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KRISLAI
Mūsų litetratūra vėl 

praturtės.
Tegu atsidaro durys!
Ir ‘’peklos vartai. . .
Ar sudurnavojo ?

Rašo A. BIMBA

Lietuviu Literatūros Drau
gijos nariams gera naujiena. 
Je* viskas išeis taip, kaip pla
nuoja Gentralinis Komitetas, 
tai Draugijos nariai ir šiemet 
gaus geru pasiskaitymu nau
dingą knygą.

Komitetas yra nutaręs dar 
šiemet išleistti per dvidešimt 
metui išbuvusio Draugijos: se
kretoriumi D. M. šolomsko 
raštu rinkinį “Pasakojimai iš 
Istorijos.“ Tai gal bus trijų 
šimtų, puslapių knyga, gražus 
istorinės apšvietos šaltinis.

Toks yra nutarimas. Bot, 
žinoma, daug priklausys nuo 
visų Draugijos narių. Reikia, 
kad visi nariai anksti primo
kėtų narines duokles už šiuos I
metus. Knygos išleidimas kaš
tuoja nemažai pinigų.

Rimtai ir p’ačiai kalbama 
apie atidarymą Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos durų moks
lininkams, kultūrnešiams, vi
suomenininkams, na, ir abel- 
naA turistams.

Tuojau reikėtų nuo disku
sijų pe/reiti prie konkrečių žy
gių. Gerą pradžią galėtų pa
daryti kad ir diskusuojamos 
farmeriškos delegacijos. Pas
kui galėtų sekti kiti žmonės, 
norintieji pasivažinėti ir susi
lažinti su abiejų kraštui gy
venimu.

Man atrodo, kad toks už
sidarymas, koks dabar yra, 
nedaro garbės nei mūsų ša
liai, nei Tarybų Sąjungai. Nei
gi tai reikalinga. Tai tik šal
tojo karo pasėka.

Katalikų bažnyčia esanti 
tokia galinga, kad jos nė “pe
klos vartai“ negalį nugalėti. 
Bet ir kunigai tuo netiki.

Dar vieną įrodymą turime 
Vokietijoje, kur katalikų baž
nyčios dvasininkai išleido įsa
kymą katalikiškam jaunimui 
nesidėti ir nedraugauti ne tik 
su komunistais, bet ir su vi
sais kairesnio nūs įstatymo 
žmonėmis.

<2^rgi tas neparodo tos dva
sininkijos nepasitikėjimą sa
vin^ savo bažnyčia ir savo 
idėjomis ?

Ko jie bijo? Jie bijo, kad 
jauni žmonės, susidūrę su lais
vomis idėjomis, nenusisu-ktų 
nuo bažnytinių dogmų.

Bet ar uždraudimas pagel
bės? Nepagelbės. Visa žmo
nijos istorija yra to liudinin
ku.

Kunigai turėtų pasimokinti 
kad ir iŠ pačios Biblijos, — iš 
tos pasakos, kaip dievo už
draudimas Adomui ir Jievai 
valgyti obuolį tik juos pa
kurstė su juo apsidirbti.

Argi ne tokius pat rezulta
tus duos ir šis Vokietijos ku
nigų dekretas?

Kokie žmonės dabar sėdi 
prezidento Eisenhowerio ka
binete, gali gražiai pavaizduo
ti ir paskutinis atsitikimas su 
šal^fs pašto vedėju ponu Siim- 
merfieldu. Sunku net supras
ti, kodėl tas vyras sėdi pre
zidento kabinete. Nejaugi 
blaivesnio žmogaus neturi vi- 

: sa republikonų partija?

Liaudies Kinija ir Jungtines Tautos

EDENAS RAGINA RENGTI DIRVA PRIĖMIMUI ‘SU LAIKU'
Dešinieji darbiečiai norėtų 
išmesti Bevaną iš Partijos

i Bet Dnlles grąsino Kinijai 
karinės jėgos pavartojimu

Londonas. — Darbo Par
tijos parlamentinės frakci
jos dešinieji vadai daro 
žingsnius, kad išmesti kai
riųjų darbiečių vadą E. Be
vaną iš partijos. Parlamen
tinis darbiečių komitetas, 
kurio pirmininku yra At
tlee, padarė tokį nutarimą. 
Vienok, pats Attlee, kaip 
pranešama, priešingas Be- 
vano išmetimui.

Parlamentinės frakcijos 
vadovybė pirmiausia turi 
gauti visos frakcijos dau
gumos pritarimą tokiam 
žingsniui. Darbiečiai iš vi
so turi 293 deputatus. Dau
guma jų, kaip manoma, 
balsuos už Bevano išmeti
mą. Paskui reikalas bus 
perduotas partijos pildomą
ją! tarybai, kuri turėtų Be
vaną visai išmesti iš parti
jos.

Dešinieji vadai dabar taip 
įniršę prieš Bevaną, kam jis 
ir jo pasekėjai atsisakė bal
suoti už pro-karinę rezoliu-

Tarybų Sąjunga Įspėja Iraną 
nesidėti prie karinių paktų

Maskva. — Tarybinė vai-' 
džia įspėjo Iraną, kad 1927- 
tais metais tarp tų dviejų i 
šalių pasirašyta sutartis ne-: 
leidžia Tranui dėtis prie ka- • 
rinių blokų. Jeigu Iranas i 
prie karinio bloko prisidės, 
tai ta sutartis tokiu būdu 
bus sulaužyta, sako Tarybų 
Sąjunga.

Kaip yra žinoma, Turki
ja, Irakas, Pakistanas ir ke
lios kitos musulmoniškos 
šalys daro spaudimą ant 
Irano, kad jis prisidėtų prie 
pro - vakarietiško karinio 
pakto.

Iš to vyro jau stebisi net | 
ir republikoniškas N. Y. Trib
une.

Pranešama, kad Mr. Sum
merfield užvedė kovą prieš tą 
vargšą senoviškosios Graiki
jos rašytoją Aristophanes ir 
jo kūrybą. Jis uždraudė paš
tu siuntinėti Aristophanes pa
rašytą komediją “Lysistrata.“

Reikia žinoti, kad tas vei
kalas buvo parašytas dar 4li
tais metais prieš Kristų, tai 
yra prieš beveik du tūkstan
čiu ir tris šimtus metų !

Visas dalykas, sako, yrą at
sidūręs teismuose.

Mr. Summerfield patvarkę, 
kad “Lysistrata“ yra subvėr- 
syviškas veikalas, paneigiąs ir 
sukaneveikiąs mūsų morali
nius pojūčius. šią komediją 
skaitydami, sako, Amerikos 
žmonės gali morališkai susi
gadinti, išdykėliais pasidaryti.

Mr. Summerfield pasistato 
Amerikos žmonių moralybės 
sargu, nors niekas jam tokios 
didelės ir garbingos misijos 
nėra paskyręs.

ciją. Bevanas ir 61 depu
tatas susilaikė nuo balsavi
mo. Jis praeityje irgi ke
letą kartų laužė partinę 
discipliną.

Jeigu Bevanas būtų ti
krai išmestas iš partijos, jo 
pasekėjai, kurių parlamen
te yra bent keliasdešimt, 
turėtų nuspręsti, ką dary
ti: eiti su juo ir sudaryti 
naują politinę grupe arba 
likti Darbo Partijoje. Be- 
vano rankose liktų partijos 
teoretinis organas, savait
raštis “Tribūne,” kurį lei-. 
džia ir redaguoja jo artimi 
bendradarbiai .

Žinia apie raudonarmiečių 
žuvimą iš piršto išlaužta

Berlynas. — Praeitos sa
vaitės pabaigoje visi Vaka
rų Berlyno laikraščiai pa
davė žinią, kad Rytų Vo- 

i kietijoje įvyko traukinio į 
nelaimė ir virš 40 tarybinių | 

i kareivių buvo užmušta. Bu- Į 
vo sakyta, kad traukinys 
buvo išsprogdintas, gal ant 
bėgių padėtų minų.

Tą žinią plačiai persi
spausdino Vakarų spauda.

Dabar pranešama, kad tą 
žinią sugalvojo koks tai at- 
bėgėlis, kuris atvyko iš Ry
tų Vokietijos. Jis dabar 
prisipažino, kad visą daly
ką išgalvojo nuo pradžios 
iki galo, kad juomi labiau 
pasitikėtų kaip “politiniu 
tremtiniu.”

Pažangi unija teigia, kad 
nepapirko Harvey Matusowe

Washingtonas. — Matu- 
sowo knygos “False Wit
ness” leidyklos direktorius 
Albertas Kahnas pripažino, 
kad Mine, Mill and Smelt
er Workers unija įteikė lei
dyklai $3,250 dėl Matusowo 
knygos spausdinimo. Bet 
Kahnas paneigė kaltinimą, 
kad kairiečių vadovaujama 
minimoji unija tokiu būdu 
“papirko leidyklą” arba “fi
nansavo autorių,” kad jis 
atšauktų melus prieš tos 
unijos veikėją Jencksą.

Tai nebuvo finansavimas 
arba papirkimas, sakė Kah
nas, bet paprasta finansinė 
transakcija: ta unija iš 
anksto užsisakė 6,700 kopi
jų ir iš anksto mokėjo pi
nigus, kad palengvinti lei
dimą.

Minimoji unija, panašiai 
kaip Vakarinio pakraščio 
krovikų unija, jau senokai 
perka ir platina savo narių 
tarpe knygas.

ORAS NEW YORKE 
Apsiniaukę, šilčiau.

Paskutiniai pranešimai
lyashingtonas.—Apskai-l 

čiuojama, kad Ohio upės I 
potvyniai Ohio, West Vir
ginia, Kentucky ir Indianos 
valstijose paliko apie 12,- 
000 asmenų be pastogės. 
Raudonasis Kryžius skel
bia, kad sunkiai nukentėjo 
1,600 šeimų, kurioms teikia
ma pagalba.

Paryžius.— Valdžios tar
nautojų unijos, turinčios 
600,000 narių, paskelbė, kad 
jos šauks streiką, jeigu 
naujoji Faure valdžia ne
pasiskubins pakelti tarnau
tojų algas.

Saigonas. — Tikras suki
limas išsivystė Pietiniame 
Vietname. Cao Dai, Bins 
Xuyen ir Hoa Hoa sektos, 
kurios kartu turi 25,000 ka
reivių, kovoja prieš val
džios armiją. Tos trys sek-

• Protestai prieš paštą dėl 
prem- Į tarybinių spaudos leidinių

tos nepatenkintos dabartį- Į pirmą balsavimą parlamen- 
niu premjeru Ngo Dinm’u. I te. 3Š4 deputatai išreiškė 
Kai kas mano, kad to vidų-1 pasitikėjimą juomi, 242 bal- 
jinio karo užkulisiuose ran- i savo priešingai.

Milijonai jau pasirašė po 
atominio draudimo peticija
Viena, Austrija. — Mili

jonai žmonių visuose pasau
lio kampuose jau pasirašė 
po Pasaulinės Taikos Ta
rybos išleistu manifestu už 
atominiu ir vandeniliniu 
ginklų draudimą.

Daugiausia žmonių, jau 
pasirašė Kinijoje: 109,000,- 
000. Tarybų Sąjungoje pa
rašų rinkimo kampanija tik 
prasidėjo ir manoma, kad 
ten bus surinkta virš 100 
milijonų parašų. Čekoslo
vakijoje jau surinkta du 
milijonai parašų. Vienas 
milijonas parašų jau su
rinkta Italijoje. Prancūzi
joje surinktų parašų skai
čius jau arti vieno milijo-1

Vengrijos komimistų partiją 
kritikavo premjerą L Nagy
Budapeštas .— Vengrijos 

komunistų centralinis ko- j 
mitetas išleido ilgoką pa- į 
reiškimą, kuriame kritikuo-1 
jamas dabartinis premje
ras Imre Nagy. Komunis
tai sako, kad premjeras 
pravedė politiką, '.kuri < nu
stūmė šalin socialistinę in
dustriją. “Jeigu dešinės ir 
oportunistinės mintys tų, 
kurie stoja prieš principinį 
partijos nusistatymą, lai
mėtų, mūsų krąštas būtų! 
nustumtas atgal į atsiliku-1 
siu šalių gretas,” sako ko
munistų pareiškimas.

