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KRISLAI
Palociai po žeme. 
Tuoj bus pavasaris.
Jovarui 75 metai.
Atžymėta.

Rašo R. Mizara

Rašydamas apie baigiamą 
taisyti Leningrado subvę (me
tro), New York Times kores
pondentas sako, jog šiandien 
tame mieste yra pastatyti po 
žeme palociai.

Kai Petro Didžiojo laikais 
Leningradą pradėjo statyti, 
turtingieji ten statėsi palocius 
viršuje, o šiandien statomi pa
lociai giliai žemėje.

Tie požeminiai palociai yra 
subvės (naujo požeminio ge
ležinkelio, kurį Tarybų Sąjun
goje vadina “metro”) stotys. 
Jos išpuoštos dailiau nei Mas
kvos metro stotys: tikri palo
ciai, kuriems dailininkai Įdė
jo daug savo talento ir darbo.

•

Leningradas buvo pastaty
tas pelkynuose.

Po miestu žemė “skysta”. 
Todėl, kai pradėjo tiesti pože
minį traukini, inžinieriai susi
dūrė su klausimu: kur, kaip 
jį pravesti ?

Pagaliai^ susekta, kad gi
liai, žemėje, yra storas molio 
klodas. Na, ir ten ant tos mo
lingos žemės ir buvo išvestas 
11 kilometrų ilgumo geležin
kelis. Jis jau neužilgo pradės 
veikti.

Mokslas ir ryžtas nugali vi
sus sunkumus, stovinčius kely
je į progresą.

Įžengėme jau i kovo mėnesi.
Už savaitės k'tos prasidės 

tikrasis pavasaris: dienos il
gesnės, oras šiltesnis, palan
kesnis gyvenimui.

Lai nebūna nei vienos lietu
vių! kolonijos, kurioje šiemet 
nebūtų suruošta didesne ar 
mažesnė, vienokia ar kitokia, 
pramoga mūsų spaudai tvir
tinti.

Galvokime ir apie tai, ką 
vasarą darysime: kokius pik
nikus, kiek ir kur jų turėsime.

š. m. sausio 12 d. sukako 
lygiai 75 metai žymiajam Lie
tuvos liaudies poetui Jovarui.

Jovaro tikrasis vardas ir pa
vardė — Jonas Krikščiūnas, 
b^t jis mums kažin kaip arti
mesnis Jovaro vardu panašiai, 
kaip Vincas Mickevičius lyg ir 
artimesnis Kapsuko vardu.

Jovaras pradėjo rašyti eilė
raščius 1903 metais — vadi
nasi, prieš virš 50 metų.

Rašyti jis turėjo talentą, o 
1905 metų revoliucinis sąjū
dis jį akstinte akstino kurti — 
kurti dainas, artavojančias 
liaudį ryžtu ir noru kovoti 
prieš priespaudą.

Ir Jovaras-Krikščiūnas pa
tapo lietuvių tautai mielas ir 
brangus poetas.

Neužilgo Lietuvos Valstybi
nės grožinės literatūros leidy
kla išleis Jovaro pilną raštų 
rinkinį.

Apie šį seniausią Lietuvos 
poetą mes išspausdinsime Ju
liaus Butėno straipsnį sekamo 
Šeštadienio Laisvėje.

•
Wilvriuje vienoje biblioteko

je buvo atidaryta paroda 1905 
•1907 metų revoliucijos judė
jimui atžymėti.

“Tiesa” rašo:
“Didelį susidomėjimą suke

lia skyrius, kuriame vaizduo-

Reakciniai demokratai su republikonais

Senato komitetas atmetė 
mokesčių mažinimo planą

Įtempta padėtis Artimuose Rytuose

Egiptas skundžia Izraeli
Jungtinių Tautų Tarybai

Washingtonas. — Senato 
finansinis komitetas 9 bal
sais prieš 6 atmetė pasiū
lymą sumažinti eilinių žmo
nių įeigos mokesčius-taksus 
ant $20 asmeniui. Prieš bal
savo 7 republikonai ir du 
persimetę reakciniai demo
kratai, senatoriai Byrd iš 
Virginijos ir George iš 
Georgijos. Jie abu balsavo 
laužydami savo partijos dis
cipliną, panašiai, kai gero
kas skaičius diksikratų bal
savo šiuo klausimu su repu
blikonais ir atstovų bute.

Likusieji šeši demokrą^ai 
komiteto nariai padarė ei
lę pasiūlymų, pridėti vieno
kius ar kitokius pataisy
mus, kad kaip nors suma
žinti įeigos mokesčius, bet 
tie pasiūlymai dviejų minė
tų pagalba buvo atmesti.

Praeitais metais, kaip ži
noma, Eisenhowerio admi
nistracija per Kongresą 
praspraudė įstatymą, pagal 
kurį didžiųjų korporacijų

Prezidentas pasirašys po 
kongresinių algų pakėlimu

Washingtonas. — Atstovų 
butas ir senatas jau nuta
rė pakelti visų Kongreso na
rių algas iki $22,000 me
tams. Iki šiol jie gaudavo 
$15,000. šis įstatymo pla
nas dabar randasi pas pre
zidentą Eisenhoweri, kuris 
jį turi patvirtinti. Prane
šama, kad nėra abejonės, 
jog Eisenhoweris pasirašys 
ir Kongreso nariai nuo da
bar uždirbs arti 50% dau
giau, negu iki šiol.

Algos panašiai pakeltos ir 
federaliniams teisėjams.

Čiangas dar turis vilties 
atkariauti Kinijos plotus

Taipei. — čiang Kai-še- 
kas pareiškė Formozoje be
silankančiai amerikietei se
natorei Margaret Chase 
Smith, kad jis dar turi vil
ties atkariauti Kinijos že
myną. Jis sakė, kad iš Ame
rikos jis norėtų “moralinės 
ir medžiaginės paramos,” 
bet, sakė jis, Amerikai ne
prisieitų siųsti savo pėsti
ninkų jėgų jo pagalbai.

Čiangas kalbėjosi su sena
tore Smith per vertėją, sa
vo žmoną Mme. čiang.

New Orleans. — Karinis 
B-47 orlaivis nukrito ir 5 
asmenys žuvo. Trys jų bu
vo orlaivio įgulos nariai, li
kusieji du — civiliai, ant 
kurių namo orlaivis nukri
to.

jamas valstiečių bruzdėji
mas...”

Sausio 22 d. buvo vilniečių 
susitikimas su tų revoliucinių 
įvykių dalyviais, kurių, be 
abejojimo, dar nemaža yra 
gyvų.

taksavimas buvo žymiai su
mažintas. Korporacijoms 
sumažinta bendrai ant su
mos, kuri du kart didesnė, 
negu būtų sumažinti eilinių 
žmonių mokesčiai sudėjus 
visus po $20.

Unijos yra nurodžiusios, 
kad Eisenhowerio adminis
tracija niekad nekalbėjo 
apie pavojų biudžetui ir 
“eikvojimą,” kuomet prisi
ėjo mažinti didžiųjų korpo
racijų pelnus, bet kai prisi
eina liesti eiliniu žmonių 
naštos palengvinimą, Eisen
howeris staiga, pasidaro la
bai praktiškas ir “atsar
gus.”

Kinija jau paskyrė 
pasiuntinį Belgrade
Pekinas. — Liaudies Ki

nija, kuri neseniai užmezgė 
diplomatinius ryšius su Ju
goslavija, jau paskyrė savo 
ambasadorių. Jis !yra Wu 
hsi-chuanas, užsienio reika
lų vice-ministras. Jugosla
vija greitu laiku paskirs sa
vo ambasadorių Pekine.

Dublinas. — Mme. Vijapa 
Lakšmi Pandit, Indijos am
basadorė Londone, atvyko 
Airijon, kur ji prisistatė 
prezidentui Sean O’Kelly. Ji 
vienu metu bus ambasadore 
abiejose šalyse, bet dau
giausia laįko praleis Lon
done.

Balkanų pakto ministrai 
tariasi turky sostinėje I l

Ankara.—Čia tariasi Tur
kijos, Graikijos ir Jugosla
vijos užsienio reikalų mi
nistrai. Šios trys šalys yra 
sudariusios karinį paktą. 
Pasitarimai tęsis keturias 
dienas.

Pranešama, kad vienas 
šių pasitarimų tikslų yra 
pagerinti santykius tarp 
Graikijos ir Turkijos. Tie 
santykiai ypatingai pablo
gėjo, kada Graikija pradėjo 
reikalauti per Jungtines 
tautas jai atiduoti Kipro 
salą. Nors Kipro gyvento
jų dauguma yra graikų kil
mės, ta sala arčiau Turki
jos ir Kipre gyvena nemen
ka turkiška mažuma. Pa
sėkoje Turkija irgi turi 
pretenzijų į Kiprą.

Potashas išvažiuoja
New Yorkas. ’— Šį penk

tadienį į Lenkiją išvažiuoja 
Irvingas Potashas, buvęs 
kailiasiuvių unijos pareigū
nas ir komunistų vadas. Jis 
sėdėjo kalėjime po vienos 
bylos kaip komunistas ir 
prieš jį buvo rengiama ki
ta byla, bet jo advokatai iš
sirūpino leidimo išvažiuoti 
užsienin.

ORAS NEW YORKE
Giedra ir vešu

Komunistų vadovai 
laisvi po užstatu

Dennis, Gates, Williamson, Winter, Stachel 
atsėdėjo bausmes, bet vėl buvo suareštuoti, 
paskui išleisti po nedidelėmis kaucijomis

New Yorkas. — šeši žy
mūs komunistų vadai, ku
rie buvo nuteisti penke- 
riems metams kalėjimo, 
baigė atsėdėti savo baus
mes. Jie buvo išleisti po 
trijų metų, aštuonių mėne
sių ir vienos dienos, atskai- 
tant už gerą elgėsi kalėji
me, kaip to reikalauja įsta
tymas.

Tie vadai yra tos partijos 
generalinis sekretorius Eu
gene Dennis ir to komite
to nariai John Williamson, 
Benjamin Davis, Stachel ir 

i Carl Winter bei “Daily
Worker’io” redaktorius 
Gates.

Davis tuojau buvo iš Ter
re Haute, Indiana, kalėji
mo nuvežtas į kalėjimą 
Pittsburghe, nes jis išanks- 
to buvo nuteistas dar še
šiasdešimt dienų už “panie
kos parodymą” teismui.

Kiti penki vadai tuojau 
buvo suimti ir apkaltinti po 
kitu Smitho akto punktu. 
Bet jų advokatai buvo pri
rengę kaucijas ir jie po tuo 
užstatu buvo paleisti.

Sovietų kolūkiečiu delegacija 
*- i- J

aplankytų lowos farmerius, jei 
Amerika jiems leistų įvažiuoti
Maskva.—Tarybinis laik

raštis “Sielskoje Choziajst- 
vo” sako, kad lowos laik
raštis “The Des Moines Re
gister” pasiūlė, jog Tarybų 
Sąjungos valstiečių-kolūkie- 
čių delegacija aplankytų 
Iowa ir p a s t u d i j uotų 
kukurūzų (“kornų”) ir 
kiaulių ūkius Amerikoje.

