurba. Pirminin
kui Veličkai prie garsiakalbio 
užvedus, visa publika sudai-
nav “Kai aš turėjau kaime 1 tebesivaišinančių dainomis, 
mergelę” ir “Subatos vakarė- Rep.

Gero, skaniai 
maisto užteko 
žiūrint didelio

Prie įvairių darbų daug 
pasidarbavo Julius Kalvaitis, 
Antanas Balčiūnas, Jurgis 
Waresonas, taipgi jiems tal
kos suteikė F. Krunglys, ,G. 
Bernotą ir; gal, kai kurie kiti. 
Prie stalų patarnavo Mary 
Ann Wilsonaite ir jos draugė, 
prigelbstint pačiai komisijai. 
Jeigu ko nesužinojau, tikiuosi, 
tai dapildys pati komisija, pa
teikiant kuopai raportą.

Skaitlingoje publikoje šį 
kartą buvo daug gražaus jau
nimo. Jiel ir daugelis iš seni
mo ilgai smagiai šoki viršuti
nėje svetainėje. O apatinė sve
tainė iki pasiaunakčio aidėjo

1WO apdraudę apsaugos 
komitetas šaukia mitingą va
sario 26-tos popiečio 2 valan
dą. Jugoslavų Salėje, New 
Yorke. Tikimasi, jog komiteto 
pateiktame raporte bus la
bai įdomių informacijų vi
siems apdraudę savininkams. 
Advokatas John Abt rapor
tuos apie reikšmę IWO lai
mėjimo apeliaciniame teisme 
prieš McCarran akto įsaką 
registruotis.

Sukniasiuvią taryba 
tarsis apie streiką

23-čią šaukia visų 
Dress Joint Board 
šapų pirmininkų, 
komitetų narius j

Šaukia mitingą taikai 
apginti

“Išgelbėkite taiką!” šaukia 
American Labor Party išleis
tas lapelis. Juomi, šaukia į 
masinį mitingą visus taikos 
mylėtojus. Jis Įvyks kovo 21 
d., Manhattan Center, 34th 
St. ir 8th Ave., New Yorke.

Pareiškime sako, jog val
džios politika Formozoje, pas
tangos atginkluoti Vokietijos 
nacius, taipgi Atominės Ener
gijos 
apie 
rodo
Ragina visų partijų, visų 
žiūrų žmones pasisakyti 
taiką dalyvavimu mitinge.

Mokytojy delegacija 
į Albany

Trys mokytojų organiza
cijos bendrai vasario 21-mą 
pasiuntė specialę masinę de
legaciją i Albany reikalauti 
daugiau paskyrų mokytojų 
algų priedams ir mokyklų 
reikalams bendrai.

Komisijos pranešimai 
pabaisiškas H-bombas 
ruošimą šalies karui.” 

pa
ti ž

Unija pakėlė duoklę
Transport Workers Unija 

dauguma balsų (tiktai 49 
prieš) sutiko priimti unijos 
viršininkų pasiūlytą pakėlimą 
duoklių nuo dabartinių $2.50 
iki $3.50. Taipgi pakėlė unijų 
sąryšiui duoklę nuo dabarti
nių 75d. iki $1.25 nuo nario. 
Kėlimui duoklių priešinosi 
New Yorko, Philadelphijos ir 
kelių kitų vietų eiliniai dele
gatai. Duoklių klausimo dis- 
kusavimas paėmė daug laiko.

Konvencija taipgi nutarė 
prezidentui Quill duoti $1,600 
metinio algos priedo. Jo alga 
bus $12,000 metams.

Delegacija keliavo specia
liais traukiniais. Ją sudarė 
Mokytojų Unija, Citywide 
Grass Roots Komitetas, taip
gi High School Mokytojų Są
junga. Delegacija jau iš ank
sto turėjo susitarusi pasima
tymus su gub. pavaduotoju 
George B. DeLuca, su Seime
lio daugumos ir mažumos ly
deriais, taipgi su* savo sena- 
t o r i a i s ir ass e m b 1 y m a n a is.

Mokytojai reikalauja pri
dėti .apie šimtą milijonų do
lerių paskyrų mokyklų veik
lai. Su tokiu priedu1 gal ga
lėtų pakelti mokytojų algas 
iki $4,500, o aukščiausią iki 
$9,500 ; taipgi pagerintų pen
sijas.