Vengrijos K. P. komite
tas sako, kad nuo 1953 me
tų birželio mėnesio šalyje 
vis labiau plito “anti-mark-

I dasi Amerikos - Francūzi- 
I jos nesutikimai, kad prem
jerą remia amerikiečiai, su
kilėliu s—fra ncū za i.

Inkster, Mich. — UAW 
(auto darbininkų) unijos 
600-to lokalo veikėjas ne
gras Haroldas Robertsonas 
kandidatuoja i Inksterio sa
vivaldybę. Rinkimai įvyks 
šio mėnesio 15-tą.

Robertsoną remia pažan
giečiai.

Washingtonas. — Atsto
vų buto žemės ūkio komi-

tarė duoti farmeriams pa
didintas stipendijas. Eisen
howerio administracija tam 
priešinga ir kovos, kad ne
praleisti tokio įstatymo.
Pa ry žius.—N au j a si s 

jeras Edgar Faure laimėjo 

no. Parašai taipgi renka
mi Indijoje, Lotynų Ame
rikoje, Izraelyje, Burmoje, 
Indonezijoje ir tt.

Pasaulinės Taikos Tary
bos nariai sako, kad šiuo 
kartu bus surinkta dar dau
giau parašų, negu buvo su
rinkta po Stockholmo tai
kos manifestu keleri metai 
atgal. Tada surinkta 500,- 
000,000 parašų.

tai Airijoje, Egipte, Pakis
tane, Argentinoje, parašai 
renkami pusiau legalėse są
lygose. Ispanijoje ir eilėje 
kitų fašistiniu kraštų tai
kos parašų rinkimas visai 
uždraustas.

sistinis ir oportuni s t i n i s 
nusistatymas.”

Toliau nurodoma, kad 
krašto ūkyje kilę sunku
mai surišti su ta Nagy’o ir 
kitu valdžios narių bei pa- 

tika.
Pareiškimas baigiasi atsi

šaukimu į visus susipratu
sius Vengrijos darbo žmo
nes, tęsti socializmo staty
bą, stiprinti sunkiąją pra
monę, budėti prieš smulk- 
buržuazinius elementus, ku
rie stengiasi apsaugoti ka
pitalizmo . liekanas, ir prieš 
išorinį pavojų, kuris gręžia 
Vengrijos saugumui.

Londonas. — Čia keliama 
mintis, kad premjeras Na-

pasitraukti iš Quemoy ir 
Matsu salelių prie pat Ri

kė, kad jau laikas pradėti i nijos kranto. Tai būtų pir- 
rimtai galvoti apie Kinijos 
priėmimą Į Jungtines Tau
tas. Tam reikia pradėti 
ruošti dirvą, sakė jis,x da
bar, nes su laiku Kinija tu
rės būti priimta.

Londonas.—Užsienio rei
kalu ministras Edenas sa-

Edenas sakė, kad viena 
sąlyga Kinijos priėmimui f 
Jungtines Tautas yra susi
tarimas Formozos klausi
mu. Tam, sakė jis, abi pu
si turi daryti nusileidimus, i 
Čiangas visų pirma turėtų i dėl Edeno pareiškimo. Lyg

New Yorkas. — Amerikos 
Komitetas už Kultūrinę 
Laisvę, dešinių palinkimų 
organizacija, protestavo 

į prieš pašto pareigūnus, ku
rie neleidžia pristatyti ta
rybinių laikraščių ir žurna
lų privatiniai . Kaip yra ži
noma, paštas paskelbė, kad 
daug “Pravdos” ir “Izvesti- 
jos” numerių sunaikinama, 
nes tie ir kiti tarybiniai lei
diniai pristatomi tiktai re- 

kaip “Four Continent Book
shop” ir panašioms.

Daugelis universiteto pro
fesorių, kuriems tarybiniai 
leidiniai reikalingi dėl stu
dijų, irgi labai nepatenkin
ti uždraudimu.

Erenburgas primena britam? 
kokiame pavojuje jie randas

ja Erenburgas priminė bri
tų premjerui Churchillui, 
kad kas ne kas, bet britai 
tikrai neturėtų švaistytis 
atomine bomba prieš kitus. 
Erenburgas sakė, kad to
kiai tirštai apgyventai salai 
kai]) Britanija kelios van
denilinės bombos padarytų 
galą. Erenburgas sakė, kad 
jam nejauku kalbėti apie 
tai, kad jis jaučia gilią mei
lę britų tautai ir Britanijos 
žmonėms, kurie tiek nuken
tėjo po naciniu blicu, bet 
“realybę reikia priminti, 
nes kai kurie žmonės greit 
pamiršta.”

Washingtonas.—Dar 
nas kareivis mirė nuo 
ningitis ligos Fort Dix 
reivinėse. Pirmas kareivis 
mirė kelios savaitės atgal, 
kai medikai manė, kad jis 
tik nuduoda sergąs ir ne
priėmė jo laiku į ligoninę.

vie- 
me-

gy pasitrauks ir jo vietą 
užims kitas, gal pats komu
nistu vadas Rakoši.

m as žingsnis link Įtempi
mo atleidimo.

Iš kitos pusės, Liaudies 
Kinija turėtų pasižadėti, 
sakė jis, nepulti Čiango jė
gų Formozoje ir Peskado- 
ru salyne. Tu salų likimas 
turės būti išspręstas per 
derybas.

čiangininkai piktinasi
Iš Formozos pranešama, 

kad Čiango žinių agentūra 
reiškia savo pasipiktinimą 

nujausdami, kad ant jų bus 
daromas spaudimas, kad jie 
trauktųsi iš. pakraščio sa
lų, čianginiai dar pereitos 
savaitės pabaigoje pranešė, 
kad jie ne tiktai nesitrauks 
iš Quemoy ir Matsu, bet į 
tas salas atsiunčia sustipri
nimus. Ar čianginiai tikrai 
tą daro, arba tik blefuoja, 
dar nežinoma.

Edenas bandė užglostyti 
susidariusį įspūdį, kad jis 
prieštarauja Dullesui. Tam 

kartojo, kad, jo nuomone, 
Amerika nori taikos Paci- 
fike. Bet iš likusios kalbos 
buvo aišku, kad jis susirū
pinęs Amerikos agresingu- 
mu prieš Kiniją.

Washingtonas.— Tuo tar

lamente Londone, sekreto
rius Dulles padarė platų 
pranešimą per televiziją-ra- 
diją apie savo atsiekimus 
Azijoje. Jis kalbėjo į Ame
rikos žmones, bet, kaip sa
ko stebėtojai, žymia dali
mi jo kalba buvo taikyta 
Kinijai.

Dulles vartojo kovingą 
toną, sakydamas, kad jis 
grįžta iš tos pasaulio da
lies, kur komunizmo ban
gos grasina užlieti likusias 
“laisvojo pasaulio žemes.” 
Jis sakė, kad Amerika ne
bus “popieriniu tigru,” ku
ris atrodo baisiai drąsiu ir 
pajėgingu, bet subliūkšta, 
kai paliečiamas jėga.

Jis įspėjo Kiniją, kad 
Amerika “daugiau nesi
trauks.” Bet jis nepasakė 
visai aiškiai, kaip tai ne
pasakė ir prieš išvykdamas

Quemoy ir Matsu saleles.

Popovicas vyksta K iri i j on
Belgradas. — Jugoslavijos 

ambasadorium Kinijoje pa
skirtas Vladimiras Popovi- 
cas, kuris praeityje ėjo di
plomatines tarnybas Mask
voje, Washingtone, Sofijo
je, Paryžiuje ir Jungtinėse 
Tautose.

Popovicas greitu laiku iš-
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BAISŪS ATSIMINIMAI, 
Iš KURIŲ JIE 
NEPASIMOKĖ

Tūli pabėgėliai labai įkai
tusiai laukia naujo karo ir 
tą savo lūkestį nesidrovi 
viešai visiems pasakyti. 
Keista tas, kad jie yra pa
miršę net savo pačių, praė
jusiame kare patyrimus. 
Juk jie yra išgyvenę žiau
riausių baisenybių. Be to.

DEL DARBO IR DUONOS
TŪLA SPAUDA IR įvairus buržuaziniai ekonomi- 

tai skleidžia mitą, būk Amerikoje didžiulio nedarbo, di
džiulės krizės pavojus praėjęs, būk jo niekad pas nius 
nebūsią.

Tie pranašai sutinka, jog smulkesnių depresijėlių 
gali įvykti, bet tokios didelės, visą šalį ir buržuazini 
pasaulį sukrečiančios krizės, kokia prasidėjo prieš 25 
metus, niekad n ^sulauksime.

Kodėl taip jie galvoja? Kodėl tokias teorijas viso
kie ekspertai skelbia?

Jie tai skelbia dėl to, kad, girdi, amerikinė ekono
mija esanti tokia tvirta, tokia galinga, kad galinti “ap
eiti,” galinti nugalėti bet kokį pasireiškiantį “nenorma
lumą” bei pavojų.

Tačiau yra ekonomistai, kurie kitaip į tai žiūri. 
Marksistiniai ekonomistai teigia, jog kapitalistinėje 
santvarkoje didžiosios krizės vra taip neišvengiamos, 
kaip neišvengiamas saulės patekėjimas ir nusileidimas.

Tam tikrais laikotarpiais tos krizės gali būti re
tesnės, bet jos neišvengiamos.

Jungt. Valstijų semitinis komitetas šiuo metu ty
rinėja biržą, “stock exchange,” spekuliaciją įvairiais 
Šerais,—spekuliaciją, kurioje kasdien perkami ir par
duodami įvairūs šėrai. Kaip atsimename, krizė, pra
sidėjusi prieš 25 metus, prasiplėtojo po to, kai 1929 
metais biržoje šėrai vienu kartu nusmuko žemyn.

Šiuose tyrinėjimuose iškyla balsų, kad nieks tikrai 
negali pasakyti, jog neatsitiks taip, kaip atsitiko 1929 
metais.

JEIGU KRIZĖ nėra išvengiama, tai darbininkų ju
dėjimui pasilieka uždavinys nuolat budėti, nuolat ko
voti už savo reikalus, visuomet atsižiūrint i rytdiena,

gali nežinoti, kad naujasis 
karas būtų kur kas dar bai
sesnis, dar žiauresnis.

Aną dieną Brooklyno 
Pranciškonu Dar b i n i n k e 
(kovo 1-mą) skaitėme ko
kio ten J. Skersio atsimi
nimų žiupsnelį. Tai šiurpu
lingi atsiminimai. Skersys 

I kalba apie tai, kas į karo 
pabaigą atsitiko su Dresde- 
nu. Net ir savo atsimini
mus jis pavadina “Kai lie
tuviai Dresdene degė.”

Skaitykime:
“1955 m. pradžioje bolše

vikai briovėsi gilyn į Vo
kietiją. Jau buvo užėmję 
Breslavą, Pabėgėliai lietu
viai nerimavo, žvalgėsi po 
žemėlapius, kur būtų ge
riau pasitraukti toliau į va
karus.
Tačiau jų planas susimaišė 

vasario! 13
Tą dieną visi, kaip niekui 

nieko, ramiai skubėjo į sa
vo darbovietes ir ten triū
sė su vokišku rūpestingu
mu.