“Sielskoje Choziajstvo” 
sako, kad tarybinių kolū
kiečių ir agronomų delega
cija mielai apsilankytų 
Amerikoje, jeigu jiems bū
tų duodamos įvažiavimo vi
zos. Tarybų Sąjunga, sako 
tas laikraštis, iš savo pu-

Komunistai tvirtina, kad Andhros /

rinkimų rezultatai yra klastuoti
New Delhi.—Indijos pro- 

vincijoje Andhroje jau'Jpra- 
dėta skaityti rinkimų rezul
tatus. Prieš rinkimus Kon
greso partija reiškė baimę, 
kad komunistai gali tuos 
rinkimus laimėti, nes bied- 
nų valstiečių tarpe jie ten 
labai stiprūs.

Rinkimai tęsėsi kelias sa
vaites. Dar rinkimams ei
nant komunistai pradėjo iš
kelti, kad gyventojai tero
rizuojami, kad kaimubse 
dvarininkų mušeikos dau
gelyje vietų neprileidžia

John Williamson ir Jack 
Stachel buvo automobiliu 
atvežti iš Danbury, Conn., 
kalėjimo, kur jie sėdėjo, į 
New Yorką, ir Foley Sq. 
teisme juos vėl apkaltino. 
Vienok teisėjas Clansey nu
statė tik $5,000 k a u c i j ą 
kiekvienam ir Grace Hut
chins, pasiturinti sena pa- 
žangietė, sudėjo užstatą. 
Williamsonas ir Stachel da
bar laisvėje.

Dennis buvo paleistas iš 
Atlantos kalėjimo ir atvež
tas teisman, suimtas iš nau-1 
jo, bet taipgi paleistas po
kaucija. Su1 juo radosi 
Gates, kuris perėjo tą pačią 
procedūrą. Jie abu paskui 
atvažiavo New Yorkan.

Winteris, paleistas iš Lea- 
venswortho kalėjimo, buvo 
suimtas ir nuvežtas į Kan
sas City, kur ir jam buvo 
padėtas užstatas . Jis tuo
jau išskrido į Detroitą.

Visus išlaisvintuosius svei
kino jų šeimos nariai ir ar
timieji. Jutra buvo apspitę 
laikraštininkai ir filmų bei 

i televizijos fotografai.

sės mielai priimtų Ameri
kos farmerių ir žemės ūkio 
specialistų delegacijas, ku
rios norėtų apsilankyti So
vietuose.

Washingtonas. — Valsty
bės department© pareigūnai 
sako, kad jie dar nežino, ar 
tarybinių kolūkiečių dele
gatams būtų duodamos įva
žiavimo vizos. Valstybės 
departmentas nieko nežino
jo apie “-Des Moines Regis
ter” puslapiuose tūpusį pa
kvietimą ir tas pakvietimas 
nebuvo iš valdžios pusės 
inspiruotas.

valstiečių prie balsavimo 
urnų.

Dabar jau pradėta skelbti 
pirmuosius rezultatus. Pa
gal tuos pirmus rezulta
tus Kongreso partija jau 
laimėjo 24 vietas iš 34, ko
munistai tik vieną, socialis
tai 2, nepriklausomi 6. Nors 
tai tik maža dalis rezultatų, 
bet komunistai nurodo, kad 
tai negalimas dalykas, kad 
toks partijų santykis egzis
tuotų.

Komunistai planuoja pa
skelbti, kad rinkimai visiš
kai suklastuoti.

Egiptas protestavo prieš 
Izraeli oficialiame laiške, 
kuris buvo atsiųstas dabar
tiniam J. T. Saugumo Ta
rybos pirmininkui Šėlimui 
Sarperiui, turkui. J. T. pa
liaubų komisija savo prane
šime Saugumo Taryboje ir
gi sako, kad susirėmimą 
pradėjo izraeliečiai.

Demonstracijos Gazoje
Gazos miestelyje, kuris 

egiptėnų okupuotoje Pales
tinos zonoje, vietiniai ara
bai pravedė demonstracijas 
prieš Jungtinių Tautų pa
liaubų komisiją. Jos buvei
nė buvo apmesta akmeni
mis ir J. T. vėlia v a nu
traukta nuo stiebo. Nors 
ta komisija padarė raportą, 
kuris kaltina Izraelį, arabų 
nacionalistai jaučia, kad 
komisija perdaug pataikau
ja Izraeliui ir prileidžia to
kius užpuolimus.

Egipto spauda slepia
Kairas. — Visį/EgiptO 

laikraščiai aštrftu protes
tuoja prieš Izraeli, bet tuo 
pačiu laiku nei vienas laik
raštis nemini, kokius sun
kius nuostolius egiptėnai 
aplaikė. Valdžia taipgi ban
do neprileisti nacionalistų 
demonstracijų prieš Izraelį. 
Stebėtojai mano, kad Nas- 
serio vajdžia bijo, kad to
kios d e m o n s tracijos, nu
kreiptos prieš Izraeli, pas
kui gali būti atkreiptos 
prieš ją pačią, kad susida
riusia padėtimi gali pasi
naudoti kraštutiniai nacio
nalistai iš Musulmonų Bro
lijos ir panašūs elementai.

Izraeliečiai atsikerta ►
Tel Avivas. — Izraelio 

spauda sako, kad Jungtinių 
Tautų komisijos praneši
mas, jog Izraelis kaltas, ne
paremtas. Egiptėnai viską 
išprovokavo, sako Izraelis, 
kad parodyti kitoms arabiš
koms šalims savo karingu
mą ir stiprybę. Egiptas ga
vo diplomatini smūgį, sako 
Izraelio spauda, kai Irakas 
pasirašė sutartį su Turkija 
ir Egiptas žygiais prieš Iz
raeli bando sudaryti įspūdį 
Libane, Sirijoje ir Saudi - 
Arabijoje.

Darbiečių laikraštis “Ha- 
davar” sako, kad visi rimti 
elementai Izraelyje ir Egip
te nori taikos. Kraštuti
nių nacionalistų spauda, 
betgi, sako, kad “jeigu rei
kės, mes galime nužygiuo
ti iki Kairo Egipte ir Ama
no Jordane vienu metu...”

Jungtinės Tautos.—Egip
tas patiekė protestą prieš 
Izraelį Jungtini ų Tautų 
Saugumo Tarybai. Tame 
proteste egiptėnai kaltina 
Izraelį kaip agresorių. San
tykiai tarp šių dviejų šalių 
dabar labai įtempti ir pra
nešama, kad Egiptas ir Iz
raelis koncentruoja kari
nius dalinius prie viena ki
tos pasienio.

Dar keli sužeisti egiptė
nai numirė ir dabar užmuš
tųjų egiptėnų skaičius sie
kia 39, sužeistųjų 32. Izrae
liečiai irgi nukentėjo, nors 
lengviau, bėt jų nuostoliai 
dar nežinomi.

J. A. V. dar skolingos 
Pontėcorvui $15,000
Washingtonas. — Ameri

kos ižde randasi $15,000 če
kis, kuris išrašytas moksli
ninko Bruno Pontecorvo 
vardu. Bet tas čekis var
giai jam bus pasiųstas 
Maskvon.
Pontecorvo, italų-britų ato

minis mokslininkas. J950- 
ais metais išvyko Tarybų 
Sąjungom kur dabar gyve
na ir užsiima atominiais ty
rinėjimais. Amerika jam 
skolinga tiek pinigų už tam 
tikrą patentą.

Amerikiečiai jam tos su
mos neįteiks, nes jį skaito 
“dezertyru” iš vakarietiš
ko pasaulio.

Amerikos ir Liaudies Kinijos 
konsulai tarėsi Šveicarijoje

Ženeva. — Amerikos kon
sulas Šveicarijoje Frankli
nas Gowenas ir Liaudies 
Kinijos konsulas Šen Pin- 
gas susitiko čia ir tarėsi 
apie dvi valandas. Tai bu
vo dešimtas iš eilės šių dvie
ili konsulų pasitarimas ke
lių mėnesių bėgyje. Ameri
kos konsulas sakė kinui, 
kad Kinijoje dabar randa
si 41 civilinis amerikietis 
kalinys. Jis reikalavo, kad 
Kinija juos išlaisvintų.

Kinijos atstovas atsakė, 
kad “joks amerikietis ne
laikomas Kinijoje be pa
grindo.” Jis sakė, kad visi 
kalinamieji amer i k i e č i a i 
kuom nors prasikalto prieš 
Kinijos liaudies režimą, su
laužė šalies įstatymus ir 
dabar atsėdi savo bausmes.

Suimtųjų amerikiečių tar
pe randasi gerokas skaičius 
krikščioniškų misijonierių.

‘Kairas. — Egiptėnų poli
cija šovė į Gazoje demon
struojančius arabus tremti
nius iš Palestinos ir septy- 
nius jų sužeidė. Demon
strantai reikalavo skelbti 
karą Izraeliui.

Viena. — Austrijos kata
likų žinių agentūra sako, 
kad Lenkijoje vyksta kuni
gų ir vienuolių suėmimai.

Virš 15 milijonų Kanadoje
Ottawa.—Kanada pasku

tiniu apskaičiavimu jau tu
ri virš 15 milijonų gyvento
jų — 15,439,000. Per vie
nerius metus g y v e nt o j ų 
skaičius Kanadoje padidėjo 
ant arti pusės milijono.
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POLICIJA IR ALGOS
•NEW YORKO MIESTO policijos komisijonierius 

Francis W. H. Adams aną dieną pareiškė, kad didmies- 
‘čio policmenų algos yra labai mažos.

Girdi, šimtai profesijų, reikalingų mažesnio ap
mokymo, savo darbininkams moka didesnes algas, kaip 
New Yorko miestas kad moka savo policijai.

0 kadangi policmenų algos mažos, tai daugelis jų 
griebiasi už kyšių ir kitokių “šalutinių priemonių.” Vi
sa tai daugina mieste kriminalybių skaičių. Visa tai 
daro piliečių gyvenimą nesaugiu.

Bet kas gi dėl to kaltas, jei policmenų algos per- 
mažos? Mums rodosi, komisijonierius Mr. Adams tu
rėtų rūpintis, kad policmenų algos būtų pakeltos, kad 
jie gautų žmonišką atlyginimą už teisingą darbą.

Nelaimė pas mus glūdi tame, kad pasaulio didžiau
siame mieste ne tik policija menkai apmokama. Men
kai apmokami ir žiauriai traktuojami ir mokytojai, ku
rie vaidina svarbesnę rolę negu policija.

Imant platesne plotme, mūsų šalies pašto tarnauto
jai taipgi labai prastai apmokami, palyginti su kitų pro
fesijų darbininkais. Sakoma, algos jiems nekeliamos 
dėl to, kad, jei paštininkams būtų daugiau mokėta, tai 
pašto patarnavimas nukentėtų. Bet šiandien pas mus 
našto patarnavimas toks prastas, toks silpnas, kokio 
ši šalis nebuvo mačiusi per daugeli metų.

Nuo žodžių reikėtų eiti prie darbų. Įvairiems tar
nautojams, dirbantiems miestui arba visai šaliai, algos 
turėtų būti mokamos žmoniškos, turėtų būti nustatytos 
geresnės darbo sąlygos ir turėtų būti žiūrima, kad kiek
vienas asmuo, pastatytas tarnauti visuomenei, atliktų 
deramai savo pareigas.

NEKLAUSO JŲ BALSO
VALSTYBĖS DEPARTMENTAS atsisakė klausyti 

muzikantu reikalavimo, kad i Amerika nebūtų įleistiv 7 V V C V

Vakarti Berlyno filarmonijos orkestro vadovai Herbert 
von Harajan ir Gerhard von Westerman.

Prieš šituodu asmeniu amerikiniai muzikantai pro
testavo dėl to, kad jie, Hitlerio viešpatavimo metu, 
buvo aršūs naciai.

