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KRISLAI
Visi apie Jaltą. 
Tai ką gi atidengė? 
Kaip jau toli nuvažiuota! 
Apkaltinimai.
Nieko nepasimokė.

Rašo A. Bimba

Mūsų valstybės sekretorius 
Dulles pasakė, kad Jaltos kon- 
i’eren’ci.įos nutarimus ir susita
rimus žmonija diskusuos per 
amžius. Su juo reikia sutikti.

Bent jau dabar visas pasau
lis apie ją kalba, ją disku- 
suoja. Ypač pas mus, Ameri
koje, prezidentiniams rinki
mams artėjant, Jalta dar daž
niau ir garsiau skambės ko
mercinėje spaudoje ir politi
kierių lūpose.

Jau per du ištisu vakaru 
savo akis varginau tais Jaltos 
dokumentais ir, šiuos žodžius 
rašant, dar nė pusėg nesu jų 
perskaitęs. Dar vis tebesikan
kinu diskusijomis apie Vokie
tiją.

Tai ką gi nauja Jaltos do
kumentai atidengė? Faktinai, 
nieko. Visi Jaltos konferenci
jos nutarimai seniai visiems 
jau gerai žinomi.

Naujas, bent mums, daly
kas tik tame, kad iš jų suži- 
dot^io trijų didžiųjų kraštų ly
derių išsireiškimus įvairiais 
klausimais, liečiančiais Vokie
tiją.

Visi trys, tiek Stalinas, tiek 
Churchillas, tiek Rooseveltas, 
kalbėjo labai aštriai ir griež
tai. Jie susitarė niekados, nie
kados daugiau nebeleisti Vo
kietijai drumsti tarptautinius 
vandenis. Vokietija turėjo bū
ti padalinta į penkias ar net 
septynias nepriklausomas vals
tybėles. Tokio dalyko, kaip 
suvienyta, didelė, 65 milijonų 
gyventojų Vokietija, ginkluo
ta nuo kojų iki galvos, nieka
dos po karo nebeturėjo būti.

Rooseveltas tiesiai į akis pa
sakė Churchillui, kad Britani
ja ir Francija po Pirmojo ka
ro atsteigė militaiinę Vokieti
ją. Jos padarė nedovanotiną 
klaidą.

Prie jų prisidėjo ir Ameri
ka, suteikdama Vokietijai de
šimties bilijonų doleriu pasko
lą..

Dabar visi už ta baisia nuo- .1
dėmę turimo skaudžiai mokė
ti. V

Taip kalbėjo Jaltoje mūsų 
didysis prezidentas. To nebe
būsią po Antrojo karo, 
trys vyrai tuo prisiekė.

Visi

O ką dabar matome ? 
bar, matome žiauriausią 
žiauriausios istorijos pakarto
jimą.

Kartoja, mano supratimu, 
visi—Rytai ir Vakarai, Vaka
rai daugiau, negu Rytai.

Jaltoje Stalinas kalbėjo 
apie Vokietijos išdalinimą, 
šiandien Tarybų Sąjunga gal
vą guldo už Vokietijos suvie
nijimą.

Gerai, žinoma, kad Sovietai 
griežtai tebesipriešina Vokie
tijos apginklavimui.

Vakarų nuodėmė padvigu
binta. Britanija ir Amerika ne 
tik'įcal^ą guldo už Vokietijos 
suvienijimą, bet dar visomis 
keturiomis darbuojasi už Vo
kietijos militarizmo prikėlimą 
iš numirusių.

Kada nors kas nors vėl tu
rės kalnais gyvybių ir upeliais

Da
tos

Kalba apie Teherano Sugrįžęs katalikų kunigas 
ir Potsdamo derybp apie tikėjimus Sovietuose
užrašų paskelbimą

Knowlandas reikalauja skelbti visus užrašus;
‘Pravda’ smerkia Jaltos dokumentų paskelbimą

Washingtonas. — Jaltos 
dokumentų paskelbimo at
garsiai dar nėra nutilę. Re
akcinis republikonų sparnas 
su Knowlandu priešakyje 
reikalauja, kad tuojau būtų 
paskelbti dokumentai dvie
jų kitų svarbių konferenci
jų: Teherano ir Potsdamo. 
Kaip yra žinoma. Teherano 
konferencijoje, kuri įvyko 
dar prieš Jaltos, dalyvavo 
Rooseveltas, Stalinas ir 
Churchillas, kuris konfe
rencijos eigoje buvo pakeis
tas Attlee’u, kuris tuo tar
pu laimėjo rinkimus Brita
nijoje.

Oficialiai valstybės de
partment šaltiniai dar ne
pasisakė, ar yra kokių nors 
tuo jautimų planų skelbti 
Teherano ir Potsdamo do
kumentus.

“Pravda” nepatenkinta
Iš Maskvos pranešama, 

kad tenykštis komunistų 
organas “Pravda” reiškia 
nepasitenkinimą Jaltos do
kumentu paskelbimu Ame
rikoje. “Pravda” sako, kad 
tu dokumentu atspausdini
mas yra užsimojimas pa
stoti kelią naujoms tarp
tautinėms konferencijoms, 
kurios galėtų sušvelninti 
įtemptus tarptautinius san
tykius.

“Pravda” sako, kad tie, 
kurie paskelbė Jaltos doku
mentus, faktinai nori visai 
sulaužyti Jaltos sutartis, 
kaip jau yra sulaužyta daug 
ounktu iš Potsdamo sutar
ties.

“Pravda” mini kelius at
sitik įmus, kuriais, kaip ji

New Yorkas. — Iš Mas
kvos sugrįžęs amerikietis 
katalikas kunigas George 
Bissonette patiekė straipsni 
dienraštyje “New York 
Times.” Jis ten aprašo ti
kėjimų padėtį Tarybų Są
jungoje.

veikiančio kito kataliku ku
nigo, lietuvių kilmės Juoze 
Butoravičiaus, du katalikų 
kunigai eina pareigas Le
ningrade ir dar du kitose 
Tarybų Sąjungos dalyse. 
Kunigas Bissonette, kaip 
matyti, kalba apie senąją

Morse tvirtina, kad 
admnistracija veda 
mūsų šalį prie karo

K

ADA suvažiavimas kritikavo valdžios politiką 
Azijoje ir Europoje, įspėjo neginkluoti nacių

Lt

kraujo užmokėti už šitą bai
sią nuodėmę.’

Būdamas Jaltoje preziden
tas Rooseveltas aplankė Se
vastopolį. Savo akimis pirmu 
sykiu jis pamatė šio karo pa
sėkas griuvėsių formoje. Ste
bėjosi jis, baisėjosi jis.

Sugrįžęs iš Sevastopolio 
Rooseveltas apie tai pasakojo 
Stalinui. Stalinas jam pastebė
jo : Iš Krymo vokiečiai buvo 
greitai išmušti, tuo būdu ne
spėjo viską sunaikinti. Palygi
nus su jų siautėjimu Ukraino
je ir kitose Tarybų Sąjungos 
teriorijose, Kryme jų darbai 
panašus į mažų vaikų žaislą!

Tą aš pats galiu paliudyti. 
Savo akimis mačiau, ką na
ciai paliko nuo Helsinkio iki 
pat Maskvos!

Tegu juos perkūnas! Tegu 
pasaulis niekados nebematys 
savo akimis tokios pavietrės!

Jaltos dokumentų paskelbi
mas gal duos mums visiems 
tiek gero, jog dar kartą pri
mins praėjusio karo sunaiki
nimą ir tuomi sustiprins dva
sioje visus kovotojus už taiką.

Kun. Bissonette pirmiau
sia pabrėžia, kad Tarybų

nepriskaitydamas Lietuvos

sako, Jaltos sutartis buvo 
sulaužyta:

1. Churchillas karo pa
baigoje įsakė maršalui 
Montgomery surinkti nacių
ginklus ir laikyti nacių ar- Sąjungos įstatymai garan- 
mijas vienetuose, kad, rei- 1 tuoja tikėjimo laisvę ir tų 
kalni atėjus, naudoti prieš! įstatymų ten laikomasi. Jis 
Sovietus;

2. Amerikos nusistatymas 
neįleisti eilės Rytų Europos; darytos 
kraštų (Bulgarijos, Rumu-j kad leidžiamos religinio tu 
nijos, Vengrijos) į Jungti-j rinio knygos ir taip toliau, 
nes Tautas.

3. Vak. Vokietijos ginklą 
vimas.

sako, kad kelios stačiatikių 
popų seminarijos buvo ati- 

praeitais metais.

Neteisinga, sako jis, kad 
Į jis buvo vieninteliu katali-

Egiptas nori je. Apart jo ir Maskvoje

lies (Latgalijos), kur yra 
daug daugiau katalikų ku
nigų.

taria. Morse sake, kad jei
gu amerikiečiai nori taikos, 
jie turi ateinančiuose rin
kimuose išmesti dabartinę 
administraciją. »

Morse išsireiškė, kad pa
dėdama Čiangui laikyti įsi- 

pakraščio

Kun. Bissonette taipg1’ 
sako, kad visi Tarybų Sa
goje . veikiantieji katalikų 
kunigai randasi po Rygos 
arkivyskupo Antano Sprin- 
govies jurisdikcija. Jis sa
ko, kad šis yra vienintelis

Sąjungoje.

gauti Negevą į Mokes, het kiek - valdžia spręs j
Kairas.— Egipto valdžios 

narys Salem pareiškė, kad 
po tam tikromis sąlygomis ; 
Egiptas įsijungtų į Vakarų 
karinius paktus. Bet Lon
donas ir Washingtonas, sa- kalingos bendram 
kė jis, turėtų duoti Egiptui viui. Bus konfiskuojami že- 
tam tikrus užtikrinimus, i rmės plotai, pro kuriuos rei- 

..........  1 1 ’ 1 ” rūmai 
valdžia

New Delhi. —- Nehru sa
ko, kad Indijoj valdžia ar- 

■ timoje ateityje pradės kon
fiskuoti iš turčiu kai kurias 
jų nuosavybes, kurios rei- 

gerbū-

Visų pirma, sakė jis, Egip- kia pravesti kelius, 
tui turėtų būti atiduota I užmiesčiuose, kur 
Negevo dykuma, kuri da-i norėtų įsteigti sanatorijų i 
bar priklauso Izraeliui. Ne
gevo dykuma, kuri randasi 
i pietus nuo Palestinos ir 
tęsiasi iki Raudonosios jū
ros, turi strateginę reikš
mę, ■ nes ji atkerta Aziją 
nuo Afrikos. Egiptas sa
ko, kad Izraelio teritorijai 
atkertant jį nuo likusių ara
biškų kraštų (Azijoje), ka-j 
rinis paktas būtų nereikš-1 
mingas.

Egiptas taipgi nori, kad 
Amerika ir Britanija rem
tų Egipto - Sirijos - Saudi - 
Arabijos pakta, vietoje Ira- 
ko-Turkijos. Tos dvi mu
sulmoniškos sąjungos dabar 
tarp savęs pešasi už virše
nybę Artimuose Rytuose. 
Washingtonas labiau linkęs 
remti Turkijos - Irako są
jungą.

vaikams ir taip toliau.
Nehru sakė, kad tai 

bus “ekspropriavimas,” 
valdžia yra pasiryžusi 
vininkams atlyginti, 
savininkai negalės reikalau- j 
ti, kiek jie tik nori: kiekį 
jiems bus užmokama, spręs i 
pati valdžia ir jos sprendi- j 
mas bus galutinas ir lemia-' 
mas.

ne-I 
nes ■

rius Morse, kuris neseniai 
iš nepriklausomųjų yilių nu
ėjo pas demokratus, kalbė
jo ADA suvažiavimo ban
kete. Jis aštriai kritikavo 
dabartinę administra c i j ą,
sakydamas, kad jos politi-< kabinus Kinijos 
ka E u r o p o j e ir Azijoje, 
ypatingai Azijoje, stumia 
mūsų kraštą Į karo prara
ja.