SUNKVEŽIMIS APSIVERTĖ
Skersai gatvę nuo Laisvės 

ant lllth St. apvilto milžiniš
kas sunkvežimis, tarsi būtų 
vaiko žaislinis. Iš apylinkės 
subėgę vyrai greit iškėlė vai
ruotoją ir su juomi buvusį 
kitą asmenį, nuvežė į ligoninę.

Marininkas Nicholas Ce- 
lalis, 48 m., rastas miręs Jer
sey City prieplaukoje ties lai
vu, kuriame jis dirbo.

gub.

Nori palaikyti seną 
samdos sistemą

Buvusio republikono
Dewey uždėtoji New Yorko 
uostui Waterfront komisija 
Įsakė vaitoti samdos sistemą 
labai panašią tai, prieš kurią 
iaivakroviai ir kiti uosto dar
bininkai kovojo ir kurią at
metė. Skirtumas bus toks:

Pirmiau darbininkas turė
jo stovėti eilėje ir laukti iki 
boselis jį iš eilės išpeš, pamos

Dabar nuėjęs darbo ieš
koti ras savo vardą užrašytą 
ant lentos, jeigu jį šauks dirb
ti. Jeigu nešauks, pasižiūrėjęs 
į tuščią lentą, eis namo, po 
praleidimo laiko ir pinigų 
atvažiavimui į darbą.

Unijistų reikalavimas bu
vo, kad samda eitų per uni
ją. Į darbą pašauktų iš eilės, 
kad visi reguliariai darbinin
kai gautų progą užsidirbti. Ar 
dabar unijistai komisijos įsa
ką priims, pamatysime ateityj.

Brooklyne areštavo 
įtartus gemblerystėje

Praėjusį. šeštadienį po 
Brooklyną vykdytoje ablavoj 
suimti 29 asmenys, įtarti esant 
gemblerystės vedėjais, turin
čiais su gembleriais ryšių, ar 
žinančiais apie juos. Sako, 
kad iš suimtųjų 13 vyrų ir 
3 moterys teikė policijai pa
geidaujamus parodymus Kiti 
12 vyrų ir 1 moteris atsisakė 
kalbėti. Jie sulaikyti po $5,- 
000 iki $25,000 kaip liudyto
jai.

Vieno, bute rado sūrio dė
želėje įsitaisytą elektronišką 
prietaisą, per kurį kožnas pa
šaukimas tūlo gemblerių nu
merio telefonu, tuoj suskam
bėdavo į vieną iš kelių jo 
bute suvestų priimtuvų. Apa
ratą įsitaisyti jis išmoko bū
damas mil kariškoje tarnyboje.

New Yorke areštuotas ja- 
maikietis Charles Smith, 28 
Inetų. Skelbiama, kad z jis 
prisipažino įvykdęs 750 apvo
gimų. Kur pasipindavo prie 
durų namiškiai, jis prisistaty
davo pirkinių išnešiotoju.

Spėjama, kad telefonų per- 
iminėtojai pasiklausydavo ir 
policijos pašaukimų telefonu.

Vasario 
New York o 
narių, visų 
taipgi šapų 
bendrą, susirinkimą apsvarsty-' 
ti streiko klausimą. Įvyks tuo
jau po darbo, 4 vai., Manha
ttan Center.

ji 
suknelių 

darbi n in-

Šis būtų 
industri-

Jeigu streikas įvyktų, 
paliestų apie 80,000 
siuvimo indu stri j os 
kų Didžiajame New 
artimose apylinkėse, 
pirmasis Strikas toje 
joje nuo 1933 metų.

Unijos su firmomis' senasis 
kontraktas baigėsi sausio 31 
d. Buvo pratęstas mėnesiui. 
Pratęsimas baigiasi vasario 28 
dieną, ateinantį pirmadieni.

Unija pastatė 12 reikala
vimų. Vyriausieji yra:

Pridėti algos ir padidinti 
minimum mokestį.

Didesnio samdytojų 
kesčio gerovėsi fondams.

Mokesties už legalius šven
tadienius, nežiūrint, kiek iš
dirbta laiko pirm tų šventadie- 
n i ų.

Suregistruoti kontraktorius 
pagal ilgį jų išdirbto firmoms 
laiko. <• •

Nustatyti darbo 
taip, kad nebūtų 
tarp dirbamo mieste 
damo i užmiesčius.

Kntraktu apimti 
tiktai siuvėjus, bet
nėtojus ir visus, kurie dirba 
bent koki darbą sąryšyje su 
siuvykla.

jnio-

kainas 
skirtumo 
ir išd uo

ne vien 
išsiunti-

Arnold Kreimeycr, 40 m., 
mirė po pavalgymo namie, 
žmona tik susirgo. Likučius 
to valgio paėmė laboratory on 
tyrinėti.