Valstybės department© pareigūnai, sutikdami juos 
įsileisti, paaiškino protestuojantiems, jog, girdi, Vakarų 
Vokietijos nunacinimo teismai pripažino paminėtuosius 
du asmenis esant O. K. Jie, girdi, ne naciai daugiau, o 
tai reiškia, kad jie galį Amerikon laisvai įvažiuoti ir čia 
daryti biznį, “linksminant” amerikiečius.

Valstybės department© akimis žiūrint, mes pasaky
kime, Vakarų Vokietijoje nacių jau nebeliko. Planuo
jamą Vakarų Vokietijos armiją taipgi vadovausią ne 
naciai, o nunacintieji vokiečiai generolai, buvę aršūs 
hitlerininkai, kai Hitleris ta sali kamavo.

O kai dėl paminėtųjų filarmonijos orkestro vadovų, 
tai, turime nepamiršti, kad už jų nugaros stovi Ade- 
naueris ir jo valdžios ambasadorius Washingtone Kre- 
keleris.

PONTECORVO ATSIRADO
DAUG PASAKŲ buvo paskleista apie žymųjį ita

lų kilmės, o Britanijos pilietį, atominį mokslininką Dr. 
Bruno Pontecorvo.

Jis, kaip žinia, 1950 metais su savo žmona ir vai
kais, atsargiai, tyliai paprašė Tarybų Sąjungos vyriau
sybę, kad pastaroji jį įsileistų gyventi ir dirbti Tarybų 
Sąjungoje, kadangi Anglijoje, kur jis prieš, tai veikė, 
atmosfera buvo labai sunki. Be to, mokslininkas buvo 
verčiamas dirbti karo reikalams, pasaulio užvaldymo 
.(su atomine pagalba) reikalams. Mokslininkui visa tai 
buvo nepriimtina.

Frederick Douglass: kovotojas už vergijos 
panaikinimą; oratorius, rašytojas

Douglass gimė vergų šeimo
je vasario mėn., 1817 metais, 
Talbot apskr., rytinio Mary- 
la'ndo valstijos pakraštyje. Tė
vo jam visai neteko pažinti, 
nes matomai kaip vergas buvo 
atskirtas nuo šeimos, kur į to
limą darbą. Motiną irgi retai 
kada matydavo. Ji irgi dirbo

dabar, po Anthony mirties, 
Dou.glass’iukas patapo Auld’o 
savastimi. Bet Auld’ui nepati
ko Douglass per didelis pado
rumas ir todėl jis pardavė vai
kiuką Edward’ui Covey, pro
fesionalui vergų dvasios pa- 
laužėjųi. Nuo sausio iki rug
pjūčio, 1834 metais, jaunas

namų darbo. Čia irgi Douglass 
dirbo dienomis ir mokinosi va
karais. Neužilgo jis gavo dar
bo Metodistų bažnyčioje už 
pamokslininką. Jo pamokslai 
parapijonams 'tabai patiko ir 
jie sakydavo: Jis gali gerai 
kalbėti ir jo ^pamokslų visi 
klausosi.”

už 12 myliu plantacijoje už 
vergę. Fredrikutis auga pas 
senutę iki 7 metų amžiaus. 
Kartą jo motina atėjo pasima
tyti ir atnešė jam didoką im- 
bėro pyragą. Motinai esant su 
juom, jis užmigo ir ryte iš
budęs rado motiną išėjusią ir 
neatsimena ar jis ją bematė 
kada. Jos vargai ir širdgėla 
priartina jos mirti.

Kada Fredrickas buvo 7 me-
amžiaus, jis tapo paimtas 

jo gimimo vietos į reziden
ciją kapitono Aaron Anthony,
kuris tarnavo už manedžerių
didelės plantacijos, priklau
sančios pulkininkui Edward
Lloyd, čia jis patyrė daugiau 
tikrenybės vargo gyvenime. 
Per 3 metus jį slėgė alkis. Jis 
varžydavosi su seniu “Nip,” 
šunimi, kada tarnaitė nužer-
davo nuo staltiesės trupinius 
ir kaulus dėl šunų ir kačių. 
Tokia padėtis, nors ir 9 metų 
vaikui davė suprasti tokį ne
teisingą ir žmogžudingą vergi
jos charakterį.

Kuomet Douglass jau buvo
10 metų amžiaus, kapitonas 
Anthony pasiuntė Douglass 
pas savo giminaitį Hugh Auld 
į Baltimore. Per 7 metus jis 
čia tarnavo; iš karto prie stu- 
bos darbų, o vėliau prie įvai
rių darbų Auldo šipjarde. Uo
liai norėdamas išmokti skaity
ti ir rašyti, Douglass maldavo 
savo ponios Auld, kad pamo
kintų jį. Ponia Auld pradėjo 
vaiką mokinti skaityti ir į vi-

i’sai trumpą laiką, jaunas Dou- 
; glass išmoko abėcėlę ir trum
pus žodžius pradėjo sudėsty
ti. Bet tuo momentu lekcijos 
pasibaigė, kada ponia Auld su 
išdidumu pasisakė savo vyrui, 
kad vaikinas daro greitą pro
gresą moksle. Hugh Auld, 
Douglass’u i esant kartu, už
draudžia savo žmonai daugiau 
mokinti, sakydamas: “Moks
las sugadina kiekvieną nige- 
rį.” Tie pono žodžiai giliai 
įstrigo į jauno Douglass min
tis ir patarnavo jo nusistaty
mui daugiau mokintis, nes 
jam davė suprasti, kad,moks
las yra kelias iš vergijos i lais
vę.

Įvairiais savo sugabumo bū
dais Douglass tęsė savęs lavi
nimą tolyn. Gatvę pasidarė sa
vo mokykla, prisitaikydamas 
prie baltų vaikų prašė, kad jį 
pamokintų. Valydamas žmo
nėms čeverykus užsidirbo 50 
centų nusipirkimui elemento
riaus, kurį jis nešiojosi užan
tyje ir gavęs mažiausią progą 
mokinosi žodžių sudėstymo ir 
skaitymo.

Kuomet Douglass buvo jau
11 metų, tapo pasiųstas į jo 
pono Auld šipjardę dirbti prie 
įvairių darbų, kokius jis pajė
gė dirbti ir kaip ,tik jo darbas 
sulėtėdavo, imdavosi mokintis 
rašyti, kopijuodamas užrašus 
nuo laivų. Lentų tvoros buvo 
jo rašomoji lenta.

Dar jaunu būdamas Doug
lass pradėjo ieškoti sau atsa-

Jo prašymą Tarybų Sąjunga išklausė ir Dr. Ponte
corvo buvo įsileistas ton šalin, kur jis ir pradėjo dirbti 
—dirbti taikos interesams, anot jo.

Apie Pontecorvo buvo paleista, kaip sakėme, daug 
įvairiausių pasakų. Buvo rašyta, būk jis kur tai kalėji
me; būk jis kur tai Kinijoje ar Mongolijoje.

Kuklusis mokslininkas, nepakęsdamas tų visokių 
kvailų teorijų, pagaliau, pareiškė: Aš esu Tarybų Są
jungoje, aš dirbu mokslini darbą atomo srityje, tarnau
damas taikos besisiekiančioms tautoms.

Dabar, atrodo, vėl praėdęs komercinėje spaudoje 
visokiausių naivių pasakų apie šį didį žmogų, aštrų anti
fašistą, kuriam rūpi viso pasaulio žmonių laimė, o ne 
pražūtis.

2 piulr-Lmave (Liberty)-Ketvirtad., kovo (March) 3, 1955

Douglass buvo pristatytas prie 
sunkaus darbo, plakamas kas
dieną ir alkinamas, neduo
dant pakankamai valgyti. Po 
6 mėnesių; tokio brutališko 
kankinimo, jaunuoliui atėjo 
mintis atsiskirti. Mirtis jo ne
baugino. O kada tam laikas 
pasitaikė, puolė sunkus smū
gis ant “negrų dvasios palau
žė j o,” kuris jį įtikino, kad per
daug pavojingas darbas pa
laužti jauno Douglass dvasią. 
O jaunasis vergas niekada sa
vo gyvenime nepamiršo to įvy
kio.

Neužilgo Douglass užsipre
numeravo “Liberator,” didelį 
prieš-vergiją žurnalą. Taipgi 
jis pradėjo lankyti Abolišio- 
ni.stų (Draugija už panaikini
mą vergijos) susirinkimus, ve
damus tos bendruomenės ne
grų žmonių. Rugpjūčio 9, 18- 
41 metais, viename iš tokių su
sirinkimų, Douglass davė pir
mą iš daugelio prakalbų, atsi
šaukdamas už laisvę vergams 
ir čia jis padarė gerą įspūdį 
vadams už vergijos panaikini
mą. Už kelių savaičių vėliau, 
skaitlingoje prieš-vergiją kon

vencijoje, Nantucket, Mass. 
Douglas vėl kalbėjo pareikš-

žmonių mases į kovą už ver
gijos panaikinimą Amerikoje. 
Douglass’o įprastu obalsiu bu
vo : “Kur nėra kovos, ten nė
ra progreso.” Ir jis tą obalsj 
aiškindavo:

“Leiskite man pasakyti 
jums žodį reformų filozofijos. 
Visa žmonijos laisvės progre
so istorija rodo, kad visos 
koncesijos, visi laimėjimai yra 
gimę nuoširdžiose kovose. Su
sirėmimų yra buvę sujaudi
nančių ir agitatyviškų arba 
viskas susiliedavo į vieną ir 
kartais sujudimas tampa lai
kinai nutildytas. Taip turi bū
ti daroma, arba nebus nieko. 
Tie, kurie skelbia prielankumą 
laisvei, bet neįvertina agitaci
jos už ją, yra tie žmonės, ku
rie be išarimo žemės nori gau
ti vaisių. Tie, kurie nori lie
taus be žaibų ir graustinio. 
Tie, kurie nori vandenyno be 
didelių, staugiančių Vilnių ant 
jo didelių vandenų. Kova ga
li būti dvejopa: moralė ir jė
gos, bet turi būti kova. Val
donai niekados nedavė nieko 
be reikalavimo ir niekados jie 
neduos.”

Nuolatos važinėdamas su 
prakalbomis, Douglass paste
bėjo, kad publika besiklausy
dama jo gražios anglų kalbos 
ir matydama jo tobulą apsie
jimą, pradėjo abejoti ar jis 
yra bent kada buvęs vergu. 
Todėl Douglass nusisprendė 
atspausdinti faktus apie savo 
vergo gyvenimą įvardydamas 
savo buvusius ponus, kurių jis 
buvo savastimi ir gyvenimo 
datas ir vietas, kad tie, kurie 
abejoja galėtų persitikrinti jo 
prakalbos teisingumu. Kaiku- 
rie iš jo gerų draugų jį per
spėjo, kad jis su tokiais raš
tais išsiduos pats save ir taps 

į sugautas ir išsiųstas atgal į 
vergiją. Bet Douglass laikėsi 
savo užmanymo, manydamas, 
kad tokia knyga bus visuome
nei naudinga ir jis ją parašė. 
Knyga, didelioje laidoje pasi- ' 
rodė gegužės mėnesį, 1845 m.

landžio mėnesį 1861 metais, 
Douglass patapo tikru energi
jos dinamų. O, kada preziden
tas Lincolnas išleido islaisvi-, 
nimo vergų paskelbimą rugsė-' 
jo mėnesį, 1862 metais, Doug- ;

•lass paskelbė ugninį atsišauki
mą į negrus, šaukdamas juos 
stoti į Federalę Armiją. “Spal
vuoti vyrai prie ginklo,” Doug
lass šaukė. Jis gavo paveliji
mą nuo prez. Lincolno rekru
tuoti 54-tą ir 55-tą regimen- 
tus. Jis taipgi ėmėsi surekru
tuoti 100 kareivių į negrų re- 
gimentus. Savo abu sūnus,
Charles ir Lewis įrašė pir
miausiai ir važinėjo šimtus

į myliu rekrutuodamas savo ra
sės žmones į armiją ir laivy
ną, kariavimui už panaikini
mą vergijos. Jis ėjo į Baltąjį 
Namą prašyti Lincolno, kad 
jo rasės kareiviai būtų trak
tuojami visur lygiai kaip ir 
balti. Liepos 14, 1864 metais 
Kongresas išleido įstatymą 
įsakantį mokėti spalvuotiems 
kareiviams lygią algą kaip ir 
baltiems. Bėgyje civilio karo 
Lincolnas turėjo daug konfe
rencijų su Fredrick Douglass, 
pasitarimams bėgančiais civU 
lio karo reikalais.