Man tą vakarą reikėjo 
budėti su vienu estu ir ke
liais vokiečiais. Darbovietė 
buvo pačiam miesto pa
krašty. Apie 10 vai. su
kaukė visos miesto sirenos. 
Tokiais atvejais visi turė
jome subėgti j rūsį, užsidė
ti šalmą, diržą, pasiimti va- 

! dovo nurodytą įrankį gais
rui gesinti. Besiruošiant 
pasigirdo lyg sunkiųjų kul
kosvaidžių šaudymas.

Tai buvo bombos
Jų buvo tiek daug ir vi

sos vienu kartu išmestos, 
kad ir susidarė įspūdis, jog 
kažkas Šaudo.

Rūsio sienos suvirpėjo. 
Vokiečiai pareigūnai buvo 
neramūs. Ir mums, svetim
šaliams, buvo negeriau. Kai 
bombardavusieji. lėk t u v a i 
nuskrido, išėjome į kiemą. 
Mieste matėsi daugybė gais
ro apimtų vietų. Mūšų kai
myninis fabrikas, tik vienas 

’šiame rajone,'į vieną kam
pą buvo gąvęs smūgį. Ap
linkui lakstė budėję parei
gūnai ir gesino. Į mūsų 
kiemą atskrisdavo degą po
pieriai, ir mes juos gesino
me.

Mieste gaisras vis plėtėsi. 
Po dvyliktos likusios dar 

Svarbiausias uždavinys: kovoti prieš valdančiosios 
klasės pasimojimus pravesti įvairius įstatymus, nu
kreiptus prieš organizuotus darbininkus. Tenka ko
voti už atšaukima tu anti-darbininkišku istatvmu, ku- 

■ rie jau yra priimti, kurie jau galioja. Tenka darbuotis 
už priėmimą naujii Įstatymų, gerinančių darbininkų 
būklę.

Mums patinka, kad CIO šaukia New Yorko ir apy
linkės šapų čėrmanų konferenciją (ji įvyks kovo 19 d. 
New Yorko mieste), kurioje bus griežtai pasisakyta už 
tai, kad būtų pravestas federalinis įstatymas, garan
tuojąs kiekvienam darbininkui algą $1.25 valandai.

Washingtone tuo reikalu veikia CIO ir ADF vado
vybės—josios pasisakė už tokio įstatymo pravedimą.

Washingtonan su vyko apie 1,400 Amerikos Darbo 
Federacijos Building Trades unijos atstovų į konferen
ciją, kurioje bus pasisakyta už pataisymus Taft-Hartley 
įstatyme, taipgi bus pasisakyta prieš kai kuriuos su
manytus anti-darbininkiškus bilius Kongrese. Šitos kon
ferencijos dalyviai vyks pas kongresmanus ir senatorius 
reikalauti, kad jie klausytų darbininkų balso.

CIO ragina savo narius, kad jie ir jų Šeimos siųstų 
reikalavimus senatoriams, raginant juos pasisakyti už 
sumažinimą taksų. Sumažinti taksus sumanymas iškilo 
atstovų bute ir ten tapo nutarta sumažinti juos kiek
vienam asmeniui $20 per 1956 metus, bet senate tasai 
sumanymas susilaukė pasipriešinimo.

Ne tik CIO nariai, o ir visi darbininkai turėtų pa
sisakyti savo senatoriams, kad jie balsuotų už šį su
manymą, nes jis, sumanymas, gerina būklę mažiau
siai uždirbantiems darbininkams ir jų šeimoms.

Čia paliesti dalykai liečia daugiausia ekonominius 
darbininkų reikalus. Negalima nė minutei pamiršti

Tenka veikti, darbuotis, kad būtų atšaukti tie žiau
rus įstatymai, pagal kuriuos darbininkų judėjimo vei
kėjai siunčiami į kalėjimus arba deportuojami: Smith 
įstatymas, Walter-McCarran įstatymas—tik keli, pagal 
kuriuos reakcininkai bando kirsti smūgius darbininkų 
judėjimui.

NEGALIMA tenkintis samdytojų klasės propagan
da, skelbiančia, būk daugiau niekad nebus didžiulės eko
nominės krizės. Jei darbininkai tylės, nieko neveiks, jei 
jie pasitikės samdytojais, tai krize gali ateiti greičiau 
negu kai kas mano.
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nepažeistos sirenos vėl klai- pasidarė 
kiai sukaukė. Mes vėl atsi- j 
dūrėm rūsyje. Vėl tas pats 
kurtus tratėjimas, sienų 
drebinimas.

Gesinti šiuo kartu nieke 
neteko, nebent savo nerimą. 
Vokiečiai blaškėsi, verkė. 
Daugelio šeimos liko ugny
je- ,

Mano gyvenviete buvo ki
tam pakrašty miesto už 11 
kilometrų, ir .aš raminausi, 
gal ano pakraščio nedaužė 
ir žmona liko gyva. Mand 
bičiulis estas gyveno pa
čiam miesto' centre ir buvo 
neramus dėl savo žmonos ir 
motinos likimo.

Rytmetį iš. darbo nepa
leido, liepė būti iki 1 v. po
piet, iki ateis kita pamaina. 
Tuo metu atbėgo pora vo
kiečių tarnautojų apdegu
siais drabužiais, plaukais., 
Jie buvo tartum pamišę, ne-

galėjo pasakoti, tik šaukė, 
kad griuvėsiai palaidojo jų 
kaimynus. Atsirado ir vie
nas latvis, užsimetęs šlapią 
paltą. Sakėsi iš degančio 
lagerio vos pro langą išlin-

Gatvėmis eiti buvo neį
manoma, nes buvo toks 
karštis, kad praeivio drabu
žiai užsidegdavo.

Pasiekė jis Elbės upę, kur 
sumirkė savo paltą, ir taip 
prisidengęs išbėgo iš degan
čio miesto. '

Vasario 14 apie 10 ryto 
vėl užskrido keli lėktuvai, 
bet miesto sirenos jau ne
beveikė, tik garlaiviai Elbė
je gūdžiai aliarmavo. Šį 
kartą tik keliose vietose be- 
numetė bombų.

Pirmą valandą, nors pa
maina ir neatėjo, bet mus 
paleido. Mes trys pabaltie- 
čiai iškeliavome į išdegin
ta miestą, v

Visas miestas smilko griu
vėsiuose. Karaliaus Augus
to vardo tiltas buvo apdau
žytas, bet pereiti galėjome. 
Didžiosios katalikų ir pro
testantų bažnyčios prie El
bės buvo visai išdegusios. 
Tik istoriškoji karaliaus pi
lis su variniu pažaliavusiu 
stogu, vandens tvenkinių 
apsupta, atrodė nepaliesta.

Ųž kokių keturių kilome
trų sutikome pirmuosius 
žmones — tris vokiečius, 
kurie nešėsi menkus turto 
likučius. Kas buvo likęs gy
vas, tas išbėgo iš • miesto 
dar nakti ir dabar nedrįso 
grįžti. Pamatėme aikštėje 
ir du italus, kurie nunešė 
sužeistą moterį.
Aplinkui buvo daug sudras

kytų kūnų
Didieji pašto rūmai buvo 

sudegę iki pamatų. Gal ir 
gerai, kad mūsų rytmetį ne
paleido. Kaip būtume pra
simušę pro degančias gat
ves ?

Centrinę geležinkelio sto
tį radome irgi sudaužytą 
ir sudegintą. Karo sanita
riniai daliniai iš griūvėsiu 
tempė žuvusius ir guldė juos 
ant šaligatvių. Ju buvo ko
kie 200.”

Los Angeles, Cal,
Rimtai pagrūmojo ir laimėjo

Netoli nuo čia Maywoocle 
gyvuoja labai didelė Clirysle- 
rio automobiliu išdirbystės 

penki 
Nese- 
matė- 
darbi-

automobilių 
įmonė. Joje dirba apie 
tūkstančiai darbininkų, 
niai šioje įmonėje mes 
me dar vieną Įrodymą 
ninku solidarumo galybės.

šio fabriko darbininkai pri
klauso prie CIO United Auto 
Workers Local 230. Buvo susi
dariusios sąlygos, kad strei- 

i neišvengiamas. 
Į Kompanija nenorėjo kalbėtis 
sir unija dėl išlyginimo tam 
tikrų reikalavimą. Iki pat 
penktadienio atrodė, kad kom
panija Uenusileis. Bet kaip tik 

: unija paskelbė streiką, bosai 
“susiprato,” kad jie turi rei
kalą su gerai organizuotais ir 
vieningais darbininkais. To ir 
užteko, kad juos priversti de
rėtis ir patenkinti darbininkų 
reikalavimus. Pirmadienį jau 
viskas buvo baigta. Kompani
ja sutiko tuojau derėtis dėl 
“seniority” teisės ir sutiko su
gražinti1 iš darbo paleistą vie-* 
nę skyriaus pirmininką. Iš sa
vo puses unijos nariai dar nu
tarė nedirbti jokio viršlaikio 
jokiame skyriuje, kol nebus 
unijos ir kompanijos susitarta 
dėl “seniority” teisių.

ReP.

Ar Tamsta Jau 8*vai Lais< 
vei skaitytoją? Jei «W» 
tai pasirūpink

Ma tinkas

Kaip aš prieš virš 50 metų gyvenau 
ir dirbau Sibire

(Pabaiga)
Vieną naktį už upės elek

trinė liktarnia pritemo ir 
reikalavo mažos pakaitos. 
Ėjau tai atlikti. O dieną 
kas nors viduryje upelio 
dirbo ir prakirto akečių 
(skylių) lede. Sniego visur 
vienodu lygiu. Kai grįžau 
atgal, tik ką užšalęs plonas 
ledas manęs neišlaikė — iij 
šmukšt vandenin iki pažas
čių. Ant rankų išsilaikiau, 
kojomis tabaluoju, dugno 
nepasiekiu. Visgi šiaip taip 
išsiritau ant ledo, pašliau
žiau tolyn, kad vėl neįkris
ti. šlapias, kaip antūkas, 
grįžau pašiūrėn, kur dir
bau. Visi apspito ir juokė
si iš manęs. Kiniečiai mur
mėjo sąv.ą “šango-šango”— 
gerai, gerai, kad po ledu 
nepalindau visai. O vienas 
rusas sako: Nagi, ir užsi
manei upėje maudytis!' 
Greit batus numovė, van
denį išpylė, drabužius nu
vilkę padžiovė ant karštų 
katilų. Atsisėdau prie ka
tilo, kad būtų šilta. Suteikė 
drabužius p r i s i d e ngti ir 
arielkos pusę stiklo maši
nistas davė išmaukti. Ir vėl- 
viskas gerai buvo.

Sekmadienį aplankė mane 
žemaitis. Jis, užgirdęs, 
kad litviniok-lietuvukas vos 
tik nenuskendo, surado ma
ne. Kalbėjomės lietuviškai. 
Jis buvo daug vyresnis už 
mane. Dirbo prie medžio 
darbo, gyveno kitoje pusėje 
upės. Daugiau lietuvių ne
sutikau, gal jų ir nebuvo. 
O italų tai buvo. Jie, mat, 
mūrininkai. Rusai po lubo
mis, apačioje, kasą, o italai 
viršuje ant lubų cementą 
jnaišo, akmenis 
mūrija — skuba, kad 
duo neužpiltų. Taip 
pas ir lenda gilyn.

Patiko darbas
Mano darbas buvo geras- 

lengvas. Naktį ne tik snus
terėdavau, o retkarčiais ir 
numigdavau . Ir laiko tu
rėjau daug. Vienok nuo
bodžiauti nebuvo kada. Dė
dukas manim rūpinosi, ra
gindavo skaityti. Būdavo 
ištrauks iš dėžutės knygu
tę,—še, skaityk, gražiai pa- 
rąšytas raštelis, sako. Vis 
tai buvo Levo Tolstojaus 
trumpos pasakėčios.