PARDAVIMAI
Parsiduoda laikrodžių krautuve 

(Jewelry store). Gerai įsisteigęs 
biznis, miestelis smarkiai auga. Jei 
norintis mokytis laikrodžių ir auk
sinių daiktų taisymo amato pirktų, 
tai aš išmokinčiau. Pardavimo prie
žastis — savininkas išvažiuoja j pie
tus. Kreipkitės:

O. K. JEWELRY 
Railroad Ave., Ronkonkoma, N. Y.

Tel. Ronkonkoma 9-8664
(35-39)

&

nmME

VINCAS SODAITIS

Planuoja didinti 
lėktuvą stotį

New Yorko uosto autorite
tas planuoja didinti ii’ gerin
ti International Airport, esan
ti Idlewild, Queens. Numaty
ta tam išleisti $60,000,000,

Airporto reikalams panau
dos. 5,000 akrų plotą žemės. 
Sudarys sąlygas vienu kar
tu iškrauti ir prikrauti 140 
milžinų keleivinių ir prekinių 
lėktuvų. Sako, jog jau nu
matyti ir rendauninkai toms 
naujoms patalpoms.

Centre pasatys 11 blokų 
ilgio > International Arrival 
Building. Jame įrengs būti
niausius iš lėktuvų išsėdan
tiems patarnavimus. Dešimtis 
kitų centrinių pastatų tarnaus 
tolimesniems keleivių, firmų 
personalo ir šiaip užeigų rei
kalams.

Statybas pradės šį rudenį. 
Tikisi užbaigti 1959 ar I960 
metais. Tuomet stotyje dirbs 
apie 16,500 darbininkų. Da
bar dirba 10,162. Keleivių 
per metus tikisi 8,500,000.

Svečių priėmimas 
brangiai atsieina

Miesto valdžia nori padi
dinti Komercijos biuro ir Pub
lic Events (svečių priėmimo) 
štabą nuo dabar esamų 17 i- 
ki 59. Reikalauja paskirt tam 
tikslui $557,372, tai yra $426,- 
796.50 daugiau, negu 
išleidžiama šiais metais.

Miestui dabar daug
nuoja priėmimas visų poniškų 
elgetų. Atvykę su tarbomis į 
Wash ingtoną, atvyksta 
Now Yorką pabaliavoti. 
joro komitetas turi jiems
siems kelt oficiališkas priimtu
ves. Tas suėda baisiai 
laiko ir pinigų;

Greta visokių seniau 
kusių sosto, naujųjų 

'iš savo šalies darosi vis 
giau ir daugiau. Yra si
mų, kad bėgiu ateinančių me
tų gali prisieiti 
Čiangą.' O tokį

1Į automatą su 
liais pagirdyti.

iam

kai-

Ma-
vi-

nete- 
b ūglių 

dali

parsivežti ir 
negi nusivesi 
dviem is nike-

Strip tease aktorė Ann Gė
rio buvo labai nustebusi, kai 
sužinojo, jog jos “privatinio” 
telefono klausėsi periminėto- 
jai. Ji sako: “Tas manyje su
kelia tokį jausmą, tarsi mau- 
dyčiausi stiklinėje”

Scalise pasidavė
Ieškomas kaip įkaitintas 

piktnau'dojime unijos gerovės 
?dridų, buvęs pastatų' darbinin
kų unijos viršininkas George 
Scalise pats pasidavė. Atvyko 
Į prokuratūrą su advokatu. Jo 
advokatas tikrino, kad Scalise 
tuo tarpu buvęs Chicagoje, ne
žinojęs, kad jis šaukiamas 
pas teisėją. Jį tuojau paleido 
po $10,000 kaucija iki teismo.

Scalise ir kiti du yra kalti
nami išnaudojime $540.000 
unijų pinigų. Scalise sakėsi' 
esąs nekaltas.

32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y
Telephone: EVergreen 4-8174

NEW YORK
REAL ESTATE

PARDUODA SAVININKAS—tuo
jau užimt inas Merrick apylinkėj. 
Gražus mūrinis Veneer Cape Cod. 
4 miegrūmiai, 2 maudynės, medinis 
frontas, 100x00, ištaisytas skiepas 
su dideliu baru, Jalousied patio, 
daug kitų pagražinimų.— $25,000. 
Pamatymas pagal sutarti.

