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KRISLAI
Filmas apie Giordano

Bruno.
Įdomios iškasenos.
“Apie dievus ir žmones.” 
Gražus Metelionio darbas.

Rašo R. Mizara

Ukrainos sostinėje, Kijeve, 
studijos šiemet išleis, be kitu, 
f Kilią apie Giordano Bruno, tą 
garsųjį# vienuoli, kurį katali
ku inkvizitoriai sudegino ant 
laužo.

Tenka manyti, jog tai bus 
didžios vertės istorinis veika
las.

Įdomus būtu filmas, vaiz
duojąs ir kitą žymųjį italą, ku
rį katalikų inkvizitoriai kan
kino,—Galilėjų.

Sovietiniai mokslininkai at
liko didžios vertės tyrinėji
mus, besirausdami į vieno se
niausiųjų Rusijos miestų, Nov
gorodo, griuvėsius, žemėje pa
skendusius.

Atrasti žemėje iš l()-tojo 
amžiaus pastatai parodo ano 
meto rusų architektūrą. Ras
ta medinė lentelė su rusiškuo
ju alfabetu, taipgi rasta Įdo
mių prieš apie tūkstanti metų 
rusų vartotų darbo įrankių.

Apie visa tai istorinių moks
lų a daktaras A. Arcichovskis 
neseniai padarė pranešimą Ta
rybų Sąjungos Mokslų Akade
mijai. '

Antano Metelionio knyga 
“Apie dievus ir žmones,” kaip 
žinoma, jau gatava ir daug 
jos egzempliorių pasiekė skai
tytojus, iš anksto veikalą už
sisakiusius.

Ši knyga yra apvainikavi
mas Metelionio ilgų metų 
kruopštaus darbo. Kuklusis 
seirijiškis dzūkas savo darbš
tumui mūsų literatūron įnešė 
svarbų dalyką.

Esu įsitikinęs,jog kiekvienas, 
gavęs knygą, pradėjęs ją skai
tyti, nepadės į šalį, kol n ©per
skaitys.

Knyga turininga ir gražiai 
išleista.

Joje skaitytojas suras už
tenkamai sukauptos medžia
gos apie religijas.

Aną dieną vienas žmogus, 
kuris knygą jatr perskaitė, 
man sakė:

zf^-Tai didžiulės vertės vei
kalas! Jei ši knyga būtų at-
spį&isdinta prieš 10-15 metų, 
būtų atlikusi dar didesnę ro
lę, negu ji atliks dabar.

Knygoje autorius kalba ne 
tik apie dievus, o ir apie žmo
nes. Telpa neilgos biografijos, 
tarp kitų: Voltairio, X. Moc
kaus, Dr. A. L. Graičiūno.

Kas buvo X. Mockus?
z Jį daugelis žmonių atsime

na, bet tik nedidelis skaičius 
težino, kaip Mockus patapo 
tuo, kuo buvo. Metelionis visa 
tai aiškiai nušviečia.

Antanas Metelionis baigia 
*7-jj dešimtmetį amžiaus. Bet 
jis dar energingas. Tenka 
palinkėti jam, kad jis rašytų 
daugiau tomis temomis, kurio
mis rašė per keletą dešimtų 
metų. Reikalas didelis.

tyįjyfifeS gale sudėtos iš anks
to yą prenumeravusiųjų pa
vardės. Jų daug. O tai liudija, 
kad žmonės įvertino autoriaus 
darbus ir užmojį.

Buvo ir tokių gerų laisva-
. manių, kurie stojo Metelioniui atspausdinta.

Geležinkeliečiai už
mokesčiu mažinimą
Washingtonas. — Rytoj, 

antradienį, senatas balsuos 
apie mokesčių sumažinimo 
planą, kurį patiekė demo
kratai. CIO ir AFL unijos 
jau yra paskelbusios savo 
nusistatymą, reikalaudamos 
iš senatorių, kad jie balsuo
tu už mažinimą.

Dabar savo balsą pridėjo 
ir geležinkeliečių brolijos, 
nepriklausomos unijos. Ge- 
žinkeliečiai sako, kad jeigu 
republikonai neprileis mo
kesčių mažinimo, jie save 
dar labiau demaskuos kaip 
eilinių žmonių priešai'ir di
džiojo biznio užtarėjai.
Humphrey prieš Humphrey

Tždo sekretorius George 
R. Humphrey sako, kad 
stodami už mokesčiu maži
nimą, demokratai faktinai v 7

stoja už dalyką, kuris 
“kenks paprastiems žmo
nėms, apie kuriuos jie tiek 
daug kalba.” Jis nesakė, 
kaip tas kenks žmonėms, 
apart aiškinimo, kad “su
kels suirutę.” Jis neaiški
no, kaip panašios suirutės 

*nėra, kai valdžia dovanoja 
didžiosioms kompanijoms 
dar daugiau pinigų.

Prieš sekretorių Hum
phrey išstojo senatorius 
Humphrey, demokratas, ku
ris vadino sekretorių tur
čių užtarėju.
Sumanymas bus nugalėtas

Jau darosi aišku, kad,

Tibetas turės autonomiją
Pekinas. — Tibetas liks 

Kinijos dalimi, bet turės 
pilną tautinę autonomiją. 
Tibete bus sudaryta tautinė 
taryba, kurios laikinu pir
mininku bus Dalai Lama, 
vice-pirmininku Panchen 
Lama. Jie abu dabar vieši 
Pekine ir planuoja šiomis 
dienomis grįžti į Tibetą.

Tautos taryba pradės 
rengti Tibetą prie rinkimų. 
Mao Tse-tungas priėmė Da
lai Lama ir Panchen Lama 
ir turėjo su jais ilgą pasi
kalbėjimą, po ko Dalai La
ma preiškė, kad Tibetas yra 
pasirengęs p e r g a 1 i n g a i 
žengti link socializmo.

Ankara. — Turkija sta
to naują didelį universite
tą Erzerume. Tas univer
sitetas tarnaus visai Ryti
nei Turkijai. Jis bus pa
vadintas Atartuko vardu.

Teheranas. — Irano Ša
chas ir jo žmona sugrįžo 
namo po 3 mėnesių kelionės 
po Europą ir Ameriką.

talkon ir su auka, bet tokių 
galėjo būti daugiau.

Vienas asmuo, gavęs kny
gą, rašo man, siūlydamas 50 
centų autoriui “ekstra” už ge
ra d arba.

Knygos kaina $1.50: Kurie 
norite, įsigykite ją iš anksto 
greit, nes vėliau galite negau
ti. Man rodosi, permažai buvo 

bent šiuo kartu, iš., demo
kratų plano nieko neišeis. 
Republikonai nėra tikri, ar 
jie laimės balsavimą senate. 
Bet beveik yra tikra, kad 
prezidentas Eisenboweris 
vetuotų, jeigu senatas ir pa
sisakytų už kompromisinį 
mažinimą ($20 mokesčių 
mokėtojui, po $10 šeimynos 
nariams apart žmonos). Po 
prezidento veto reikėtų se
nato 5, kad veto atmesti, p 
to mažinimo šalininkai ne
gali surinkti.

Sukilėliai dabar jau laiko 
apie pusę Pietinio Vietnamo

Saigonas.— Pietinio Viet
namo valdžia pripažįsta, 
kad ji kontroliuoja tiktai 
pusę Pietinio Vietnamo te
ritorijos. Kitas dalis kon
troliuoja Dai Viet partijos, 
Hoa Hao ir Gao Dai tiky
binių sektų ir Binh Xuyen 
pusiau - teroristinės orga
nizacijos karinės j ė g o s. 
Visos tos grupės nieko ben
dro neturi su liaudiečiais 
(vietminais), bet kovoja 
prieš premjero Ngo Dinh 
Diem valdžią savotiškais 
sumetimais.

Premjerą Diem’ą pilnai 
remia amerikiečiai. Prancū
zai, sakoma, tuo nepaten
kinti ir jie slaptai remia 
kai kuriuos sukilėlius.

Dai Viet partijos jėgos 
laiko teritoriijos ruožą ne
toli Šiaurinio Vietnamo sie
nos. Kiti sukilėliai laiko 
teritorijos šmotus prie pat 
Saigono. Premjeras Diem 
yra katalikas. Sakoma, kad 
religinės sektos (jos budis
tinės) bijo, kad katalikai 
gali paimti viršų Pietinia
me Vietname.

Pasikėsinimas prieš Nehru 
gyvybę nebuvo labai rimtas

Nagpuras, Indija. — Pra
eitą savaitgali po visą pa
saulį paplito žinia, kad čia
tūlas Basu Rao bandė nu
žudyti Indijos premjerą! 
Nehru. Jis įsikabino į Neh-j 
ru automobilį, kuomet Neh
ru važiavo mieste pro jį 
sveikinančias minias, ir jį 
bandė nudurti peiliu.

Nęhru, kuris sėdėjo atvi
rame automobilyje, pajėgė 
pasikėsintoją nustumti ir 
atblokšti.

Indijos valdžia dabar 
skelbia, kad pasikėsinimas 
nebuvo rimtas, kad Basu 
Rao naudotas peilis buvo 
visai mažas ir pats Rao 
silpnaprotis žmogelis.

Bernas, Šveicarija.—Švei
carijos Alpėse savo atosto
gas leidžia buvęs Fran- 
cūzijos premjeras Mendes- 
France. '

Jeruzale.—Jordanas pra
dėjo suiminėti klajoklius- 
beduinus, kurie nelegaliai
pereina Ižraelio sieną.

Nors Amerika ją ragina.- Nespausdins slaptu 
Japonija nesiginkluosianti Jaltos dokumonty
Tokyo—Japonijos prem

jeras Ichiro Hatoyama pa
reiškė spaudos atstovams, 
kad Japonija, gal šiek tiek 
daugiau išleis ginkluotoms 
jėgoms ateinančiais metais, 
bet tik šiek tiek — ben
drai kalbant, Japonijos ap
siginklavimas liks ant to 
paties lygio, kaip dabar. 
Amerika, iš kitos pusės, pa
geidauja, kad japonai smar
kiau ginkluotųsi ir juos ra
gina prie to.

Hatoyama taipgi išreiškė 
vilti, kad amerikiečiai su-

C 7 j 1
mažins finansinę naštą, ku
rią japonai turi panešti, iš
laikydami okupacines ame
rikiečių jėgas. Jis sakė, kad 
ant kiek amerikiečiai tą

Streikuoja devynių valstijų 
telefonų firmos darbininkai

Washingtonaą. — Telefo
ninis susisiekimas sulaiky
tas devyniose pietrytinėse 
valstijose, kaip tai Florido
je, Alabamoje, Georgijoje, 
South Carolinoje, North 
Carolinoje ir keliose kito- 
sė. Susisiekimas nutrauk
tas, nes 25,000 Southern 
Bell Company darbininkų 
išėjo į streiką.

Streikuojantieji darbinin
kai ir darbininkės priklau
so prie CIO unijos. Jie 
reikalauja aukštesnių algų.

Ant Bevano daromas spaudimas^ 
kad jis pasitrauktų iš Partijos
Londonas. — E m a n u e 1 

Shinwell, buvęs darbietiš- 
kos vyriausybės karo rei
kalų ministras, pasakė, kad 
Bevanas turėtu pasitraukti 
iš partijos. Shin well yra 
vienas tu darbiečiu vadu, 
kurie 'iki šiol stovėjo cen
tre. remdami tai dešiniąją 
vadovybe su Attlee prieša
kyje, tai kairiečius, kurių 
priešakyje stovi Bevanas.