Čia tik mažas biskutis su
rankiota iš daugybės Fredrick 
Douglass nuveiktų darbų dėl 
žmonijos labo. Jis nuo pabė
gimo į laisvę, rugpiūčio 2, 
1838 metų, visą savo likusį gy
venimą pašventė dėl visų dar
bo žmonių pažangos ir vado
vavo jų kovose už laisvę ir ge
resnes gyvenimo sąlygas—gy
vu žodžiu ir raštais, leisda
mas tani tikslui laikraščius ir 
rašydamas knygas. Douglass 
buvo žymi pasauliniai figūra, 
prilygo Lincolnui ir Jefferso- 
nui, kaip gilus protautojas ir 
rašytojas dėl progreso.

Fredrick Douglass mirė 1895 
metais, sulaukęs 78 metų.

J. N. S.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

kymo: “Kodėl aš esu vergas? 
Kodėl nekurie žmonės yra ver
gais, . o kiti ponais ir valdo
nais? Ir ar buvo kada laikai, 
kad taip nebuvo.” Neužilgo 
jam pavyko surasti tuos atsa
kymus “Baltimore American” 
špaltose, kur radosi 'parašytų 
straipsnių vergijos panaikini
mo šalininkų. Douglas prisi
kaldamas to laikraščio iškar
pas prie sienos ar stulpo, kur 
jis galėdavo skaityti ir studi
juoti juos dirbdamas.

Kuomet Douglass jau buvo 
apie 16 metų, mirė jo savinin
kas kapitonas Anthony, kuris 
Douglass’ą buvo paskolinęs sa-j 
vo giminaičiui Auld'ui. Tai

Douglass’ui einant į metus, 
jo apdairumas, pasiryžimas 

1 mokintis ir ieškoti kelio pabė
gimui į laisvę vis didėjo,
nuolatos mokinosi ir mokino 
kitus vergus. Kartą turėjo su
organizavęs slaptą vergų sek
madienių mokykla iš 40 asme
nų. Jis ėjo į baltų žmonių baž
nyčias, tik'jam nepatiko, kad 
negrai turėjo sėdėti jiems skir
tuose suoluose. Jis tą vokavo 
nežmoniška. Jis kartą nuėjo j 
Pažangių žmonių Draugijos, 
susirinkimą, kuriame jis susi
tiko laisvą negrę Anna Mur
ray, ir tas padidino jo pasiry
žimą patapti laisvu, todėl, kad 
jis nusprendė apsivesti kaip 
žmogus^ o ne kaip pono nuo
savybe.

Douglass pabėgo į laisvę

Rugpiūčio 2, 1.838 metais, po 
atsargaus pasiruošimo, Doug
lass gavęs nuo negro jūrininko 
pasiskolintomis popieromis pa
bėgo iš vergijos, pasiėmęs 
traukinį iš Baltimore į Phila
delphia. Kitą dieną jis jau bu- 

. v o New Yorko mieste.

Čia jis sužinojo, kad New 
Yorkas, vergams pabėgėliams 
nėra .saugesnė vieta, negu kaip 
kad būtų ir Baltimore, nes ver
gų savininkai yra dešimtim 
tūkstančių siūlų susirišę su 
New Yorku. Todėl Douglass 
buvo supažindintas su David 
Ruggles, kuris buvo veikian-

’ damas 
Jis 1 vergas.

savo įspūdžius kaipo 
Jis publiką net uže-

I lektrizavo, kad sekantis kal
bėtojas Garrison panaudojo 
jo kalbą savo tekstui.

M assa c h u s e tts Pr i eš- V e r gi j ą 
Draugijos agentas John A.
Collins liepė Douglass’ui pa
tapti aktyviu šios organizaci
jos kalbėtoju. Iškarto atsisa
kė paliepimą priimti, bet pas
kiau Douglass sutiko ir pasi
žadėjo pašvęsti visą savo lai
ką reikalui vergijos panaikini
mo. Kartu su Abby Kelly, S. 
S. Foster, Parker Pillsbury ir 
pačiu Garrison sudarė maršru
tą per visą valstiją. Visur kur 
tik Douglass kalbėjo, publika 
buvo skaitlinga ir atydžiai 
klausėsi jo kalbos. Nors tuo
met buvo pavojinga būti agi
tatorių už vergijos panaikini
mą, kuomet daugelyje vietų 
buvo samdoma huliganų gau
jos užpuolimui kalbančius už 
vergijos panaikinimą ir išar
dymui mitingų, ypatingai ne
grai buvo pavojingai puolami, 
betgi, Douglass, su prakalbų 
maršrutu atlankė apie 60 
miestu ir kaimų.

1843 metais, Naujosios Ang
lijos Prieš-Vergiją Draugija 
pasirinko Douglass už kalbė
toją atlankyti 100 prieš-vergi
ją konvencijų, pradėjus nuo

čiu rektorium New Yorko Ver
gų Pabėgėlių Apsaugos Komi
teto. Jis palaikė Douglass ke
letą dienų iki atvažiavo Anna 
Murray ir juodu apsivedę dar 
pabuvo kelias dienas ir išva
žiavo į Bedford, Mass. Rug
gles manė, kad Douglass ten 
pasidarys gerą pragyvenimą 
prie laivų kitavimo, nes jis ta
me amate buvo gerai išsilavi
nęs. Bet pasirodė, kad balti 
darbininkai negrų neprileidžia 
prie to darbo. Todėl jam pri
siėjo dirbti įvairių sunkių dar
bų, už vieną dolerį į dieną. O 
šeimai pradėjus daugintis iv 
Anna prisidėjo, dėl pragyve
nimo išeidavo padirbėti prie

New Hampshire’ iki .Indianos 
valstijos. Laike jo maršruto j 
Vakarus,. Douglašs turėjo pro
gos dalyvauti Nacionalėjo 
Spalvuotų žmonių konvencijo
je. čia jam teko arčiau susi
pažinti su kitais veikliais neg
rais, veikiančiais prieš vergiją 
judėjime, labiausiai jam buvo 
svarbir pasimatyti sw William 
Wells Braun ir Henry High
land Garnet, kurie taipgi bu
vo pabėgėliai vergai, kaip ir 
jis pats, šiame maršrute Dou
glass pasirodė geriau negu 
pirmifiniuose, nes jo iškalbin
gumas perstatyti vergų gyve
nimo vaizdą, jam vis daugiau 
ir daugiau įtraukti naujų

Douglass važiuoja į Europą

Išvengimui galimo grįžinimo 
jo į vergiją, Douglass nusi
sprendė išvažiuoti į užsienį. 
Bostoniškiai sandraugai, kovo
tojai už vergijos panaikinimą 
sukėlė jam $250 kelionei ir 
rugpiūčio mėnesį, 1845 me
tais, su keliais abolišionistų va
dais išvažiavo Britanijos laivu 
Cambria į Angliją. Europoje 
Douglass išbuvo apie 2 metus. 
Jam prakalbos buvo rengia
mos: Anglijoj, Škotijoj ir Ai
rijoj. Jo prakalbų tema buvo 
vergija ir jos panaikinimas. 
Jis pasakė kelias prakalbas už 
atšaukimą įstatymo, kuris pa
naikino Airijos nepriklauso
mybę ir jos Parlamentą. Doug
lass buvo labai patenkintas 
Europos žmonių ateinešimu 
link jo. Jo Anglijos' draugai, 
pabaigoje 1846’ metais sukėlė 
$750 ir išpirko jį iš vergijos 
ir išpirkimo dokumentą atida
vė jam į rankas, nors jis ir 
buvo tokiems dalykams prie
šingas, bet į Ameriką grįžęs 
jis galėjo veikti be baimės: 
už vergijos panaikinimą, už 
darbininkų reikalus ir jų ge
rovę, moterų lygias teises ir 
už svetimšaliu teises.

Jis dalyvavo pirmoje mo
terų sufragisčių konvencijoje, 
įvykusioj liepos 19 ir 20, 1818 
metais. Jis parėmė Elizabeth 
Cady Stanton rezoliuciją už 
moterims lygias balsavimo tei
ses. Douglass kalbėjo už rezo
liuciją kreipdamas konvenci
jos delegatų atydą į svarbą 
tos rezoliucijos ir svarbą mo
terų kovos už lygias teises, 
įrodydamas, kad politinė lygy
bė yra būtina galutinam mo
terų pasiliuosavimui. Rezoliu
cija buvo priimta su didele 
didžiuma bąlsų, Savo leidžia
mam laikraštyje “The North 
Star,” iš liepos 28, 1848 me
tų, Fred. Douglass pažadėjo 
paramą tam: “garbingam ju
dėjimui už lygias socialus, po
litines, civiles ir religines tei
ses moterims.”

Douglass gelbėjo Lincolnui 
civiliam kare

Kuomet pirmi šūviai buvo 
paleisti prie Forto Sumter ba-

Šviesaus gyvenimo metai 
? ■ \

Švenčionėlių geležinkeli^) 
mazgo kolektyvas 1955 metus 

j sutiko su puikiais darbo lai
mėjimais. Visos mazgo įmo
nės sėkmingai ir laiku- baigė 
įvykdyti metinius planus. Ke
lio distancijos kolektyvas su
taupė iki Naujųjų Metų 139 
tūkstančius rublių valstybinių 
lėšų. Siaurojo geležinkelio de
po gai’vežininkai atremonta
vo viršum plano keturis loko
motyvus. Metui is vagonų pa
krovimo ir iškrovimo planas 
dar gruodžio mėn. buvo žy
mimai viršytas.

Per praėjusius metus dau
gelis geležinkeliininkų išaugo, 
tapo pirmūnais

Šalia tiesioginio darbo 
Švenčionėlių geležinkelio maz
go darbininkai sistematingai 
kelia savo kvaliifikaciją. šiuo 
metu bendrojo lavinimo mo
kyklose neatsitraukdami nuo 
gamybos niokosi 57 geležinke
lininkai. Vidurines mokyklas 
jau baigė daugiau kaip 100 
geležinkelininkų.

Per praėjusius metus žy-’ 
miai pakilo geležinkelininkų 
gerove. 29 šeimos valstybei 
padedant pasistatė naujus in
dividualinius namus, šiais me- 
♦ais į nuosavus namus persi
kels gyventi dar visa eilė ge
ležinkelininkų.

Išaugo darbininkų piniginės 
pajamos. Daugelis iš jų per 
praėjusius metus įsigijo ver
tingų daiktų — radijo imtu
vus, otociklus, dviračius ir kt.