Už tą labiausiai atsako- 
mingas Dulles, sakė jis, bet 
Eisenhoweris irgi kaltas, 
nes jis Dulleso planams pri-

Paskutiniai

Pavasaris atėjo ~ 
bet jis nematomas
New Yorkas. — Vakar, 

pirmadienį, kovo 21, pava
saris oficialiai atėjo, bet jis 
buvo nematomas: tempera
tūra buvo žema, dangus ap
siniaukęs, oras šlapias. Sek
madienis prieš tai buvo sau
lėtas, bet vėjuotas ir šaltas, 
—gan žiemiškas.

Tokyo. — Užsienio reika
lu ministras Mamom Shi- 
gemitsu vadovaus Japoni
jos delegacijai Azijos-Afri- 
kos konferencijoje Budun- 
ge, Indonezijoje.

Bendras ligonių fondas 
Queens apskrityje surinko 
$95,583 laike šio vajaus, kuris 
pasibaigė kovo 1-mą.

Ne visų galų paĮrimas, bet Nėra galo gandams apie tai, i 
visvien nemenka suirutė...

Saigonas.—Pietinio Viet
namo premjeras Ngo Dinh 
Diem pareiškė, kad jo kraš
te nėra nei chaoso, nei vi
sų galų pairimo. Yra ne
menka suirutė, gan didelė 
netvarka ir daugybė sunke
nybių, sakė jis, bet tai jau 
visai kitoks dalykas.

Diemas paneigė, kad Pie
tiniame Vietname verda pi
lietinis karas. Jis sakė, kad 
Hoa-Hao sektos, Cao-Dai 
sektos, Binh Xuyen sąjun
gos ii’ Dai Viet partijos ar
mijos ne naujas dalykas. 
Prancūzai jiems padėjo sa
vo armiją organizuoti, kad 
vartoti jas kovoje prieš 
vietminus liaudiečius.

Dabar, sakė Diemas, 
“mes dar nesusitariame pil
nai su tomis armijomis ir 
laiks nuo laiko pakariauja
me, — tiek to...”

ką darys “Anibos” jūreiviai i
Helsinkis. — Dar vis nė- į 

ra galutinai aišku, ką da- j 
rys laivo “Arubos” įgula ir Į 
komanda. Tas laivas, ku-

pranešimai
Atėnai. — Fašistine 

Graikijos valdžia suė
mė 80 pažangiečių.

Londonas. — Spauda 
rašo, kad Churchillas 
gali rezignuoti šiomis 
dienomis. Edenas tap
tų premjeru.

Tacoma, Wash. — Iš 
kalėjimo išėjo buvęs 
progresyvių pa r t i j o s 
prezidentinis kandida
tas Vincent Hallinan.

tautinius istatvmus.« «

Ekonominis fašizmas .
Kalbėdamas apie viduji

nę Eisenhowerio adminis
tracijos politiką, Morse sa
kė, kad mes greit riedame 
link ekonominio fašizmo. 
Išsireiškimas “ekonominis 
fašizmas” nėra perdėjimas, 
sakė Morse, nes vis didė- 

i janti monopolijų jėga, vis 
didesnė galios koncentraci- 

. ja jų rankose, nėra niekas
■ kitas, kai]) monopoliškas, 
! ekonominis fašizmas.

Morse, kuris vienu metu 
buvo ekonomijos profeso-

■ rius, sakė, kad per dvejus 
Eisenhowerio administraci
jos metus Amerikos mono
polijos išaugo daugiau, ne
gu per 50 metų iki tol.

Pačiame ADA (Ameri
cans for Democratic Ac
tion) suvažiavime buvo pa
sisakyta prieš Quemoy ir 
Matsu salų gynimą ir iš
reikšta baimė, kad Vakarų

Roma. — Premjeras Scel-' 
ba išskris į Kanada kėtvir-1 
tadienį ir tą pačią dieną at
vyks į Montrealį. Iš Kana^'' 
doš Scelba atvyks į J. V., 
kur lankysis Washingtdne. 
New Yorke, Chicagoje, De
troite ir tt.

New Yorke jis bus šio 
mėnesio pabaigoje. New 
Yorko italų konservątyvės 
organizacijos jam rengia 
iškilmingą sutikimą.

Vatikanas. Popiežius pri
ėmė 34 amerikiečius redak
torius, kurie keliauja po 
Europą.

žibalą Liaudies Kinijai, 
plaukė pro Ceiloną. 
plaukia lėtai, apie 100 my
lių į dieną, nes, kaip ma- j 
tyti, laivo komanda dar nė
ra apsisprendusi, ką darys. 
Tuo tarpu plinta visokie 
gandai. Šie gandai, viens 
antram prieštaraujanti, bu
vo paskleisti per paskuti
nes kelias dienas:

1. Laivo komanda prane
šė Pekinui, kad negalės pa
siekti Kinijos;

2. Laivo komanda prašė 
Kinijos sutikti “Arubą” su 
kariniais laivais ir lydėti iki 
uosto;

3. Įgula atsisako plaukti 
toliau Singapore;

4. Įgula sako, kad ji 
plauks, kur tik reikės...

Jis

Graikijoje nuteisė mirti 
du komunistiniu veikėju

Salonika. — Karinis teis
mas nuteisė sušaudymui du 
komunistu, loannis Fostiro- 
poulos ir Kyriakos Athana- 
siades. Jie abu yra 29 me
tų amžiaus. Oficiališka 
Graikijos spauda sako, kad 
jie yra “pavojingi komu
nistai,” kurie buvo sugauti 
“subversyvėje veikloje.” Jie 
taipgi buvo kaltinami šni
pinėjime.

natorius George (de
mokratas iš Georgijos) 
sako, kad reikėtų su
šaukti Keturių Di
džiųjų k o n f e renciją. 
George yra senato už
sienio reikalu komisijos 
pirmininkas.

Karači. — Pakistane 
valdžia .suėmė Sindo 
provinciijos seimelio 
pirmininką Gludam Al? 
Talpur ir du seimelio 
nariu. Jie kaltinami 
pasikėsinimo rengime 
prieš provincinės val
džios ministrus.

Ii privesti prie nacinio 
W e b r m a c hto ir nacizmo 
bendrai atgaivinimo.

Suvažiavime taipgi buvo 
kritikuotas teisingumo de- 
nartmentas už civilinių tei
siu laužymą. ADA sekre
torius William F. Schnitzler 
sakė, kad vienu civiliniu tei- 
siu paneigimas gręsia pa
vojum visiems.

Numirė Rojus Židžiūnas, 
poetas, spaustuvininkas
Kovo 20 dieną, popietyje, 

savo hute Brooklyne mirė 
Rojus židžiūnas (Roy Sid
ney/ Jis mirė nuo širdies 
smūgio, mirė staiga. Turėjo 
arti 60 metų amžiaus.

Pašarvotas Garšvos ko
plyčioje, 231 Bedford Ave.. 
Brooklyne. šiuos žodžius * 
rašant, dar nėra žinoma, 

(į kada ir kur bus palaidotas. 
Liko liūdesy žmona Ona, 
sūnus Eddis su šeima, du- 
kęa Ruth su vyru ir šeima, 
giminių ir draugų.

Velionis kilęs iš Merki
nes, iš Dzūkijos. Turėjo di
delį talentą rašyti, kurti po
eziją, bet vėliausiu laiku jos 
nekūrė. Dirbo linotypinin- 
ku.

Plačiau apie velionį bus 
parašyta sekamuose Lais
ves numeriuose.

Kongresas jau turi nuosavą 
“visų tikėjimų koplyčią”

Washingtonas. — Senam 
Amerikos principu i, kad 
bažnyčia ir valstybė yra du 
atskiri dalykai, suduotas/ 
dar vienas smūgis: Kon 
grėsė atidaryta oficialė ko 
plyčia, — “meldimosi kam
barys.” Ta koplyčia nepri- 1 
klauso jokiam tikėjimui 
yra visų bendra. Jdje ran
dasi paprastas medinis al
torius, apie dešimt papras- i 
tų kėdžjų, vienas langas su 
vitražu ir dvi didelės žva
kidės. Ant altoriaus guli I 
biblija.

į
• Šioje koplyčioje ir atsto-j 

yų buto nariai galės ateiti į - 
pasimeldimui arba susikau-. ORAS NEW YORKE 
pimui. j Apsiniaukę, galimas lietus, a
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RAŠYTOJAS VENCLOVA ŠVEDIJOJE
ŠIŲ METŲ KOVO mėn. pradžioje Į Stockholmą 

buvo atvykusi Tarybų Sąjungos kultūrinė delegacija, 
kurią sudarė, be kitų, profesorius Andrius Denisovas, 
VOKSo pirmininkas, artistė Viera Mareckaja iv Lie
tuvos poetas-rašytojas Antanas Venclova.

Kai kuriuos lietuviškus dipukus, gyvenančius Šve
dijoje, A. Venclovos atsilankymas nustelbė. A. Venclo
va — ilgametis rašytojas, veikėjas ir žmonių švietėjas, 
Lietuvos žmonės jį seniai žinojo, kaip gabų, talentingą 
poetą-rašytoją, kaip mokytoją, kaip karštą lietuvių tau
tos patrijotą.

Clevelandiškės Dirvos bendradarbis Stockholme, pa
matęs švedų spaudoje aprašymus apie Venclovą, tuojau 
griebėsi plunksnos ir parašė apie tai savo laikraščiui. 
Jis neturėjo pilietinės drąsos nuvykti ten, kur A. Venc
lova apsistojo, ir su juo pasitarti, paimant iš jo juo 
daugiau medžiagos apie tai, kaip Lietuvos žmonės da
bar gyvena. Ne! Dirvos korespondentas tenkinosi tik 
ta medžiaga, kurią A. Venclova davė Švedijos spaudos 
atstovams, su kuriais kalbėjosi. Ką gi A. Venclova Šve
dijos žurnalistams pasakė? Dirvos korespondento žo
džiais, jis

“Papasakojo, kad trijų milijonų gyventojų mažutėj 
Lietuvoje literatūros klasikų vertimai susilaukia laidų 
po 30,000 egzempliorių. Lietuvis skaityto jas, jo žodžiais, 
daugiausiai domisi Balzacu, Rollandu, Mark Twainu ir 
Barbusse. Senas susidomėjimas Augustu Strindbergu ir 
Selma Lagerlof nesumažejęs. Venclova žadėjo likti Šve
dijoj visą savaitę ir atsilankymo progą panaudoti, kad 
suradus naujų verstinų švedų autorių.”

/Įdomių dalykų, vadinasi, Lietuvos rašytojas pateikė 
Švedijos visuomenei. Bet, jei su juo būtų kalbėjęs lie
tuvis žurnalistas, statydamas specifiškus rašytojui klatfc 
simus apie tą bei kitą Lietuvos žmonių gyvenimo sritį) 
apie pasiekimus, atliktus pokariniu metu, aišku, Venclo
va būtų suteikęs kur kas daugiau medžiagos.