Arthur Deakin, kuris va
dovauja transporto darbi
ninkų unijai, turinčiai 1,- 
500,000 narių, irgi pareika

Kinija protestavo britams 
dėl Hong Kongo uždarymo

Hong Kongas. — Kinijos 
valdžia pasiuntė protestą 
britų generaliniam guber
natoriui Hong-Konge dėl 
keliavimo aprubežiavimo. 
Iki šiol Kinijos piliečiai ga
lėjo laisvai lankytis britų 
valdomame Hong - Konge, 
bet dabar britai patvarkė, 
kad tik Hong - Konge gy
venantieji kinai gali išvykti 
ir grįžti.

Britai sako, kad jie neįsi
leidžia daugiau kinų, nes 
Hong - Konge viešpatauja 
nedarbas.

naštą sumažintų, tiek japo
nai panaudotų taikingiems 
tikslams.

Ypatingai Hatoyama no
rėtų gauti fondų namų sta
tybai. Praeitoje priešrinki
minėje kampanijoje jo par
tija, demokratai, žadėjo 
žmonėms geresnių butų sta
tybą žemesnėmis kainomis 
ir žemesnių nuomų.

New Torko “Times” ko
respondentas Tokyjoje Wil
liam J, Jordenas praneša iš 
čia, kad amerikiečiai tikė
josi, jog po rinkimų Hato
yama nusisuks nuo žmo
nėms duotų pažadų ir pra
dės šalį ginkluoti. Jie da
bar labai nusvylę, nes Ha
toyama to nedaro.

Streikas prasidėjo po il
gokų derybų, kuriose kom
panija atsisakė daryti nusi
leidimus. Unija buvo Įspė
jusi, kacĮ streikas gali pra
sidėti, bet kompanija atsa
kė, kad tai būtų “naciona- 
lis sabotažas.”

Streikuojantieji darbinin
kai paliko telefonų stotyse 
tiek personalo, kad aptar
nauti būtinai reikalingus 1 
telefoninius pasikalbėjimus, 
kaip tai ligonių, daktarų, 
ugniagesių ir panašiai.

lavo, kad Bevanas pasi
trauktų iŠ partijos. Dea- 
kanas visuomet buvo skai
tomas dešiniuoju, tai jo pa
reiškimas nieko nenustebi
no. Bent kiek netikėtas bu
vo Dr. Edith Summerskill 
pareiškimas. Ji taipgi rei
kalauja, kad Bevanas ne
laukdamas pas i t r au k t ų . 
Summerskill. Darbo Parti
jos pirmininkė, iki šiol bu-' 
vo skaitoma Bevano pase
kėja. Ji kartu su Bevanu 
ir Attlee lankėsi Tarybų 
Sąjungoje ir Liaudies Kini
joje.

Casablanca. — Prancūzai 
skubotai oru atsiuntė 400 
specialiai apmokintų kari
nių policininkų į Moroką, 
kad bandyti pastoti kelią 
s t i p r ė j a n č i a m nacionalistų 
teroristiniam veikimui. Pa
skutinėmis savaitėmis naci
onalistai vėl pradėjo užpul
dinėti francū^us ir maro
kiečius kolaboratorius.

.Naujai atsiųstieji polici
ninkai turės vieną užduotį: 
taip įbauginti vietinius gy
ventojus, kad jie . nedrįstų 
priešintis okupantui.

ORAS NEW YORKE 
Giedra ir vešu.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstybių valdžia nuta
rė, bent kol kas, neprileisti 
slaptųjų Jaltos dokumentų 

į atspausdinimo. Dau gelis 
; Amerikos Kongreso narių 
■ reikalavo, kad tie užrašai, 
, padalyti Roosevelto - Sta
lino - Churchillo konferen- 

| ei joje Jaltoje 11945-tais me- 
j tais, būtų atspausdinti.
i Chin chillas priešingas

Kuomet keli mėnesiai at- 
i gal pradėta kalbėti apie tų

Paskutiniai
; pranešimai

Dearborn, Mich. — FBI 
agentai užėmė Credit Uni
on raštines ir tyrinėja re
kordus, neįsileisdami regu
liarių tarnautojų. Ford 
Credit Union yra darbiniu-' 
kų - unijistų paskolos kasa, 
prie kurios priklausą UAW- 
C1O 600-to lokalo nariai. 
Ta kasa turi savo ižde apje 
ketinius milijonus dolerių.

Manoma, kad FBI tą ka
są užpuolė kai]) tik dabar, 
nes unija rengiasi prie de
rybų su Fordu. FBI pasi
teisinimas yra, kad jie gavo 
žinių apie vagystes toje ka
soje. i

Maskva.—Komunistu or- ! 
*■ _ Į

ganas “Pravda” atsake Į 
Tito kalbą, kuri buvo per
spausdinta ’ pačioje “Prav- 
doje” ir kituose tarybiniuo
se laikraščiuose. “Pravda” j 
sako, kad Tito neteisingas 
kai kuriuose savo teigimuo
se, bet šaukia prie tolimes-! 
nio TSRS ir Jugoslavijos; 
santykių normalinimo ir! 
prie draugiškumo tarp šių, 
dviejų šalių.

Washingtonas. — Čia ve-- 
darni ginčai, ar sulaikyti ar | 
nesulaikyti suomių laivo į 
“Aruba,” kuris su dideliu 
kiekiu rumuniško benzino 
plaukia link Liaudies Kini
jos . Senatorius Knowland 
sako, kad septintasis Ame-į 
rikos laivynas turėtų tą lai-1 
va sulaikyti, kai jis pasieks 
Formozos sąsiaurį. Sena
torius Fulbridght sako, kad! 
dalyką reikia palikti čian-j 
gui. ’ •

Spauda kalba apie gali
mybę, kad Kinijos submari- 
nai ir kovos lėktuvai ban
dys “Arubą” pralydėti pro 
vandenis, kuriuose veikia 
Čiango karo laivai.

El Paso, Tex. — Atrodo, 
kad Harvey Hatusow šį 
trečiadienį bus nuteistas ir 
eis kalėjimam Matusowas 
buvo liudininku bandyme 
išgauti naują bylos svars
tymą u n i j i s t u i Clinton 
Jencks, kuris dabar sėdi ka
lėjime, nuteistas remiantis 
ankstyvesniais Matusowo 
nurodymais prieš’ jį.

Nors Matusowas sakė, 
kad jis anksčiau melavo, 
teisėjas R. E. Thomason at- 

dokumentų atspausdinimą, 
iš Britanijos 'atėjo žinia, 
kad Churchillas tam griež
tai priešingas. Churcbillas 
sakė, kad nebūtų teisinga 
dabar spausdinti Roosevel
to ir Stalino pareiškimus, 
kai jie, mirę, negali jų aiš
kinti ir pasiteisinti, jeigu 
tas juos statytų nepalam 
kion švieson.

Churcbillas taipgi sakė, 
kad Sovietai visuomet iš 
principo yra priešingi vie
šam iškėlimui dokumentų, 
kurie buvo sudaryti uždarų 
derybų metu.

Tas įerzintų vokiečius
Bet Amerikos valdžia nu^ 

tarė nespausdinti tų užra
šų del kitokių sumetimų. 
Jaltos konferencijoje, ypa
tingai per neformalius su
siėjimus, kaip tai per ke
liamas puotas ir po jų, 
Rooseveltas ir ypatingai 
Churcbillas, o kiek mažiau 
Stalinas, darė pa reiškimus 
apie bendrą priešą, vokie
čius, — pareiškimus, ku
riuos dabar būtų sunkoka 
išaiškinti. Ypatingai Chur
ch illas kaltino visą vokiečių 
tautą, vadino juos hunais- 
barbarais ir kalbėjo apie jų 
sunaikinimą.

Stenografai visas tas pa
stabas tada užrašė ir jos 
Įeina Į Jaltos dokumentus.

Hiss'o role išaiškinta
Kai]) yra žinoma, tarp 

Roosevelto patarėjų Jaltos 
konferencijoje radosi ii’ Al
ger Hiss, kuris vėliau buvo 
apkaltintas šnipinėjime ir 
nuteistas kalėjimui. Repu
blikonai visuomet sakė, kad 
Hiss Jaltoje lošė svarbią 
role ir Įtikino Roosevelta 
daryti visokias nuolaidas 
Sovietams.

Skaičiusieji tuos doku
mentus amerikiečiai sako, 
kad juose nieko panašaus 
nėra. Hiss. svarbios rolės 
nelošė ir vienu metu, kai 
jis ilgokai kalbėjo, jis ar
gumentavo už didžiųjų jė
gų teisę vetuoti nutarimus 
Jungtinėse Tautose, nęs 
toks tada buvo Amerikos 
nusistatymas.

♦
Londonas. — Britai pa—, 

skelbė, kad jie atims pilie
tybę nuo mokslininko Bru
no Pontecorvo, kuris 1950- 
tais metais nuvyko į Tary
bų Sąjuhgą, kur tapo tary
biniu piliečiu.

Ijondonas. — Dvi japonas, 
kurios pergyveno atominės 
bombos pragarą Hiroshimo- 
je, atvyko aplankyti Brita
niją. Jas parsikvietė Soci
alistinė Medikų Sąjunga, 
daktarų organizacija, kuri 
priklauso prie Darbo Par
tijos.

metė prašymą, o apie Ma- 
tusową sakė, kad jis, kal
bėdamas savo nuomonę, 
“parodė panieką teismui.” 
Jo bausmė bus paskelbta šį' 
trečiadienį.

' i'ČvT. Kv?’-jį
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KAS TAS NOBLE?
TUOJAU PO TO, kai amerikietis John H. Noble 

buvo paleistas iš Tarybų Sąjungos, kur jis atliko savo 
bausmę, amerikinė komercinė spauda labai plačiai apie 
jį rašė. Rašė Apie jį kaip kokį kankinį, kaip kokį did
vyrį, kentėjusį “už tautos reikalus.”

Tai ne juokas: Noble yra buvęs Varkutoje, dirbęs 
per metų eilę, iki atbuvo savo bausmę!

Už ką gi Mr. Noble buvo nuteistas? Už ką jis buvo 
suimtas? Kas gi jis?

To joks komercinis laikraštis, rašęs apie jį, nepa
sakė. Spaudai, mat, rūpėjo įpasakoti amerikiečiams, 
jog Noble buvo nuteistas nekaltai, be jokio nusižengimo. 
Jai rūpėjo parodyti, kad Noble esąs “geriausias ameri
kietis.”

Tik vėliau atsirado laikraštis, savaitraštis “The 
Worker,” kuriame pasirodė iš Berlyno korespondencija, 
nušviečianti visą tą biznį. Korespondentas John Pete 
pasikniso į faktus ir juos iškėlė aikštėn.

į Kas Ką Rašo ir Sako
KIEK LIETUVIŲ 
NAUJ. ZELANDIJOJE?

Clevelando Dirva rašo 
apie lietuvius, išsibarsčiu
sius Naujojoje Zelandijoje. 
Kiek jų ten? Paskaitykite:

“N. Zelandijoje lietuviai 
gyvena keturiose, viena nuo 
kitos gana nemažais atstu
mais nutolusiose, apylinkė
se. Aucklande gyvena 84 
lietuviai. Toks pat skaičius 
gyvena ir Wellingtono apy
linkėj. Dunedine gyvena 42 
ir Christchurch apylinkėj 
29 lietuviai. Taigi iš viso 
tik 239 lietuviai. Suaugu
sių vyrų yra 82, moterų 73 
ir vaikų 84. Du lietuviai 
naujojoje N. Zelandijos ko
lonijoj jau yra mirę, bet 
per tą laiką yra 26 gimę.”