šiais — 1955 metais — mū- 
sų geležinkelio mazgo kolek
tyvas, kupinas pasiryžimo 
dirbti su dar didesne energija.

V. J.

SUKIASVORIAI TRAUKI
NIAI NAUJAISIAIS 

METAIS
Nuo pirmųjų metų dienų Vil

niaus apygardos geležinkeli
ninkai kovoja už naujus darbo 
laimėjimus.

Vilniaus depo mašinistai sau
sio l ir 2 dd. nuvedė po 9 sun. 
kiasveries traukinius, kuriais 
viršum normos pervežta tūks
tančiai tonų liaudies ūkio kro
vinių.



MONTREAL, CANADA Gimė

Vadovaujama majoro Jean 
Drapeau miesto administraci
ja, kuri, “taupydama” miesto 
pinigus, buvo nutarusi dau
giau neremti finansiniai lab
daringų organizacijų, akivaiz
doje plataus visuomenės pro
testo, pakeitė .savo pirmesni 
nutarimą ir atstatė rėmimą tų 
organizacijų į tas pačias vė
žes.

Nors pats majoras ir valdy
bos pirmininkas Pierre Des 
Arais aiškinasi, kad tas buvo 
bandyta daryti “sutaupymui 
miesto ekonomijos,” tačiau 
vyrauja nuomonė, kad valdy
ba buvo priėjusi tokio nuta
rimo, nukirtimo paramos lab
daringoms organizacijoms, kai 
mieste siaučia bedarbė ir apie 
70,000 yra bedarbių, iš kurių 
daugeliui reikalinga labdarin- 

parama; 
finansie-

gųjų organizacijų 
verčiama Amerikos 
rių, kadangi įmestas tik ką 
užtraukė iš ten paskolą $35 
milijonus ir jie turi turėti už
tikrinimą, kad paskola su rie
biomis palūkanomis bus atmo
kėta. k

Baisi gaisro tragedija
Viduryj miesto, ant kampo 

Sherbrooke ir St. Denis gat
vių, vasario 16 d. vėlai vakare 
kilo gaisras tirštai apgyven-

tame apartmentiniame name. 
Gaisras, spėjama, kilo iš nu
mesto cigareto į išmatų dėžę. 
Kadangi gaisras kilo vėlai va
kare, todėl ugniagesiai nebuvo 
skubiai pašaukti iki veik vi
sas namas užsiliepsnojo, ir 
nors buvo iššaukta 18 gaisri
ninkų komandų ir dalyvavo 
apie 200 ugniagesių, tačiau, 
iki gaisras buvo užgesintas, 
gaisre tragiškai žuvo 11 žmo
nių, ir 13 sužeista. Apie 150 
liko benamiais.

6 vaikų motinai priteisė 
$26,500

Taxi vairuotojas M. Desjar
dins prieš dvejus metus tu
rėjo nelaimę, susimušė su ki
tu automobiliu ir žuvo, žmo
na, likusi našle su šešiais vai
kais, patraukė į teismą auto
mobilio savininką G. Laport. 
Kadangi teisme buvo nustaty
ta. kad nelaimė įvyko dėl pa
starojo kaltės, todėl teismas 
priteisė našlei atmokėti aplai- 
kytus nuostolius dėl netekimo 
vyro $26,500. Jai pačiai tei
sėjas paskyrė $10,000 ir $600 
laidotuvių išlaidoms. Likusie
ji $15,000 paskirstyta vai
kams. Didžiausia suma—$4,- 
200 paskirta jauniausiam 2- 
jų metų našlaičiui, o kiti pa
dalinti didesniems.

Tony ir Mary Zeciai susi
laukė sveikos ir gražios du
krelės. Motina ir naujagimė 
jaučiasi gerai.

Apsivedė
Vasario 12 d. sukūrė naują 

šeimyninį gyvenimą — apsi
vedė — Annie J. Bendžiaity- 
tė (verdūniečių Prano ir Pra
nės Bendžiaičių dukrelė), su 
anglui tautybes gerai pasitu
rinčiu jaunikaičiu Louis II.

Medaus mėnesiui praleisti 
jaunavedžiai išvažiavo net į 
Meksiką.

Pagerbti Vilimai
Artimų draugų iniciatyva, 

vasario 12 d. gražiai buvo pa
gerbti Pranas ir Ona Vilimai, 
juodviejų 40 metų vedybinės 
sukakties proga.

Mirė
Pereitą savaitę čia mirė J. 

Sarafinas, sulaukęs 44 metų 
amžiaus, Kazėnienės brolio 
sūnus. Jo palaikai palaidoji
mui nuvežti j Timmins, Ont., 
kadangi prieš ligą ir mirtį jis 
ten gyveno. J.

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas« 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

N. GOGOLIS

(Tąsa)
Kai Spiridas baigė savo pasakojimą, 

iš visų pusių pasigirdo samprotavimai 
apie buvusio šunininko pranašumą.

— O apie Šepčicha tu nesi girdėjęs? 
— paklausė Dorošas, kreipdamasis į 
Chomą.

— Ne.
— Ė, ė, ė! Tai jūsų bursoje, matyt, 

ne kažko moko. Na, klausyk. Mūsų kai
me yra kazokas šeptūnas — geras kazo
kas! Jis mėgsta kai kada pavogti ir be 
jokio reikalo pameluoti, bet... geras ka- 
zokaę. Jo pirkia ne taip toli nuo čia. 
Tokiu pačiu metu, kaip kad mes dabar 
susėdome vakarieniauti, šeptūnas su pa
čia, baigę vakarienę, nuėjo gulti, ir ka
dangi oras buvo gražus, tai Šepčicha at
sigulė kieme, o Šeptūnas pirkioje, ant 
suolo; ar gal ne: Šepčicha pirkioje ant. 
suolo, o Šeptūnas kieme...

— Ir ne ant suolo, o ant grindų atsi
gulė Šepčicha, — perkirto boba, stovė
dama prie slenksčio ir parėmusi ranka 
žandą.

Doroš'as pažiūrėjo į ją, po to pažiūrėjo 
į apačią, po to vėl j ją ir, truputį paty
lėjęs, pasakė:

— Kai nutrauksiu nuo tavęs prie vi
sli sijoną, tai bus negražu!
' Šitas perspėjimas paveikė. Senė nuti

lo ir jau nė karto nepertraukė kalbos.
Dorošas tęsė:
— O lopšyje, kuris kabėjo vidury pir

kios, gulėjo metinis kūdikis, nežinau, 
vyriškos ar moteriškos lyties. Šepčicha 
gulėjo, o po to girdi, kad už durų dras
kosi šuo ir staugia taip, nors iš pirkios 
flėk. Ji nusigando, nes bobos — tokie 
kvaili padarai, jog iškišk joms pavaka
riais iš už durų liežuvį, tai ir širdis nu
smuks į užkulnį. Tačiau galvoja: “Im
siu ir suduosiu per snukį prakeiktam 
šuniui, gal gi liausis staugęs,” ir, paė
musi pagaikštį, išėjo atidaryti durų. 
Nespėjo ji truputį praverti, kaip šuo 
puolė pro kojas ir tiesiog prie vaiko lop
šio. Šepčicha mato, kad tai jau ne šuo, 

panėlė; o dar tegu sau panelė būtų to- 
pavidalo, kaip ji pažino ją, — tai 
nieko; bet štai toks dalykas ir tokios 

bes, kad ji buvo visa mėlyna, o 
degė, kaip anglis. Ji pagriebė kū- 
prakando jam gerklę ir ėmė gerti 

ją. Šepčicha tik suriko: “Jergu- 
!” ir 'iš pirkios. Tik mato, kad 

durys uždarytos; ji į pasto
gę; sėdi ir dreba kvaila boba; o pu to 
mato, kad panelė eina prie jos ir į pa
stogę, puolė ją ir ėmė kandžioti kvailą 
bobą. Jau poryčiais Šeptūnas ištraukė 
iš ten savo pačią, visą sukandžiotą ir 
$|m£lynavusią; o rytojaus dieną ir nu
mirė kvaila boba. Tai matai kokia tvar
ka ir kokios klastos būna! Nors ji ir po
niška išpera, bet vis dėlto jei ragana, 
tai ragana.

Po tokio pasakojimo Dorošas, paten-

tėliau

kintas savimi, apsižvalgė ir įkišo pirš
tą į savo pypkę, ruošdamasis prikimšti 
ją tabako. Medžiaga, liečianti raganą, 
pasidarė neišsemiama. Kiekvienas, savo 
ruožtu, skubėjo ką nors papasakoti. Pas 
vieną ragana, pasivertusi šieno kūgiu, 
atvyko prie pat pirkios durų; kitam pa
vogė kepurę ar pypkę; daugeliui kaimo 
merginų nukirpo kasą; kitoms išgėrė 
keletą kibirų kraujo.

Pagaliau visa kompanija susiprato ir 
pamatė, kad jau perdaug užsiplepėjo, 
nes jau buvo visiškai naktis. Visi ėmė 
skirstytis pogulio: kas į virtuvę, kas Į 
daržinę, o kas ir kieme apsinakvojo.

— Na, ponas Choma, dabar ir mums 
laikas eiti pas velionę, — pasakė žilas 
kazokas, kreipdamasis į filosofą, ir visi 
keturi, jų tarpe Spiridas ir Dorošas, iš
vyko į cerkvę, žaižydami botagais šunis, 
kurių gatvėje buvo labai daug ir kurie 
iš pykčio graužė jų lazdas.

Filosofas, nežiūrint į tai, kad spėjo 
pasistiprinti geroku puodeliu degtinės, 
jautė paslapčiomis besiartinančią bai
mę, kai jie artėjo prie apšviestos cerkvės. 
Pasakojimas ir keistos istorijos, jo gir
dėtos, padėjo dar labiau veikti jo vaiz
duotei. Tamsa patvoryje ir po medžiais 
ėmė mažėti; vieta darėsi pilkesnė. Jie 
įžengė pagaliau į nedidelį cerkvės kieme
lį, anapus aptriušusios mūrinės tvoros, 
už kurios nebuvo nė medelio, ir pasirodė' 
tik vien tuščias laukas ir vakarinės tam
sos apgaubtos pievos. Trys kazokai 
drauge su Choma pakilo stačiais laiptais 
į prieangį ir įžengė į cerkvę. Č'ia jie 
paliko filosofą, palinkėję jam laimingai 
atlikti savo pareigas, ir užrakino duris, 
kaip kad buvo pono įsakyta.

Filosofas liko vienas. Iš pradžių jis 
nusižiovavo, po to pasirąžė, po to pūste
lėjo į abi rankas ir pagaliau jau apsi
žvalgė. Viduryje stovėjo juodas kars
tas; žvakės degė prieš tamsius paveiks
lus; jų šviesa apšvietė tik ikonos tąsą ir 
šiek tiek cerkvės vidurį; toliausiai esą 
priecerkvio kampai buvo paskendę tam
soje. Aukštas senovinis ikonostasas bu
vo visiškai sudūlėjęs; gilūs jo raižiniai, 
dengti auksu, dar blizgėjo atskiromis 
žiežirbomis; vienur aukso spalva buvo 
nukritusi, kitur visiškai pajuodusi; 
šventųjų veidai, visiškai tamsūs, žiūrė- 

• jo kažkaip niūriai. Filosofas dar kartą 
apsižvalgė. “Ką gi?” tarė jis, “ko čia 
bijoti? Žmogus čia ateiti negali, o nu
mirėliams ir išeiviams iš šio pasaulio aš 
žinau maldas, tokias, kad jeigu jas su
kalbėsiu, taj jie manęs pirštu nepalies. 
“Nieko!” ' pakartojo jis, , numojęs ranka, 
“skaitysime.” Prieidamas prie kliroso, 
pamatė jis keletą ryšulių žvakių. “Ge
rai”, pagalvojo filosofas, “reikia taip 
apšviesti visą cerkvę, kad būtų matytį, 
kaip dieną. Ak, gaila, kad dievo namuo
se negalima pypkės surūkyti!”