Tenka pripažinti, kad Ant. Venclova dažnai išvyks
ta į kitas šalis ‘su įvairiomis tarybinių kultūros ir menė 
atstovų delegacijomis. Jis keletą kartų buvo Vokietijo
je,—Rytinėje ir Vakarinėje,—jis buvo Lenkijoje, jis bu
vo Kinijos Liaudies Respublikoje, jis buvo Švedijoje.

Jo kelionės įspūdžiai iš Kinijos, kurių dalis mes 
spausdinome, vra meistriškai sukurti.

1S

DEL TŲ 10,000 ŽVAKIŲ
KADAISE, koh vpkiškųjų kryžiuočių galia nebuvo 

palaužta, jie Lietuvą paaukojo Panelei Švenčiausiai ir 
ryžosi ją pavergti. Vadovaudamiesi tuo šūkiu, kad Liet/ 
tu va turi būti Panos Marijos žemė, kryžiuočiai daugeliu 
atvejų puolė ją, degino, plėšė, žudė beginančius savo 
kraštą žmones, lietuvius.

Kryžiuočių laikai praėjo. Jie nebegrįš.
Dabar Lietuvą paaukojo Panai Marijai Lietuvos 

vyskupai. Ko negalėjo padaryti kryžiuočiai, tą bando 
padaryti katalikų vyskupai, tik, žinoma, kitokiomis prie
monėmis.

Fatimoje, kuri yra Portugalijoje, nelabai seniai “pa
sirodė” stebuklinga Panelė Švenčiausia. Portugalijoje, 
katalikų bažnyčia labai tvirta, politinė priespauda žiau- 
ri-fašistinė, žmonės gyvena dideliame skurde ir tam
sūs, todėl ten stebuklams vietos dar yra.

Na, naudojasi tuo ir Amerikos lietuviškieji kleri
kalai. Tik dirstelėkime, ką jie sugalvojo. Amerikos 
Lietuvių Katalikų Federacija, kurion įeina visos lietu
vių klerikališkos organizacijos, praneša, kad būtinai rei
kią melstis prie Fatimos stebuklingosios, kad ji grąžintų 
Lietuvą lietuvių tautos priešams, fašistams ir jų tal
kininkams !

Melskis, žinoma, galima ir namie, bet stebuklingoji 
to negirdės ir nematys. Todėl klerikalai sugalvojo tokį 
dalyką: š. m. gegužės mėnesi Amerikos lietuviai kata
likai turį uždegti prie Panos Marijos Fatimoje nors 
10,000 žvakių. Tuomet ji pradarys savo akis ir pama
tys, ko klerikalai nori. Vadinasi, Panelę švenčiausią 
reikia papirkti!

Tai daugiau negu juokinga. Bet klerikalai nesijuo
kia. Jie, surinkę iš žmonių pinigus aukomis, matyt, 
vykdys savo užmojį.

Jau net ir lietuviškieji menševikai, artimieji kle
rikalų sandarbininkai, šitam jų “žygiui” nepritaria!

Seoulas. — Rhee vakĮžia 
Pietinėje Korėjoje nelabai 
nori sudaryti diplomatinius 
Santykius su Japonija, nors 
japonai to pageidauja. Ja
ponai taipgi norėtų diplo
matinių santykių su Šiauri
ne Korėja.

Antanas Metelionis padarė 
pavyzdingą žygį, išleisdamas 
savo raštų knygą. Yra ir dau
giau žmonių, bendradarbiavu
sių spaudai rimtais raštais, ir 
turinčių pinigų. Kodėl nepasi
rūpinti išleidimu savo raštų? 
Laisvės spaustuvė jums tinka
mai patarnautų.

2 pusi.—Laisvi (Liberty)-Antrad., kovo (March) 22, 1955

ADF ir CIO Vienybes sutarties tekstas
Vasario 9 Miami Beach, 

Floridoj, Amerikos Darbo 
Federacijos ir Kongreso In
dustrinių Organizacijų va
dai pasirašė vienybės su
tartį. Tasai sutarties lais
vame vertime kiek sutrum
pintas tekstas seka:
ADF-CIO Vienybės Bendro 

Komiteto raportai ir 
rekomendacijos

ADF-CIO Vienybės Ben
dras Komitetas susideda iš 
ADF ir CIO atstovų, kurie 
yra įgalinti savųjų federa
cijų sueiti ir surasti būdus 
pasiekimui organinės vie
nybės. tarpe dviejų fede
racijų.

Birželyje, 1954 m,, Ben
drasis Komitetas patiekė 
įžanginį raportą su reko
mendacija,kad, kaipo pir
muoju žingsniu linkui vie
nybės, ADF ir CIO privalo 
priimti nepuolimo sutartį) 
(no raiding) viena kitos ir.; 
reikalauti savųjų unijų lai-; 
kytis tos sutarties. j

Abi, ADF ir CIO, priėmė 
Bendro Komiteto raportą 
ir rekomendacijas, ir gruo
džio 16, 1953 m., abi fede
racijos užtvirtino 
tartį. Birželio 9, 
20 CIO unijos ir 
užgyrė nepuolimo 
Tuo metu prezidentai Mea
ny ir Reutheris išleido ben
drą pareiškimą, kuriame 
sakoma, kad nepuolimo su
tartis reiškia “paliaubas” ir 
išreiškia pasitikėjimą, kad 
prisilaikant paliaubų ADF 
ir CIO Vienybės Komitetas 

’ galės išrišti painias proble
mas ir priartins sujungimą, 
dviejų darbo federacijų. 
Nuo to laiko dar viena CIO 
unija ir dvylika ADF uniių 
užgyrė nepuolimo sutartį, 
kas viso sudarė 77 ADF 

į unijas ir 30 CIO unijų.
Spalio 15, 1954 m., dar 

vienas Bendro Komiteto su
sirinkimas įvyko. Tame su
sirinkime tapo nutarta:

ADF ir CIO Bendro Ko-: 
miteto yra vienbalsiai nu
tarta sudaryti vieną darbo 
unijų centrą Amerikoje per 
suvienijimo procesą, kuris 
išlaikys čielybeje kaip naci- 
onales, taip ir internacio- 
nales unijas.

“Toliau, ADF ir CIO pre
zidentai įgalinami paskirti 
bendrą subkomitetą supla
navimui detalių dėl atsieki- 
mo to tikslo ir patiekti sa
vas rekomendacijas šiam 
komitetui sekančiame susi
rinkime?’

Po susirinkimo preziden
tas George Meany tuojau 
paskyrė nuo ADF save, 
sekr.-ižd. William Schnitz- 
lerį ir vice-prez. Harry 
Bates į bendrą subkomite- 
ta. Prezidentas Walter 
Reuther nuo CIO paskyrė 
save, David J. McDonaldą, 
prez. United Steelworkers 
unijos, ir sekr.-ižd. James 
B. Carey į tą patį subkomi- bus, bendrai imant, kaip ir 
tetą. i dabartiniai ADF depart-
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tąją su-
1954 m.,
65 ADF

šiol vadinamos kaipo sky
riai, turintieji čarterius, iš
duotus vienos ar kitos fe
deracijos, pasilaikys tuos 
čarterius ir taps suvieny
tos federacijos skyriais.

(B) Toliau yra pripažin
ta ir sutarta, kad savisto
vumas kiekvieno skyriaus 
suvienytoje federacijoje tu
ri pasilikti ir bus išsaugo
tas. Kad tąjį principą pa
laikius, suvienytos federa
cijos konstitucija turi ga
rantuoti tą įsigyvenusį san
tykiavimą tarpe skyrių su 
drausme grobstymo narių 
viena nuo kitos. Suvieny
ta federacija privalo suda
ryti atitinkamą mašineriją 
vykdymui tam skirto kon
stitucinio punkto.

(C) Abi pusės toliau nu
taria, kad ryšyje su tuo, 
kas viršuje pasakyta, kiek
vienas- unijos skyrius turės

I tas pačias organizavimo ju- 
l risdikcijas suvienytoje fe- 
į deracijoje, kokias turėjo ir 
j prieš suvienijimą.

(D) Abi pusės numato, 
kad iš viršui išdėto punkto 
gali sekti prieštaravimai ir 
duplikacijos organizacijų ir 
jurisdikcijų. Kur tas pasi
reiškia, suvienytos federa
cijos skyriai bus reikalau
jami šalinti konfliktus, ir 
duplikacijas — derybų, su
vienijimų, susitarimų ir ki
tais būdais, liuosnoriai ir 
bendrai su suvienytos fede
racijos viršininkais.

(E) Suvienyta federacija 
turi būti paremta ant kon
stitucinio pripažinimo, kad 
abejos — amatų ir industri
nės unijos reikalingos, ly
gios, viena kitai ir būtinos 
darbo unijų organizacijai.

(F) Suvienyta, federacija 
konstituciniai pri pažįsta 
darbininkams, nepaisant ra-1 
sės, pažiūrų, spalvos, arba 
tautinio paėjimo, turėti ly
gias teises suvienytoje fe-

! deracijoje. Suvienyta fe
deracija turi įsteigti tinka
mą % mašineriją prižiūrėji
mui, kad tasai nediskrimi- 
navimo principas būtų vyk
domas.

(G) Suvienyta federacija 
turi konstituciniai susti
printi Amerikos darbo uni
jų judėjimą nuo korupcinės 
įtakos ir visų tų, kurie prie
šingi demokratiniams prin
cipams.

Tam turi būti sudaryta 
atitinkama mašinerija, įpar
eigota išlaikyti suvienytą 
federaciją laisvą nuo ko
rupcijos ir komunizmo.
3. Suvienytos Federacijos 
tvarkymasis ir struktūra

(A) Suvienyto] federaci
joj turi būti įsteigtas de
partmentas, kuris bus žino
mas kaipo Industrinių Or
ganizacijų Taryba (Council 
of Industrial Organiza
tions).' Toks departmentas

tetą. i
Bendras subkomitetas su- ■ 

sirinko ir patiekė savas re
komendacijas visam Vieny- partmentas skiriamas ir in- 
bes Komitetui. Ant to ra-1 ė 
porto pagrindo CIO-ADF; toje federacijoje. Visi ki-

mentai, ir jie pasiliks suvie
nytoje federacijoje . Šis de

dustrinėm unijom suvieny-

Vienybės Komitetas reko
menduoja abiem federaci
jom priimti sekamą šutais 
tį atsiekimui organinės vie
nybės :
1. Amerikos Darbo Federa
cijos ir Kongreso Industri

nių Organizacijų Suvie
nijimo sutartis.-

(A) Yra pripažinta, kai
po pagrindas suvienijimui 
ADF ir CIO, kad kiekviena 
nacionalė ir internacionale 
unija, federalė darbo unija, 
lokalė industrinė unija, ir 
organizacinis komitetas, iki

ti departmental apims visas 
kitas unijas.

(B) Suvienytos Federaci
jos viršininkai susidėš iš 
prezidento ir sekretoriaus-- 
iždininko, kurie bus renka
mi suvienytos federacijos 
reguliarėše konvenc i j o s e. 
Pradžioje, prezidentas ir 
sekretorius - iždininkas bus 
renkami iš ADF priklau
sančių unijų*

(C) Suvienytos federaci
jos organizacinis depart- 
meųtas bus vadovybėje di
rektoriaus, kurį paskirs

’ . ‘1

(E) Konvencijom užgy
rus, konstitucijos projek
tas bus patiektas suvieny
tos federacijos konvencijii, 
kuri skaitysis pirmąja su
vienytos federacijos kon
vencija.