ŽEMIAI- MES pateiksime kai kurių davinių iš 
John Pete korespondencijos.

John H. Noble gimė Magdenburge, Vokietijoje. Jo 
tikrasis vardas ir pavardė—Kari Spannknoefel. Atvyko 
jis į Jungtines Valstijas 1920 metais. Čia Spannkūęefel 
pakeitė savo vardą ir pavardę į John H. Noble.

Šis asmuo turėjo ryšių su naciais, jiems buvo ar
timas, rašo John Pete. 1934 metais iš Amerikos buvo iš- 
deportuotas jo brolis, kaip nacių propagandistas. De
portuotas jis buvo į Vokietiją.

1938 metais tariamasis John Noble išvyko į Vokie
tiją, nors buvo' Amerikos pilietis. Apsigyveno jis Dres- 
dene, ir netoli Dresdeno, Niedersedlitze, iš nacių nusi
pirko labai pigia kaina foto aparatų fabriką, — fabriką, 
kurį naciai buvo atėmę iš žydų.

Gerai! “John Noble” pradėjo lobti—lobo jis labai 
greit. 1941 metais jis nusipirko prie Dresdeno didžiulį, 
20 kambarių palocių, “San Rėmo Vilią.”

Noble palaikė nacius, juos rėmė visaip. Bet an
trojo pasaulinio karo metu, kai jis pajuto, kad hitlerinė 
Vokietija bus sumušta, Noble pradėjo slapta tarnauti 
Jungtinėms Valstijoms. Jis tuo būdu užsitikrino sau iš
eitį, kai hitlerininkai bus sumušti. Jis įsisteigė savo 
viloje slaptą radiją, bet naciai tai žinojo ir jam nieko 
nedarė.

Surastieji Dresdene dokumentai byloja, kad Noble 
iš anksto žinojo, jog 1945 metų vasario 13 d. Dresdenas. 
bus pultas iš oro amerikinių bombonešių. Noble įspėjo 
vyriausįjį nacių viršylą, Mautschmanną. Pastarasis, 
užuot informavęs apie artėjantį pavojų žmones, dres- 
deniečius, pats, suėmęs savo baldus ir kitokius turtus, 
nersikėlė į Grillenburg tvirtovę, žodžiu, hitlerinis gau
leiteris išsisaugojo save ir turtą, gi bombonešiai, už
puolę miestą, užmušė apie 35,000 žmonių.

Rastieji dokumentai rodo, jog Gebelsas žinojo, kas 
yra Noble, ir savo gauleiteriams Gebelsas patarė palai
kyti su juo tamprius ryšius.

Praėjus apie keturioms savaitėms po to, kai Raudo
noji Armija užėmė Dresdeną, sovietiniai valdininkai su
sekė, kad Noble per savo slaptą radiją siuntinėja ži
nias apie sovietinės armijos judėjimą.

Sovietinės armijos teismas už tai John H. Noble 
ir jo tėvą nubaudė kalėjiman ir išvežė į Varkutą.

Vadinasi, dabar jau turėtų kiekvienam būti aišku, 
jog Noble nebuvo nuteistas nekaltai. Kai jo tėvas at
buvo savo bausmę, buvo .paleistas, kai sūnus atbuvo sa
vo bausmę, taipgi buvo paleistas ir dabar gyvena De
troite.

Na, o tame palociuje, kuriame gyveno Noble, šian
dien yra įkurtas klubas, kuriame praleidžia laisvas va
landas Dresdeno vokiečių inteligentija: gydytojai, ra
šytojai ir muzikai.

Štai, kokia to viso istorija!

JAPONAI IMTININKAI 
TARYBŲ SĄJUNGOJE

Šių metų pradžioje į Ta
rybų Sąjungą buvo atvykę 
grupė japonų sportininkų- 
imtininkų (wrestlers). Jie 
rungėsi su Tarybų Sąjun
gos tos rūšies sportininkais 
—rungėsi Maskvoje, Baku 
ir Tbilisi (Tifliso) miestuo
se. Visur japonai pralai
mėjo. Tačiau jie buvo di
džiai pasitenkinę savo vi
zitu, nes susipažino ir susi
draugavo su sovietiniais 
sportininkais. .

Išvykdami iš Tarybų Są
jungos, japonai sportinin-1 
kai išreiškė viešą padėką 
tarybinėms tautoms už jų 
šiltą priėmimą.

Taip rašo Tarybų Sąjun
gos profsąjungų organas 
“Trud.”

BALTARUSIŲ 
FESTIVALIS 
MASKVOJE

Viduryje vasario mėnesio 
į Maskvoje įvyko baltarusių 
meno ir literatūros festiva
lis. Buvo duota eilė kon
certų, buvo suruošta eilė 
baltarusių spektaklių — vis
kas baltarusių kalboje. Bu
vo išstatyta parodosna bal
tarusių paišyba, skulptūra 
ir literatūra.

Tūkstančiai maskviečių 
aplankė baltarusių koncer
tus, spektaklius ir parodas.

Antanas Venclova

Buvau Nankinge, senojoje Kinijos
pietų sostinėje

(Iš kelionės įspūdžių,)
Šiaurės-Rytų Kinijoje jau 

prasideda ruduo. Ir šis ry
tas atrodo giedras, tačiau 
iš karįo jauti rudeninę vė
sumą, oras gąudus, ir vir
šum Šenjano (Mukdeno) 
miesto į pietus skrenda 
paukščiai. Musų išlydėti į 
aerodromą atvažiavo dide
lis būrys naujųjų draugų. 
Tai miesto vadovai, drau
gai iš Kinijos - Tarybų Są
jungos draugystės organi
zacijos, tai mūsų naujieji 
pažįstami rašytojai, akto
riai, dailininkai, aukštųjų 
mokyklų dėstytojai. Jie dar 
ilgai mosikuoja, kada lėk
tuvas pakyla į orą tolimai 

| kelionei. Drauge su iš- 
i skrendančiais pauk š č i a i s 
I mes leidžiamės i pietus, prie 
didžiosios Janczy upės, j 
Nankiną, vadinamąją Kini
jos Pietų sostinę.

Ligi šiol po Kiniją mes 
važinėjome automašinomis 
ir geležinkeliu. Bet Kinija 
—milžiniška šalis, ir ne vi
sur yra pakankamai gerų 
kelių mašinoms, o geležin
keliu iš čia į Nankiną mes 
važiuotume keletą parų. 
Tuo tarpu lėktuvas mus nu
neš tenai per šešetą valan
dų. Kokia didžiulė laiko 

į ekonomija!
Lėktuvas skrenda žemai, 

ir labai patogu sekti besi
kaitaliojantį Kinijos peiza
žą. Mes vėl perskrendame 
ištvinusią Liaoche, paskui 
skrendame vėl pro Liaodu- 
nio įlanką, ir mums gerai 
matyti, kaip imama iš jū
ros druska, o toliau mūsų 

| lėktuvas skrenda per kal- 
; nūs, ir vėl priekyje pasiro
do derlinga lyguma, nuo 
kurios kinų valstiečiai jau 
nuėmė derlių. Trumpas su
stojimas ties stambiu pra-

ežero vandeniu sverdi 
gluosniai svyruokliai, auga 
bambuko giraitės, platanų 
alėjos. Ežeruose daug lo
toso lapų. (Įdomu pažy
mėti, kad iš lotoso šak
nų daromi miltai, kurie 
vartojami dažniausiai 
maistui vaikams). IŠ visų 
miesto pusių driekiasi ža-

Lėktuvas ramiai skrenda 
viršum šitos bekraštės jū
ros. Draugai kinai nuolat 
rodo mums žemėlapius, aiš
kindami, kurioje vietoje 
skrenda mūsų lėktuvas. 
Kinietė mergaitė, apsiren
gusi žalsva lakūnės unifor
ma su blizgančiomis sago
mis, vaišina , mus arbata,
saldainiais, bananais ir vyn-■ lios švelnios miškais apau- 
snūduriuoja, ilgo skridimo ■ gusios kalvos, kupinos ra- 
nuvarginti, kiti skaito įvai
rius leidinius apie naująją 
Kiniją, kurių gausu rusų, 
anglų, prancūzų ir kitomis 
kalbomis lėktuvo bibliote
koje. Vertėjas, nenuvargi
namasis Gao Man, savo 
bloknoto j e. suspėjo padary
ti sąmojingus mūsų delega
cijos narių portretinius es
kizus. Jis juos daro papras
ta kinietiška automatine

mybės ir svajingumo. Kurį 
laiką pabuvus Nankine ir jo 
apylinkėse, be to, atsiminus, 
kad Nankinas yra maždaug 
vidury tarp Kinijos' šiaurės 
ir pietų rajonų, darosi su
prantama, kodėl Kinijos im
peratoriai ilgus laikus čia 
turėjo savo rezidenciją.

Iš praeities
Nankino miestas yra įė-

plunksna (tokių plunksnų jęs ir į naujųjų laikų kinų 
Kinijoje per pastaruosius liaudies kovų del laisves iš
metus parduota 25 milijo- tori ją. Pirmiausia šis mies- 
nai), labai greitai ir vi- i tas yra buvęs vadinamosios 
kriai, iš karto išgaudamas; Taipinų valstybės sostine 
didelį panašumą su origi- šio plačiai žinomo ir daug
nalu.

Nankinas!
—N ankinas! — Šaukia 

draugai kinai, nors mes pro 
lėktuvo langus vis dar tebe- 
matome vien tiktai vandens 
apsemtus kaimus, medžius, 
kalnelius. Bet staiga iš de
šinės pasirodo didelis mies
tas, ligi pačių priemiesčių 
užlietas vandens. Lėktuvas, 
pabėgėjęs cementiniu aero
dromo keliu, sustoja, ir mus 
čia vėl sutinka naujas būrys 
draugų — Nankino miesto 
atstovų.

Pakliuvome į naują kli
matinę zoną. Išėjęs iš lėk
tuvo, iš karto pajunti pie
tus, juo labiau, kad ir ap
link aerodromą dar matai 
ryškią žalumą, o žmonės čia

monės miestu Tiancziniu,'ir .apsirengę lengvai, vasaris- 
mūsų lėktuvas vėl skrenda i 
pietus. Pirmą kartą mato
me vieną stambiausių Kini
jos upių — Chuanche (Gel
tonąją upę), kuri neša į jū
rą savo drumzlinus gelto
nus vandenis. Tuoj už Czi- 
nanio 
nijoje 
šanės

Chicagos Žinios
šimtais atleidžia iš darbų
Continental Can Co. prie 

3i9-tos ir Ashland Avė. Iš 
Šios dirbtuvės praeitą sa
vaitę atleido 100 darbinin
kų, šią savaitę 150. Viso 
šioje dirbtuvėje dirba vir
šaus 800. Dirbo ant trijų 
pakaitų.

Vieną pakaitą sustabdys, 
tuomi ir darbininkų dalį at
leidžia. Prie to ir priespau
da darbininkams paaštrėjo. 
Skubumo sistema įvedama, 
ant vieno darbininko už-

kraunama kelių darbininkų 
darbas.

Negirdėtas mašinų išto
bulinimas visose darbo ša
kose meta iš darbo darbi
ninkus, o likusiems sunki
na padėtį.