Pajutau, ka.d sergu, bur
noj dėsnos kraujuoja. Ir 
guodžiaus! viską žinančiam 
Dėdukui. Ką, kraujas bur
noje? klausia jis. žibalinę 
lempą įdavė Sašai palaiky
ti, Nagi, prasižiok! Išsi
žiojau, rodau dantis. Mm... 
taip, reiškia, tave, berneli, 
cinga užklupo. Cinga pra
dėjo ėstu Tau reikia ge
riausio maisto, 
prastai maitina, 
negauname.
sielok. Juokaują Dėdukas. 
Sašą irgi šaiposi. Pagysi, 
gyvensi ir mergiotes viliosi. 
Nesikarščiuok. Mažu gau
siu gyduolių. Išėjo. Greit 
grįžo benešąs ką ten dubi- 
nelyje. Va, ir gyduolė yra. 
Paėmęs pirštais įdėjo bur- 
non, sukramtęs nurijo. Na
gi, ir gardumėlis.

Bandžiau ir aš. Bet ir. 
b.urnon įdėti negalėjau to 
“gardumėlio.” Dėdukas ir 
Saša juokėsi, kigeno. Tu, 
berneli, išlepintas, šakė. 
Motulė turbūt pieneliu au
gino ar kitokiais gardėsiais 
valgydino tave, kad čerem- 
šo nevalgai. (Čeremša tai 
žolė, gal gimininga česna
kui.)

Pasidarė graudu ir lyg

krauna, 
van- 
stul-

Čia mus 
daržovių 

Tik jau/ nesi-

pra- 
nors 
Pa-

(Iš atsiminimų)
pradėjau ašaroti. Verksi, 
geriau nebus. Juokis, pras
čiau nebus. Susimąstęs ste
biu Pėdūką ir sakau: Kaip 
galiu juoktis, kad sergu V! 
Kai juoksiesi, tau prasčiau 
nebus, atsako. Kopųstėlius 
tai gal valgytum, ar ne? 
Žinoma, kad valgyčiau, bet 
kur gauti? Čia jų nėra. 
Va, ten žmogus turi krau
tuvę. Spėju, kad jis turi 
ir kopūstėlių. Rytoj nueik 
ir gal nusipirksi. Nusi
pirksiu! Kuo? Pinigų ne
turiu. čia tu dirbi, algos 
negavai jau kelintas mėnuo. 
Taip, ar ne? Matai, mūsų 
ponas algų nemoka mums. 
O mėsos jo krautuvėje yra 
tiek, kiek nori. Taigi pa
imk šmotą mėsos ir išmai
nyk ant kopūstų. Supran
ti? Gerai, suprantu.

Rytojaus sulaukęs, 
sau, kad paliuosuotų 
iki pietų nuo darbo,
lįuosavo, tik liepė ateiti, 
kai grįšiu. Einu raštinėn, 
iš raštinės krautuvėn, ir 
gavau šmotą jautienos; pri
dėjo ir du maišeliu kopūs
tams sukrėsti. Ilgai nelau
kęs, dui keliu, kuriuo daug 
sykių buvau ėjęs. Tyku, nei 
paukščio, nei žvėrelio ne
matyti, negirdėti, čia ir 
ten prasiskverbia saulės 
spindulys pro baltus me
džius, sniegu padengtus.

Pripūkšnojau, brisdamas 
sausu, minkštu sniegu, iki 
didžiojo Sibiro vieškelio. Ir 
čia ženklo nėra, kad kas 
būtų važiavęs ar ėjęs. Už 
upės stūksojo keliolika tro
besių. Visi balti, apsnigti. 
Tik vieno dūmtraukis rū
ko aukštai kylančiais du
rnais. Čia buvo ir kalėji
mas, kuriame apsistodavo 
katorgon varomi prasižen- 

j geliai, kol dar geležinkelio 
t nebuvo. Pašto namelis su

telegrafo^ viela, įvesta pro į tyje, ]<as liečia tą mergą. Ir 
jie tikėjo man. Vienok tas 
jų labai aiškus, atviras pa
mokinimas tiek daug man 
įstrigo galvon, kad net min- / 
timis perbėgau savo praei
tį, dėdės patarimus. Ir mąs
čiau, kad dėdės patarimai 
buvo geri. O šių man ne
pažįstamų, ne mano tauty
bės, ne mano tikėjimo vy
rų patarimai ar tik ne ge
resni bus?

Neilgai čia su jais dir
bau ir gyvenau. Maisto ir 
gyvenimo aplinkybės labai 
nepatiko. Pasitraukiau iš 
tarpo tu, kurie baigė jungti 
ilgąjį Sibiro geležinkelį su 
Užbaikalio geležinkeliu, o 
pastarasis—su kitais dyįpm 
Ūsu rė j aus krašto ir Kmų- 
Rytų geležinkeliais. 'Jau
čiuosi, būk ir aš prisidėjau 
sujungti plieną, kuris tęsia
si nuo Baltijos jūros net 
iki Geltonųjų ir Japonų ju
ru. 4-

Šiuo rašiniu neužpildau 
ne vienų metų mano buvi
mo Sibire. Ten gyvenau 
virš ketverių metų.’ Vėliau 
bandysiu apipasakoti apie 
ten buvusius lietuvius, vie
tos gyventojus, įvykius lai
ke Rusų-Japonų karo ir 
bendrai 1905-1906 metus.

. Mėsos! 
Mėsą ap- 
ir davė 
arba 40 
raugintų

langą . Buvo koks nors ir j 
policijos pareigūnas.

Kad būtų kas nors į krau
tuvę įėjęs ar išėjęs, sniege 
pėdsako nebuvo. Vis tiek, 
prisiartinęs prie durų bel- 
džiau, iki atidarė ir įleido. 
Ko nori? Atsakau, kopūs
tų man reikia. Ar tu pi
nigų turi? Ne, neturiu, bet 
mėsos tai turiu. 
Gerai, parodyk, 
žiūrėjo, pasvėrė 
man vieną pūrą 
svarų sušaldytų 
kopūstų.

Grįžau su apipylniais 
dviem maišeliais. Visaip 
valgiau. • Gardūs jie buvo. 
Prie mėsos ar tik su duona 
ir be nieko vienus šveičiau. 
Burnoje kraujavimas, susto
jo. Sugijau. Dėdukui ta
riau ačiū. Ir jis šypsojosi, 
buvo patenkintas.

Skiriamės
Geležies skyriuje darbas 

baigėsi. Dėduką paleido ir 
atsisveikinom. Skirtis su 
juo man gaila buvo. Dar 
vieną sykį jį sutikau už 150 
viorstų į rytus toliau. Ūki
ninkų miestelyj Kabanske 
1906 metais. Jis dirbo vals
čiaus raštinėje. Smuklėje 
išgėrę gal po dvi arielkas 
ir arbatos, šnekučiavome^ 
apie valandą laiko. Supra-^ 
tau, kad jis norėjo patirti, 
ar esu toks pat tamsuolis, 
kokiu buvau, kai gyvenau 
viename su juo kambaryje 
prie upės Snežnaja. Manau, 
kad per tą trumpą laiką, 
kurį praleidome 'sykiu vie
name kambaryje, jis įskie
pijo mane savo filosofijos 
čiepąis. J o įtaka, it siūlas, 
tiesiasi ir dabar.

Pavasarį visa troba, 50 
pėdų ar daugiau aukščio, 
iš keturkampių medžių, ge
ležimi suveržta, pripilta ce
mento ir akmenų, sulido 
žemėn. Kasėjai savo darbą 
atliko, iškasė.

Italų tautybės mūrinin
kai leido cementą ir akme
nis žemyn. Užbaigė mūry
ti apatinę dalp stulpo.

Gal žiema ar kas kitas 
kitų dviejų stulpų darbą su
trukdė. Ir mane išsiuntė 
prie kitos upės. Šis upeliu
kas neprilygo Snežnajai. 
Radau du vyrus sliesorius, 
gerą mašiną ir pumpas tai
sant. Mažai kuo tegalėjau 
padėti, nes nemokėjau, už 
tai manęs nebarė. Viena
me barake-pastogėje gyve
no apie dvidešimt vyri^ ir 
dvi moterys. Valgį jiem 
dviem ir man vienaimoteris 
gamino sykiu. O visi kiti 
kiekvienas sau maitinosi, 
kaip išmanė ir mokėjo. Vie
ną dieną nepažįstami nauji 
mano draugai “barė,” per
spėjo mane. Priežastis bu
vo ši. Antroji moteris ar 
mergina, tuoj man pribu
vus, susipažina su manim ir 
vis norėjo draugauti. Ne
suprasdamas ios tikslo, ne- 
sišalinau, bet ir mintyje ne
turėjau, kad kas čia būtų 
blogo. Jie tai suprato ir 
man, kaip jaunam žaliilkui, 
įsakė, kad aš nieko bendro 
su ja neturėčiau, kad šalin- 
čiausi kaip nuo pūvančios 
baidyklės. Daug ką sake

Va, jei mūsų nepaklausysi, 
bernioke, tai gal ir supūsi,^ 
štai, šioje taigoje! :

Siaubo apimtas, lyg susar- 
matintas, jaučiausi, niekuo 
neprasižengęs, nekaltas. 
Atsipeikėjęs, sakiau jiems, 
kad nieko neturėjau min-

Naujas dviejų aukštų 
klubo pastatas atiduotas 
eksploatuoti Sedos rajono 
“Lenino keliu” kolūkyje. . 
Jame numatyta įrengti sta
cionarinį kinoteatra^

V. DapšĄuėįM '

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.



Oakland, Cal.
GIMTADIENIO PARĖS, 

j IR MIRTIS

Vasario 26 d. 4 asmenys 
bendrai surengė birthday pu
rę pas Karosus. Susidėjo Juo
zas Karosas, Jonas Alvinas iš 
San Francisco, Pranas Balčiū
nas ir Stanislovas šlegeris. Už
kvietė visus pažįstamus į po
būvį atžymėti jų gimtadienį, 
sykiir ir pagerbti Taraškų tė
velius, malonius svečius iš 
Lawrence, Mass.

Buvo iškepti du dideli tor
tai : vienas pagerbimui garbės 
svečių čuladų, o antras—gim
tadieniams. Penkios žvakės 
degė. Draugės gaspadinės pa
gamino maistą ir prirengė gė
rimų. Karosai, Alvinai, Bal
čiūnai, Taraškai savais kaš
tais vaišino mus visus įvairiais 
skanumynais.

Karosienė paprašė čuladų 
pasakyti, kaip patinka jiems 
čionai Oaklande apsigyventi. 
Atsakė: būtų gerai. Bet dar 
turėsią grįžti atgal.

Visko sočiai prisivaišinę, 
d ardami užkvietėjams ačiū, su
manėme nepamiršti spaudos. 
Vilnfes 35 metų sukakties at- 
žymėjimui sudėjome kiek kat
ras išgalėjo, pasidarė virš $39.
LIŪDNA NAUJIENA

Kastancija Yankauskienė, 
gyvenusi nuosavuose namuose 
1285 Primrose Drive, San Le
andro, Calif., sirgo ilgoką lai
ką. Ji gavo galvos smegenyse 
“stroke.” Ją ištiko staigi mir
tis 1955 metų vasario 25 d., 
anksti rytą. Palaidota vasario 

, 28-tą d., 1:30 po pict.
Išlydint iš koplyčios S. Ka

rosienė pasakė liūdną atsisvei

N. GOGOL1S 

(Pabaiga)
Staiga... visiškoj tylumoj... sprogo 

traškėdamas karsto viršus, ir pakilo ne
gyvėlis. Dar baisesnis buvo jis, negu 
pirmą kartą. Jo dantys baisiai kaleno 
vienas į kitą, spazmiškai ėmė tirtėti jo 
lūpos, ir, baisiai spygaudami, pasigirdo 
užkeikimai. Viesulas pakilo cerkvėje, 
ėmė kristi žemėn paveikslai, ėmė kristi 
iš viršaus apačion sudaužyti langelių 
stiklai. Durys nukrito nuo virių, ir ne
suskaitoma daugybė pabaisų įskrido i 
dievo namus. Baisus sparnų ir draskan
čių nagų ūžesys pripildė visą cerkvę. 
Viskas skraidė ir siautė ir visur ieškojo 
filosofo.