(F) Pradžioje, centrinės 
raštinės ir personalas ADF 
ir CIO skaitysis kaipo vy
riausios suvienytos federa- 
ciojs buveinės. Specialis ko
mitetas bus sudarytas ga
lutinam sujungimui tųdvie
jų centrų į vieną centrą.

(G) Suvienijimas esančių 
ADF ir CIO valstijinių ir 
lokalinių organų turės bū
ti įvykdytas bėgyje dvejų 
metų vadovybėje ir priežiū
roje suvienytos federacijos 
viršininkų.

Baigiamasis žodis
ADF ir CIO bendrojo ko

miteto nariai vieningai ir 
su pasididžiavimu patiekia 
šią sutartį abiem federaci
jom. Užgyrimas šios su
tarties prives prie garbin
gos organinės darbo unijų 
vienybės. Tas prisidės prie 
efektyvio sustiprinimo dar-- 
bo unijų judėjimo ir pakė
limo ekonominio darbo 
žmonių gerbūvio visoje ša
lyje. Bus didelė iš to ma
teriale nauda visai liau
džiai. Priduos jėgų laisvų
jų unijų judėjimui visame 
pasaulyje. Bus atsiektas il
gai lauktas tikslas. x .

(Vilnies vertimas)

5. Egzistuojančios sutartys
ADF-CIO nepuolimo su

tartis turi būti palaikoma, 
pritariant pasirašiusiems, 
ir pratęsta dar dviem me
tam, pataisant, kad būtų 
efektyvesnė.

Kokie randasi skirtumai 
ar ginčai ADF ir CIO, ?tu- 
r i būti išlyginti. Bendras 
komitetas bus sudarytas iš
lyginimui skirtumų ir su
formulavimui bendros vi
siem priimtinos nepuolimo 
sutarties.

6. Suvienijimo metodą
Suvienijim'as turės būti 

vykinamas sekama proce
dūra:

(A) ši sutartis bus pa
tiekta užgyrimui ADF Vyk
domajai Tarybai ir CIO Eg- 
zekutyviam Boardui.

(B) Jiem užgyrus sutar
tį, bus patiektas tekstas 
p imponuojamos Vi e n y b ė s 
Komiteto konstitucijos su
vienytai federacijai. Nau
joji konstitucija apims pa
grindinius dėsnius esamų 
ADF ir CIO; konstitucijų.

(C) Konstitucijos projek
tas bus priduotas* užgyri
mui ADF Vykdomajai Ta
rybai ir CIO Egzekutyviam 
Boardui.

(D) Jiems užgyrus, kon
stitucija ir kitos sutartys 
bus patiekta paskirai ir 
ADF konvencijai ir CIO 
konvencijai užgyrimui.

prezidentas ppa šita ręs 
vykdomuoju komitetu 
kurį turės užgirti vykdomo
ji taryba.

Pradžioje, organizacinis 
direktorius bus skiriamas 
iš unijos, kuri . priklausė 
prie CIO. Organizacinis 
departmentas susidės iš ke
lių narių štabo ir bus ap
rūpintas lėšomis vesti orga
nizacinį darbą kooperacijoj 
su priklausančiomis unijo
mis bendram organizavi
mui neorganizuotų į kolek
tyvius vienetus.

(D) Suvienytos federaci
jos aukščiausioji įstaiga bus 
jos konvencijos. Konvenci
jos įvyks kas dveji metai. 
Delegatai tose konvencijose 
turės balsą nuo tam tikro 
skaičiaus narių, kurią at
stovauja. Valstijos ir loka
lų centrai teturės tik po 
vieną balsą konvencijose.

(E) Prie viršininkų, ku
rie minimi B paragrafe, 
dar prisideda 27 vice-prezi- 
dentaį, kurie bus renkami 
reguliarėše konvenc i j o s e. 
Vice - prezidentai su kitais 
viršininkais sudaro vykdo
mąją tarybą. Taryba laiko 
nemažiau kaip tris susirin
kimus į metus. Jos parei
gos vykdyti konvencijų ta
rimus ir instrukcijas ir tar
pe konvencijų turi galią 
vesti - tvarkyti federacijos 
reikalus, kokie naudingi ir 
reikalingi federacijai ir jai 
priklausančiom unijom. Su
vienytoje federacijoje bus 
renkama 17 vice-prezidentų 
iš ADF unijų ir 10 iš CIO.

(F) Bus sudarytas vyk
domasis komitetas iš egze- 
kutyvių viršininkų ir šešių 
vice-prezidentų, parin kt.ų, nius 1954 metus. Jie teisė- 
Vykdomosios Tarybos. Tas Į tai didžiuojasi savo pasre- 
komitetas susirinks kas. kiniais stiprinant kolūkį

'organizaciniu ir ekonomi
niu požiūriais.
Puikius laimėjimus pasie

kė kolūkio gyvulių augin
tojai. Galvijų skaičiaus, ta
me tarpe melžiamų karvių, 
padidinimo planas pilnuti
nai .įvykdytas. Įvykdytas 
taip pat ir pieno primelži- 
mo planas, iš kiekvienos 
melžiamos karvės.

Neatsiliko ir kiaulių au
gintojai. Metinis kiaulių 
išauginimo planas įvykdy
tas 118 procėntų.
niškai 'iš kiekvienos motin i- 
nines kiaulės išauginta po 
trylika paršelių.

Sąžiningas kolūkio narių 
darbas gausiai atlygina
mas. Kasmet auga darba
dienio vertė. Jei 1953 me
tais žemės ūkio artelės na
riams už darbadienį buvo 
išduodama po 4,5 rublio pi
nigais, 4 kg. grūdų, tai šie
met numatoma išduoti po 5 
rublius pinigais, po 4,5 kg. 
grūdų, dvigubai , daugiau 
cukraus, pašarų asmeniams 
gyvuliams išlaikyti ir daug nos bus bandomos gamyboje, 
kitų gėrybių. Avansų kolū
kiečiams jau išduota dau-; 
giau kaip po 3 1 _ 
ir nemaža pinigų. '

Jei už 1953 metus Anta
no Gudeikio Šeima gavo organizuotas visuomeninių gy- 
4800 kg. grūdų, 5,400 rub-Įvulių žiemojimas. Gyvuliai lai
bų ir apie 100 kg. cukraus, ’komi atremontuotose patalpa- 
tai pereitais metais vien už kuriose sudėtos 
10 mėnesių jų pajamos šie- Į 
kia 7200 kg. grūdų, 8000 i J * 
rublių pinigais ir daug k i-, 
tų gėrybių. A. G Lideikis ■ 
vien avansu jau gavo 5120 
kg. grūdų.

SU
ir

komitetas ; 
antras mėnesis ir tarsis or
ganizacijos reikalais su vir
šininkais. Pradžioje, į tą 
komitetą įeis po tris vice
prezidentus iš ADF ir CIO.

(G) Bus taipgi sudarytas 
Generalis Boardas, kuris 
susidės iš Vykdomosios ta
rybos narių ir prezidento 
arba kitų viršininkų iš abie
jų unijų, susivienijančių į 
vieną federaciją. Genera
lis Boardas laikys susirin
kimus sykį į metus ir jame 
svarstys federacijos gaires. 
Jis taipgi nustatys balsavi
mo tvarką konvencijose.

(Hy Suvienytos federaci
jos konstitucija nustatys, 
kokie ir kur reikalingi ko
mitetai, jų personalą ir tt.

I

(I) Konstitucijoje bus nu
rodyta veikla valstijų ir lo
kalių centralinių organų. 
Konstitucija taipgi leis esa
miems tų vietovių orga
nams veikti, kaip yra pa
tvarkyta ADF. Esantieji 
valstijų ir lokaliai organai 
ADF ir CIO bus suvienyti, 
kaip šioje sutartyje pa
tvarkyta paragrafe G.'

4. Finansai
(A) Suvienyta federaci

ja perims visą turtą iš ADF 
ir išmokėjimus, kokie yra, 
ir bus atsakominga už pa
darytus kontraktus. Suvie
nyta federacija tą patį pa
darys ir su CIO turtu ir 
obligacijomis.

(B) Taksai nuo nario 
(p^r capita tax) į suvieny
tą/federaciją bus 4 centai į 
mėnesį. Federalių ir loka
lių unijų taksai nuo nario 
neturi būti mažesni kaip 80 
centų į mėnesį. Industri
nių Organizacijų Taryba, 
kaip suvienytos federacijas 
departmentas, turės nusta
tyti savo taksus kiekvienam 
nariui, kaip ir kiti suvieny
tos federacijos departmen-

’ tai. ' ;

Žinios iš Lietuvos
KYLA KOLŪKIEČIŲ 

GEROVĖ
ŠIAULIAI. — “Naujojo 

gyvenimo” kolūkio nariai 
sėkmingai baigė gamybi-

kykla. Dauguma chorinio di- • 
rigavinio skyriaus moksleivių, 
kaip Juščius, Dapkutė, Milevi- 
čius ir kiti, dirba chorų vado
vais sviesto-sOrių bazėje, me
dicinos mokykloje ir kitose 
įmonėse bei įstaigose.

Neblogų rezultatų šiame - 
darbo pasiekė ir mokyjklos 
dėstytojai, kaip Matutis,% Mar
ti nkus, Dannorienė, ku/rių va
dovaujami chorai jau paruo
šė respublikinės dainų šventės 
repertuarą.

Prie muzikos mokyklos vei
kia konsultacinis punktas, ku
riame choro ratelių vadovai 
gauna metodinių nurodymų.

R. Savickas

Viduti-

Patobulintos bulvininkystės 
mašinos

Bulvių ūkio instituto ben
dradarbiai patobulino sodini
mo mašiną ir kultivatorių. 
Sėkmingai išbandyta nauja 
bulvių sodinimo mašina “SKG- 
4” su bunkeriu trąšoms. Anks
čiau ji tiktai sodindavo bulves 
kvadratiniv.'-lizdiniu' būdu. Da
bar kartu su bulvėmis j dirvą - 
beriamas organiniu ir minera
linių trąšą mišinys.

Laboratorijos ir lauką sąly
gomis taip pat išmėgintas kul
tivatorius KON-2.8 P. aprū
pintas trąšų barstymo apara
tu. Kultivuojant juo tarpuei
lius, galima kartu papildomai 
tręšti augalus.

Pavasarį patobulintos maši-

(ELTA)

kg. grūdų Racionaliai naudojami pašarai 

SKAUDVILĖ.— I. 15 die
ną. “Aušros” kolūkyje gerai

Padeda meninės savi
veiklos kolektyvams

KLAIPĖDA.— Aktyviai ruo
šiasi uostamiesčio meninės sa
viveiklos rateliai artėjančiai 
respublikinei dainų šventei. 
Didelę praktinę paramą me
ninės saviveiklos kolektyvams 
teikia Klaipėdos muzikos mo-

y

medinfis

Didelis dėmesys 
i racionaliam pašarą 
mui, vedama griežta jų ap
skaita. Pašaras išduodamas šė
rikams sutinkamai su nustaty
tais racionais, kontroliuoja
mas jo sunaudojimas, šiauda. 
gyvuliams duodami tik su- 

i smulkinti, taikomas savaiminis 
ją kaitinimas. Prabėgamas 
taip pat pašarą sutinimas. 
Karvėms be šiaudą ir šieno 
kasdien duodama po 13 kilo
gramų siloso. Tai padeda pa
laikyti aukštą produktyvumą 
žiemos metui

sk iriamas 
naudoji-



Los Angeles, Calif.
Kovo devintą staiga mirtis 

pakirto gyvybę, išskyrė iš gy
vųjų tarpo ilgametį Los An
geles gyventoją Petrą Grish- 
konį, sulaukusį 69 metų am
žiaus.