Nors oficialiai bedarbė 
neaiškinama, bet ji prasi
deda ir jos nuslėpti nebus 
galimybių, nes visko pri
dirbta perdaug, ir vis dar 
dirbama su didžiausia pa
skuba. Morčinukas

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

TELEVIZIJA 
VIRSTA LIGA

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo i

“Televizija virsta dauge
lio žmonių rūpesčiu. Kny
gų leidėjai skundžiasi, kad 
žmonės nebeturi laiko kny
gas skaityti, teatrai sako, 
kad mažiau žmonių lankosi 
i teatrus, bažnyčios skun
džiasi, kad žmonės nelanko 
bažnyčių, organizacijos de
juoja, kad mažai ateina į 
susirinkimus.

“Pasirodo, kad televizija 
net politikierius palietė. 
Harold Fishleigh, konser- 
vatas, Ontarijas seimelio 
narys, aną dieną pareiškė, 
kad jeigu kas išrastų prie
taisą, kuris galėtų atitrauk
ti televizijos žiūrovus nuo 
televizijos, kada politikie
rius pabarbina į duris, tai 
greitai pralobtų.”

Maskva.—Tarybų Sąjun
ga oficialiai atsikreipė i 
Ameriką su klausimu, ar ji 
nori pasikeisti žemės ūkio 
delegacijomis. Kaip yra ži
noma, vienas lowos laikraš
tis iškėlė mintį, kad būtų 
geras dalykas pakviesti Į 
Ameriką tarybinių valstie
čių delegaciją.

2 puti.—Laisve (Liberty)-Antra d., kovo (March) 15, 1955

Ar Tamsta jau gavai Lais< 
vei naują skaitytoją? Jei net 
tai pasirūpink gauti.

miesto pasirodo Ki- 
plačiai žinomas Tai- 
kalnas.

Ryžiai
Juo toliau skrendame į 

pietus, juo daugiau mato
me žemės, užlietos vande
niu . Čia plyti vadinamoji 
Šiaurės Kinijos lyguma, la
bai derlinga ir tirštai gy
venama. Čia žmonės dau
giausia verčiasi ryžių au
ginimu, o ryžiai, kaip žino
ma, reikalauja vandens ir 
dar kartą vandens. Lygu
ma išvagota daugybės upių 
ir upelių, užlieta ežerų ir 
ežerėlių ir sunku suprasti, 
kur visi šie vandens sudaro 
natūralią peizažo dalį, o 
kur upės ištvino dėl gausiai 
šiais metais Kinijoje iškri
tusio lietaus. Besiartinant 
prie Nankino, peizaže pra
deda vyrauti didžiuliai van
dens plotai, kuriems nema
tyti nei krašto, nei galo.1 
Jaučiasi pačios didžiausios 
Azijos upės — klastingosios 
Janczy (Janczyczian) arti
mumas. Ši upė, turinti apie 
penkis tūkstančius kilome-' 
trų ilgio, ištekanti iš Tibe
to kalnų; įvairiose vietose 
įvairiai kinų vadinama, 
'reiškia “Mėlynoji upė.” Ne
aišku, kodėl kinai ją taip 
pavadino — jos vanduo taip 
pat gelsvai drumzlinas. Da
bar ji, išėjusi iš krantų, už
liejo dideles derlingas teri- 
uogėmis. r Vieni keleiviai 
tori jas.

kus ir prieš tuo metu Ki
niją valdžiusius mandžiū- 
riškos kilmės imperatorius. 
Valstiečiai kovojo prieš f(J^> 
odalinę priespaudą. 1851 
metų pradžioje Guansi pro* 
vincijoje prasidėjo liaudies 
sukilimas, nukreiptas prieš 
Cinų dinastiją ir prieš feo
dalinę priespaudą. Sukili
mo iniciatorius buvo vals
tietiškos kilmės vadas Chun 
Siu-ciuan. Jisai skelbė vi
suotinės lygybės ir broly
bės idėjas, kviesdamas savo 
bendraminčius sukurti “Di
džiosios gerovės valstybę” 
(Taipin Tian Go). Taipinai 
panaikino kiniečiams nešio
jimą kasų, kaip prispaudėjų 
mandžiūrų Įvestą prievar
tos dalyką, o taip pat mo
terų kojų luošinimą, kaip 
moters pavergimo simbolį. 
Jie uždraudė taip pat rūky
ti opiumą, tuo iš karto nu
statydami prieš save an- 

i glus, kurie buvo' suintere
suoti kiek galima daugiau 
uždirbti, Kinijoje laisvai 
platindami šiuos nuodife. 
Juk ne be reikalo 18^9-1842 
metais anglai vedė prieš Ki
niją vadinamąjį “opiumo”

metų trukusio kinų valstie
čių sukilimo metu. Ilgame
tėje kinų liaudies kovoje dėl 
laisvės taipinų sukilimas su
daro ryškų ir reikšmingą 
epizodą. 19 amžiaus pir
mojoje pusėje Kinijoje vy- 

f

ko aštri kova prieš angliš
kuosius ir kitokius grobi-

keletą mėnesių užėmė pusę 
Kinijos. 1853 metais Nan- 
kinas virto Taipinų valsty
bės sostine. Jie energingai 
vykdė žemės reformą kon
fiskavę žemes iš dvarinin
kų ir vienuolynų, atsižvelg
dami į valgytojų skaičių 
kiekvienoje šeimoje.

(Bus daugiau)

Žinios iš Lietuvos

kai.
Įvairiausių valstybių ir 

įvairiausių markių automa
šinos veža mus į Nankiną, 
miestą, kuris buvo Kinijos 
sostine septynių dinastijų 
valdymo metu.

Pirmaisiais metais 
1911 metų buržuazinės 
mokratįn’ės revoliucijos 
dysis Kinijos demokratas 
Sun Jat - senas čia laikinai 
ėjo valstybės prezidento 
pareigas. Japonų-kinų ka
ro metu miestas buvo oku
puotas japonų, o vėliau čia 
įsikūrė Kinijos išdavikas 
Čan kai-ši, kurį iš čia išmu
šė ’Liaudies išvadavimo ar
mija 1949 metų pavasarį. 
Nors Nankinas šiuo metu 
ir nebėra valstybės sostinė, 
tačiau' šis miestas, turįs 
daugiau kaip milijoną gy
ventojų, ligi šiol vaidina di
delį vaidmenį kaip stambus 
uostas prie Janczy upės ir 
kaip svarbus mokslo cen
tras. Studentų mieste yra 
16 tūkstančių, vidurinių mo
kyklų — 37, pradinių mo
kyklų — 264. Visoj Kini
joj garsėja Nankino liau
dies menininkai, .ypačiai 
puikūs siuvinėtojai šilke.

Nankinas — labai senas 
Kinijos miestas. Jis jau 
buvo žinomas V amžiuje griebimo .punktas. “Perga- 
prieš mūsų erą. Keturio- lės” žemės ūkio artelės na- 
liktajame amžiuje aplink 
miestą buvo pastatyta Aukš
ta -siena. Kinijos liaudies 
kovų dėl laisvės istorijoje 
Nankinui teko užimti reikš
mingą vietą.

Nankino miestas stovi ne
paprastai gražioje vietoje. 
Šalia miesto tyvuliuoja di
delis ežeras su salomis, ku
riose stūkso aštuonkam
piai bokštai - pagodos,. ties

PO 
de- 
di-

PIRMIEJI ŠIŲ METŲ sudarė daugiau kaip 150 
PASIEKIMAI

Pereitais metais Vilniaus įninkų ir tarnautojų. 
“Komunaro’ žemės ūkio I 
mašinų fabrikas buvo iš- ’ 
plėstas, padidinti jo garny-'5 
biniai plotai. Gauta nema- į lčs 
ža naujų staklių ir įvairių 
įrengimų.

Nuo pirmųjų šių metų 
dienų įmonės kolektyvas 
ėmė atkakliai kovoti už pla
no įvykdymą, pirma laiko. 
Pirmųjų darbo dienų su
vestinės parodė gerus, re
zultatus. Liejimo cechas 
jau išleido žymų kiekį at
sarginių dalių traktoriams 
ir k’itoms žemės mašinoms 
ir sėkmingai vykdo bendro
sios produkcijos išleidimo 
programą. Tekintojai Tri,- 
sna, ■ Tįchonenko, šaltkal
viai Mincevičius, Stankevi
čius ir kiti ^kasdien 2—3 
kartus viršija išdirbinio 
normas.

Fabriko kolektyvas šio
mis dienomis jau pagamino 
respublikos MTS žemės ū- 
kio mašinų remontui pir
mą partiją atsarginių da
lių, autęmatinių girdyklų, 
o taip pat liejinių krosnim.

rajono kolūkiečių, darbi-

B. Gasperavičius
Pirmieji laimėjimai

KAUNAS. — L 18 <1. “Pro- 
fabriko kolektyvAs nuo 

pat pirmųjų naujųjų metų die
nų didina gamybinius tempus. 
Tekstilininkai siekia dar spa
lio menesį Įvykdyti penktojo 
penkmečio planą.

Visuose cechuose kovojama 
už ritmingą kiekvienos maši
nos darbą, planinio našumo 
viršijimą visomis staklėmis. 
Reginos Grikauskaites audimo 
staklės per valandą daro 612 
mušimų daugiau, negu numa
tyta techninėse normose.

Fabriko verpėjos taip pat 
didina mašinų greičius, maži
na stovinėsimus atliekant pa
galbines operacijas. Verpėjos 
Ona Vilkelytė, Emilija Žukaus
kaitė, kurios gruodžio mėnesį 
normą viršydavo 15—20 pro
centų, savo išdirbį šiemet pa
kėlė dar 5—7 procentais. Ma
rija Janavičiene kasdien duo
da po '10—12 kilogramų ver
palų viršum užduoties.

Fabrikas kasdien išleidžia 
viršum planinę produkciją, di
dindama audinių gamybą, 
Įmonė per pirmąjį sausio'ihė- 
nesio pusę viršum plano išlei-

Išsiųsta keletas durpių ka- (į0 tūkstančius metrų pirmarū-
•simo mašinų.

V. Savcljevas

GERA INICIATYVA
UKMERGĖ. Rajono ko

lūkiai ir kolūkiečiai pradė
jo sudarinėti su sviesto ga
mybos įmone sutartis pieno 
pardavimui 1955 metais. 
Nemaža sutarčių jau suda
rė Atkočių grietinės nu-

riai Ignatavičius, Gineikie- 
nė, Kokienė ir kiti pagal 
sutartis šiais metais par
duos valstybei po 500—800 
kilogramų pieno.

• Visa eilė kolūkiečių, dar
bininkų ir tarnautojų su
darė sutartis su Račionių, 
Obelių ir kitais pieno priė
mimo punktais.

Sutartis šiais metais val
stybei parduoti pieną jau

siu audiniu.
Bandymą stoties pasiekimai

DOTNUVA. — Suvesti ga
mybiniai darbo rezultatai Dot
nuvos valstybinėje bandymų 
st otyje už 1954 metus. Jie ro
do žymu žemės ūkio kultūrų 
derlingumo padidėjimą. Grū
diniu kultūrų visame pasėlių 
plote gauta po 28.9 centnerio 
iš hektaro. Tame tarpe miežių 
J 6.5 ha ploto išauginta 31.9 
centnerio iš. kiekvieno hekta
ro. Gautas didelis avižų, kvie
čių derlius.

Nemaži laimėjimai per pra
ėjusius metus pasiekti gyvuli
ninkystėje. Iš kiekvienos mel
žiamos karvės primelžta vidu
tiniškai po 5701 IdCfigicamą 
pieno. Iš kiekvienos hitfrmi- 
nės kiaulės gauta vidutiniškai 
po 20.3 paršelio. Šimtui hek
tarų pagaminta 32.5 centnerio 
kiaulienos.

V. Dovydaitis

s 'd 4/ f' -
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4KLAUSYKIT, KLAUSYKIT! 