Chomai išgaravo iš galvos paskutiniai 
pagirių - likučiai. Jis tik žegnojosi ir 
skaitė, kaip pakliuvo, maldas. Ir tuo pa
čiu metu girdėjo, kaip piktosios dvasios 
sukosi aplink jį, vos vos neužkabinda- 
mos jo sparnų ir šlykščių uodegų galais. 
Neturėjo jis drąsos įsižiūrėti į jas; ma
tė tik, kad išilgai visos sienos stovėjo 
kažkokia milžiniška pabaisa sutaršytais 
plaukais, panašiais j mišką: pro plaukų 
tinklą baisiai žvelgė dvi akys, truputį 
pakeltais antakiais. Jo viršuje laikėsi 
ore kažkas panašu į milžinišką pūslę, su 
tūkstančiu ištiestų iš vidurio žnyplių ir 

^skorpiono geluonių; juoda žemė kabėjo 
ant jų grumstais. Visi žiūrėjo į jį, ieš

kojo ir negalėjo pamatyti, nes jis buvo 
atsitvėręs paslaptingu ratu. “Atveskite 
Vijų! Eikite Vijaus!” pasigirdo numi
rėlio žodžiai.

Ir staiga cerkvėje pasidarė tyla; tolu
moje pasigirdo vilkų staugimas, ir greit 
ėmė aidėti sunkūs žingsniai., suskambėję 
cerkvėje. Žvilgterėjęs šnairomis, pama
tė jis, kad veda kažkokį žemą, stiprų, 
klišą žmogų. Visas jis buvo aplipęs juo
da žeme. Kaip gyslotos stiprios šaknys, 
kyšojo jo kojos ’ir rankos, apibertos že
me. Sunkiai žengė jis, nuolatos klupda
mas. Ilgi vokai buvo nuleisti ligi pat 
žemės, šiurpo apimtas Choma pastebė
jo, kad jo veidas buvo geležinis. Jį at
vedė už parankės ir pastatė tiesiog ne
toli tos vietos, kur stovėjo Choma. •

— Pakelkite man vokus: nematau!— 
tarė požemio balsu Vijus, — ir visa aibė 
puolė kelti jo vokus.

^Nežiūrėk!” šnabždėjo kažkoks vidi
nis balsas Chomai. Neiškentė jis ir 
žvilgterėjo.

— Šta’i jis! suriko Vijus, ir įsmeigė 
į jį geležinį pirštą. Ir visi, kiek jų ten 
buvo, puolė filosofą. Netekęs kvapo, dri-

kinimo kalbą ir pareiškė 
užuojautą liūdesyje likusiam 
vyrui Juozui Yankauskui, duk- 
rei ir žentui, sūnui Augustui 
ir marčiai, seserei Katherin 
Maksimas, gyvenančiai Eliza
beth, N. J. Liko palaidota 
Evergreen kapinėse, Oaklan
de. Ant kapinių karosienė dar 
kalbėjo, labai sugriaudino vi
sus palydovus. Užkvietė visus 
į namus, kur Juozas Yankaus- 
kas gyvena.

Kastancija sveika būdama 
visada būdavo linksma ir juo
kų pilna. Kuopoje priklausė 
per daug metų ir buvo kuo
pos organizatore. Gaila, kad 
jos jau netekome ant visados.

Ilsėkis, drauge, šios šalies 
žemelėje! O tau Juozai Yan
kauskui ir visai likusiai šei
mai, linkime sunkius širdies 
skausmus pergyventi ramiai.

G. ir E. Lapenai

Philadelphia, Pa.
Philadelphia progresuoja, šį šeš

tadieni, kovo 12 d., ten brooklynie- 
čiai suvaidins komediją “Prašvilpta 
Laimė”, o balandžio 23 d. ten įvyks 
šaunus koncertas, pagarbai seno 
veikėjo, Jono Rainio. Abu parengi
mai bus salėje 414 Green St.

Visi philadelphicčiai yra prašomi 
dalyvauti šiuose parengimuose. Į- 
žanga tik $1.00, taksai įskaityti.

(46-48)

Hartford, Conn.
LDS 79 kuopa rengia žaismių pa

re 13 d. kovo, Namo Bendrovės Sve
tainėje, 157 Hungerford St. Prasi
dės 2 vai. ir bus iki 9 vakaro. Kai
nuos tik $1 už valgį, o gerti nusi
pirks, kiek kas norės. Draugija 
kviečia narius ir visus lietuvius. Ši 
draugija yra pašaipūne: šelpia na
rius ligoje ir moka pomirtinę, tai 
reikailnga paremti. Visi nariai atei
kite ir savo draugus atsiveskite.

Kviečia komitetas

VIJUS
bo jis žemėn, ir tuojau iš baimės paliko 
siela jo kūną.

Pasigirdo gaidžio riksmas. Tai buvo 
jau antras riksmas: pirmojo baidyklės 
neišgirdo. Išgąsdintos dvasios puolė, 
kur kas galėdamos, į langus ir duris, 
norėdamos greičiau išskristi; bet nepa
vyko: taip ir liko jos, įkliuvusios duryse i 
ir languose. Įėjęs šventikas sustojo, kai 
pamatė tokį dievo šventyklos, išniekini
mą ir nedrįso laikyti pamaldų už miru
sią tokioj vietoj. Taip amžinai ir liko 
cerkvė, su įkliuvusiomis languose ir du
ryse baidyklėmis, apaugo mišku, šakni
mis, piktžolėmis, laukiniais erškėčiais, 
ir niekas dabar neras kelio į ją.

Kai gandai apie tai pasiekė Kijevą, 
ir teologas Chaliava išgirdo, pagaliau, 
apie tokį filosofo Chomos likimą, tai vi
są valandą buvo susimąstęs. Per šitą 
laiką daug kas jo gyvenime pakitėjo. 
Laimė nusišypsojo jam: baigęs visą 
mokslų kursą, jis buvo paskirtas pačios 
aukštosios varpinės varpininku, ir be
veik visada atvykdavo su nubalnota no
simi, nes mediniai varpinės laiptai buvo 
padaryti itin netvarkingai.

— Tu girdėjai, kas ištiko Choma? —• 
paklausė, priėjęs prie jo, Tiberijus Go- 
robecas, kuris tuo metu jau buvo filoso
fas ir nešiojo neseniai išdygusius ūsus.

— Taip jau dievas lėmė, — tarė var
pininkas Chaliava. — Eime į smuklę, 
surengsime jo šermenis.

Jaunas filosofas, kuris tokiu entuzias
to įkarščiu ėmė naudotis savo teisėmis, 
jog ir jo kelnės, ir surdutas, ir net kepu
rė dvokė degtine ir tabako kambliais, 
tuojau pat pareiškė esąs tam pasiryžęs.

— Puikus žmogus buvo Choma! — ta
rė varpininkas, kai raišas smuklininkas 
pastatė priešais jį trečią puodelį. — Žy
mus buvo žmogus! O žuvo dėl niekų.

—O aš žinau, kodėl jis žuvo: todėl, 
kad išsigando: o jeigu nebūtų išsigan
dęs, tai ragana nieko nebūtų galėjusi 
jam padaryti. Reikia tik, persižegnojus, 
spiauti jai į pačią uodegą, tai nieko ir 
nebus! Aš visa tai gerai žinau. Juk pas 
mus, Kijeve, visos bobos, kur sėdi, rin
koje, visos — raganos!

Sutikdamas su tuo, varpininkas link
terėjo galva. Bet, pastebėjęs, kad jo lie
žuvis negali ištarti nė vieno žodžio, jis 
atsargiai atsistojo iš už stalo ir, svyruo
damas į abi šalis, ėjo pasislėpti į toli
miausią vietą piktžolyne; be to, nepa
miršo, savo senuoju • įpročiu, nutempti 
seną bato puspadį, kuris mėtėsi ant suo
lo.

Hartford, Conn.
MŪSŲ NAUJIENOS

šiais metais jau turėjome 
porą parengimų. Dabar, Lietu
vių Darbininkų Susivienijimas 
rengia žaismių parę. Ji įvyks 
13 d. kovo, Namo Bendrovės 
svetainėje, 157 Hungerford 
St. Tai bus šį sekmadienį. Pra
sidės 2 vai. po pietų ir trauk
sis iki 9 vakaro. Įžanga tiktai 
$1, už valgį. O gėrimą galės 
nusipirkti kiekvienas, kiek 
kas norės.

Draugija kviečia savo na
rius ir kitus lietuvius dalyvau
ti. žinote, draugija yra pašal- 
pinė: šelpia narius ligoje ir 
moka pomirtinę. Yra reika
linga ją paremti. Jeigu kiek
vienas narys ateis ir atsives 
savo draugą, tai turėsime 
linksimą susiėjimą, praleisime 
linksmai laiką. Taigi, būkite 
visi. Pasimatysime.

MŪSŲ LIGONIAI
Apsirgo B. M ui ereli k a ir 

turėjo eiti i ligoninę, Hart
ford Hospital. Girdėjau, kad 
buvo operuotas. Draugai sakė, 
jog jau tikėjosi grįžti namo. 
Linkiu jam greitai pasveikti ir 
vėl su mumis dalyvauti.

Mulerenka dainuoja Lais
vės Chore, turi gerą basso bal
są. Dabar to balso trūksta. 
Taipgi jo duktė skambina pia
nu. Būtų gerai, kad visi būtu
mėme sveiki ir bendrai, stip
riai 'rengtu mes i važiuoti į Fes
tivalį, kuris įvyks New Yorke 
gegužės mėnesio 14 ir 15 die
nomis. A. K.

CLEVELAND© ŽINIOS New Haven, Conn.
MOTERŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Sekantis Moterų Klubo su
sirinkimas įvyks sekančią sa
vaitę, kovo 17 d., paprastoje 
vietoje, 10 valandą ryto. Vi
sos draugės pasistengkime būti 
nusirinkime, kad sudarytume 
smagų susirinkimą. Kada susi
rinkime dalyviai būna skait- 
lingesni, yra lengviau1 aptarti 
klubo reikalus ir . pasiruošti 
būsimiems darbams. Todėl da
lyvaukime susirinkime visos ir 
atsineškime gerų sumanymų 
klubo ir visuomenės labui.

Klubietč
UE LOKALAS ATŽYMĖJO 

NEGRŲ ISTORIJOS 
SAVAITĘ

Lokalo 735 Veikiančios Ta
rybos narių susirinkime buvo 
nutarta atžymėti Negrų Isto
rijos Savaitę. Atžymėjime kal
bėjo UE lokalo 707 organiza
torius Bert Washington. Jis 
pasakė trumpą, bet įdomią 
prakalbą, kviesdamas darbi
ninkus vienytis, be skirtumo 
rasės ir įsitikinimo, prieš au
gančią paskubą ir prieš iškėli
mus dirbtuvių į pietines vals
tijas. Didžiųjų korporacijų bo
sai čia palieka organizuotus 
darbininkus be darbo, many
dami pasidaryti didžiausius 
pelnus pietinėse valstijose, kur 
darbininkai dar nėra organi
zuoti, sakė Washingtonas.