Petras paliko nuliūdime di
delę šeimą: moterį Matildą, 
su kuria pavyzdingai išgyveno 
48 metus ir per tą laiką susi
laukė 3 sūnų ir 4 dukterų. Da
bartiniu laiku visi vaikai yra 
vedę ir turi savo šeimas.

Petras buvo energingas ir 
kruopštus šeimos užlaikytojas. 
Nežiūrint, kaip kada sunkių 
darbininko aplinkybių buvo 
spaudžiamas, nepasidavė apa
tijai, bet ar šiokiu, ar tokiu 
būdu jo mylima šeima visada 
turėjo užtektinai sotaus mais
to ant stalo.

Nestebėtina už tai, kad jo 
karstas ir apylinkė skendo gy
vų gėlių debesyje nuo jo pro
gresyviai išauklėtos šeimos, jo 
draugų ir organizacijų.

Petras Grishkonis nors ne
buvo literatas, bet pašventė 
daug savo nuo darbo atlikusio

GUY de M AU P AS ANT

laiko dirbdamas progresyvėse 
organizacijose. Veikė dramo
je. Prigulėjo prie lietuvių 
Laisvės Choro ir dirbo komite
tuose. ' Taipgi buvo narys Lie
tuvių Laisvės Klubo.

Velionio Petro Grishkonio 
kūnas buvo pašarvotas grabo- 
riaus Casper ir Couley šerme
ninėje, iš kurios 12 dieną ko
vo, antrą valandą, gausus 
būrys jo sa n darbininkų paly
dėjo velionį į Inglewood Me
morial Park kapines.

Graboriaus Casper patarna
vimas buvo elegantiškas ir ža- 
vėjantis kiekvieną palydovą. 
Jis gražia lietuviška kalba nu
piešė velionio biografiją, at
skleisdamas, rodos, lakštas po 
lapo velionio garbingą praeitį 
su jo šeima ir jo aukotus dar
bus žmonijos pagerinimui.

įspūdingiausia, tai vargoni
ninkė ir solistė Mrs. Margue
rite Baldwin. Ji verkiančiu 
vargonų tonų ir graudinančiu 
savo balsu dainuodama dvi 
dainas-‘.‘giesmes” ištraukė dau-
geliui ašarų iš akių, nekuriems

ir perdaug—ypač šeimai, iš 
kur pasigirddo nepaprastas 
ošimas, lyg pūstynėje apleis
tųjų be vadovo.

Duodu garbę likusiai nuliū
dime velionio gyvenimo drau
gei ir šeimai, ypač velionio 
vryiausiai dukrai Margie, ku
ri su tėveliu važinėdavo my
lių mylias į darbininkų sam
būrius, juose dalyvaudavo, ir 
kuri buvo konduktoriumi šios 
liūdnos ii- kritiškos situacijos.

Garbe už gražią ir laisvą 
paskutinę velioniui pagarbą 
tarpe pasilikusių draugų ir 
pripažinimą velionio Petro 
Grishkonio idėjos.

Reiškiu širdingą užuojautą 
velionio gyvenimo draugei 
Matildai ir visai likusiai šei
mai ir manau, kad buvę paly
dovai reiškia tokią pat užuo
jautą jums, netekus ilgamečio 
draugo ir geraširdžio tėvelio.

Žemaitukas

PRAŠOME KOLONIJŲ D£-
MESIO! Nesivėluokite su pik
nikų rengimu savo organiza
cijų naudai, ir ką nors sureng-
kite Laisvės naudai.

Tėvas Amablis
Vertė A d. Viskanta

(Tąsa) F
Ir Cezaris Ulbrekas nuėjo namo, nu

simetęs nuo širdies didelę naštą.
Jis nuomojo mažutę, visiškai mažutę 

fermą, nes juodu su tėvu nebuvo 'iš tur
tingųjų. Laikydami vien tarnaitę, pen
kiolikos metų mergiščią, kuri jiems virė 
sriubą, lesino vištas, melžė karves ir 
mušė sviestą, jie gyveno skurdžiai, nors 
Cezaris ir geras buvo žemdirbys. Bet 
jie neturėjo nei tiek žemės, nei tiek gal
vijų, kad galėtų pelnyti daugiau negu 
reikalinga pragyventi.

Senis nebedirbo. Liūdnas, kaip visi 
kurtiniai, skausmų surakintas, susikūp
rinęs, susirietęs, jis vaikščiodavo po lau- 

| kus, pasiramsčiuodamas lazda* žiūrėda- 
mas į gyvulius ir žmones rūsčiu ir nepa
tikliu žvilgsniu. Kartais jis atsisėsdavo 
an*t griovio krašto ii’ ten be judesio 
išbūdavo ištisas valandas, tingiai 

t galvodamas apie dalykus, kurie jį 
’ domino visą gyvenimą, apie kiaušinių ir 
I grūdų kainą, apie saulę ir lietų, kurie 
/ x gadina arba ugdo derlių. Ir reumatiz

mo nukamuoti jo seni sąnariai dar be- 
begėrė dirvos drėgmę, kaip buvo gėrę 

\ jau septyniasdešimt metų sienų drėgmę 
i jo žemoj trobelėj, apdengtoj tokiais pat

j f drėgnais šiaudais.
I Jis sugrįždavo temstant, sėsdavo į sa

vo vietą galustalėj virtuvėj, ir kai ties 
juo padėdavo molinį dubenį su sriuba, 
jis apkabindavo jį gruoblėtais pirštais, 

I kurie, rodos, buvo įgavę apvalaus indo 
formą, ir, prieš imdamas valgyti, šildy
davusi rankas tiek žiemą, tiek vasarą, 
kad nieko nepaprastų, nei vienos dalely- 

• r tės šilumos, einančios iš taip brangiai 
kaštuojančios ugnies, nei vieno lašelio 
sriubos, kur įdėta taukų ir druskos, nei 
vieno trupinio duonos, kurią subrandi
no pasėliai.

Paskui jis užsirangydavo kopėčiomis 
* ant aukšto, kur turėjo čiužinį, tuo tarpu 
^kai sūnus gulėjo žemai, tam tikroj įdu- 
"boj prie krosnies, o tarnaitė užsidaryda

vo lyg ir kokiam rūsy, juodam urve, kur 
kadaise pildavo bulves.

, Cezaris su tėvu beveik niekad nesišn-e- 
kėdavo. Tik laikas nuo laiko, kai reik- 
davo parduoti javus ar pirkti veršį, jau
nuolis atsiklausdavo senio nuomonės ir, 
sudėjęs abi rankas prie burnos, rėkte 
išrėkdavo jam į ausį savo samprotavi- 

< mus; ir tėvas Amablis juos priimdavo 
arba atmesdavo lėtu ir dusliu balsu, ei
nančiu iš pilvo gilumos.

Vieną vakarą Cezaris, prisiartinęs 
prie jo, tarytum reikalas eitų apie ark
lio ar veršio pirkimą, Iš visų plaučių pa
reiškė jam į ausį savo ketinimą vesti 
Čelestą Levesk.

Bet čia tėvas Supyko. Dėl ko? Dėl to, 
j kad buvo pažeistas jo doros jausmas? 

Tikriausiai ne. Merginos skaistybė ne
turi jokios reikšmės kaime. Bet jo šykš- 

' ^uJPas» .1° gilus, žiaurus taupymo in- 
*stSiktas negalėjo sutikti su ta mintimi, 

kad jo sūnus augins svetimą vaiką. 
Staiga, vienu akimirksniu jis pagalvojo 
apie visas sriubas, kurias praris maža- 

. \ sis, kol galės būti naudingas ūkyje; jis 
sumetė galvoje visus svarus duonos, vi-

•••■ • ■ ■ ■

sus litrus sidro, kuriuos suvalgys ir iš
gers šis vaikpalaikis ligi keturiolikos 
metų amžiaus; ir pašėlęs apmaudas pa
šoko jame prieš Cezarį, kuris visu tuo 
nesidomėjo.

Ir jis atsakė su neįprasta balso jėga:
— Ką, ar tu proto netekai?
Tuomet Cezaris ėmėsi dėstyti savo 

samprotavimus, kelti Čelestos ypatybes, 
įrodinėti, kad už vaiko išlaikymą ji ati
dirbs šimteriopai. Bet senis abejojo šia 
nauda, tuo tarpu vaiko buvimu jis ne
galėjo abejoti; ir jis be paliovos karto
jo, nesileisdamas į jokius aiškinimus.

— Aš nenoriu. Nenoriu. Kol aš gy
vas, to nebus...

Ir jau trys mėnesiai, kaip tas reika
las stovėjo vietoje, ir nei vienas, nei an
tras nenorėjo nusileisti, tą patį ginčą, 
su tais pat argumentais, tais pat žo
džiais, tais pat žestais ir su tuo pat be
prasmiškumu.

Tąsyk Celesta patarė Cezariui eiti pas 
kunigą ir prašyti jo pagalbos.

Grįžęs namo, kaimietis rado tėvą 
jau užstalėj, nes jis, užtrukęs kleboni
joj, pasivėlino.

Juodu pietavo tylėdami, akis į akį, su
valgė pasitepę sviestu riekelę duonos, o 
po sriubos išgėrė stiklą sidro; paskui jie 
lyg sustingę liko sėdėti savo kėdėse, vos 
apšvįesti žvokės, kurią buvo atsinešusi 
mergiotė, nes jai dar reikėjo indai plau
ti, šluostyti stiklinės ir iš vakaro prirai- 
kyti duonos ankstyviesiems pusryčiams.

Kažkas pasibeldė į duris, kurios tuo
jau atsidarė, ir įžengė kunigas. Senis 
pakėlė į jį neramias, pilnas įtarimų a- 
kis ir, numatydamas pavojų, ketino ke
beriotis ant aukšto, bet klebonas Rafe- 
nas padėjo ranką ant jo peties ir jam 
sustaugė tiesiog į smilkinį:

— Aš turiu su jumis pasišnekėt, tė
vuk Amabli.

Cezaris smuko pro paliktas praviras 
duris ir dingo. Jis nieko nenorėjo gir
dėti — tokia baimė jį apėmė; jis neno
rėjo matyti, kaip byra jo viltis nuo ne
palenkiamo jo tėvo atkaklumo; jis beve
lijo kiek vėliau ’iš karto sužinoti visą tie
są, gerą ar blogą; ir jis išėjo į naktį. 
Vakaras buvo be mėnulio, be žvaigždžių, 
vienas iš tų mig’lotų vakarų, kai oras at
rodo prišvinkęs drėgmės. Nesugauna-^ 
mas obuolių kvapas pleveno ties kie
mais, nes tai buvo kaip tik tas laikas, 
kada renkami labiausiai prinokę, anks- 
tyviniai, kaip sakoma šioje sidro šalyje. 
Cezariui einant patvarte, pro siaurus 
langučius į jį mušė karštas kvapas gal
vijų, sumigusių ant mėšlo; o prie arkli
džių jis girdėjo trypimą stovinčiuojan- 
Čių ašvienių ir triaukšėj'imą žiaunų, ku
rios kramtė pešamą iš ėdžių šieną.