(Bus daugiau)

New Jersey naujienos
Vasario 17-tą mirė ilgametis 

Jersey City gyventojas George 
Daugėla, sulaukęs virš 60 me
tų. G. Daugėla buvo progre- 
syvis žmogus, seniau priklau.se 
prie ALDLD 16-tos kuopos, 
buvo nuolatinis “Laisvės” skai
tytojas, ir tankiai paremdavo 
auka gerus ir nuoširdžius vi
suomenės darbus.

Įdomu yra ir tas, kad velio
nis Daugėla netik pats pri
klausė prie LDS 133-čios kuo
pos, bet ir jo moteris ir du 
sūnūs, Antanas ir Jonas. Reiš
kia, keturi šeimynoje jr visi 
LDS nariai!

Taipgi, kada buvo 
Lietuvos žmonėms 
tai velionis Daugėla 
sūnum John ir .savo 
ko drapanas ir jas
Brooklyną. Dirbo Hobokene. 
Gertrude kapinėse Rahway,NJ.

Liko liūdesyje jo žmona, po 
tėvais Agurskiūtė, ir du sūnūs, 
abu jau vedę. Vienas iš jų gy
vena Linden, N. J.

Palaidotas 21-mą d. vasario, 
Gertrude

Laisvės svetainėje ir parke. 
Verteliai yra progresyviai žmo
nės, LDS nariai, ir jo gyveni
mo draugė, gyvendama Linde- 
ne, yra įdėjusi daug darbo vie
tos lietuvių tarpe. Laimingai, 
tau Verteli, ilgai gyventi ir ne
pamiršti organizacijų, prie ku
rių priklausote.

Bakūnienė ir buvusi L. D. S. 
135-tos kuopos sekretorė irgi 
apleido Lindeną ir apsigyveno 
su vaikais arti Vertelių.

mino kukorius Petras Yacuin- 
skas. Atsivežė valgius ir pa
tarnautojus, ir atliko visą dar
bą, o draugijos narės, kaip ir 
svečiai, valgė skanius valgius 
ir džiaugėsi.

Po vakarienės buvo šokiai. 
Kas norėjo, galėjo šokti, kiek 
tiktai norėjo.

* *

Darbai šiuom 
pusėtinai gerai, 
Bet yra ir bedarbių.

tarpu čia eina 
žmonės dirba.

DETROIT, MICH.
BUS ŠAUNUS BANK1ETAS

Bankietą rengia Detroitie* 
čių Moterų Pažangos Klubas 
ir L.L.D. 52 kuopa. įvyks ko
vo 13 d. šiais metais. Prasidės 
5:30 vai. vak. Bus duota ska
ni vakarienė. Tai bus atžymė- 
i ima s L.E.D. 40 metų sukak
ties. |žanga: iš .anksto per
kant tikietą, tik $1.25, o prie 
durų $1.50. Visus ir visas kvie
čiame dalyvauti.

Komisija

renkamos 
drapanos, 
su savo 
karu rin- 
nuvežė į

kapinėse, Rahway, N.

gero ir nuoširdaus 
Užuojauta jo likn-

Gaila 
žmogaus, 
šiai moteriai ir sūnams.

prie Klubo, galė- 
savo draugą ai 
dalyvavo gražus 
Nario duoklė — 

metams, ir, sako-

Progresyvia Klubas, Eliza
bethe, suruošė savo nariams 
veltui pokylį. Pakylis įvyko 
šeštadienį, 26-tą vasario.

Klubo nariai užlaiko kamba
rius jau nuo senų laikų, ku
riuose suėję praleidžia liuoslai- 
kį. Ir kadangi narys ar narė, 
priklausantis 
jo atsivesti 
draugę, tai 
būrys -svečių, 
trys doleriai
tna, kad šiame pokylyj ir prieš 
pokylį buvo gauti keli nauji 
nariai.

Yes, šis Klubas reikalingas 
palaikymo. Reikia dėti pa
stangas, kad narių skaičiumi j.j 
padidinti, kadangi per pasku
tinius kelis metus narių skai
čius sumažėjo, -«viehi - jų -mirė, 
kiti dėl jiems žinomų priežas
čių patys pasitraukė.

Klube randa vietą susirinki
mams LDS vietinė kuopa, ir 
seniau, kuomet gyvavo Bangos 
Choras, laikė jame praktikas, 
nieko nemokėdami už pastogę. 
Čia rado vietą įvairūs daini
ninkai su savo mokytojais la
vinimui savo balso, j r be šio 
klubo progresyvis lietuvių ju
dėjimas šioje kolonijoje būtų 
nežymus. Dabar gi Elizabetho 
kolonija yra ant progresyvio 
lietuvių judėjimo žemėlapio, ir 
linkėtina klubo nariams sugy
venti santaikoje ir laukti kitų 
metų ir kito narių pokylio. To
ki pokyliai suteikia naudos ne 
čia tik klubui, jo nariams, bet 
plečia klubo ribas, < 
klubo narių skaičių ir 
tarpe draugiškumą.

daugina
• narių

Primintina parengimų lan
kytojams, kad 13-tą dieną ko
vo Ukrainą svetainėje, 57 Bea
con St., Newarke, 3:30 vai. 
įvyks gražūs perstatymas, ko
medija “Prašvilpta Laimė”. 
Atsilankę gražiai praleisite po
pietį ir skaniai prisijuoksite.

Pilietis

Miami, Fla

Pernai

KAS LIEČIA TĄ NAUJĄ 
MIESTĄ

rugpjūčio mėnesį 
Gaines Construction Co. pla
čiai per vietinę spaudą išgar
sino, kad ji šalia Miamės mie
sto išbūdavęs naują - ‘ — 
vardu Carol Cily, 
tūkstančių namų, 
Taip ir mano buvo 
Laisvėje ir Vilnyje.

miestą po 
su dešimt 
krautuvių.

parašyta 
Kompani

ja buvo pasigarsinusi, kad per 
kožną mėnesį pabūdavęs po ke
turis šimtus namų-bungalų. 
Bet dabar, po penkių mėnesių, 
mes ten nuvažiavę 
tik apie keturis Šimtus baigia
mų būdavot namu.

Pora draugų parašė man 
laiškus iš šiaurinių valstijų, 
teiraudamiesi, ar jiems dar li
ko tų namų pasipirkt už “cash” 
ar ant lengvų išmokesčių. At
sakymas toks, kad užteks vi
siems, nes statyba eina pama
žu, ne taip kaip buvo pažadė
ta. Kompanijos agentas man 
paaiškino, kad visi bus paten
kinti, kurie davė rankpinigius 
ir kurie dar duos.

Miestas, kada jis bus baigtas 
būdavot, bus šaunus, vieta pu
sėtinai aukšta, prie pat Mia- 
mės miesto N. W. 27 Avė. ir 
183-čios gatvės.

Namų kainos ir sąlygos ma
no buvo aprašytos per Laisvę 
ir Vilnį praėjusiu metų, 
mai, “bungalow

atradome

WORCESTER. MASS
/

Pakvietimas
Gerbiami Worcesterio ir plačios apylinkės lie

tuviai !
Kadangi šiemet sukanka 25 metai kaip LDS 

įsikūrė, tad šiam sidabriniam jubiliejui atžymė
ti LDS 57 kuopa rengia puikų jubiliejinį ban- 

. ki-etą; duos keptų vištukų valgius su visais pri- 
dėčkais ir gėrimų — drūtesnių ir lengvesnių. 
Taipgi bus programa iš dainų ir kalbų: daly
vaus LDS prezidentas J. Gasiūnas iš New Yor- 
ko, dainuos Aido Choro dainininkų grupė, vado
vybėj Jono Dirvelio.

Tai įvyks KOVO 6 d., 4 vai. popiet, 29 Endi
cott St. Programa bus pirma, tad nesivėluokite 
pribūti į šį tikrai puikų sidabrinį jubiliejaus 
bankietą, o nesigailėsite.

LDS 57 Kp. Koresp,

“Ot Komedija! - Cha-Cha-Cha...”

Na- 
atrodo šau

nūs ir gyvenimui parankūs, tu
rintieji nuo dviejų 
miegrumių. Kainos 
iki $9,000.

iki keturių 
nuo $7,000

mus aplan-

su žmona.

Pastaruoju laiku 
k ė .svečiai iš šiaurinių valstijų, 
M. Mačionis, barberys, su žmo
na, ir V. Repečka, batų krau
tuvės savininkas
Abi šeimos iš Worcester, Mass. 
Taipgi Mrs. Anna Mažuikienė, 
buvusioji eastonietė Naudienė, 
iš Dorchester, Mass.; M. Dum- 
ša .su žmona, krdmetal (baldų 
fabriko savininkas, iš Phila
delphia, Pa.; Anna Jašmontie- 
nė, iš Chicagos, III. Visi jie čia 
turi vakacijas ir gerus laikus 
saulėtoje Floridoje. Ta proga 
aplankė ir lietuvišką Piliečių 
Klubą, kelis parengimus su

Gyveno Newark, N. J., mirė 
Philadelphijoje,. ir palaidotas 
Detroit, Mich. Tai tokia buvo 
Antano Kazakevičiaus paskuti
nė gyvenimo kelionė. Velionis 
užsimušė Minersvillėje viešėda
mas, ir kadangi jo sūnus ir se
suo gyvena Detroite, tai jie jj I koncertinėmis programomis ir 
pasiėmė palaidojimui. Velionį 
teko pažinti per daugelį metų. 
Tai buvo rimto įūdo žmogus, 
progresyvio judėjimo rėmėjas, 
“Laisvės” skaitytojas ir pro
gresyvių organizacijų narys, 
ilgametis Sietyno Choro narys.

Tačiau Newarke likę jo 
draugai ir draugės negalėjo 
jam suteikti paskutinį atsisvei
kinimą, negi pažvelgti į jo iš
balusį veidą. Ir taip 
paskui kitą mūsų seni progre
syvio judėjimo veteranai ski
riasi iš gyvųjų tarpo. Tai jau 
tokia gyvenimo istorija, 
kis, Antanai. Gi jūsų 
draugai ir draugės ilgai 
atsimins.

šokiais.
V. \J. Slanku*

Haverhill, Mass

vienas

li sė- 
likę 
jus

Senas Lindeno gyventojas ir 
dabartiniu laiku gyvenantis 
arti Point Pleasant, N. J., ir 
tolokai nuo Lindeno, 
daugelį metų dirbęs 
dirbtuvėje, Elizabethe,
pensijos. Vertelis, gyvendamas 
lis jau gyvena ant senatvės 
Lindene, yra įdėjęs daug darbo

ir per

Verte

Vasario J 9 d. I 
tainėje, 324 River 
čiausios Panos Marijos Neper, 
stojančios Pagalbas 
apvaikščiojo savo 
tu ves. Moterys' surengė gerą 
vakarienę, buvo užtektinai vi
sokių valgių, o gėrimų davė po 
vieną stiklą snapso. Tiirbūt to
dėl, kad šiam moterų apvaikš- 
čiojimui klubas davė svetainę 
dykai, o kadangi klubas turi 
barą su visokiais gėrimais, tai 

‘moterys nenorėjo klubui- pa
kenkti. Todėl, kas norėjo išsi
gerti, galėjo nueiti apatinei! 
svetainėn ir išsigerti.