KALBA WOR5ESTERIO 
AIDO CHORAS

Širdingiausiai kviečiame ir 
prašome Usterio ir kaimyninių 
miestų, miestelių, kaimų ir 
farmų, taipgi artimų valstijų 
visus lietuvius ir lietuves. Kvie
čiame visus, kuriems tik prie 
širdies mylima lietuviška dai
na, atsilankykite į mūsų 
AIDO CHORO rengiamą me
tinį koncertą, kuris įvyks ko
vo (March) 27-tą, kaip 2:30 
po pietų, 29 Endicott St., 
Worcester, Mass.

Šiemet mūsiškis AIDO CHO- 
ras, vadovystėje garsaus mu
ziko Jono Dirvelio, keta publi
kai duoti keletą visiškai nau
jų dainų, kurios iki šiol dar 
niekur nebuvo dainuotos. Mū
sų AIDAS stropiai jas moki
nasi dar net nuo pereitų metų. 
Kaip pereitą sekmadienį teko 
matyti repetuojant ir tėmyti 
patį mokytoją, tai koncertas 
bus tikrai žavingas, puikus. 
Labai graudinsis tie, kurie tą 
stangią dieną pasiliks namuo
se arl^a sėdės kur prarūgusio- 
je smuklėje. Jonas Dirvėlis 
taip gražiai aidiečius kaman- 
davoja, mokina, kaip tikras tė
velis savo padykusius vaikus.

Jis pats garsiai dainuoja ir 
sykiu- griežia ant smuiko, čia 
smičium traukia per stygas iš
lėto, čia žemai nusilenkė širdį 
glostanti smuiko aidai ir cho
ristų galingi balsai leidžiasi 
žemyn, žemyn... čia vienu aki
mirksniu dirigentas visu savo 
ūgiu išsitiesė, galvą iškėlė

smarkiai kirto per stygas, 
smuikas graudžiai suvaitojo, 
pravirko it baudžiamas kūdi
kis, ir choristų balsai vėl kyla, 
kyla aukštyn ir aukštyn, pako! 
pasiekia reikiamą finalą. Nuo 
čia ir vėl žemyn, žemyn... O 
Jonas su galva linkt, su- kojo
mis trept, smičium per stygas 
drąsiai grapst, smuikas gar
siai sudejavo, širdį kutenančia 
melodija pripildo svetainę, 
choristų balsai vėl' kyla, kyla 
aukštyn pakol dainą baigia.

Taigi, gerbiamieji lietuviai! 
Labai gražiai prašome, atsilan
kykite! Pamatysit mūs puikų 
AIDO CHORĄ ir dar puikes
nį jo mokytoją, dirigentą. Pa
siklausysite širdį glostančių 
lietuviškų dainų, pasigrožėsi
te jų puikiais balsais, pasi
linksminsite ir savo sielą ku
pinai pripildysite lietuviškos 
dainos puikiomis melodijomis.

S. Jurgis

DETROIT, MICH.
SVEIKINA DARBO 
UNIJŲ VIENYBĘ

Amerikos Darbo Federaci
jos Wayne County tarybos 
prezidentu yra Frank X. Mar
tel. čionai jis kalbėjo “Natio
nal Religion and Labor Foun
dation” konferencijoje. Jis ra
gino dvasininkus eiti su darbo 
žmonėmis ir padėti jiems lai
mėti kovą už geresnį gyveni
mą.

Martel taip pat prisiminė

aukštai, pakėlė balsą, smičium
Darbo Federacijos ir CIO sie
kiamą vienybę. Jis nurodė,

kad anais metais darbo uni
jos suskilo todėl, kad amatinės 
unijos negalėjo pilnai atsaky
ti į šių laikų darbo žmonių 
poreikius. Tas suskilimas pa
galiau išėjo ant naudos, nes 
išaugo milžiniškos industrinės 
unijos, šiandien, sake Martel, 
organizuotų darbininkų armi
ja siekia penkiolika milijonų.

Gi “Detroit AFL Labor 
News” labai entuziastiškai ra
šo apie Federacijos ir CIO vie
nybę. Šis Federacijos unijų or
ganas sako, kad visos pastan
gos komercinės spaudos pasto
ti vienybei kelią nueis veltui. 
Gyvybinis reikalas verčia uni
jas vienytis. Kartu su Eisen- 
howeriu Washingtonan susi
kraustė stambusis biznis.Laik
raštis sako: “ Jeigu mes nori
me susiimti su samdytojais už 
darbininkų teisę organizuotis 
ir kolektyviškai derėtis, tai 
darbininkų jėgos turi būti su
vienytos daug stipriau, negu 
kada nors pirmiau. Ir jeigu 
mes turime reikalą stoti Į mū- 

! šį, tai darbininkai turi mar
guoti po viena vėliava ir veng
ti pasidalinimo autorite ir va- 
d ovybėje.”

Tas. tik parodo, kad Detroi
to organizuoti darbininkai ne
atsiliks pravedime darbo uni
jų vienybės. Rep.

BIZNIERIAMS '
Būti kokiame nors biznyje 

ir nesiskelbti — tai tas pats, 
kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
ką darai, bet niekas kitas to 
nežino . . . Nori apie savo biz
nį žmonėms pranešti, — pasi
skelbk ir nuolat skelbkis Lais-
veje!

JONAS BILIŪNAS

Joniukas
Šeštų metų Joniukas jau piemuo. Ga

no jis žąsis. Tiesa, tos žąsys svetimos. 
Bet Joniukas ir neatmena, kad jo tėve
lis būtų kada nors žąsis laikęs. Ir kur 
tėveliui jos laikyti, jeigu jis .gyvena 
Miestely, tokioj sugriuvusioj nedidelėj 
trobelėj, ir žemės vieną mažą darželį te
turi? (ir tas, sako, esąs žydo Iršos). O 
ir tėvelio dabar nebėra. Kur jis yra, 
Joniukas pagaliau gerai nežino. Tik at
mena, kad buvo apsiniaukusi, liūtinga 
diena, kai tėvelis su maišeliu ant pe
čių iš namų ėjo. Joniukas kaip tik tą 
dieną tupėjo susirikęs ant suolo: tai 
dairėsi bailiai po trobelę, tai žiūrėjo, 
kaip dideli vandens lašai varvėjo nuo 
langelių arba vyniodamies, tarsi gyvi, 
šliaužė per stiklą žemyn. Seniau tokią 
dieną Joniukas neiškęsdavo: atsiklaups, 
būdavo, ant suolo, primygs į šlapią stik
lą savo pirštelį ir trina, trina: toks dzy
ravimas jam buvo kaip gražiausia mu
zika. Bet tuo kartu bijojo: matė, kad 
visi nusiminę, tyli; tėvelis susirūpinęs 
avėsi kojas, motutė, mažąjį broliuką ant 
kelių turėdama, kniukščiodama verkė.

Atmena Joniukas, kad atėjo tada ke
lios moterys ir dėdė Jokūbas tėvelio iš
leisti. Visi dūsavo, dejavo, kalbėjo, kad 
reiksią toli, labai toli keliauti, kad ten 
galį užmušti, — ir kiekvienas prašė Die- 

^ą, kad tik nors gyvas sugrįžtų.
Nesuprato gerai Joniukas, ką tai visa 

reiškė, bet ir jo mažą širdelę tarsi replė
mis kas krūtinėje suspaudė. O kai tė
velis visiems pradėjo sudie sakyti, kai 
motutė pradėjo balsu raudoti, Joniukas 
nušoko nuo suolo, įsitvėrė tėvelį už 
skverno ir verkė, verkė, visas drebėda
mas, net jam gerklytė užkimo: jautė, 
kad atsitiko baisi, didelė nelaimė...

Tėvelis jį apkabino, pabučiavo galvon 
ir peržegnojo; paskui užsimetė ant pe
čių maišelį ir, visų lydimas, išėjo pro 
duris...

Ir ligi šios dienos nebematė Joniukas 
savo tėvelio. Niekas jau nebeatneša jam 
iš miestelio riestainio ar saldumynų nu
pirkęs. Liko Joniukas trobelėje su savo 
motute ir mažuoju broliuku vienas. Bet 
motutę jis ne taip mylėjo, kaip tėvelį, 
— labiau jos bijojo. Girdėjo kalbant, 
kad ta motutė esanti jam netikra; kad 

;jis turėjęs motutę, kuri .numirusi ir jį 
visiškai dar mažą palikusi. Ką tai reiš
kė,Joniukas gerai nesuprato; tik matė, 
Hačnmažąjį broliuką antroji motutė 
daug labiau mylėjo; o tuo tarpu jį labai 

•dažnai ir skaudžiai baudė, visados barė. 
Ir Joniukas labai dabar gailėjo savo tė
velio; bet kur jis yra ir kada pagrįš, 
apie tai paklausti motutės bijojo. Ma

tydamas motutę turinčią ant savo kelių 
mažąjį broliuką, ne kartą ir jis norėda
vo prieiti taip pat į ją prisiglausti; jau
tė, kad tat gera turėtų būti, bet. nedrįso. 
Ir tik da tylesnis pasidarė, nekaip pir
ma. Dažniausiai sėdėjo per dieną ant 
krosnies, nes lauke buvo šalta, ir dirbo 
iš šakaliukų kryželius, kaip jį buvo tėve
lis išmokęs. O kai motutė pradėdavo jį 
barti, jis nulįsdavo pačian šakalynės 
kampeliu ir iš tenai žiūrėdavo, kaip ka
čiukas, savo didelėm šviesiom akelėm. 
Tenai tupėdamas matė ateinančias apsi
lankytų į motutę moteris, girdėjo, kaip 
motutė skundėsi, kad nesą ko valgyti, 
trūkstą duonos, ir kalbėjo, kad jį, Joniu
ką, reiksią leisti piemenautų, jeigu tik 
kas priimsiąs, nes namie toks tik duoną 
dykai valgysiąs, o uždirbti negalėsiąs 
nieko. Moterys lingavo savo galvas, pri
tardamos motutei, ir pasigailędamos žiū
rėjo šakalynėn. O Joniukui, tų kalbų 
klausant, drebėjo širdelė krūtinėje ir 
sausos juodos duonos kąesnelis sustoda
vo gomury.

Pagaliau vieną dieną prieš Velykas 
pamatė nuo krosnies Joniukas, kad tro- 
belėn įėjo kažin koks nepažįstamas žmo
gus, raudonais kailiniais apsivilkęs, ir, 
pagarbinęs Dievą, paklausė motutę:

— Nu, kur gi tamstos piemuo?
Joniuko širdis sudrebėjo, tuos žodžius 

išgirdus.
Motutė jam liepė lipti iš šakalynės ir 

pabučiuoti “dėdei” ranką.
Nepažįstamasai dėdė apžiūrėjo Joniu

ką iš visų pusių,-pakraipė galvą ir tarė:
— Ar nebus tik per mažas?
Paskui, prisikimšęs tabako ir užside

gęs pypkę, pridūrė:
— Nu, kai žąsims ganyti, bus geras ir 

toks. Kiek gi tamsta už jį norėtum?
Joniukas girdėjo, kaip “dėdė” pradė

jo su motute derėtis, kaip motutė prašė 
nors sykelio bulbių pridėti; matė, kaip 
tas dėdė” padavė motutei popierinį pi
nigą, ir suprato, kad jam su tuom žmo
gum reiks važiuoti.

— Nu, taisykis, važiuosime, — tarė 
dėdė: — nebijok, gerai tave laikysiu: 
kasdien tris kartus lupsiu, kartą valgyt 
duosiu. .