šalies Aukščiausias Teis
mas, uždrausdamas viešų mo
kyklų segregaciją, suteikė 
darbininkams galingą ginklą 
kovoje prieš segregaciją bei 
diskriminaciją visur,sakė Wa
shingtonas. Diksikratai ir ra
sių vienybės priešai Washing
tone ir pietinėse valstijose įsi
tikina, kad uždraudimu segre
gacijos viešose mokyklose vi
soje šalyje, neužilgo bus pa
naikinta segregacija ir visi iš 
jos paeinanti blogumai visur. 
Pasikėsinimą bosų išvesti dirb
tuves į pietines valstijas rei
kia pasitikti su išlavinimu dar
bo spėkų, susivienijimu pama
tais rasių vienybės. Louisville, 
Ky., yi’a išmėginimo laukas 
šiandien, baigė Washingtonas.
LOKALAS PLANUOJA KON
TRAKTŲ PAGERINIMĄ 
1955 METAIS /

Pilna veikimo programa 1.9- 
55 metams tapo išdirbta per 
lokale 735 naujai išrinktą Vei
kiančią Tarybą. Po peržiūrėji
mo kontraktų stovio kiekvie
noje dirbtuvėje, Veikiantis 
Komitetas sutiko pataisyti 
kontraktuose esamas silpny
bes. Ekonominio pagerinimo 
programoje įdėta: algų pakė
limas, trumpesnė darbo savai
tė, geresnė apdrauda ir pensi
jos ir kiti reikalingi pataisy
mai, kurie bus išdiskusuoti ir 
priimti būsimoje žieminio 
Ohio stewardu konferencijoje. 
Taipgi buvo išdiskusuotas 
klausimas sukėlimui lokaliu 
didelio streikų fondo’.
BUVO ĮSPŪDINGAS DOUG
LASS ir BROWN ATŽYMĖJL 
MUI BANKIETAS

Bankiete buvo daug svečių, 
kurie susidėjo, didžiumoje, iš 
Cleveland© veikliausių spal
votų ir baltų žmonių. Visiems 
pavalgius, prasidėjo prakal
bų programa.

C leve land o Negrų Darbo 
Tarybos pirrpininkas Bert Wa
shingtonas, atidarydamas pra
kalbų programą, ragino visus 
drūčiai vienytis, neatsižvel
giant į rasę, lytį ir įsitikini
mus, atmušimui didėjančio 
reakcijos puolimo ir siuntimo 
nekaltų žmonių į kalėjimus. 
Už pirmutinę kalbėtoją per
statė Anna Barden iš Louils- 
ville, Ky. Ji nupiešė aiškų 
vaizdą, kaip buržuazija ir 
stambūs žmonių išnaudotojai 
susijungė ir turėdami valdžią 
savo užnugaryje taip įsigalė
jo, kad paprasto žmogaus gy
venimas ir gyvybė priklauso 
nuo jų. /

Kalbėtoja Anna Barden ii' i ,, , ,jos vyras Cay pardavė savo 

stubą negrų šeimai, Andrew 
Wade. Bet kaip tik Wade šei
ma susikraustė į savo naujai 
pirktą stubą, Wade ir Barden 
šeimos pradėjo gauti anony- 
miškus grasinimus per telefo
nus. Vėliau sukurstyti huliga- 
nai pradėjo daužyti langus. 
Vėliau paleido kelis šūvius iš 
karabino į stubą, kurie ką tik 
nepataikė Wade draugui, ku
ris miegojo jo siūboje. Ir ki
tais panašiais būdais grasino.

Kada pamatė, jog grasini
mai nepaveikia išvaryti šeimą 
iš jų naujai nusipirkto namo 
ir kad vis daugiau ir daugiau 
baltų ir negrų žmonių ateina 
jiems į pagalbą, bankas užda
rė morgičių ir grasina atimti 
stubą. Wade gauna paskolą 
iš negrų finansinės kompani
jos. Tuomet a pd ran do s kom
panija nuima apdrauda nuo 
jų stubos. O kada gauna ap
drauda iš kitos kompanijos, 
tuomet kuklukseriai išdinami- 
tuoja jų stubą, padarydami 
žalos ant $5,500.

Dar to negana. Valdžia, vie
toje surasti kaltininkus ir juos 
tinkamai nubausti, pradėjo 
pulti nuskriaustuosius ir stu
bos pardavėjus Barde’nus. 
Barden tapo sufrėmuotas, nu
teistas 15-kai metų kalėjimo 
ir $5,000 piniginės pabaudos. 
Dabar Barden nori apeliuoti į 
aukštesnį teisimi. Teismas rei
kalauja $40,000 ų-žstato. Jo 
žmona Anna irgi traukiama 
teisman. Tas aiškiai parodo, 
ant kiek yra reikalinga vieny
bė darbo žmonėms, kad at
mušti tą begėdišką blogumą.

įBankieto dalyvta) sumetė 
aukų ir kelios unijos atsiuntė 
po didesnę sumą pinigų apsi
gynimui nuo Louisville buržu
azijos pasikėsinimo paminti 
iki paskutinei darbo žmonių 
teises.

Sekanti kalbėtoja buvo det- 
roitietė, Auto Darbininku Uni
jos ir Detroito Negrų Darbo 
Tarybos sekretorė Dorathy 
Knight. Ji pasirodė esanti ora- 
torka. Jos kalba buvo labai 
griešta ir ryški. Ji, tarpe kit
ko, sakė, kad visi darbininkai 
—vyrai, moterys, jūodveidžiai 
ir baltveidžiai—turi eiti prie 
didžiausios vienybes pastoji
mui kelio reakcijai, kuri jau 
daėjo iki. pavojingiausio laips
nio. Vienybės darbo nebegali
me atidėlioti rytojui, sakė 
Knight, nes jau perdaug ryto
jų praėjo ir tas darbas gan su
vėluotas. Ji pareiškė: “Prie 
vienybės darbo mes visi turi
me stoti šiandien, 1955-tais 
metais!” Koresp.

DETROIT, MICH.
Gerai pasiruošė, gali prisiųsti 

delegaciją iš 50 narių
Neseniai įvykusi Hotel Wol

verine konferencija atšauki
mui Walter-McCarran įstaty
mo labai gerai pavyko. Joje 
dalyvavo 103 delegatų ir šiaip 
daug suįdomintų ašmenų. La
bai džiugu buvo, kad konfe
rencijoje turėta gerokas skai
čius čia gimusių ir augusių 
amerikiečių. Gerą atstovybę 
turėjo ir negrų organizacijos.

Konferencija nutarė pasiųs
ti skaitlingą, net iš 50 narių, 
delegaciją į visos šalies kon
ferenciją to įstatymo atšauki
mui. Kaip žinia, konferencija 
įvyks kovo 27 d. Washingto
ne. Konferencija taipgi išrin
ko pastovų komitetą apgyni
mui pagal Walter-McCarran 
įstatymą persekiojamų darbo 
unijų sveturgimių narių.

Be to, renkami parašai ant 
peticijos, kuri bus įteikta ko
vo 28 d. Washingtone sena
toriui Pat McNamara, ragi
nant jį kovoti Senate už Wal
ter-McCarran įstatymo atšau
kimą. Rep.

Montello, Mass.
Moterų Apšvietus Klubus rengia 

gavėnišką vakarienę paminėjimui 
Moterų Dienos, kovo (March) 12, 
subatos vakare, Lietuvių Tautiško 
Namo žemutinėje svetainėje, kam-
pas Main ir Vine gatvių. Pradžia 
7 vai. vakare. Įžanga 99c.

Rengimo Komisijų

Mūsų kolonijos veikimai

LDS 16 kuopa vykdė susi
rinkimą 1 d. kovo. Narių ne
daug teatsilankė, daugiausia 
atėjusieji pamokėti duokles 
už kitus, kurie kartais ap- ! 
tingsta ateiti į susirinkimą.

Sužinota iš komisijos, kad 
veikalas “Prašvilpta Laimė” 
jau visai arti, kovo 27 d. Na
riai labai pradžiugo išgirdę, 
kad veikalo sulauks iš Brook
lyn, N. Y. Veikalui išrinkta 
komisija su darbininkais. 
Kviečia newhaveniecius ir iš 
apylinkių atvykti į tą pramo
gą.

Turėjome kelias ligones. He
len'Kalvaitis jau susveiko. Au
tose šoliūnas buvo didelį šaltį 
gavusi, bet jau pradėjo atlik
ti savo darbą kuopoje ir na
muose.

Bertha White grįžo iš atos
togų (Fla.) gana gerai sau
lės apšvitinta. Sako, jaučiasi 
labai gerai.

LLD 32 kuopos susirinkimas 
įvyko vasario 15 d. Didžiuma 
pasiniokėjo už šiuos metus. 
Būtų labai gerai, kad ir tie, 
kurie dar nepasimokėjo, pasi
rūpintų apie duokles. Jos la
bai reikalingos LLD, o ypač 
norint gauti knygas.

Kuopa rengia silkių pietus 
naudai L. Literatūros Draugi
jos. Išrinktos gaspadinės: 
Amilė Miller ir Eva Rudmon. 
Pietūs įvyks kovo 20 d., sek
madienį, l vai., L. B. svetainė
je, 243 N. Front St., New Ha
ven, Conn.

“Ot Komedija! - Cha-Cha-Cha...” 1
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Andriaus Skripkos komedija

“Prašvilpta Laime”
| 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 saleje, 57 Beacon St.

Montello, Mass.

Kovo-March 26. 7:30 P. M. z 1

I
Liet. Taut. Namo Saleje, Vine ir N. Main Sts.

NEW HAVEN, CONN. 

Kovo-March 27, 2:30 P. M. 
L. B. Svetainėje, 243 N. Front St.

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

Lietuvių saleje, 29 Endicott St.

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

“Prašvilptoje Laimėje” vaidina rinktiniai aktoriai: 
Elena Brazauskienė, Jonas Rušinskas, Adelė Rainienė, 
Jonas Lazauskas, Vera Bunkienė ir Mikas čiaplikas. .

■ Minėtų miestų ir apylinkių lietuviai raginami daboti I 
» tas dienas ir dalyvauti spektaklyjfe. I

3 psl,__Laisvė (Liberty)- Ketvirt., kovo (March) 10, 1955

Manome turėti svečių ir iŠ 
Ikitų miestų. Kurie norės pie- 
jtauti, prašomi pribūti minėtu
paiku. Bilietą bus galima gau- 

■ ti ant vietos. Kaina tik vie
nas ir pusė dol. Lauksime visų 
kovo 20 diena.

J. S. K.

DETROIT, MICH.
BUS ŠAUNUS BANKIETAS

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- 
jimas L.L.D. 40 metų sukak
ties. Įžanga: iš .anksto per
kant tikietą, tik $1.25,o prie 
durų $1.50. Visus ir visas kvie
čiame dalyvauti.

Worcester, Mass
LLD 11 kuopos susirinkimas įvyks 

kovo 14 d., 7:30 vai. vakare, 29 En
dicott St.

J šį susirinkimą taip pat reikia 
visiem sueiti, kaip kad praėjusį mė
nesį. Šią žiemą iki šiol turėjome 
tik įvairių bankietų parengimus, 
Šiame gi susirinkime turėsime ge
rai aptarti, kaip pasekmingiau pri
sirengti pamatymui komedijos “Pra
švilpta Laimė”, kurią newyorkiškiai 
aktoriai suvaidins balandžio 24 d.

Taipgi svarbu padėti mobilizuoti 
publiką į būsimą Aido Choro metini 
koncertą, kuris įvyks kovo 27. Kaip 
žinia, aidiečių koncertas bus pui
kus, pats choras labai žavingai dai
nuoja po vadovybe gabaus mokyto
jo Jono Dirvelio.

Kp. Sckr.

Su pradžia metų pranešame 
biznieriams, kad Laisvės 
spaustuvė gali padaryti biz
niams kalendorius 1956 me
tams.

sss



Chicagos Žinios

repu-

Progresyvi u Pa rt! jos 
pozicija rinkinių 
klausimu Chicagoje

Robert Merriam, 
blikonu kandidatas miesto
mero urėdui, nenori kelti 
svarbiausiu klausimu. Jis 
arba neturi programos ar 
nenori jos siūlyti. Jisai kal
ba daugiausia apie klastas 
balsavimuose.