Jis ėjo, kur akys mato, galvodamas 
apie Čelestą, šiame prasčioko prote, ku
riame mintys tėra tik vaizdai, gimę tie
siog iš daiktų, visos meilės svajonės įsi
kūnydavo į paveikslą stambios raudon- 
veidės merginos, stovinčios duobėtame 
kelyje, įsisprendusios rankomis į klubus 
ir besijuokiančios.

(Bus daugiau)

WORCESTER, MASS
Kovo 1 d. įvyko L.S. ir D. į o tapo 

pašaipiuos draugijos mėnesi- 
nis susirinkimas, šiame susi
tink ime valdyba ir biznio įvai
rios komisijos davė raportus 
iš pereito mėnesio veiklos — 
viskas tvarkiai Vedama.

Kiek 
nutarta 
dytuvą.

laiko tam atgal buvo 
įdėti naują alaus šal- 
Tas darbas jau pradė- 
greit klubo nariai ir

mūsų svečiai pamatysite nau
jausios mados įtaisymą, 2$) 
Endicott St. svetainėje. Nariai 
ir mūsų simpatikai kviečiami 
dažniau ir skaitlingiau lanky
tis į mūsų užeigą.

Prisirašė penki nauji nariai: 
Alfonsas T. Stramkauskas ir 
Mrs. Petronėlė T. Stramkaus
kas; Jonas1 Riudnickas (garbės 
narys); Vittie Waitkevich ir 
Vincas Mačionis. Be abejo, 
nauji nariai prisidės prie nau
dingo ir kultūringo draugijos 
darbo.

Atsiskyrė iš gyvųjų tarpo 
du seni nariai: Petras Yase- 
liūnas ir Pranas Shumskis. Pe
tras Yaseliūnas buvo 67 me
tų amžiaus, išgyvenęs Ameri
koje 49 metus. Petras buvo 
pažangus žmogus ir mylėjo 
lietuvių organizacijas. Pri
klausė prie Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų draugijos, prie Lietis 
vių ūkėsų Klubo, prie švento 
Jurgio draugijos ir Amerikos 
Lietuvių Susivienijimo 57-tos 
kuopos.

Petras paliko dideliame nu
liūdime savo žmoną Mrs. Ma
ry (Buddy) Yaseliūnas; du 
sūnus: Edmond ir Vity P. Ya
seliūnas, ir posūnį Lloyd V. 
Svedersky-, dvi seserys, Mrs. 
Margaret Ruskouski, Shrews
bury, Mass., ir Rubikus, iš 
Hanover; dir anūkus ir kele
tą artimų giminių. Petras mirė 
kovo 3 d., o palaidotas kovo 
7 d. St. John’s kapinėse.

Pranas Shumskis buvo 63 
m. amžiaus, mirė kovo .6 d.,

palaidotas kovo 9 d., 
kapinėse, Millbury.Central 

Mass.
Pranas buvo. Lietuvos Sūnų 

ir Dukterų draugijos nariu ir 
Lietuvių Ūkėsų Klubo. Pranas 
paliko savo žmoną, Mrs. Erne- 
lia (Spurskis) Shumsk i ir duk
terį Virginia W. 
Millbury, Mass.

Lietuvo Sūnų 
draugija suteikę 
tarnavimą, su 
vainiku ir grabnešiais.

L.S.D.B1. draugija reiškia gi
lios ir nuoširdžios užuojautos 
velionių šeimoms, giminėms ir 
artimiems draugams...

O judviem, brangūs drau
gai, lai būna lengva šios ša
lies žemelė, ilsėkitės ramiai 
amžinai.
“Draugijos narys” per spau

dą bando save teisinti, o kitus 
apkaltinti. D. N. sako Laisvės 
42 num.: “Laisvės 36 num. tą 
nelemtą L.S. ir D.B. draugijos 
dalyką dar teisina reporteris.” 
Reporteris nerašė nei žodžio 
iš sausio 4 d. susirinkimo apie 
perbalsavimą. Tik kada drau
gijos narys spaudoje neteisin
gai aprašėte apie sausio 1 d. 
susirinkimą, buvo atsakyta su 
paaiškinimu'.

Spirkowyc, iš

ir Dukterų 
paskutinį pa- 

gražių gėlių

Norintieji prigulėti prie L.S. 
ir D.B. draugijos, ateikite į 
sekantį susirinkimą, Įvyksian
ti balandžio 5 d. 7 :30 vakare, 
29 Endicott St., Worcester, 
Mass. ■ Reporteris

Red. Pastaba. Dėl to sausio 
4 d. susirinkimo aprašymo da
li R'eporterio pastabos aplei
dome. Mes manome, kad visa 
tai reikia baigti. Per spaudą 
tokių dalykų išspręsti negali
ma. Manome, kad tiek Repor
teris, tiek Draugijos Narys su
pras ir nepyks ant mūs dėlto, 
kad ateityje tuo klausimu per 
laikraštį ginčytis neleisime.

PRISIPAŽINO...
Gražus birželio rytas, 

saulutė tarsi žeme raičioja
si, kregždės - koketės su 
šarkom tarp medžių lenk- 
ty niuo ja, žmonės skuba, 
pluša. Mat, pavasaris, tai 
visiems darbymetis.

Greitais žingsniais, kone 
ristele, eina Kauno Laisvės 
Alėja profesorius A ir vos 
tik nosim nesusiduria su 
bėgančiu į priešingą, pusę 
krašto saugumo ministeriu | 
(šnipų viršininku) B.

—A, ponas profesorius, | 
kur taip sukbiniesi?

—A, ponas ministeris,! 
sveikas Tamsta! (smeton- Į 
laikiu visi buvo “ponai”). ■

—Ponas profesorius atro- j 
dai labai susijaudinęs, ka- j 
me dalykas?

—Duok tu pakajų, ponas 
minister!! Abiturientas bai
gia universitetą, o kai vieta! 
paklausiau, kas parašė 
“Anykščių Šilelį”— nežino! 
Sako, žinau, tik negaliu pa
sakyti. Tai skandalas! Jei
gu žinotų, tai, aišku, ir pa
sakytų. Bet nežino, todėl 
ir nepasako.

—Įdomu būtų, ponas pro
fesoriau, paklausti, kokia 
to studento pavardė?

—Tai P. B. toks avingal- 
vis, ponas ministeri.

—Aha, P. B. 
ponas profesoriau! 
jaudink be reikalo.

Už trejeto dienų ir vėl 
toj pačioj Laisvės /Alėjoj 
susitinka ponas profesorius 
poną ministeri.

—Sveikas, ponas profeso
riau.

—Sveikas, ponas ministe
ri.

—Šiandien išrodai links
mesnis, ponas profesoriau, 
gal dėl to, kad jau egzami
nai pasibaigė?

—Dabar tai bent pailsė
siu, kaip žmogus, ponas 
ministeri! Tie egzaminai

Na, sudie, 
Nesi-

lima atsisėsti, nes ne juokais 
rengiamės iš Hartfordo, New 
Britaino, Waterburio užpildy
ti jūsų svetainę.

Norėtųsi ir šeimininkėm 
priminti, kad mes atvykę na
mo nesiskubinsime, tad turėki
te šiltos kavutės ir kitų už
kandžių. Iki pasimatymo!

Laukiantis Laimės

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisvės įstaiga 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

gali

Worcester, Mass.
Sekmadienį, kovo-March 27, Lie

tuvių saloje, 29 Endicott St., įvyks 
Aido Choro pavasarinis koncertas. 
Aido Choro mokytojas Jonas Dirve- 
lis rūpestingai prirengia Aidą ir jo 
paskiras grupes šauniam pasirody
mui.

Šiame koncerte su naujom dai
nom turėsime ir svečių artistų: Al
doną Wallen, montellietę ir So. Bo
stono Broadway vyrų kvartetą.

Koncertas prasidės 2 vai. popiet.
Kviečiame visus Rengėjai

(55-57)

Jei tamsta dar neturi Me» 
telionio knygos “Apie Dievus 
ir 'Žmones,” tai pasirūpink įsi
gyti. Kaina $1.50. Gaunama 
Laisvės knygyne.
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Naujienybe Philadelphijai
Kuri 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 Brooklyno. 
Dalyvaus grupės, duetai ‘ir 

solistai.

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

■tikrai jau man iki gyvo 
kaulo įkirėjo.

—Ar atmeni, ponas pro- 
soriau, studentą P. B., ku
ris nenorėjo Tamstai pasa
kyti, kas paraše “Anykščių 
šilelį”? Iš pradžios jis ir 
mums nenorėjo pasakyti, 
bet kai mūs vyrukai jį ge
rai pakočiojo, tai bjaurybė 
vis tik galų gale ir prisi
pažino, kad jis pats parašė 
“Anykščių Šilelį.0 Mes su 
tokiais paukščiais mokame 
pasikalbėti!

—Kaip tai, ponas ministe- 
ri, — “prisipažino”? Juk 
“Anykščių šilelį” parašė 
Antanas Baranauskas.

—Neklausyk, ponas pro
fesoriau! Jis Tamstai me
lavo, bijodamas pakliūti 
saugumo organams. Jis 
pats, šunsnukis, tai parašė 
ir mes jį dabar už tai už 
grotų patupdėm. Tokiems 
maištininkams tik kalėjime

—Sudie, ponas minister!!
—Sudie, ponas profeso

riau !
Dipukas

Hartford, Conn
Priartėjus pavasariui lyg ir 

atgijome. Jau norėtųsi su vi
sais susieiti, pasimatyti, nes 
per ilgą žiemos sezoną vieni 
kitų gerokai pasiilgome, tuo- 
m i ir artimą draugiškumą at
naujintum e.

Kaip matyt savo pasibrėži- 
mą atsieksime, žadame kas 
sveikas, gyvas vykti Į New 
Uaveną kovo 27 d. čia at
vyksta newyorkieeiai vaidybos 
pastatyti komediją, “Prašvilp
ta Laimė.” Kaip matot turėsi
me progą su menininkais susi
tikti, bet bus1 ir šiaip iš visur 
viešnių, ir svečių. O pati ko
medija bus pažiba tos dienos 
programoje.

Taigi, newhaveniečiai, į sve
tainę suneškite visus suolus, 
krėslus ir ant ko tik bus ga-

I A

Pradžia 7:30 Vakare,., Įžanga $1.00

“Oi Komedija! - Cha-Cha-Cha...”

Gi.

Andriaus Skripkos komedija

“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.
Gegužės-May 1, 4:30 P. M.
Tautiškos Bažnyčios Salėje, 206 Parrish St.

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

tas dienas ir dalyvauti spektaklyje.

3 psl.__Laisvė (Liberty)- Antrad., kovo (March) 22, 1955
■ ■ . ■ • V.



New Wto^a^Zlnloj Viesulas paskandino 
tris darbininkus

Airiai minėjo šventojo 
Patricko diena

Skaisti, 
taikė šiemet

nors šaltoka, pasi- 
kovo 17-ji, kai 

airiai minėjo šventą j Į Pat lie
ką. Vieniems jis šventasis, ki
tiems tautos buvęs vadas, o 
tretiesiems vardan jo yra ge
ra proga paraduoti.