Taip pasakęs, susijuokė. Bet Joniu
kui, tuos žodžius girdint, juoktis visai 
nebuvo noro. O čia da motutė prašė tą 
“dėdę”,, kad gerai jį prižiūrėtų, negailė
tų rykščių, jeigu neklausys ir tingi
niaus. Ir Joniukas, nors namie negera 
buvo ant krosnies tupėti, išvažiavo apsi
ašarojęs,, da labiau susiraukęs, nekaip 
pirma.

Waterbury, Conn.
*

Vasario 4-tą 103 Klubo su
sirinkime fašistinei tarybai pa
sisekė pervaryti nutarimą, kad 
klubas, kaip tarybos narys, tu
ri paaukoti penkias dešimtis 
dolerių a p vaikščiojimui ir “at
vadavimui laisvos, nepri gul
tu i ngos Lietuvos.”

Klubo komitetas, išskyrus 
pirmininką Tamošių, pasitarę, 
netik pinigų nedavė, bet kovo 
d-ta ir oatį nutarimą atšaukė. 
KAIP DABAR BUS?

103 Klubo pirmininkas Ta
mošius prisiekė fašistinei tary
bos traicei, kad “laisvos, ne- 
prigulmingos Lietuvos vadavi
mui” iš klubo gaus penkias 
dešimtis dolerių. Dabar pasi
rodė, kad gavo tik ratą be 
špykių.

Tai kas dabar už prisiektą 
pažadą atsakys? Aš manau, 
kad Tamošius gaus išrišimą. 
Nueis, atsiklaups prieš fašis
tinę traicę, kumščiu sau krūti
nę atbels, kalbėdamas: “ma
no kaltybė, mano visųdidžiau- 
sia kaltybė” ir jam bus už tai 
atleista.

šeštadienį, kovo 5-tą, po 
klubo susirinkimo, sužinojęs, 
kas atsitiko, per radiją “išne- 
vožijo” kulnius visus fašistus 
ir pabėgėlius. Dar instruktavo, 
kad kituose metiniuose rinki
muose šluotų laukan iš klubo 
valdybos ir net iš klubo visus, 
kurie nėra gryno kraujo fa
šistai, kad daugiau tokių ne
malonumų nedarytų...

Vieną gražų rytą, išėjęs ant 
gatvės pasivaikščioti, prieinu 
lietuvių parapijinę mokyklą. 
Nustebau matydamas, kad 
vientik mergaitės, nei vieno 
berniuko. Paėjęs keletą žings
nių, užkalbinau paaugusią, 
gal 12-kos metų mergaitę, pa
klausiau, kodėl čia nesimato 
nei vieno berniuko.

—Kunigėlis neleidžia,— sa
ko ji.—Berniukai ten, skersai 
strytą, kitoje mokykloje. 
Jiems čionai nevalia, čia tik 
mergaitėms-. ", -

Vai -zas

DEfROitjilCH.
PALAIDOJUS ANTANĄ 

KAZAKEVIČIŲ
Ilgus metus gyvenęs New

ark, N. J., velionis Kazake
vičius sutiko netikėtą mir
tį nuvykęs į Minersville, 
Pa. Kūnaš buvo parvežtas 
į Detroitą ir palaidotas su 
visomis bažnytinėmis apei
gomis 19 d. vasario.

Yra sakoma, kad su ne
gyvu gali daryti, ką nori. 
Taip buvo padaryta ir su 
velioniu Kazake v i č i u m i. 
Mat, mūsų klebonams ne
svarbu, kokiu įsitikinimu 
žmogus gyveno visą amžių. 
Jam numirus, bile gyvieji 
duoda gana dolerių, tai ir 
būna pasiųstas į aukštybes.

VelionisKazakevičius pri
klausė LDS -je kuopoje ir 
Sietyno Chore Newark, N. 
J. Buvo ilgametis Laisvės 
skaitytojas. Iš pat jaunų 
dienų buvo laisvų pažiūrų 
ir niekad mesitikėjo, kad, 
jam mirus, jo sūnus ir duk
terys išeis prieš jo įsitiki
nimus. Nors velionio sesu
tė Ei. Chiplis labai troško 
ir mėgino įkalbėti velionio 
šeimynai, kad jų tėvas (jos 
brolis) būtų palaidotas taip, 
kaip jisai pageidavo gyvas 
būdamas, bet vaikai nesu
tiko.

Tai turėtų būti pamoka 
ir kitiems mūsų draugams, 
kad apsižiūrėtų gyvi būda
mi, pasidarytų užtikrintą 
dokumentą, kad numirus 
nebūtų pančiuojami rožan
čiais ir kitokiais burtais.

Velionis Antanas atvyko 
į šią šalį 1905 metais. Gi
męs ir augęs Suvalkijoje, 
Daukšių parapijoje ir kai
me. Mirė sulaukęs arti sep
tynių dešimtų, metų.

Lai būna tau, Antanai, 
ramu ilsėtis šios šalies šal
toje žemelėje! Suvalkicle

GREENWICH, CONN.
X

Netekome gero, pažangaus 
žmogaus

Kovo 6 d., sekmadienį, stai
ga širdies smugiu vežant ligo
ninėn mirė Louis Scala, senas 
veikėjas ir pažang’ietis. Per 
paskutinius beveik trisdešimt 
metų .velionis mokytojavo pri
vatinėje mokykloje Green
wich, .Conn. Mirė vos sulaukęs 
50 metų amžiaus.

Louis Scala progresyviame 
judėjime pradėjo dalyvauti 
prieš dvidešimt penkis metus 
ii’ buvo veikliu iki pat mirties, 
nors jau prieš 5 metų žinojo, 
kad jo širdis randasi sunkioje 
padėtyje. Paskutiniais keliais 
mėnesiais velionis kiekvieną 
liuosą valandą paaukojo kovai 
už laisvę dėl .persekiojamų 
astuonių Connecticut valstijos 
darbininkų vadų komunistų.

Velionio lavonas tapo sude
gintas kovo 9 d. šimtai jo 
draugų, pažįstamų, studentų 
ir bendradarbių susirinko su
teikti savo'ištikimam draugui 
paskutinį atsisveikinimą. Vie
nas iš jo studentų tėvų pasa
kė labai įspūdingą kalbą, nu
šviesdamas veiklą ir charakte
rį Louis Scala — tikro, nuo
širdaus. kovotojo 
laisvę.

Rep.

Ludington, Mich
Skaudi žinia vilniečiam 
Petkam

ir

Skaudžią žinią dd. Petkum 
duktė iš Kalifornijos pranešė, 
kad jos vyras nusižudė 23 d. 
vasario. Walter Kozek su šau
tuvu atsiėmė sau gyvastį.

Tėvai labai susirūpinę tokia 
tragedija, norėtų būti , su duk
terim jos nelaimėje, bet tūks
tančiai mylių skiria tėvus nuo 
dukros. Jie imtys yra prastos 
sveikatos. Motina jau keli me
tai kaip po gydytojo priežiū
ra ir pats Petkus ir menkos 
sveikatos po kelių operacijų. 
Apie važiavimą pas dukterį 
nėra nei kalbos.

Petkų gyvenime perdaug su
krėtimų. Keli metai atgal duk
tė mirė nuo automobilio susi- 
kūlimo, kurią tėvai buvo iš
leidę i daktarus. Džiaugėsi 
dukters atsiekimu mokslo ir 
tėvai manė, pagyvens, pasi 
džiaugs savo dukters laime. 
Bet va nelaimė įvyksta, duk
tė daktaras miršta, tėvams di
džiausias širdies skausmas, 
kad jųjų sveikatą pakirto.

Dabar ir vėl sukrėtimas su 
šia mirtimi jų žento. Linkiu 
tėvams pernešti tą baisią ne
laimę ir širdies didelį skaudė- 
sį. Ką padarysime, gyvename 
taip įvyksta.

Reiškiu giliausią užuojautą 
Aldonai Kozek ištvermingai 
pergyvęnti tą baisią tragediją.

F. Žukas

Worcester, Mass
..Priininiiąas

44 užsisakė A. Metclionio raštų 
knygą pas mane, tiek ir knygų at
siuntė. Veik perpus jau ‘ išdalinau. 
Kiti visi būkite Aido Choro kon
certe kovo 27 d., 29 Endicott St. 
Pasiimsite knygą ir pasiklausysite 
gražaus koncerto, ir paliuosuosito 
mane nuo besinešiojimo tu knygų. 
Vėliau minėtos dienos aš jus ne
gaudysiu, kad atiduoti knygą.

Knyga- “Apie Dievus ir Žmones’’ 
labai svarbi ir žingeidi, skaitai ir 
negali sustoti; tai .sveiko protavimo 
žinynas.

I). eJUbillS

Jei Tamsta dar neprenu- dieną atneš jums j namui 
meruoji dienraštį Laisvę, tai svarbiausias žinias iš viso pa- 
tuojau užsisakykite. Jis kas< šaulio.

Naujienybė Philadelphijai
Kari Jaudins Sielą Kiekvienam Žmogui

OPERETIŠKAS 
KONCERTAS

Įvyks Šeštadienį 
Balandžio-April 23 
414 Green Street

❖

Rengia Aldiečiai ir 
Moterų Kliubas 
PAGERBIMUI 
JONO RAINIO 

Kaipo Visuomenininko

Programą duos žymūs lie
tuvių talentai iš Brooklyn?. 
Dalyvaus grupės, duetai ir 

solistai.

Visus kviečiame atsilankyti, pagerbti žymų 
visuomenininką ir pasigerėti gražia programa, 
nes retai taikosi turėti čia tokių koncertų.

Pradžia 7:30 Vakare įžanga $1.00

“Ot Komedija! - Cha-Cha-Cha...”

Andriaus Skripkos komedija
u.Prašvilpta Laime”
Bus suvaidinta sekamomis dienomis ir 

sekamuose miestuose

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

L. B. Svetainėje, 243 N. Front St.

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

Lietuvių salėje, 29 Endicott St.

Wilkes-Barre, Pa.
Gegužes-May 1, 4:30 P. M.
Tautiškos Bažnyčios Salėję, 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 

tas dienas ir dalyvauti spektaklyje.

NEW YORKO KONFERENCIJA APGYNIMUI 
SVETUR GIMUSIŲ AMERIKIEČIŲ TEISIŲ

—.. .. _ Pagerbimui 65 New Yorko Walter-McCarran įstatymoD A M l/l CTA C aukų, ir perstatymasDrill 111 [. I riu “HOW MANY STEPS”
Dramatiškas kultūrinis perstatymas žymių vaidintojų.

JVYKS ŠEŠTAD. KOVO-MARCH 19 D.
YUGOSLAV-AMERICAN HALL

405 W. 41st St., New York City 
Prasidės 6:80 vai. vakare

Bilietas $3.50 Asmeniui

Del rezeivacijų rašykite ar šaukite: 
•New York Committee for Protection of Foreign 

Born, 323 West 26th St., N. Y. C.
Telefonas MU. 4-3457

3 psl.—Laisvė (Liberty)-Antrad., kovo (March) 15,



*

Chicagos Žinios NwWto^<^ė^2inlof
Šaukia protestuoti 
prieš kurstymą karo

American Labor Party šau-
seserei U<,a ■' rnas’n! mitingą protestui

Palaidojom draugą

Pirmadienį, kovo 7 d., Liet. 
Tautinėse Kapinėse liko supil
tas na jas kapas, kuriame am
žinai ilsėsis draugas Jurgis 
Kuzmickas.