šiame parengime (buvo mote
rų daugiau negu vyrų. Netik
tai našlės atėjo vienos, bet dau
gelis ir ženotų paliko savo vy
rus namie.

Šiam parengimui valgius ga-

St., šven-

Draugija
5 m. sukak-

n ii,,.. ............. ,i.

Andriaus Skripkos komedija

“Prašvilpta Laimė”
1 Bus suvaidinta sekamomis dienomis ir 

sekamuose miestuose

Philadelphia, Pa.
Kovo-March 12. 7:30 P. M.

I
Ruba Hali, 414 Green St.

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

Ukrainiečių salėje, 57 Beacon St.

Montello, Mass.

Kovo-March 26. 7:30 P. M. ✓
Liet. Taut. Namo Salėje, Vine ir N. Main Sts.

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

Lietuvių Salėje

WORCESTER, MASS
Balaiidžio-April 24. 3 P. M.

Lietuvių salėje, 29 Endicott St.

Wilkes-Barre, Pa.
Gegužes-May 1., 4:30 P. M.
Tautiškos Bažnyčios Salėje, 206 Panish St.

“Prašvilptoje Laimėje” vaidina rinktiniai aktoriai: 
Elena Brazauskienė, Jonas Kušinskas, Adelė Rainienė, 
Jonas Lazauskas, Vera Rimkienė ir Mikas čiaplikas. 
Minėtų miestų ir apylinkių lietuviai raginami daboti 

tas dienas ir dalyvauti spektaklyje.

3 pjjl.__Laisvė (Liberty)- Ketvirtad., kovo (March) 3, 1955

priklau.se


Saujelė žmonių, bet 
didokas atsiliepimas

Siautėjant reakcijai ir perse
kiojimams visko, kas yra pro
gresyviška ir pažangu, daug 
skaitytojų buvo priversti nebe- 
atsinaujinti savo prenumeratų, 
taipgi ir piniginė pašalpa la
bai sumažėjo dėl įvairių kliū
čių.

Progresyviška visuomenė ne
sėdi Washingtone rankas nu
leidusi, laukdama, iki reakcija 
sulaikys savo biaurų siautėji
mą. Viską, kas skamba pro
gresu, reakcija tuojau 'bando 
užgniaužti, .panaikinti.

Miestas turi daug gražių sa
lių, kuriose būtų galima atlikti 
kultūrinio veikimo. Bet kada 
pabandė tas sales randavoti ko
kiam nors pažangiam tikslui, 
lekcijai, salių savininkai atsa
ko: nėra vakansijos, užimta.

Progresyviška visuomenė pa
sijuto kebliame padėjime. Ne
turėjimas kur susirinkti yra 
kenksminga judėjimui. Liko 
priversti naudotis privatiniais 
namais. Bet namuose atlikti 
kultūrinio veikimo beveik ne
galima: permaža vieta ir kitos 
kliūtys.

Mieste yra mažas progresy
vių žydų Kultūros Centras. 
Salė mažiukė, su vargais gali 
sutilpti ne daugiau kaip 80 as
menų. Bet visgi savas.

Buvo nutarta duoti lekciją, 
o po lekcijos užbaigti vakarėlį 
prie kavos su užkandžiais, ži
noma, gaspadinės pasirūpino, 
kad būtų dėl visų užtenkamai. 
Į pakvietimą atsiliepė, atėjo 
tik penkiasdešimt asmenų.

Pirmininkas paprašė ramu
mo. Trumpai paaiškino tikslą 
šio svarbaus vakarėlio
kvietė kalbėti ką tik atvažiavu
sį iš New Yorko dienraščio 
“Morgen Freiheit” štalbo atsto
vą Meišą Kacą.

Kalba buvo pasakyta grynai 
tik apie dienraščio 'finansinį 
stovį ir .svarbumą tame kritiš
kame laike dienraščio išėjimo. 
Kalbėjo apie spaudos rolę pa
stiprinti pasaulinį taikos judė
jimą ir visuotiną progresyviš- 
kąjį judėjimą ir veikimą.

Kalba buvo labai įdomi ir 
svarbi. Susirinkusieji išklausė 
prakalbos su dideliu atydumu 
ir kantrybe.

Baigęs savo kalbą, Kacas 
paprašė piniginės paramos dėl 
dienraščio. Pažymėjo, kad pi
niginė parama yra labai svar
bi šiuo laiku.

Susirinkusieji laikraščio drau
gai bei simpatikaj gražiai atsi
liepė ir sudėjo virš $700.

Pirmininkas maloniai papra
šė publikos eiti Į kitą kambarį, 
kur buvo prirengta stalai su 
skaniais užkandžiais. Daug 
klausimų tapo užganėdintai at
sakyti. Susirinkusieji buvo ge
rai nusiteikę.

Užbaigę gerą jr naudingą 
vakarėlį bei darbą, svečiai, pa
sitenkinę, išsiskirstė į namus.

Steponas Joniškietis

ir pa-

E LIETUVOS
Muzikos instrumentai kaimo 
.meninės saviveiklos kolekty
vams

Kultūros mini- 
ir realizavi- 
valdy.ba is- 

pilną pučia- 
instrumentų 

Druski- 
k uituros

VILNIUS. — šiomis dieno
mis Lietuvos 
sterijos Tiekimo 
mo vyriausioji 
siuntė po vieną 
mųjų muzikos
komplektą Alytaus, 
ninku ir Pasvalio 
narnoms. Dabar respublikos 
meninės saviveiklos orkestrai 
turi apie 100 tokių komplektų.

Ruošiantis respublikinei 
dainų šventei, kaimo meninės 
saviveiklos kolektyvai 
pinami liaudies muzikos 
strumentais: kanklėmis, 
dučiais, lumzdeliais ir 
Paskutiniu metu apie 
ansamblinių kanklių ir 
skudučių komplektų pasiųsta 
20 respublikos rajonų 
veiklos kolektyvams. Iki 
publikinės dainų šventės 
mo meninės saviveiklos 
lektyvai gaus dar tiek 
kanklių ir skudučių.

aprū- 
i lį

sk ti
kt. 

100 
120

savi- 
res- 
kai- 
ko- 
pat

manai

NewWko^<M^ėy2lnlof
Ir prokuroras jau ma
to didžiąją nelaimę

New Yorko valstijos nau
jasis prokuroras Jacob K. Ja
vits susirūpinusiai kalba apie 
augimą ypač New Yorko 
mieste narkotikų vartotojų ir 
pardavinėtojų armijos. Savo 
susirūpinimui jis patiekia glė
bį ryškiausių faktų, štai kele
tas jų. 1951 metais buvo sua
reštuota ir nubausta 1,153 
narkotikų pardavinėtojai. Per
nai gi tokių kriminalistų skai
čius jau pasiekė 2,004. Taip 
pat 1951 metais buvo sulaiky
ta ir Įkalinta 2,501 narkotikų 
vartotojų, o pernai, 1954 me
tais, tokių nelaimingų žmonių 
skaičius jau pasiekė 2,906.

Teisingai mūsų prokuroras 
pastebi, kad šitos rūšies nusi
dėjėlių augimas parodo gedi- 
mą-puvimą socialinės padė
ties. Bet kaip su tuo piktu ko
voti ? Prokuroras Javits nekal
ba apie socialės padėties tai
symą, prašalinimą to pikto pa
grindu, bet tik reikalauja vals
tijos Seimelio naujų ir aštres
nių Įstatymų. O kaip žinia, 
kaip praktika yra Įrodžiusi, 
Įstatymais socialinio sugedimo 
neprašalinsi.

Ir studentai pradeda 
sveikai protauti

New York Times Forume 
praėjusį sekmadienį kalbėjo 
šeši studentai. Jų nuomonių 
klausinėjo radijo komentato
riai Raskin ir Gordon. Tema 
buvo 
bą.”

“Įstatymai teisės i dar- 
Tokie įstatymai jau iš

leisti septyniolikoje valstijų. 
Vartojami prieš darbo unijas, 
prieš organizuotus darbinin
kus. Jie draudžia įvesti uniji
nes šapas. Prieš juos kovoja 
darbo unijos.

Įdomu, kad keturi studentai 
griežtai tokius įstatymus pa
smerkė ir reikalavo juos šluo
ti laukan iš visos Amerikos. 
Tiktai du studentai kalbėjo už 
Įstatymus, juos teisino ir sakė, 
kad jie naudingi “darbininkui 
•gauti darbą be. priklausymo 
prie unijos.

Aido Choras
Moterys pradės pamoką 

pusvalandžiu anksčiau, 7:30, 
šio penktadienio vakarą, ko
vo 4-tą. Privalome gerai prisi
rengti dainavimui Moterų Die
nos minėjime šį sekmadienį.

Viso choro pomoka 8 valan
dą. Visi choristai 
ji tapti choristais 
vykti. Mokinamės 
nas, pasiruoštame 
valiui.

ir žadantie- 
prašomi at- 
naujas dai- 
meno festi- 

Valdyba

UžraAyklt IaIkv© Savo Draugui.

Pagerbsime savo moteris 
ir pasisemsime sveikatos

Kas tik dar gyvas, būkite 
ateinantį sekmadienį Liberty 
Auditorijos salėje. Tokių pro
gų retai kada tepasitaiko. Tu
rėsimo tikrai nepaprastą pa
rengimą. Tai bus paminėjimas 
Moterų Dienos. Ji rengia Lie
tuvių Moterų Klubas. Tatai 
jau žinote iš pirmesnių prane
šimu.

SUZANNA KAZOKYTft

Jis yra akių sveikatingumo 
specialistas. Todėl šį sykį jis 
mums ir kalbės ir mus mokins, 
kaip užlaikyti savo akis, kaip 
saugoti savo akis, kad jos 
mums ilgai ir gerai tarnautų. 
O kuris iš mūsų šiandien ne
turime vienokių ar kitokių ne
susipratimų su1 savo akimis?

Šiame parengime turėsime 
labai gražią ir meninę progra
mą. Mums dainuos solo ir 
taip pat su moterų grupe mū
sų įžymioji ir mylimoji Suzan
na Kazokytė. Dainuos ir visa 
Aido Choro Moterų Grupė, ku
riai vadovauja mūsų gabioji 
Mildred Stensler. Mūsų aidie- 
tės yra pasiruošusios specia
lių dainų šiai Moterų Dienos 
programai.

Gerai, kad darbuojasi 
už žmonių draugiškumą

New Yorke gyvuoja Įstaiga 
“Presbyterian Labor Temple,” 
po adresu 242 East 14th St. 
Jos tikslas esąs vystyti ir pla
tinti tarne visu žmonių drau
giškumą. Dažnai ruošia disku
sijas Įvairiomis temomis.

Viename savo paskutinių 
cirkuliarų “Temple” vadai sa-

“Šiai tragiškai valandai, kai 
lėktuvai pašaunami prie rube- 
žių, kai kanudlės sutrauktos 
prie rubežių, kai svaidomi vie
ni kitiems grūmojimai per vi
są pasauli, kai abiejose pusė
se kraunamos atominės bom
bos, desperatiškai reikalingas 
draugiškumas tarpę pasaulio 
žmonių, jeigu mes norime iš
gelbėti civilizaciją nuo išny
kimo.”

Ir dar bus kas- nors dau
giau. Mūsų klubietės visiems 
svečiams suteiks skanių vai
šiu.