Klastų buvo ir bus — ir 
pas demokratus ir pas re- 
publikonus. Statyti tai vy
liausiu klausimu rinkimuo
se reiškia nenorą savo pro
gramos aiškinti, ar neturė
jimą jos.

Jei Merriam tuomi mano 
gauti daug balsu, jis nusi
vils.

Tūli pažangesni žmonės 
dar vis neblogai žiūri į Mer
riam. Jiems gal bus svarbu 
žinoti, kaip Progresyvių 
Partija atsineša link repu- 
blikonu kandidato.

Pirma primary balsavi
mų Progresyvių Partijos 
pareiškimas, išleistas lape
lyje, tarp kita ko sako:

Meras Kennedy atstovai! - 
. ja stambiuosius interesus.

Republikonai nom i n a v o 
Robert Merriam. Svarbu ne 
kas kandidatuoja, bet kas ji 
nominavo ir palaiko. Repu
blikonų partija Chicago j yra 
aršiu reakcininku rankose. 
Jie nerems kandidato, ku
ris jiems nepatinka.

Išrinkite Richard Daley, 
bet reikalaukite, kad jis 
imtų gerą programą.

Darbo unijų vadovybė 
stoja už Daley.Progresyviai 
taipjau stoja už jo išrinki
mą, bet jis turi duoti geres
nę programą, negu iki šiol 
siūlė.

Darbo unijos gali to iš
reikalauti, nes nuo jų para
mos daug priklauso jo iš
rink i rujas.

Chicagos Darbo Federacija 
jau oficialiai indorsavo Da
ley ir dirbs del jo išrinki
mo. CIO veikiausia tą patį 
darys.

. Progresyvių Partija siūlo 
Daley šią programą:

Pravesti platų namų sta
tybos planą.

Daugiau mokyklų ir ge
resne mokytojams mokes
tis.

Padaryti galą diskrimi
nacijai ir sulaikyti pul
dinėjimus ant negrų, kurie 
apsigyvena bile kur.

žemesne kaina busų ir 
gatvekarių važinėjimo.

Siūloma ir eilę kitų punk- 
tų.

Visa tai galima pravesti. 
Kadangi Daley išrinkimui 
reikalinga darbo unijos, 
taipgi negrų balsai, kaip ir 
abelnai pažangesnių žmo
nių balsai, padarius spau
dimą būtų galima priversti, 
demokratus priimti Šią ar 
tolygią programą.

Daugelis žmonių sako, J 
kad Daley yra demokratų 
mašinos žmogus.

Bet Merrima yra republi
konų mašinos žmogus, o re
publikonų mašina Cbicagoj 
yra aršių reakcininkų ran
kose.

Demokratai turi skaitytis 
su darbo unijų re i kai avi
liais.

Republikonai atstovauja 
stambiuosius interesus ir 
nepaiso darbo unijų, nė 
darbo žmonių.

Merriam persimesdamas 
pas republikonus, gerai ži
nodamas, kas kontroliuoja 
jų partiją, pasirodė oportu
nistu; atsiekimui savo jis 
dedasi su reakcininkais.

Padarius tą palyginimą 
susidaro išvada, kad jie de
mokratai neturi geros pro
gramos, jei jų kandidatas

’ I
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NewWto^^8ėž^Zlnloi
Sudie kvietkeli, 
man brangiausias

New Yorko parkų komisijo
nierius Mr. Moses ir Brookly
no priemiesčio prezidentas Mr. 
Cashmore sutiko reikalauti, 
kad būtų panaikintas Pros
pect parko šiltnamis (green
house), kuriame per 70 metų 
buvo laikomos Velykinės bei 
metinės kryžiaus gėlių paro
dos.

Tarybos bus už
tai šių metų Velykų 

pask utinė, 
sokmadie-

viršininku

Jeigu parkų skyriaus šiltna
mių naikinimo kontraktas Ap
skaičiavimo 
tvirtintas,
gėlių paroda bus 
prasidedanti Verbų 
nį.

•Jeigu šių dviejų
pasiūlymą priims taryba ge
gužės menesio susirinkime.— 
bus panaikinti 17-ka šiltna
mių, kurių būtinas pataisymas 
miestui kainuotų .-$650,000.

Taigi ir Van Cortlandt par
ko pagarsėjęs šiltnamis pa
skirtas kūjo sudaužymui, o 
ten žmonės susirinkdavo gėlių 
pažiūrėti per Kalėdas ir Dėkų 
dieną, nes kiekvienos šventės 
gėlių parodos buvo skirtingų 
spalvų surinktos, sutaisytos.

Ta vadinama ekonomija vis
ką iš žmonių atima. Pora me
tų atgal daugelį mlestavų 
maudynių uždare, idant sutau
pius $100,000 metinių išlaidų, 
taip miesto viršininkai mums 
aiškino.

Panaikino kelias policij’os 
nuovadas; apkarpė policistų 
bonus ir jų dainininkų klubus 
ir vis dėl tos ekonomijos. Mos 
taksus mokamo, mokame ir 
vis pinigų nėra. Atrodo, jog 
miesto kišenėn žiui 
iškando dugną ii* 
niekas nebesilaiko...

Seniau P 
kalno buvo 
Ten 
mis 
lės.

respect parke ant 
didelis gėlynas, 

žydėjo visokiomis spalvo-

Dabar tos gamtiškos gro- 
nėra. Mat, .pinigų stoka 

užmokėti algas gėlių prižiūrė
tojams.

Vieton buvusio gėlyno, pa
sodinti keli kerėbliški ąžuolė
liai, kurie neturi -jokios akį 
gaivinančios dailės. Kalnas 
atrodo tamsus, ūkanotas. Ir 
vis dėl tos ekonomikos...

J. N.

& Užmušė jaunuolį NEW YORK

Kiekvienam svarbi 
konferencija ir, 
greta jos, pobūvis
Dabai- sunku beatskirti, kam 

yra svarbiausia paremti kovą 
prieš persekiojimą sveturgi- 
mių. Kuomet kailiasiuvių uni
jos kovingas vadas Irving Po
tash aną dieną išplaukė Len
kijon, kaip vienas deportuo- 

įjamųjų, Now Yorko likosi gy
venti suardytą gyvenimą jo 
žmona Gitą, jo vaikai ir anū
kai. O tūkstančiai žmonių, 
unijos narių ir jų šeimų, ne
teko gabaus, ištikimo vado, 
kovingo jų darbo ir 
apgynėjo.

Pastangose pastoti 
i deportavimams, New
! įsikūręs vietinis sveturgimiams 
! apginti komitetas šio mėnesio 
! (kovo) 19-tą šaukia viso mies
to ir apylinkių organizacijų 
atsto v ii k o n f ere n c i j ą.

Tose konferencijose visuo
met būna gausa informacijų, 
kaip kovoti asmens, ar organi
zacijos susidūrime su perse
kiotojais. Manytum, kad žmo
nes turėtų varžytis už teisę 
tokion konferenci jon. įeiti de
legatais iš organizacijų. Prie 
to, dar įleidžiami ir svečiai-

an-

duonos

kelią

Sako, kad šauks į 
teismą vyrus, kurie 
pirko merginas

Pradėjo rinkti Jelkės
trąjam teismui džiūrimanus. 
Prokuroro asistentas renka
miesiems leidžia suprasti, jog 
jie turės išklausyti liudymus ir 
tų vyrų, kurie pirkosi mergi-

■ n as prostitucijai.
Jelkė, milįjonieriukas, pir

majame teisme buvo kaltina
mas ir nuteistas kaip verbuo- 

Itojas merginų prostitucijai,
■ sau daręs iš to pelną. Tos mer- 
I ginos buvo iš biednuomenės
ir vidutinių darbo žmonių šei
mų. šiam teismui teisėjai ren
kami iš turtuolių ir vyresnių
jų turtuoliams tarnautojų są
rašų (blue ribbin).

Moteris pagelbėjo 
suimti plėšiką

Trys užsimaskavę banditai 
apiplėšė banką prie 104-17 
Queens B'lvd. ir 69th Avė. Sa
koma, kad išnešė virš $24,000.

Banke buvo apie pustuzinis 
žmonių, visi išsigando. Tačiau 
viena moteris išsekė paskui, 
sėdo į savo auto ir leidosi vy
tis, paimti auto numerį. To 
nesuspėjo, bet gerai matė au
to. Moters raportu vadovau
damosi policija suėmė pana
šiu auto zujantį asmenį, kuris 
nesidavė sustabdomas iki at
simušė Į medį. Po to policija 
jį vaikėsi po kiemus iki atra
do vienų namų skiepe, bet be 
pinigų. Jis atsisakė išduoti ki
tus.

Juan Burgos, 16 metų, tapo 
auka savo sesers vyro. Vaiki
nukas buvo paliktas prie jos 
dviejų mažamečių vaikų, kad 
kerstuolis vyras jų nesužalo
tų. Pasibeldus į duris, berniu
kas pravėrė jas pažiūrėti. 
Berniuko seserš atmestasis vy
ras Jesus Sanchez įsibriovė 
prievarta, berniuką vaikų sar
gą mirtinai primušė. Tačiau 
vėliau pats pristatė mažuosius 
vaikus policijos stotin ir pasi
davė.

Sanchez dirbo namo prižiū- 
rovu 1436 Ocean Ave. Moteris 
su vaikais ir broliuku gyveno 
New Yorko East Side, 120 
Sheriff St.

HELP WANTED-FEMALE

DfiMESIO! J

Slaugės paliuosavimo pareigoj, 
su ar be New York valstijos license,
Long Island Nursing Home.

Pradžiai $200 j Mėnesį
Šaukite LE. 9-2870

(43-49)

Attention ’.

good
Own

Housekeepcr-Cook. For 
kosher household. Under 45. 
room, bath and top salary.

Belle Harbor 5-4420.
(45-46)

a py 1 i n k i ų orga n i z ac i.j ų Rendauninkai pikiete 
už apgynimą namu

Ren d au n in k ų organ i z ac i j os 
skelbia pikietą prie republi
konų partijos centrinės įstai
gos 54 W. 40th St., New Yor
ke. Jis įvyks kovo 10-tą, nuo 
3 po pietų iki 6 vakaro.

Rendauninkai sako, jog toks 
i.škontroliavimas rendų, kokio 
reikalauja republikonai Vals
tijos Seimelio nariai, pakeltų 
rend as šimtams tūkstančių 
darbininkų. Neturėdami 
ištekliaus, tūkstančiai 
benamiais.

Sudaužytoji mašina buvusi 
tą patį rytą pavogta New 
Yorke.

Du jauni vyrukai sulaikyti 
ir bus nubausti už sužeidimą 
poličisto. Kai jiems' buvo Įsa
kyta sustoti, jie savo mašiną 
paleido dar smarkiau ir Įsiki
busį policistą nuvilko 30 
dų, smarkiai sužalodami.

Aido Choras

pė-

Atsteigė policistui 
darbą ir algą

Buvęs 1950 metais suspen
duotas iš darbo laike Gross 
gemblerystės bylos detekty
vas John J. Doyle Jr. tapo su
grąžintas į darbą. Policijos 
komisijonierius Adams taipgi 
nusprendė sumokėti jam ir al
gą už nedirbtą laiką, $16,000. 
Sako, kad prieš detektyvą liu
dijusiems asmenims jis netiki. 
Tie prieš detektyvą liudijusie
ji asmenys pirm to buvę Gros
so agentais.

NAMŲ DARBININKĖS
Mokintis

Stalų Patarnavimo
Arba

Virtuvės Darbo
Del Bank Darbdavio

Dining Room
Vai. 10 A. M. iki 3 P. M.

11 A. M. iki 4 P. M.
5 Dienų Savaitė 

Duodamos Uniformos
Visos Darbininkų Pašalpos W

Kreipkitės:
44 Pine St., (2-ros lubos) 

Ketvirtadieniais ir Penktadieniais
Nuo 10 A. M. iki 3 P. M.