Velionis J. Kuzmickas mirė 
kovo 4 d., 1 vai. ryto, 
damas skaudų smūgį
Onai Remeikienei ir jos sūnui 
Vytautui i)- daugeliui draugų, 
su kuriais per ilgus metus gra
žiai sugyveno. Buvo narys 
LDS 112 kuopos northsaidėj. 
Liko ir pusbrolis Ig. Dumb- 
lauskas ir šeima.

Ridiko šermeninėje išlydint 
velionį gražiai sudainavo liū
desio dvi daineles Estelle Bog- 
den, atsisveikinimo kalbą pa
sakė “Vilnies“ sedaktoriusLe
onas Prūseika. Ridikui išvy
kus atostogom, jo vietoj pa
tarnavo graborius Lekavičia.

Nors diena buvo gan šalta, 
bet šermeninėje nekurtom sto
vėti prisiėjo, nes buvo pilnu
tėlė velionio draugų ir drau
gią atėjusių atiduoti paskutinį 
patarnavimą mirusiam drau
gui.

Į kapus lydėjo apie 40 au
tomobilių, nežiūrint, kad buvo 
darbo diena. Prie karsto, at
sisveikinant draugą, tinkamą 
kalbą pasakė J..Jokubka.
Trumpai iš velionio gyvenimo

Velionis Jurgis Kuzmickas 
buvo tykaus būdo asmuo, bet 
draugiškas ii- visiems gero ve
lijantis. Jo charakterį gerai 
apibūdino moteris pažinusi jį 
per daugelį metų, veik kasdie
ną mačiusi jį darbavietėj. Jis 
dirbo kafiterijoj ir net pasku
tinę dieną prieš mirtį išdirbo 
visą dieną. Moteris (gaila, kad 
nepaėmiau vardo) besikalbė
dama su seseria Remeikiene 
sakė, kad jo mirtis bus apgai
lestaujama visų, su kuriais jis 
turėjo bent kokius santykius 
darbavietėj, nes jis buvęs la
bai draugiškas ir visuomet su 
šypsą visiems patarnavęs.

. “Sunku tikėti buvo, kad 
mirė,“ sakė ji. “Jis niekam 
siskundė. Visi jo gailisi.“

Jurgis mirė nuo širdies 
gos, kuri jį jau bent keletą 
metų kankino. Išdirbęs iki ga
lo kovo 3 d., jis parėjęs skun
dėsi seseriai, kad jį dusulys 
troškina. Ji pašaukė daktarą 
ir, jam paliepus, nulydėjo

Dull es’o prakalbą, šau- 
(kiančią už “daugiau spėkų“ 
į Form ozai. Tomis spėkomis juk 
bus ne kas kitas, kaip tiktai 

'mūsų pačių vaikai, įspėja dar
bininkų partija.

Mitingas įvyks kovo 21-mos 
I vakarą; 7:45, Manhattan Cen- 
Iter. Salė randasi ant 34th St., 
I prie 8th Avė. įžanga $1.
i ALP sekretorius Morris Gol- 
: din įspėjo visuomenę budėti.
Jis sako, jog Dulles’o kalba 
“parodo Eisenhowerio užsie
niams politikos didelį pavo
jingumą taikai. O mes pareiš
kiame, kad kelias į taiką ran
dasi derybose, ne grasinimuo
se H-bombomis.“

Skelbia, kad mitingui gau
ti kalbėtojais žymūs moksli
ninkai ir kiti visuomenininkai.

Tyrinėtojai nesutaria
New Yorko Valstijos Seime

lio komitetas, kurį paskyrė ty
rinėti periminėtojus pokalbių 
telefonu, yra pilnasi bėdų. 
Prieš keletą dienų buvo kal
bama, kad jis pasisamdė pa
tarėju William Keatingą, ta
riamąjį to tyrinėsimo dalyko 
ekspertą. Tačiau prieš jį buvo 
kilę protestų, šiomis dienomis 
komitetas paskelbė, 
lingo nesamdo. Jis 
buvęs prašytas.

Pačiu tyrinėjimo
nėjimo klausimu kilo 
ginčų. Dėl pamatinio dalyko 
—leisti ar neleisti periminėti 
pokalbius—girdisi dar dau
giau lermo. O kada aukšti po- 

llitikieriai pradeda kalbėti apie 
tai, kam. leisti, o kam ne, susi
daro visuotinas sąmišis kalbų, 

' kaip prie bibliškojo Babelio 
bokšto. Visi nori kitus tyrinė- 

j ti, bet nenori, kad kiti tyrinė
tų juos.

Pradeda girdėtis
balsų, kad turėtų būti 
draustas šniukštinėjimas 
žmonių kalbų. Sakoma, 
ir telefonų kompanijos

kad Kea- 
netgi ne-

ar netyri-
migla

Žymūs žmonės gelbsti 
sveturgimius apginti

NEW YORK

jis
ne-

Viena savaite gavo 
700 skaitytoją

/New Yorke išeinančio dar
bininkų dienraščio Daily Wor
ker rėmėjai vykdo skaitytojų 
gavimo vajų, praėjusią savai
tę ir šią turi specialę mobili
zaciją. Sako, jog pirmąją sa
vaitę gavo 700 skaitytojų. Dar 
niekada pirmiau- nebuvo tiek 
gavę per vieną savaitę, 
raštis karštai gina taiką 
tus darbininkų reikalus.

Visame mieste, nori
6,700 skaitytojų. Lig šiol ga
vę 4,900. Kai kurios sritys jau 
yra baigusios savo kvotas, ta
čiau darbuojasi gauti daugiau. 
Tarpe perviršijusi u ų kvotą yra 
ir darbininkiškasis Williams- 
burgas. Ten ir lietuviai nors 
biskučiu prisideda.

i Kandidatai į policiją Įtarė studentės

ii* ki-

gauti

PAVASARINIS 
RŪPINIMASIS GĖLYNU 

Praėjusi sekmadienį 
Ivanauskas vėl įsiūlė $2 
K. C. gėlyno reikalams. 

Dėkui! V.

d.

Užgyre naują vandens 
gavimui projektą

Now Yorko miestinė budže- 
to taryba užgyre skyriamą 
$91,075,000 planuojamo nau
jo rezervuaro statybų pradi
niams darbams. Jį statys prie 
Cannonsville, N. Y. šis bus 
trečiasis Delaware vandentie
kių srityje.

Visa jo statyba ir kiti su 
tiekimu vandens iš tos srities 
susiję darbai kainuos $140 mi
lijonų.

Kovo 10 ir 11 dienomis 
newyork iečiai pasidžiaugėme 
tikrai vasarišku oru, protar
piais pasisiekusitr 70 laipsnių.

turi išmiegoti
New Yorko policijos virše

nybė savo kandidatams į poli- 
cistus įsake, kad jie privalo 
gerai išmiegoti. Kaip kada bi
le kurios srities studentai ne
gali gerai mokytis neišsimie
goję, taip pat tas liečia ir po
licijos akademijos studentus. 
Šiemetiniams naujokams buvę 
pagrasinta, kad bus prašalin
ti iš akademijos, jeigu kurį pa
gaus gatvėje po pusiaunakčio.

biz- 
kad

ur-

Prailgins dienos 
šviesos laiką

> *
Tariamasis dienos šviesos 

taupymo laikas nutarta prail
ginti vienu mėnesiu rudenį. 
Taip nutarė New Yorko Mies
to Tarybos specialė komisija. 
Kadangi tam pritaria majoras, 
tikimasi, jog taip nutars ir vi
sa Taryba.

Miesto teatrininkai ir 
nieriai protestuoja, sako, 
prailginimas kenktų jų 
niui. Gelžkeliečiai, auto 
mos pritaria liginimui.

Farmeriai, daugumoje, visiš
kai yra priešingi kaitalioji
mui. Jie sako, jog tas jų visą 
mašineriją išmeta iš vagos. 
Jeigu .jie patys sutiktų savo 
skilvį ir visą sistemą erzinti 
kaitaliojimu miego ii' valgio 
laiko, tai jų karvės ir vištos 
nesutinka savo skilvyje skau
dulių auginti. Jos protestuoja. 
Karvės pradeda atsikeršyti 
davimu mažiau pieno, vištos 
mažiau deda kiaušinių. Visi 
kiti gyvuliai pyksta. Jie, mat, 
nesupranta, kad kompanijom 
svarbu taupyti elektrą ir tu
rėti daugiau pelno.

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai?

nužudytoji!
5 

dviejų vaikų, tapo 
įkaitintas kaip nu
li niversiteto studen- 
Yarrow vasario 6.

William Patrick Farrell, 2 
m., tėvas 
oficialiai 
žudytojas 
tės Anne

Pirm Farrell’io suėmimo biv- 
vo areštuoti keli kiti, tarpo ki
tų ir merginosi buvęs draugas 
studentas negras, kuris buvo 
spaudoje jau beveik nuteistas, 

jį Farrell į dėmesį atkreipėtik- 
| tai kovo 2-rą, kai tapo suim- 
' tas kaip prievartautojas kitos 

i’ moters už bloko nuo tos vie- 
i tos, kur rado Yarrowaitę.

SODININKAMS PARODA

’Brooklyno botaniškame dar
že, 1000 Washington Ave., 
vykdoma paroda įrankių ir 
metodų krūmokšnių ir medžių 
prižiurai. Įeina genėjimas, čie- 
pijimas, tręšimas ir bendrai 
prižiūra.

Įstaigos išlaikymu vyriausia 
rūpinasi vietos -žydų organiza
cijos, tačiau kviečia ir turi iš 
visos apylinkės jaunimo. Dau
gelio tautų kilmės ir religijų 
jaunimas susirenka naudingai, 
bendrai praleisti liuoslaikius.

Moterą atydai
Moterų Klubo svarbus 

rinkimas įvyks kovo 17-tos va
karo 8 vai., Liberty Auditori
joje. Prašome visas nares ta- 
vykti. Valdyba

susi-

PAIEŠKAU kambario, kur būtų 
'galima valgis pasigamint. Antrašas 
yra tokis, prašau kreiptis ant 
antrašo, praneškit tik laišku:

Anthony Litvaitis
101-19 —80th St.,

Ozone Park, L. I., N.
(51-52)

šio

Organizacijoms jau žinoma, 
jog šį šeštadieni, kovo 19-tą, 
New Yorke Įvyks viso miesto 
ir artimų apylinkių konferen
cija, kuri svarstys priemones 
apgynimui sveturgimių nuo 
persekiojimo. Jos svarbiausiu 
punktu yra atšaukimas aršaus 
Walter-McCarran įstatymo, 
kuris, duoda pagrindą visiems 
tiems persekiojimams.

Organizacijoms ir asmenims 
išsiuntinėtame šaukime į kon
ferenciją randame pasirašiu
sius žymius visuomenininkus. 
Tarpe tų yra Maurice Becker, 
Dr. Vincent Bellafiore, Dr. 
Dorothy Brewster, Dr. Henri
etta Friedman, Robert Gw at li
mey, dvasiškis Chester E. 
Hodgson, Dr. John A. Kings
bury, profesorius Gasperi Ni- 
cotri, Dr. Bella Schick, unijų 
lyderis Leon Straus.

Pirmininkaus konferencijai 
profesorius Ephraim Cross ir 
kapitonas Hugh Mulzac.