Vadinasi, pasisemsime mums 
visiems labai reikalingos savo 
akims sveikatos, išgirsime gra
lių dainų ir dar gausime ska- 

Bet mes kreipiame visų dė-!niai užsikasti namie keptų 
mesį į šio parengimo nepa- ! pyi’agkk su f<ava- 
prastą programą, čia mums
prelekciją duos Dr. Borisas, kviečia.

Visus ir visas širdingiausiai
Klubietės

Lenkų protestas sena 
toriui Įves ir kitiems

Jei jūs norite parduoti na« 
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

Tammany Hall partija 
persiorganizuojanti

New Yorko miesto demo
kratų partija, vadinama Tam
many Hall partija, nuo dabar 
pradėsianti rinkti savo d iš
iri kto kapitonus arba lyderius. 
Iki šiol jie būdavo paskiriami 

I iš viršaus. Tuomi, sako, Tam
many Hall partija susidemo- 
kratizuos. Tai partijai dabar 
vadovauja Carmine G. 
pio, einąs ir valstijos 
toriaus pareigas.

DeSa- 
sekre-

SukniasiuviŲ streiko ne
bus, nes jau susitaikyta

Kaip atrodo, tai sukniasiu
vių pramonėje streiko šiemet 
nebus. International Ladies 
Garment Workers Unijos ir 
kompanijų susivienijimo atsto
vai, po ilgų derybų, priėjo 
prie susitarimo. Susitarimo są
lygos dar tebėra nepaskelbtos, 
ir atstovų sutartį turės patvir
tinti abiejų pusių nariai. Nea
bejojama, jog sutartis bus pa
tvirtinta. Streikas1 būtų palie
tęs 85.000 sukniasiuvių.

Teatruose
Stanley teatre rodomas 

paprastai Įdomus ir gražus ta
rybinis 
tists.”

Low’s
pradėjo 
Filmas 
riją.

ne

filmas “Variety Ar-

Metrapolitan teatre 
“Vera Cuuz.” 

Meksikos isto-liečia

Rivoli teatre 
at Black Rock.

rodo “Bad Day

mas japoniškas filmas "Gate 
of Heli.”

Warner teatre rodo “Cine
rama Holiday.”

55th St. Playhouse rodo 
“Potemkin.”

Beacon teatre rodo “Star is 
Born.”

Fifth Ave. Cinema teatre 
rodo “Mutiny .on Bounty.”

Visoje eilėje vietinių teatrų 
rodomi gana Įdomūs filmai 
“Deep in M y Heart,” “On the 
Waterfront,” “Last Time 1 
Saw Paris” ir kiti.

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

DRMESIO!
Slaugės paliuosavimo pareigonl, 

su ar be New York valstijos license. 
(Long Island Nursing Home.

Pradžiai $200 j Menes, 
Šaukite LE. 9-2870

- (43-49)

MALE and FEMALE

COUPLE 35-50. For Cedarhurst 
Home. Cook, houseworker and but
ler. Houseman, chauffeur. Own room 
and balh. Good pay. Must be ex
perienced, have recent references 
and speak English. Call LO. 4-2010 
between 10-3.

REAL ESTATE

(42-44)'

PARDUODA SAVININKAS—LYN
BROOK, tuojau užimamas, 2 šeimų 
namas—5!6 rūmai (2 miegrūmiai, 
moderninė virtuve, hardwood sienos 
ir daug kitų įrengimų). .316 rūmų 
(vienas miegrūmis) viršuj, 2 blokai 
nuo visko. $17,990 (3,500 pinigais).

Šaukite: LY. 9-5218
(42-44)

PARDUODA SAVININKAS — 
BROOKLYN. 2 šeimų mūrinis pu
siau ištaisytas skiepas, 2 karam ga- 
radžius, driveway, užpakalinis ka
rnas, sun porch. Privatinis .tik ap
link gyvenantiems beach. ^Greitam 
pardavimui $19,000. Kviečiame pa
matyti.

Tol. ES. 2-7974
(42-45)

WANTAGH. 4 rūmų, pilnas skie
pas. nuošaliojo kaimynystėje. Kvie
čiame pamatyti. Arti mokyklų ir 
bažnyčių. Parduoda savininkas.

Tol. SU. 5-1891
(43-45)

New Yorko Lenkų Komite
tas Prieš Ginklavimą Vokieti
jos pasiuntė aštrų protestą se
natoriui Įves. Lenkai protes
tuoja, kam senatorius įves re
mia politiką vokiečių milita- 
rizmo atgaivinimo. Jie savo 
laiške nurodo, koks iš to mili- 
tarizmo pavojus visai žmoni
jai. Jie nurodo, kad nacių su
kurtame kare žuvo 20,000,000 
žmonių, tarpe kurių buvo 6,- 
000,000 lenku ir 300,000 ame- 
rikiečių jaunuolių. Dabar gi, 
jie sako, vėl sudaromos sąly
gos iš naujo tiems patiems vo
kiečiams pradėti naują karą. 
Lenkai reikalauja, kad sena
torius Įves ir kiti senatoriai 
pasipriešintų šitai vyriausybės 
politikai.

Mūsų policijos komisi- 
jonieriaus dideli norai

New Yorko miesto policijos 
komisijonierius Adams skun
džiasi, kad jam dabartinės 
policijos neužtenka, kad mies
tas turėtų suteikti jam dar 
6,000 policistų. Jis taipgi sa
ko, kad mūsų policistai mažai 
uždirba, užtad jie nenoriai 
mums apsaugo nuo kriminalis
tu.

Antano Metelionio Raštai

APIE DIEVUS IR ŽMONES

Jau išleisti knygoje 256 pusi., dailiai apdaryta 
ir jau siuntinėjama prenumeratoriams.

Nepaprastai įdomi knyga. Turiningas rinkinys bran
džių faktų apie dievus, tikybas, švenčių atsiradimus, 
pasnikus ir įvairius prietarus.

Užbaigus prenumeratų rinkimą knygos kaina yra 
$1.50, Užsisakančių knygą prašome prisiųsti mokesti 
kartu su užsakymu.

Užsakymus Prašome Siųsti:

Laisve
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

BROOKLYNAS
ir 

APYLINKE

Norime iš anksto pranešti visuomenei 
apie svarinu dalykų, kuris įvyks

Balandžio
April, 3 P. M.

Tai bus šaunus koncertas su labai gerais 
užkandžiais palinksminimui ir pavaišini
mui Brooklyno ir apylinkes apšvietus bran
gintųjų, dienraščiu Laisves rėmėjų.

Liberty Auditorium 
110-06 Atlantic Avenue 

Richmond Hill, N. Y.

Šis pokilis bus be įžangos — nemokamai. 
Prašome atydžiai įsitėmyti dieną ir kvie
čiame dalyvauti šiame maloniame pokylyje.

****** ’■nnnninnnninniiiiiiiiiirnminuiiiinmunnninminiimuunnnin Įngj^ŠįĮn nūn inmnnnniiinuigi

Vilnies Kalendorius
1955 Metams

Prirengė L. JONIKAS
Kūrinys 245 puslapių, kaina 50 c

Labai turiningas kūrinys istorinėmis informacijomis. 
Taipgi yra daug svarbių padavimų iš gAmtos, astro
nomijos ir. kitų mokslo sričių.

Telpa apsčiai įvairių raštų prozoje ir poezijoje, žy
mių autorių iš Lietuvos ir Amerikos. Įdomus ir tuo_ 
mi, kad yra daug pasiskelbimų biznierių ir profesio
nalų iš visos Amerikos.

VILNIES KALENDORIŲ galite įsigyti ir per Lais
vę. Nuolaida platintojams. Užsisakančiųjų po 1 eg
zempliorių prašome prisiųsti 60c, nes kainuoja per
siuntimas.

I *

Mokestį galite prisiųsti US pašto stampomis, 
vertės 3c, 5c ir 10c.

Siųsdami užsakymus adresuokite:

LAISVE
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Mrs. Rosi in g Forgotson, Ro
sedale, L. L, gyventoja, savo 
rankomis atkasė žemėmis už
griuvusi sūnų ir išgelbėjo gy
vybę. Jis jau buvo be sąmo
nės. Sūnus 12 metų amžiaus.

CITV ISLAND - Parduoda savi
ninkas. 2 šeimų namas (1-6, 1-5), 
aliejum apšildomas. Nauji kombi
nuoti storm ir screen langai. Pil
nai užimamas. Greitam pardavimui 
$14,000.

Šaukite: SA. 2-2955; CI. 8-2206
’ (43-45)

Teisėjas McNally patvarkė, 
kad Vincent Pugh neturi tei
sės atgauti savo sūnų nuo jo 
žmonos sesers. Mat, jis savo 
žmoną užmušė ir paskui su
situokė su kita moteriške.

Majoras Wagner is paskyrė 
teisėją Crawford naminių san
tykių teismo vedėju. Algos jis 
gaus $19,000 per metus. Tai 
viena iš geriausių apmokamų 
vietų visame miesto valdžios 
aparate.

American Museum of Natu
ral History išleido Įdomią ma
žiems vaikams brošiūraitę, pa
vadintą “Use Your Noodle.” 
Brošiūraitę taikoma vaikams 
tarpe 6 ir 12 metų amžiaus.

Policija dar vis nesuranda, 
kas nužudė milijonierių Serge 
Rubinsteiną. Prokuroras vėl 
užklupo klausinėti Įtartąjį su 
kriminalistiniais rekordais 
Scholz, bet nieko iš jo nciš- 
gauna.
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i'MATTHEW A.ii
BUYUS
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

< Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

Jinai ištekės ir gimdys 
daug vaiku

Miss Helena T. Nienstedt 
yra graži 26 pietų mergina. Ji 
tik išėjo iš išprotėjusių žrm?- 
nių ligoninės, kurioje jinai iš
sėdėjo devynerius metus. Ji 
ten pateko už nužudymą 1945 
metais tūlo kriaučiaus. Laik
raščių reporteriams ji pareiš
kė, kad ji žada greitoje atei
tyje ištekėti ir paskui vienas 
po kitam gimdyti kūdikius. 
Jinai turėsianti tiek, kiek tik
tai gamta'jai leisianti!

Žydų istorine paroda
Jaui trečia savaitė tęsiasi 

New Yorko žydų istorinė pa
roda. Ji pavaizduoja 300 pir
mųjų žydų atvykimą Ameri
kon prieš 300 metų. Paroda 
nepaprastai skaitlingai lanko
ma publikos. Ji vyksta 189 
Second Ave. Paroda tęsis iki 
kovo 12 dienos.

Gražus lenkiškas filmas
Lenkų Klubo patalpose, 2^9 

Second Ave., Manhattan, bus 
per dvi dienas rodomas labai 
gražus lenkiškas filmas “Goo
se Boy.” Verta jį pamatyti. 
Filmas bus rodomas ateinantį 
šeštadienį ir sekmadienį, kovo 
5 ir 6 d. Pradžia 3:45 vai. po 
pietų.

Su Arbata . ,
Pirmutinė apsauga nuo slogų, 
tai arbata su medum. Gi orui 
atvėstant slogos aplanko kiek
vienus namus. Reikia būti pri
sirengus jas pasitikti ir per
galėti.

Kada pavargstate, pajaučiate 
čiaudulį, gerkite daug arbatos 
su medum ir anksti gulkite at
sikratymui slogų.

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingai 

sveikatai. Laisvės įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

4 pusi. Laisvė (Liberty) Ketvirtad., kovo (March) 3, 1955
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