Šaukite: :FR. 9-5746
(38-41)

OPPORTUNITIES 
BUSINESS

PLUMBING and ELECTRICAL
įsteigta 42 metai, seniausias Bronx
ville, 2 t rokai, inventory ir Good 
will. Nupigintai $10,000. Turime 
parduoti iš priežasties kitų interesų.

Tel, Deerfield 7-8810
(38-40)

Degtindarius areštavo
Areštuoti trys jauni vyrai 

kaip savininkai nelegalės deg
tinės darymo Įstaigos, kuri bu
vo atrasta 125 MacDougal St., 
Brooklyne. Du yra brookly- 
niečiai, vienas N. Massapeoua 

pogyventojas. Juos sulaikė 
$2,000 kaucijos kiekvieną.

PASITIKO EINANT
Iš BANKO

iNewyorkiete Mrs. Bryant 
buvo išsiėmusi iš banko $350 
atmokėjimui už pataisas na
mu. Netoli Greene Ave., 
Brooklyne, ją pasitiko plėši
kas. Grasinęs nušauti, jeigu ji 
spiegtų. Gavęs pinigus, pabo

jogo autom obi Ii ūmi, kuris 
laukė su šoferiu prie rato.

Kerštinčius s vyras 
Colon padegė nuo jo 
rusios žmonos butą, 
sant namie. Tačiau 
prie vaikų pasilikusi
ka tai matė, greit iššaukė pa
galbą. Vyras areštuotas.

Julio 
atsisky- 
jai ne
buvusi 

kaimin-

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys vienam vyrui. Labai patogioje 
gyvenimui vietoje, arti restaurantų 
ir prie geros transportacijos. Prašo
me kreiptis bile laiku: 105 So. 3rd 
St., Brooklyn, N. Y.

(38-39)

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs barberys. Ge

ram darbininkui, geras atlyginimas. 
Labai reikalingas darbininkas, tad 
būtų‘gerai, kad tuoj atsilieptų. Dėl 
daugiau informacijų prašome kriep- 
tis po 122 Flushing Ave., (prie Navy 
Yard), Brooklyn, N. Y.

(38-40)
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Pas AMERLING
CHEV. 2 durim, Pilnai 
Įrengtas ................... $1050
STUDE. 4-Durim, Pil
nai įrengtas., Hyd.....
CHEV. 4-durim, Pil
nai įrengtas ..............
CHEV. 4-durim, Pilnai 
įrengtas .....................

Daug Kitų Didelių Pirkinių 
MERLIN Q

Bay Parkway & 60th St. 
Brooklyn 

Telefonas BE. 6-8131

’54

’51

’53

’51

595

950

595

T

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

%

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR&GRILL

TONY’S
PETRAS KAPICKAS UF-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. ¥.

Gerai Patyręs Barberla

426 Lafayette St 
Newark, 5, N. J 

MArket 2-6172

NEW YORK
MALE and FEMALE

PUIKIAUSI DARBAI. Guolis vie- 
toje. Virėjai, namų ruošos darhU 
ninkai ir auklės.

MAGDA SANDE
Employment Agency 

6119 — 5th Ave., B’klyn.
GEdney 9-6689 — GEdney 9-8531

REAL ESTATE

GARDEN CITY. Parduoda savinin
kas nupigintai. (Sav. persikelia). 
Gražūs 3 aukštų angliški namai — 
didelė Central hall, knygynas, pil
nas valgymui kambarys, 4 miegrū
miai, 3i maudynės, pilnai naujai iš- 
dekoruotas, labai ari i mokyklų. 
Greitam pardavimui tik $29,500. 
Kviečiame pamatyti, šaukite PI. 
6-0118.

(34-40)

NUPIGINTAI — 
PARDUODA SAVININKAS 

BELLROSE
Tuojau užimamas, 1 šeimos mūri
nis, semi-detached, dideli rūmai, 3 
miegrūmiai, pilnas gyvenimui rū
mas, pilnas valgymui rūmas — 2 iš
taisyti rūmai skiepe, Ii maudynių, 
daug ekstra įrengimų. Patogu j mo
kyklas. Greitam pardavimui tik 
$14,500. Pamatymas pagal sutartį.

šaukite FL. 6-6423
(36-38)

NUPIGINTAI — \
PARDUODA SAVININKAS 

Franklin Square (Persikėlė)
Tuojau užimamas, 41 metų senumo, 
5 rūmų Cape-Cod. Talpus attic. Mū
ro ir Fieldstone, ištaisytas skiepas, 
virš-dydžio attached garadžius, ant 
60x100. Patogu j mokyklas, 
tam 
m as

Grei- 
pardavimui $16,000. Pamaty- 
pagal sutartį.