Konferencija įvyks Jugosla
vų Salėje, 405 W. 41st St. 
Pirma sesija 10 vai., antroji 
£ vay Gi 6-:30 vakaro ten pat 
bus šaunus banketas, kuriame 
ir lietuviai turės savo stalą. 
Tam. registraciją priima lietu
vių grupė. Vakarienė kainuos 
$3.50. Eisiu

MALE and FEMALE
NAMO APŽirRRTOJAS—APSK«f' 

TIEMS METAMS (Bungalow Colį 
ny), Abelnai mokantys pataisymui^ 
sunkiai dirbantys, sveikas ir stip
rūs. Vedes arba pavienys (tik be 
vaikų). Blaivas, biskį padirbi prie 
sodo darbo. Turi turėti gerus pa
liudijimus. Rašykite angliškai: 
Albert Mishkin, 80-15 Main Street, 
Jamaica, N. Y.

(49-55)

HEATHCOTE
EMPLOYMENT AGENCY

Poros ar pavieniai. Virėjai, tar
naitės, namų darbininkai. Pilnam 
laikui ar daliai laiko. Patyrė ir be 
patyrimo. Guolis vietoje ar kitur. 
Greitai pristatome į darbą visus.

SC. 8-6160

REAL ESTATE

DĖMESIUI!
PARDUODA SAVININKAS, TUO
JAU UŽIMTINAS. 6 rūmų namas 
(prisideda 2 ištaisyti rūmai skiepe), 
miegrūmiai. Puikiausiose sąlygose, 
arti mokyklų, bažnyčių ir transpor- 
tacijos. Greitam pardavimui $14,800. 
Pamatymas pagal sutartj Kreipki
tės tik rimtai norinti pirkti.

Tel. BE. 7-6809
(49-55)

By Owner. Fleetwood, Yonkers, N.Y. 
I 3 story, 8 room house (5 yrs. old. 
I Shingle & Fieldstone). 4 bedrooi^j 

2V2 baths. Television Room, pine 
finished playroom with bar,^modern 
kitchen. Many extras. Close to 
schools and transportation. $29,500. 
Inspection by appointment. Serious 
buyers only. MO. 7-8086.

(51-53)

Brooklynietisi marininkas Jo
seph L. Mahoney, 19 m., tapo 
nuteistas ištisus motus kalėti 
už iššaukimą gaisragesių be
reikalingai.

Attention. Sacr. sale by ąwner. 
Immediate possession. Port Wash
ington. Elegant home, loo large for 
myself alone. Dropped living room, 
15x35’--Fieldstone, fireplace wall, 
flagstone ter.; 7 Irge rms. 25 baths, 
oversized garage, beach rights. Ideal 
for family with children. Excellent 
schools. Cost $48,000. Inspection by 
appt. Serious buyers only. PO. 7- 
0886. Afternoons EN. 9-2855.

(51-57)

Miestinės 
kontroliuojantis 
thority šiomis 
pasamdysi 315 
sargybai. Viso 
pol leistus.

važi notes linijas
Transit Au- 

dienomis vėl 
poli cistų linijų 
jau turės 852

nu^Pradedant kovo 15 i 
žiūrėtas miesto sritis išsiunčia
ma 250 švaros department© 
inspektorių. Už nešvarą 
baudos skiriamos iki $25.

pa-

PARDUODA SAVININKAS, UŽIM- 
TINAS TUOJAU. MINEOLA—2'/f 
aukšly Fieldstone mūro namas. Ek
stra dideli rūmai, 3 miegrūmiai, 1J 
maudynių, garadžiai, uždaryti knot
ty pine poreiai, ištaisytas 
tynos. Greitam pardavimui 
Pamatymas pagal sutartj.

PIONEER 6-5500

skiepas, 
$27,000.

(51-57)

NUPIGINTAI PARDUODA SAVI
NINKAS— užimamas liepos 1-mą. 
Mempsted—luksusinis Country Co
lonial, mūro, cedar, kostumerskj|s. 
110x80 kiemas. 4 rūmai, 2 malo
nės. Kaštaunas ekstra įrengimai, * 
Patogu j mokyklas. Nužemina kai
na ant $2,000. Pilna kaina $18,900. 
Pamatymas pagal sutarti. IV. 6-6594 

(51-53) -<♦>
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CHINCHILLAS
Dailios rūšies—$300 porai ir auk

štyn. Pirma matykite mus 
N.C.B.A. nariai. Nemokamai 

pristatymas orlaiviu!!
Rašykite ar kreipkitės:
ANDES CHINCHILLA, 

Paramus, N. J.
Arba Room 830, 11 W. 42n<l St. 

N. Y. C.

Keturi Long Island gyven
tojai kaltinami bėgiu 5 metų 
taksais nuslėpę nuo valdžios 
$256,683. Du iš tų buvo Hicks
ville Sand Co., Inc., viršinin
kais.Koncertas Transit Autoritetas 

pasidalinęs
Miestines važiirotės linijas 

kontroliuojantis Autoritetas 
nutarė pasirašyti arti 3 mili
jonų vertės kontraktus įvai
riems1 prie linijų darbams.

Kontraktams priešinosi na
rys Harris Klein. Jis sakė, jog 
jiems išduoti neskelbta varžy
bų. Mieste varžybos yra pri
imta praktika samdant kon- 
traktorius įvairiems miesto 
darbams, už kuriuos atsako 
miesto iždas.

— , i........., ......ueiciviių Kompanijos
brolį j ligoninę. Kadangi jis Į moja. Juk kasgi benorės
pats jau nebegalėjo automo
bilį vairuoti, jis betgi nuėjo 
iki gatvės, kur sustoja taxi, ir 
nuvyko į ligoninę. Sesuo nuly- 
dėjusi grįžo namon ir už 
trumpo laiko buvo pašaukta 
grįžti atgal, nes broliui gy
venti vilties nėra. Nors sku
biai sesuo nuvažiavo, bet jau 
rado brolį mirusį.

Jurgis Gamickas mylėjo 
apšvietą: skaitė pažangiuosius 
laikraščius, skaitė “Vilnį“ nuo 
pat jos įsikūrimo. Neseniai ga
vęs LLD išleistą knygą “Ame
rikos Prezidentai,” jis tuoj 
griebėsi ją skaityti ir laiks nuo 
laiko priminė seseriai. O. Re
meikienei kiek jis gerų infor
macijų joje randa apie šalies 
prezidentus. Veikiausiai ir ki
tas tos organizacijos išleistas 
knygas taip pat buvo perskai
tęs. Kaipo pavienis, jis liuos- 
laikio turėjo nemažai ir nau
dingai jį leido.

Skaitant gerus raštus, Jur
gis įsisąmonijo, kad pažangią
sias organizacijas ir spaudą 
visiems reikia remti iv jis rė
mė sulyg išgalia. Retai kada 
praleisdavo bent kokį pažan
giečių parengimą sveikas bū
damas.

Nothsaidės LDS 112 kuopos 
na?iai pasiges Jurgio Kuzmic
ko. Visi jį atsimins kaipo gerą 
ir nuoširdų draugą.

Nors sunkus buvo smūgis 
seseriai Onai Remeikienei ne
tekus brolio, kuris jos vyrui 
mirus, paguodė ją, padėjo jai 
įgyventi, padėjo namus apruoš
ti, nuveždavo į susirinkimus 
bei piknikus savo automobi- 
lium, bet patieką gali imti iš 
to, kad gali prisiminti jį kaipo 
dorą, gerai gyvenimą vedusį 
žmogų.

Linkiu Onutei, Vytautui ir

kad 
svy- 
lai- 

kyti telefoną, už jį mokėti,
jeigu juomi pasikalbėjimas 
privatumo atžvilgiu reikš tik
tai tiek, kaip kad šaukimas 
savo pranešimo atsistojus vi
duryje gatves.

Nelegaliai perdirbtiem 
namams mažins rendas

Valstijinis rendų adminis
tratorius Charles Abrams turi 
naują planą. Jis sako, jog ne
legaliai perdirbtų į paskirus 
kambarius namų, 
tebus galima 
nuo aplupimo 
nustatymu 
rendų.

Valdinė 
nustatinės
skini kambarių, bet nuo viso 
tokio namo. Savininkas nega
lėsi iš jo rinkti daugiau rendų, 
negu gautų, jeigu ten gyven
tų tiktai normalus skaičius gy
ventojų.

savininkus 
sukontroliuoti 
žmonių tiktai 

tokiems namams

komisija nuo dabar 
re n d as ne nuo at-

PRADEDA ŠVENČIŲ 
PROGRAMAS

Williamsburgo YM&YWIIA 
jaunimui centras pradeda 
šventinio sezono veiksmus šio 
sekmadienio vakarą, kovo 13- 
tą. Visas pastatas prie 575 
Bedford Ave. tam paruoštas. 
Gi kovo 17-tą vykdys rinkimą 
karalių-karalienių.

Newyorkiete Lillian Wein
stein mirė iškritusi ar iššokusi 
iš savo buto, esančio 5-me 
aukšte.

kitiems giminėms greito nusi
raminimo nuo to skaudaus 
smūgio. Jurgiui lai būna skaisti 
amžina atmintis!

Po programos Užkandžiai
Rengia Laisvės bendrovės direktoriai, pasilinksminimui ir pavaišinimui ap- 
švietos rėmėjų. Nepaprastai gražus koncertas 'ir geri valgiai, — įžangos 
nėra — nemokamai. Tai bus pradžia vajaus sukelti Laisvei $10,000 fondo.

LIBERTY AUDITORIJOJE
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Sekmadienio « 
Popietį. 3 vai. a

----- — .....................................

Balandžio
April. 1955

Programoje dalyvauja:
VIETINIS AIDO CHORAS ŽYMŪS SOLISTAI:

Vadovaujamas Mildred Stensler

Taipgi Aido Choro Vyrų ir Moterų
SUZANNA KAZOKYTe

Dramatiškas Sopranas
chorai dalyvaus programoje

“BAII.US DAKTARAS”
AUGUSTINAS IEŠMANTĄ

Baritonas
IŠTRAUKA IŠ OPEROS Frank Balevičius

Rinkinys Gražiausių To Veikalo Dainų Koncerto Akompanistas

Labai laukiame svečių iš artimosiom New Jersey apylinkės. Pats gražiau
sias oras pasivažinėti ir pamatyti gražų koncertą. Dargi be įžangos, ir po 
koncerto būsite pavaišinti skaniais užkandžiais. Atvažiuokite kuo skaitlin
giausiai. Lauksime malonaus pasimatymo.

Majoras Wagncrisi jau pasi
ruošęs reikalauti, kad Valsti
jos Seimelis nuimtų nuo mies
to Deweyaus uždėtą Transit 
Authority, o leistų miestui pa
sisamdyti savus.

MATTHEW A. 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

Mūsų laikų bausmė
Sigmund Janas Sr., buvęs 

Colonial Airlines viršininkas, 
nuteistas pasimokėti $22,0$) 
pabaudos. Už ką? Gal per
daug ėmė už patarnavimui? 
Aplupo kostumerius?

Janas iš kostumerių 
mažiau, negu leista.

ėmęs

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberls

virši-
3rd 

leisti

Fabrikantų sąjungos 
ninkas Henry G. Hitter 
pareiškė, kad negalima 
unijoms susijungti. Sako, jos
pasidarytų perdaug galingo
mis, “pavirstų į trustą.”

SVEIKINA

Jonui Grybui rašo:
Iš saulėtos Floridos sveiki

nu jus ir visą Laisvės štabą. 
Viso labo jums visiems.

Anna Mažuikienč

Newyorkietis1 Patsy Moccio, 
37 m., už 17 trafiko tikietų 
Nubaustas pasimokėti $875 ir 
10 dienų kalėti. Tačiauįo A’i- 
sos bėdos tebėra priešakį. 
Jis yra kaltinamas skleidime 
narkotikų. Už tą bus teisiamas 
ir baudžiamas vėliau.

4 puti. Laisvė (Liberty) Antrad., kovo (March) 15, 1955