Arti Wall St. Subway

HELP WANTED-MALE

tam 
taptų

1W0 uždaro raštinę

ga-

or- 
ap*

Metinės Juozinės jau čia
Amerikos Lietuviu Piliečių 

Klubas, vadovybėje Juozo Za
karausko ir jo draugų-padė- 
jėjų, rengia jau dvyliktas me
tines juozines šeštadieni, kovo 
(March) 19-tą dieną. Pradžia 
7 :30 vai. vakaro. Įžanga $3.50 
asmeniui. Valgiai ir gėrimai.

Kaip kas metai vieni Juozai 
neapsiėjo be Juzių, taip ir 
šiais metais neapsieis be jų. 
Tad visos Juzės yra kviečia
mos dalyvauti pavasariniame 
baliuje, bankete. O jūs, Juzės, 
nepalikite savo Juozų namie, 
bet atsiveskite sykiu, kad ga
lėtume bendrai ir linksmai pa
sitikti laukiamą pavasarį. Juo 
daugiau žmonių, juo daugiau 
smagumo, juokų, dainų ir šo
kiu. Bus muzikantai.

Kviečia Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubas.

stebėtojai.
Tiesa, į tas konferencijas 

susirenka šimtai žmonių. Bet 
lietuvių delegatų skaičius ne
prilygsta reikalui. O ir tas ma
žas skaičius dažniausia suside
da iš tų, kurie daugiausia ap
sikrovę kitais' darbais. Dėl to 

j mažiausia tegali šiam didžia- 
ijam tikslui patarnauti.
I Visai kita padėtis būtų, jei-

■kė įlindo, gu kožna organizacija turėtų 
dabar ten J savo atstovus. Nariai tuojau 

išgirstų savo atstovų raportus, 
būtų informuoti. Darbas eitų 
savaime. Lietuviai darbo žmo
nes visuomet sąžiningai ir 
duosniai naudingą darbą pa
remia, jeigu jie yra informuo
ti. Kuopų valdybų užduotis va
dovauti darbui, kad nariai 
lėtų prisidėti.

New Yorko ir apylinkių 
g a n i z a c i j' ų s v c tu r g i m i a ms
ginti konferencija kovo 19-tą 
įvyks Jugoslavų salėje, 405 
W. 41st St., New Yorke (ne
toli Times Square). Delegato 
ar svečio registracija $1.

Rytine sesija prasidės 10 
vai., registracija nuo 9.

Popietinė sesija nuo 2 lig 5. 
Tuojau po sesijos banketas 

(6:30 vakaro) pagerbimui 65 
šios valstijos žmonių, kurie 
jau yra persekiojami einant 
Walter-McCarran įstatymu. 
Vakarienės kaina $3.50.

Bilietų turi ir lietuviai, nori 
sudaryti savo stalą. Užsaky
mas turi būti duotas konfe
rencijas vedėjams ne vėliau 
kovo 15-tos.

Konferencijoje ir bankete 
gauta parama padės veikti 
stabd y m u i perse k i o j i m ų.

S-ė

IWO apd rau d ų apsau gos 
komitetas paskiausiame savo 
susirinkime džiaugsmingai pa
minėjo laimėjimą apeliacinia
me teisme prieš įsaką regis
truotis kaip “.komunistinio 
fronto” organizacijai.

Minėtasis komitetas veikė 
iki buvusieji 1WO nariai per
sirašė į kitas apdraudas. Jiems 
teikė patarimus, teisme gynė 

į jų reikalus.. Dabar;- tą viską 
užbaigus, komitetas nutarė 
raštinę uždaryti. Tačiau komi
tetas tebepasiliks stebėti pa
dėtį ir, jei kiltų reikalas, veik
ti apdraudų savininkų infor
mavimui ir apsaugai.

Aukas darbui, arba kokius 
paklausimus laiškais tebepri- 
ima tuo pačiu adresu : Policy- 
holdersi Committee, 80 E. 11 th 
St., New York 3, N. Y.

S-as

Vienų tiktai moterų pamo
ka įvyks šį penktadieni, kovo 
11-tą. Prasidės 7:30. Visos 
ai dietės ir žadančios įstoti 
prašomos ateiti, nes pradėsit 
me mokytis naują operetišką 
aktą, kurį statysime laike 
Festivalio gegužės mėnesį.

Vyrai (kurie nedalyvauja 
šiame akte) prašomi visi at
vykti į praktikas kitą savaitę, 
kovo 18-tą, 8 vai. Pamokos 
visuomet būna Liberty Audi
torijos muzikos kambaryje.

Valdyba

Įstatą sargas, pats 
pašauktas į teismą

Ką tik paskirtas kovos prieš 
blogumus jaunime tarybos na
riu turtuolis Anthony Drexel 
Duke pašauktas į trafiko teis
mą. Ne dėl to, kad jis būtų 
kuo prasikaltęs. Ne. Jis tik 
‘•užmiršęs”' ar kaip ten neat- 
siskaitęs už porą senų trafiko 
tikietų, o dabar jau turįs po
rą naujų.

MEN. 22-54. Mechanically in
clined. Int. in perm, job and more 
money now. Jobs with real opp. 
created by incr. volume in produc
tion. We are leading mfrs, in the 
electrical Industry and offer renu
meration on percentage 
Car essential. WH. 9-7781. 
M. Ask for Harry or Leo.

REAL ESTATE

sharing.
10-4 P.

(44-50)

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

Miestinė New Yorko City 
Opera Co. jau pradėjo parda
vinėti bilietus operos sezonui. 
Jis prasidės kovo 17-tą. Tęsis 
5 savaites. Pastatys 13 pasku
busių operų. Bilietai parduo
dami teatro kasoje, 131 W. 
55 th St.

pilnai nepatenkina, dar blo
giau su republikonų kandi
datu ir jų programa.

O kadangi tik du kandida
tai yra, tenka balsuoti už 
vieną jų. Ir tenka balsuoti 
už Richard Daley.

Politikas

William J. Keating paskir
tas specialiu patarėju Valsti
jos Seimelio .komisijai, kuri 
tyrinės nelegalius periminėji* 
mus pokalbių telefonu, 
skirtas nežiūrint- to, kad 
atsisakė apskrities d žiūrei 
sakyti šaltinius, iš |<ur jis 
vo sovo informaciją, kad 
kalbiai periminėjami.

Pa* 
jifl 

pa
ga
no-

Įspėjo 
lyderius, 
įsisteigs

• Majoras Wagneris 
Valstijos Seimelio 
kad miestas patsai 
rendų kontrolės nuostatus, jei
gu Seimelis sužalos esamąją 
kontrolę.

Pasmaugė nelegališ- 
ką mylėtiną

Juan. Cruz, gyvenęs 19 Pu
laski St., Brooklyne, pasmau
gė Nellie Martinez, 17 metų. 
Ją palikęs savo kambaryje, 
padegė savo auto ant gatvės. 
Sakosi, kad norėjęs save susi
deginti. Tačiau pritrūko kan
trybės degimo skausmus ken
tėti, pradėjo šauktis pagalbos. 
JĮ ištraukė dar gyvą. Bus tei
siamas, nors tikrina, kad jie 
buvę liuosnoriai susitarę abu 
mirti.

Cruz, 25 metų, tėvas dviejų 
vaikų, jau gyveno su šia mer
gina kaip vyras su žmona, ji
nai laukėsi kūdikio.

PARDUODA SAVININKAS
FRESH MEADOWS (Flushing). 
Birželyje užimtinas, praktiškai nau
jas 6 rūmų detached, mūrinis na
mas. Platus attic, ištaisytas skie
pas, arti mokyklų ir transportaci- 
jos. Daug ekstra Įrengimų.. Greitam 
pardavimui tik $23,000. Pamatymas 
pagal sutartį. Kreipkitės tik rimtai 
mananti pirkti. Tel. FL. 7-8957.

DfcMESIO, HANDYMEN* 
PARKWAY GARDEN#

5 rūmų bungalow ir dalinai baigtas 
attic room. 40x15 plotas. Modemi
nė virtuvė, tile maudynė. Nuo sienos 
iki sienai divonai, aliejaus šiluma. 
Parkwood, MI. 2-44J12

(48-50)

For Rent

IŠNUOMAVIMAI
5 kambariai, visi šviesūs. Apšil

domi ir karštas vanduo. Turite tu-, 
rėti nuosavą šaldytuvą. Pageidauja
mi ramūs, viduramžiai žmonės. Dėl 
daugiau informacijų prašome kreip
tis telefonu: APplegate 7-4154

(48-50)

FOR SALE

PARDAVIMAI
Parsiduoda dining rūmio ir bed 

rūmio setai abu pilni setai). Ma
hogany apdirbimo, labai gerose są- v 
lygose, kaina gana žema, nes greit 
norime parduoti. Prašome kreiptis 
po 5-tos valandos vakarais: 114-48 
118th St., Ozone Park, N. Y. Tel. 
MI. 1-0748

William Keating rezignavo 
iš Anti-Crime Committee. Jis 
sako, kad tai padaryti priver
tė d i strik to prokuroras Ho
gan. Keąting Įveltas Į skanda
lą su1 slaptu klausimu privati
nių žmonių pokalbių per te
lefoną.

(48-49)
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DIREKTORIUS

Island 
kiti 3 
vogti.

< >

< >

426 Lafayette St 
Newark, 5, N. J.
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Aktorės N ei va More^pa^i- 
mentan Įsiveržė plėšikas ir 
pasiėmė visokių brangenybių 
už $32,000.

4 puil. LaisvS (Liberty) Ketvirt., kovo (March) 10, 1955

N. Y. CIO veikia už 
$1:25 minimum

Now Yorko CIO šaukia 
sų CIO unijų, šapų stewardų 
konferenciją kovo 18-tos ry
tą, Hotel Commodore. Jos vy
riausias tikslas yra paveikti Į 
Kongresą, kad tuojau Įvestų 
įstatą, reikalaujantį įsakyti, 
jog mažiausioji mokestis už 
d arba turi būti ne mažesnė 
$1.25 už valandą.

Unijos yra Įsitikinusios, kad 
tas padėtų sustabdyti indus
trijų bėgimą Į pietines valsti
jas. Sykiu palengvintų suor
ganizuoti pietinių valstijų dar
bininkus.

Areštuotas 17 metų vyrukas, 
užtiktas atmintinukams maž- 

gaminimo šapoje Long 
City. Sako, kad jis ir 
buvo Įsilaužę š

BROOKLYNAS
ir 

APYLINKE

Norime iš anksto pranešti visuomenei 
apie svarinu dalyką, kuris įvyks

MATTHEW A. 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

3 Balandžio
April, 3 P. M.

Tai bus šaunus koncertas su labai gerais 
užkandžiais palinksminimui ir pavaišini
mui Brooklyno ir apylinkės apšvietos bran
gintoji!, dienraščio Laisvės rėmėjų.

Ragina paremti gerą 
kongresmany darbą +

Senatorius Lehman ii- Brooję- 
lyno kongresmanas Celler yra 
Kongresui Įteikę bilius, reika
laujančius pakeisti Walter- 
McCarran Įstatą. Reikalauja 
pakeisti bent pačias aršiau
sias jo vietas.

Newyorkietis kongresmanas 
Adam Clayton Powell atsi
šaukė Į visuomenę, kad veik
liai paremtų Lehmano-Celler 
bilių. Jam bus rengiami mitin
gai, konferencijos. Ragina da
lyvauti.

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

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Gerai Patyręs Barberis

Policija sako, kad Woodsi- 
dėje apiplėštos šapos darbi
ninkas prisipažino suteikęs- 
plėšikui reikalingų informaci
jų. Plėšikas žadėjo jam duo
ti dalį grobio. Jam reikėję pi
nigų, nes žmona laukiasi kū
dikio.