Primrose 5-9124
(36-38)

PARDUODA SAVININKAS 
LAURELTON (Persikėlė) 

Tuojau užimamas, 8 rūmai, 3 dideli 
miegrūmiai, mūrinis. 2 maudynės 
(viena Hollywood), atskiri gyveni
mui rūmai. Arti mokyklų. Greitam 
pardavimui $16,800, (Taipgi par
duodame ir rakandus). Pamatymas 
pagal sutartį.

LA. 8-1089
(36-38)

PRIE VANDENIO. MASSAPEQUA. 
Tuojau užimama. Pilnai išforni- 
šiuotas; 3 miegrūmiai, Hollywood 
virtuvė. Dideli porčiai, salionas ir 
valgymo rūmas; trippie track, 
storms ir screens. Aliejum šildoma. 
Vasarnamis iš Knotty 
dų prieplauka. Turite 
įvertint. SU. 1-4751.

Pine. 5 pė- 
matyt, kad

(37-39)

PARDUODA SAVININKAS—FLA
SHING. 9 rūmų medinis ir asbestos 
—šingelluotas. 4 miegrūmiai,t atski
ri gyvenimui ir valgymui *rūmai, 
sun porch, spalvuotų tile stikle su
dėtų maudynė — lašai. Moderninė 
virtuvė. Daug ekstra įrengimų. Grei
tam pardavimui tik $25,000. Kvie
čiame pamatyti, šaukite FL. 8-4458 

(37-40)

PARDUODA SAVININKAS—MAS- 
PETH, — TUŠČIAS. 2 šeimų de
tached (4 ir 5 rūmai), 2 karam ga
radžius. Puikiausiose sąlygose, arti 
mokyklų ir transportacijos. Greitam 
pardavimui tik $16,700. Pamatymas 
pagal sutartį.

Tel. HA. 4-2730
(37-39)

PARDUODA SAVININKAS - BELL- 
ROSE. Tuojau užimamas. 9 metų 
senumo Cape Cod. 3 miegrūmiai (7 
rūmai), arti mokyklų. Ideališka del 
šeimos su vaikais. Kviečia pamatyti.

1810 Newbridge Road
Tel. SU. 5-2213

(37-40)

PARDUODA SAVININKAS. (Persi
kelia.) Baysville (North Shore. Cape 
Cod ant 125x125. Tirštai medžiais ap
augęs plotas 2 miegrūmiai, didelė 
virtuvė ih valgymui rūmas, pastogės 
plotas-attic. 3 minutės j beaches, mo
kyklas ir krautuves. Greitam parda
vimui tik $13,900. Pamatymas pa
gal sutartį.

Tel. TW. 5-3936 J.
(37-39)

SCARSDALE — apylinkėje Beach 
Hill, savininkas parduoda už $35,000 
savo 3 miegrūmių, 2% maudynių 
split, level namus. Moderninė virtu
vė, žaislų rūmas, didelis plotas že
mės.

HELEN R. JENKINS 
Tel. SP. 9-5300

(38-40)

PARDUODA SAVININKAS —
OCEANSIDE, tupjau užimamas, 5 
rūmai, 5 metų senumo, Cape Cod. 
su plytiniu frontu, erdvus attic (ga
lima patalpinti 2 didelies lovas), 
pilnas skiepas, attached garadžius 
ir daug ekstra dalykų. Arti 
lų ir bažnyčių. Puikiausia 
Greitam pardavimui tik 
Kviečiame pamatyti.

Tel. RO. 4-5206

mokyk- 
sekcija. 
$14,700.

(38-41)

NUPIGINTAI PARDUODA SAVI
NINKAS — Syosset, (1 Apple 
Street), tuojau užimtinas, 5 rūmų 
Cape Cod, su maudyne, Greenhouse 
ir garadžius, ant turtingai apdabin- 
to kiemo. Kampinis žemės ^plotas. 
Labai arti prie mokyklų ir t ra Re
port aci jos. Daug ekstra įrenginį 
šiose patogiuose namuose. Greitam 
pardavimui tik $15,500. Kviečiame 
pamatyti. 5 minutės nuo stoties.

(38-42)

pusi. Laisve (Liberty) Ketvirtad.,vasario (Feb.) 24,1955

(

4