Patricko paradan norinčius 
eiti atleidžia iš mokyklų, 
valdinių darbų taipgi gali 
be atrokavimo iš algos. Iš 
su fabrikų gi išleidžia, tik, 
noma, iš privatinių darbų 
ri išlikti savo kaštais.

eiti 
vi-

tu-

Republikonai priešingi 
nedarbo apdraudos 
pagerinimo punktams 

j
Kalbama, kad republiko- 

nų lyderiai gal perdaug nesi
priešins pakėlimui bedarbiui 
apdraudos davinio iki $36 sa
vaitei. Tačiau tikimasi, kad 
jie kovos prieš kitus Harrima- 
no pasiūlytus 
draudos

Tarpe 
yra:

Duoti
laikytiniams.

Nutrum pinti 
nuo 2() iki 15

Apdrausti ir
laigė 1 i ą d arb in i n k us.

Kiekvienas iš tų punktų 
yra labai svarbus kuriai nors 
grupei žmonių. Gi nutrumpi- 
nimas laiko yra vienu svar
biausiųjų. šimtai tūkstančių 
žmonių, kurie dirba sezoni
nius 
geli 
čių, 
dos 
savaičių.

nedarbo ap- 
pagerinimus.
tų kitų svarbiausių

po $4 per savaitę iš-

Šventojo paradą .jau kelin
ta savaitė garsino bažnyčiose, 
spaudoje, radio ir televizijoje. 
Krautuvėse pardavinėjo ža
lias sagas, gėles, kaspinus, 
skareles, vėliavukes, papar
čius.

Marš uoto jų iš anksto tikė
josi 120,()()(). Po parado vieni 
priskaičiuoja iki 115,000, o 
kiti teigia, kad buvo tiek, kiek 
iš anksto tikėtasi.

Vietinių maršavime dalyva
vo parapijinės mokyklos, gais- 
ragesių būrys, 69-jo pulko 
būrys.

Paradas nebuvo vienų now* 
york iečių. Ištisos parapijinės 
mokyklos atvyko Į paradą iš 
visos plačios apylinkes. Moki
nių muzikantų būriai atva
žiavo net iš Bridgeport ir 
Wakefield, Mass. Studentų 
būrius atsiuntė daugelis kole
gijų iš New Yorko valstijos 
miestų ir net iš Pennsylvani- 
jos.

išdirbio laiką 
savaičių.
mažiausių Įs-

šimtai
kurie dirba 

darbus, Įskaitant ir dau- 
Brooklyno lietuvių kriau- 

negauna nedarbo apdrau- 
čekio, nes neišdirbo

Nepritaria rendą 
iškontroliavimui

20

Tėvai protestuoja 
prieš ragangaudystę 
mokyklose

New Yorko miestinė švieti
mo Taryba 5 balsais prieš 1 
nutarė Įsakyti mokytojams 
tapti išdavinėtojais vieni kitų.

Tarybai posėdžiaujant, gre
tima salė buvo pilna žmonių, 
susirūpinusių pilietinių teisių 
ir laisvių apsauga. Gi lauko 
pusėje pikietuotojai nešė iška
bas, šaukiančias: “Stop the 
Use of the Faceless Infor
mer.’’

Taryba nekreipė dėmesio 
nei į gautus nuo organizacijų 
prašymus. Tarpe kitų, prašiu
sių atmesti rezoliuciją, buvo 
United Parents Association of 
New York. J

Tarpe tėvų ir mokytojų vis 
daugiau ir stipriau keliamą 
mintis reikalauti, kad švietimo 
tarybų nariai būtų renkami, o 
ne ponų skiriami. Rinktos ta
rybos būtų clemokratingesnės, 
sako jie.

Eagle

Rendy raštinė veikia 
ir vakarais

Valdinė valstijos laikinoji 
namams ir rendoms komisija 
gauna daugybę visokiausių 
paklausimų. Dėl to komisija 
atidaro raštinę kartą savaitė
je ir vakarais, antradienį.

Manhattan raštinė, kuri bū
na atdara nuo 6 lig 9 antra
dieniais, randa'si 515 W. 145th 
St. Brooklyne — 304 
Street.

Gubernatorius Harriman pa
lo iškė, jog jis nepatenkintas 
ropublikonų Valstijos Seimelio 
narių užmojumi iškontroliuoti | 
up-state miestų renčias. Jis sa
ko, jog tam “nėra jokios prie^ 
žasties.” Vienintele tam prie
žastimi gali būti tiktai tas, 
kad “tose apskrityse rcndaiT- 
ninkai neturėtų pajėgumo tą 
atmušti."

Atmušimui antpuolio new- 
yorkiečiai turi daugiau pajė
giamo. čia milžiniška daugu
ma gyventojų, yra rendaunin- 

jų nepaklausys, 
liktis

■sekamuose rinki- 
Tad Valstijos,Seimelio 
r e p u b 1 i k o n a i pra d ė j o 
mintį, kad New Yorko 
gal reikėsią rendų

Hollis gyventojų Pinto 
dviejų metų dukrytė Jean mo
tiną išgązdino pasigyrimu, 
kad j) prarijo dvi vinis. Kai 
dviejose ligoninėse tyrimai ne
parodė jos viduriuose vinių, 
mergytė pasisakė, .jog ji taip 
sau pagirdravojo.

BROLIŠKI UNIJISTAI
Transportininkai unijos 

riai suaukojo $2,283.96 unijis- 
to našlei Atėnburgienei. Jos 
vyras, buso vairuotojas, tapo 
užmuštas aųtomobiliaus, kai 
jis ėjo. pagelbėti kito auto su
žeistam asmeniui ant 
Parkway. Septyni maži 
kai likosi be tėvo.

na-

Beit 
vai-

Fulton

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

iš eilės 
teismo 

tebebuvo 
leidė-

kai. Jeigu 
prieš balsavusieji gali 
neišrinktais

1 m uos e. 
nariai 
skelbti 
miestui
kontrolės Įstatymą pa 
giau, o visur kitur iškontro
liuoti.

Rendauninkai sako, kad pa
dalinimas valstijos Į sritis su
silpnins kontrolės Įstatą. Prie 
to, Buffalo, antras didžiau
sias valstijos miestas, kenčia 
stoką namų veik taip 
kaip New York as.

pat,

Knygos leidėjas 
ilgai tardomas

Kovo 17-tą, trečią 
dieną, fed erai iame
New Yorke vis dar
tardomas Albert Kahn, 
jas Harvey Matusowo knygos 
"Fakse Witness." JĮ tardo dėl 
tos knygos.

Knygoje aprašoma, kaip ir 
kokiose sąlygose Matusovvas 
neteisingai liudijo prieš pa
žangiuosius darbininkų vadus 
komunistus ir unijų vadus.

žmonės kalba, jog neatsi
mena, kad būtų buvęs tardy
tas bent vienas laikraštinin
kas ar knygų leidėjas už Ma
tusowo tuos raštus, kuriuose 
jis melavo.

Teatruose
Radio City Music Hali ne

užilgo pradės vaidinti šventiš
kąjį spektaklį, krikščionių ve
lykine tema. Greta rodys ro
mansą "The Glass Slipper.’’

Šiuo tarpu teberodo filmą 
"Hit the Dock.’’

Roxy rodo filmą ‘‘Unta
med.’’ žvaigždžiuoja Tyrone 
Power, Susan Hayward, Rich
ard Egan, Rita Moreno.

Jelkės teisme tapo 
įvardinta daug vyrą

Kovo 16-tą teisme vis dar 
tebetarei ė Pat Ward. Klausi
nėjo vardų visų tų vyrų, ku
riems jinai suteikė perkamos 
“meilės" tuo laiku, kai jinai 
gyveno su Jelke. Ji liudijo, 
kad Jelkė ieškojo jai tokių 
“kostumerių" ir ragino jiems 
“patarnauti." Ją mrveždavęs 
pas sutartuosius. Užleisdavęs 
butą tokiems, kurie neturėjo 
savo vietos.

Iki vakaro iš jos buvo iš
klausinėję vardus dviejų de
šimtų vyrų. Iš jų jinai gavusi 
nuo kiekvieno nuo $59 Iki 
$200, o vienas jai sumokėjęs 
net $500, tačiau atpildo ne
reikalavęs. Matomai, pagailė
jęs, kad jauna, graži mergina 
tuo užsiima, tikėjosi suteikimu 
jai ištekliaus pragyvenimui ją 
išgelbėti.

Byla tebesitęsia.

Stanley Teatre antra savai
tė rodo įspūdingą lenkų filmą 
"Five from Barška Street.’’

Little Carnegie kovo 21-mą 
pradeda rodyti tikroviniai gra
žų, dramatiniai romantišką fil
mą "One Summer of Happi
ness’’ iš skandinavų gyveninio. 
Yra angliškas aiškinimas.

Rep.

POTVINIS SUBVĖJE
Long Island City prie 

St. ir Jackson Ave. trūko di
džiojo vandentiekio dūda. Gre
timos gatvės greit pavirto prū
du, o iš ten gimė gausa van- 
denpuolių ten, kur tik 
skiepas ar kita gelme, 
mė kelis auto.

Independent linijoje 
išvesti 300 keleivių iš 
jusio traukinio.

45th

radosi 
Apsė-

turėjo 
susto-

Eagle streikieriai 
tebepikietuoja

Dienraščio Brooklyn,
streikuojantieji darbininką i 

■ vistiek tebepikietuoja laikraš
čio leidyklą, nežiūrint, kad 

i savininkas1 skelbė, jog laik
raštis daugiau neišeidinčsiąs.

Thomas J. Murphy, Laik
raštininkų Gildijos New Yor
ko skyriaus 
reiškė, jog 41 
kad laikraščio 
mi pasiliuosuoja nuo 
mybės." 
nebandė 
tartis.

Unija 
sustabdyti laikraštį nėra pir
mas. Pirmasis toks grasinimas 
buvo ne tiktai pirm streiko, 
bet ir pirm planavimo strei
kuoti. Tada savininkas1 derėjo
si Eagle parduoti laikraščio 
Herald Tribune leidėjams, ku
rie būtų) Eagle uždarę. Unija 
sako, kad tiktai uriijos užsi
spyrusi kova prieš išmetimą 
darbininkų iš darbo sustabdė 
nuo uždarymo Eagle prieš po- 

{rą metų.
-Unija jau pradėjo atitinka

mus veiksmus gauti nariams 
atstatymo iš darbo 
darbininkams priklausomas 
mokestis, jeigu laikraštį ištie
si! uždarytų.

viršininkas, pa- 
G ii d i ja nesutinka, 

viršenybė tuo- 
tsako-

Kaltina, kad leidėjas 
šu savo darbininkais

sako, kad grasinimas

ir kitas

New Yorke atėjęs Į Cornish 
Aims viešbuti plėšikas tapo 
išgązdintas ir prašalintas be 
grobio. Tačiau už valandos 
sugrįžo drąsesniu1 ir išnešė 
$700.

SUSIRINKIMAI
LLD 1 kuopos susirinkimas 

įvyks kovo 24, 7:30 vakaro, 
L.A.Pil. Klubo patalpose, 280 
Union Avė., Brooklyne. Visi 
nariai prašomi dalyvauti.

Valdyba s'* (55-57)

Smarkiai pūtęs vęjas tre
čiadienį suvilniavo New Yorko 
uoste vandenį i kalnus ir ver
petus. Traukęs keturias pri
krautas pervažas trauklys lai- 
vukas Justine McAllister tapo 
staiga užlietas ir greit pasken
do.

Trys Įgulos nariai šiaip 
taip išsilaikė kalniškėse ban
gose apie 30 minutų iki pribu
vo pagalba. Jie per visus te
turėjo tik vieną Įranki gyvy
bei saugoti. Kitų trijų asme
nų tebeieškojo.

Cor-

Firma atstatys dar 
500 darbininką

Skelbiama, kad Arma
poration ateinančiais 4 mėne
siais atstatys iš darbo dar 500 
darbininkų Long Island šapo- 
se. Firma bėgiu paskiausių 
dvejų metų atstatė apie 2,000 
tenai ir uždarė šapą Brookly
ne.

Sako, kad darbo mažėjimas 
yra pasėka sustabdymo mili- 

kontroles 
buvo at- 
elektris- 

i nuo al
pu denį, 

nereik a-

tariškų gaisrams 
Įrankių. Darbininkai 
statyti, nežiūrint CIO 
tų unijos atsisakymo 
gų priedo praėjusį 
Tuomet aiškino, būk 
lavimu algos pakėlimo pagel
bės firmai “išlaikyti 1 
nes" prieš kitas firmas 
rėti daugiau darbų.

lenkty-
> ir tn-

New Yorke jaunas 
bandė nušokti 
Grupė vyrų jį pagavo ir 
laike.

vyras 
po traukiniu.

su-
Nu vežtas i ligoninę.

Pranešimas
BROOKLYN, N.Y.

Kriaučių Unijos 54 skyriaus 
sirinkimas jvyks kovo-March 
Unijos svetainėje, 11-27 Arion 
Visi nariai ir narės malonėkite 
silankyti.

su-
23, 
Pl.
at-

Sekretorius

Plėšikai bandė žudyti 
apiplėšiamąjį

New Yorko centre tapo api
plėštas deimantais prekiauto
jas Ernest Greenfield. Atra
dę jį vieną jo darbavietėje, 
64 W. 48th St., 11-me aukšte, 
du vyrai jį prismaugė, surišo. 
Sakoma, jog tyčia užgesino 
gaso liepsną. Išnešė apie 25 
tūkstančių vertės turto,

Greenfieldą, jau pusiau be 
sąmonės esantį, rado sugrįžęs 
jo paslas, kuris atidarė langą, 
pašaukė pagalbą. Menama, 
kad pasveiks.

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

DOMESTIC HELP.' Good job, day, 
part and full time. Ref. req. No fecjį 
Apply at any of these offices: Man. 
—250 W. 90th St. Brx.— 29 Ė. Ford
ham Rd.; 1111 E. Tremont Avenue. 
B’klyn — 165 Jeralemon St.; 
Kings H’way. 
Northern Blvd. 
Archer Ave.
NEW YORK STATE EMPL. SER.

(56-57)

1609
Flushing — 137-02 
Jamaica — 146-01

Sveiksta
Frank Dobilas buvo operuo

tas kovo 16-tą. Po operacijos 
jis atbudo stiprus. Atrodo, 
kad operacija bus ' pavykusi. 
Jo lankymas tebėra tomis pat 
valandomis: 2-4 po pietų ir 
6-8 vakaro kas dieną. Randa
si kambaryje 114, Evangelical 
Deaconess ligoninėje, 
Chauncey St., Brooklyne.

A. M.

627

AUKLE — priežiūrai 14 mėnesių 
amžiaus kūdikio ir atlikimui namų 
ruošos darbo. Atskiras kambarys ir 
maudynė. Gera alga, Eastside na
muose. Reikia turėti vėliausius pa
liudijimus (jimant vaikų priežiūros 
paliudijimą). Šaukite BU. 8-7399.

(55-56)

DĖMESIO!

Narnų Darbininkė. Turi mylėti 

vaikus. Atskiras kambarys ir mau
dynė. Dailūs Long 

Gora alga tinkamam

Šaukite: RO.

Island namai.

asmeniui.

6-1252
(54-56)

MALE and FEMALE

HEATHCOTE _
EMPLOYMENT AGENCY V

Poros ar pavieniai. Virčiai, tar- 
i naitės, namų darbininkai. '‘Pilnam 
Į laikui ar daliai laiko. Patyrę ir be 
1 patyrimo. Guolis vietoje ar kitur. 
■ Greitai pristatome j darbą visus.

SC. 3-6160

REAL ESTATE

centro 
kad pei
li geni nę

su kūdi- 
"ccn-

Jauna moteris pagrobė 
kūdikį nuo kitos

Mrs. Josephine Peters prieš i 
trejetą savaičių susilaukė sū- į 
nelio. Aną. dieną pas ją į bu-, 
tą užėjo jauna moteris. Pasi
sakė esanti sveikatos 
atstove. įkalbėjo jai, 
kia kūdiki nuvežti i 
patikrinti sveikatą.

Nuvažiavus abiem
kiu į St. Luke ligoninę, 
Iro atstovė," matomai, gerai iŠ 
anksto žinojusi savo kelius, 
prasišalino su kūdikiu. Moti
na laukia ir nesulaukia kol jos 
kūdikį sugrąžins “iš klinikos." 
Tik daug vėliau1 išryškėjo, kad 
tokio kūdikio klinikoje nėra, 
nebuvo..

’F
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ŽYMŪS SOLISTAI:

<♦>

<♦>

<♦>

Frank Balevičius
Koncerto Akompanistas

SUZANNA KAZOKYTe
Dramatiškas Sopranas

AUGUSTINAS IEŠMANTĄ
Baritonas

<♦>

<t>

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

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. 42nd 

N. Y. C.

**++4‘**H*++*H**^^

MATTHEW A.
BUYUS
(BUYAU8KA8)

________ _______ ’ , v ■ ■ ———p.Koncertas
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.

Sekmadienio

Programoje dalyvauja

ipgi Aido Choro Vyrų ir Moterų 
chorai dalyvaus programoje

VIETINIS AIDO CHORAS 
Vadovaujamas Mildred Stensler

IŠTRAUKA Iš OPEROS
“BAITAIS DAKTARAS”

Itinys Gražiausių To Veikalo Dainų

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

Prašome įsitemyti dieną ir laiką, kad nepraleisti šios puikios progos

Balandžio 
April, 1955

Labai laukiame svečių iš artimosios 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.

PARDUODA SAVININKAS. — 
THROGGS NECK (Judge’s Beach). 
5 rūmų namas, Bungalow styliaus. 
Ištaisytas rūmas skiepe, maudymui
si ir žuvavimui patogumai. Naujas 
RCA Estate gas pečius, šaldytuvas 
ir 20 kubiškų pėdų upright freezer.

! $13,000. Tel. UN. 3-3479
(56-62)

Attention. Sacr. sale by owner. 
Immediate possession. Port Wash
ington. Elegant home, too 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. After
noons PO. 7-0886. Evenings EN. 9- 
2355.

(51-57)
Brooklyne šuo įkando 6 me

tų berniuką. Nežiūrint atsišau
kimų per spaudą ir. radiją, sa
vininkai neatsiliepia. Vaikai 
turės kęsti baisiai skausmin
gus jčirškimus apsaugai nuo 
pasiutimo ligos.

Už GINČĄ ANT KELIO

Eugeno Geraci, 22 m., tapo 
nuteistas neribotam laikui j 
Elmira pataisų kalėjimą. Ji 
kaltino, kad jis nesiskaitė su 
Įsakais policisto Eisenberg, ku
ris nušovė jo draugą marinin- 
,ką James Nicolli. Geraci va
žiavo sykiu su Nicolli, kai po- 
licistas juos sustabdė ir Nicol
li nušovė.

THORNWOOD VIC—RANCH, nau
jas vasarnamis, graži apylinkė. 
mailės nuo Hawthorne Circle. 1 «r* 
ras žemės, 84 pėdų ilgio, akmeniniu 
frontu, solarium, barbeque. Gyvena
masis—valgymui rūmas, ugniavietė. 
Virtuvė, Nook ir pantry. 3 miegrū- 
miai, 2 maudynės, 2 atviri porčiai. 
Aliejaus Šiluma, pilnas skiepas, 2 ka
ram garadžius. Prašo $37,000.

H Y. 2-4354 po 5 P. M.
(52-58)

PARDUODA SAVININKAS—-HUN
TINGDON. Užėmimas gegužyje. 8 
rūmų, 4 miegrūmių namas. 2 ištai
syti bathrūmiai. Dubiltas garadžius, 
screened patio, ugniavietė. 140x120 
plot. Storms & screens. Aliejus, kar
štas vanduo. Busas j mokyklą. Ide* 
ališkas didelei šeimai. Pilna kaina 
$20,990 ($14,060 mortgičius). Pa
matymas pagal sutarti.

HUNTINGDON 4-5679-R.
(52-58)\

PARDUODA SAVININKAS — 
MASPETH. Medinis namas su 
krautuvei patalpa and Grand Ave. 
4 rūmai užpakalyje krautuvės, 8 
rūmai viršuj. Ant 25x100 loto. 
Prieš Bank of Manhattan. Edward 
Pazderskf, 65-55 Grand Avenue. 
Tel EV. 2-8204.

(54-56)

st.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

NUPIGINTAI PARDUODA SAVI

NINKAS— Yonkers Park Hill sek
cijoje. 3 aukštų, 14 rūmų (5,5,4), 
4 maudynės, puikiausiose sąlygosi 

• Reikia pamatyti, kad įvertinti. Del 
pasitarimo šaukite: YO. 5-5298 

(54-56)

MALVERNE. Gera sekcija. Cape 
Cod. Parduoda savininkas. Field
stone ir iš mūro bungalow. Didelis 
plotas, 4 dideli kambariai apačioj; 
du viršuj. Ištaisytas (mahogany) 
basementas. Aliejus. Pilnai insulat
ed. Comb, langai, daug priedų. Arti 
stoties, mokyklų, bažnyčių ir pirki
mo centro. $18,750. Lynbrook 9-5167 
arba MA. 5-2264.

(55-56)

ROCKVILLE CENTRE
Kont rektoriaus Nuosavas Namas 

Riverside Drive, AA1 rezidencijinė 
sekcija, Moderninis Colonial • lotas 
70x80 pėdų; didelis šviesus gyvena
masis rūmas, valgymui rūmas, du 
miegrūmiai, nauji divonai, spalvuota 
vonia, virtuvė su jbudavotu pusry
čiam nook; cementinė prieplauka su ' 
Davits ir ^vėliavai stulpas. Stiklu 
uždaras maudynių rūmas, 2 aukštų 
mūrinis garadžius 22x30 pėdų, šil
tas vanduo, aliejus. Gražus kiemas, 
modeliai ir sodas. Ištaisytas skie
pas su modernine skalbykla, šildy
tuvas. Erdvus-jeinamas drabužiam 
medeliai ir sodas. Ištaisytas^ skle- 
veidrodžiai bar rūme. Raštinė fc'i 
bookcases. Taipgi apartmentas vir
šuj, 4 rūmai ir vonia. Ideališkas del 
daktaro. $25,000.

RO. 6-2827
(55-57)
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