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KRISLAI
Argi tik Maskva tegali?
Ruošiasi festivaliui.
Dar apie tą iškilmę.
Nebevalia nė kalbėti.

Rašo A. Bimba

Mano buvo atspėta: kryžio
kai jau suriko: “Aišku, kad 
tail Maskvos, o ne vyskupų 
balsas. ^Maskva tik panaudoja 
juos, kaip garsiakalbį, savo 
melui skelbti” (Naujienos, ko
vo 23 d.).

Kalba eina apie Lietuvos 
vyskupų kreipimąsi į tikin
čiuosius.

Pagal šitą menševiku redak
toriaus filosofiją, tiktai Mas
kva tegali ir temoka kalbėti

tame Lietuvos vyskupų atsi
šaukime tiktai prieš karą ir 
už taiką tekalbama.

lai juk yra diaziaussias 
Maskvos garbinimas.

Nejaugi Grigaitis patapo 
“Maskvos agentu?”

.vi aGraž ia i, rū pešti n ga i
ruošiamasi rytinių valsti jų me
no festivaliui. Ypatingai smar
kiai bruzda Brooklyno ir apy
linkės menininkai. Aido Cho
ras ruošiasi sušilęs. Jo moky
tom Mildred Stensler visiems, 
taip sakant, “ant kulnų lipa.”

Girdėtis, kad šiame festiva
lyje, kuris, beje, įvyks gegu
žės viduryje, gerą atstovybę 
turės -Connecticut ir Massa
chusetts.

O kaip su Chicaga? Man 
atrodo, būtų labai gražu, jei
gu ir čikagiečiai pasirodytų.

Dienrašččio Laisvės metinės 
vaišės jau čia pat, jau atei
nantį sekmadienį. Iš paskelbi
mu jau matome, jog bus duo
tas nepaprastai įdomus ir įvai
rus koncertas.

Turėkime mintyje dalyvau
ti. Paraginkite dalyvauti savo 
artimus ir pažįstamus. Vi
siems visko užteks.

prasideda Laisvės fi- 
stiprinimo vajus, 

dešimt tūkstančių do-

Be to, visi turėkime minty
je, jog su balandžio 1 d. ofi- 
ciališkai 
nansinio 
Tikslas : 
lerių.

Idiomų: kuri kolonija bus 
pilnutinė pasirodyti ?

Skaičiau, kad mūsų gerieji 
laisviečiai usteriečiai jau turi 
ir kvotą pasiskyrę. Jie duosią 
savo dienraščiui penkis šimtus 
dolerių.

Dar nesimato kitų kolonijų 
kvotų.

Daugiausia, žinoma, tikima
si iš brooklyniečių. Neabejo
ju, kad ir šiemet šios apylin
kės dienraščio prieteliai 
'stovės pirmosiose eilėse.

Du įžymūs mokslininkai Co- 
lorados valstijoje prasitarė, 
kad tie atominių bombų sprog
dinimai stato į pavojų Ameri
kos žmonių sveikatą ir ateitį.

Ant jų užgriuvo Colorados 
gubernatorius Mr. Johnson ir 
reikalauja juos suareštuoti ir 
nubausti. Jie esą 
priešai!'

Amerikos

prasidėjo
Workers

Vakar Clevelande
United Automobile 
unijos konvencija.Tai didžiau
sios svarbos sąskridis. Susirin
ko pusantro tūkstančio dele
gatų. Ji® atstovauja pusantro
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Bulganinas pasisakė 
už "4" konferenciją
Tarybą Sąjungos premjeras sveikino J. A. V. 
prezidento mintį apie konferenciją dabar;
Sovietai visuomet to norėjo, tvirtina jis

Maskva.— Tarybų Sąjun
gos premjeras Bulganinas 
pasikalbėjime su Tass ko
respondentu sakė, kad jis 
sveikina prezidento Eisen- 
howerio pasiūlymą laikyti 
“Keturių Didžiųjų” konfe
renciją. Jis pridėjo, kad 
tai jau senokas Tarybų Są
jungos pageidavimas. Bul
ganinas sakė, kad “tarybi
nė valdžio, kaip praeityje, 
taip dabar laikosi palan
kiai link tokios minties...”

Sąjunga ir oficialiai jau 
kvietusi tokią konferenciją 
laikyti.

Kai žinia apie Bulganino 
pasisakymą buvo pranešta 
Washingtone, valstybės de- 
partmentas tuojau išleido 
pareiškimą. Pareiškime tarp

16 mėty berniukas liks kaip 
politinis tremtinys Berlyne

Berlynas. — Valerijus A. 
Lysikovas, 16 metų berniu
kas, perėjo į amerikiečių 
zoną Berlyne ir nutarė lik
ti Vakaruose. Jo tėvas ta- į 
rybinis aviacijos karinin
kas. Lysikovas sakė, kad 
jam nepatinka tarybinė sis
tema ir jis nori gyventi Va
karuose.

at-kitko sakoma, kad “mes 
sargiai studijuojame prem
jero Bulganino pareiškimą 
ir to pareiškimo reikšmę. 
Bendrai mes tą pareiškimą 
sveikiname.”

(Senato užsienio reika
lų komisijos pirmininkas I 
George pakartojo savo nuo-! 
monę, kad dabar laikas ei- i 
ti nuo žodžių prie darbų,— ( 
rengti tokią konferenciją.) i

Taip vadinamos so
- krikščioniškos par

Klerikalai sako, 
kad jų riaušes 
“pasisekusios”
Briuselis. — Belgijos kle

rikalai rodo didelį pasiten
kinimą jų surengtomis riau
šėmis, 
cialiai
tijos viršininkai paskelbė, 
kad jie pilnai patenkinti de
monstracijomis Briuselyje. 
Valdžia buvo tas demon
stracijas uždraudusi, bet 
klerikalai visvien demon-. 
stravo, sukeldami riaušes.

Valdžia sako, kad apie į 
60,000 klerikalų ' šalininkų į 
demonstravo, pastatė bari- i 
kadas gatvėse ir puolė po-; 
liciją. Keliasdešimt asme
nų sumušta ir apie du šim
tai buvo suimti, bet tik 15 |

Praeitos savaitės pabai- bus teista.
goję amerikiečiai Vakarų 
Berlyne leido Lysikovo tė
vams su juo pasikalbėti ir 
bandyti jį Įtikinti grįžti 
namo. Susitikimas įvyko 
amerikiečių valdiškoje raš
tinėje. Jaunasis Lysikovas 
apsiverkė, matydamas savo 
motiną, bet visvien atsisakė 
grįžti.

Lysikovo tėvai sako, kad 
jis pabėgo ne politiniais su
metimais, o dėl nepasiten
kinimo mokykloje. Jie sa
ko, kad jis turi tik 16 me
tu, nors pats Lysikovas tei
gia, kad jam 17.

Kataliku laikraštis “La i
I

Libre Belgique” sako, kad | 
demonstracija buvo didelis; 
pasisekimas. Valdžios vi
daus reikalų ministras Pi
erre Vermeylen, iš kitos 
pusės, sako, kad klerika
lams nepasisekė.

Demonstraci jos,ir riaušės 
buvo klerikalų surengtos 
kaipo protestas prieš val
džios nutarimą sumažinti 
valdiškas stipendijas kata
likų mokykloms. Belgijos 
valdžia dabar yra socialis
tų ir liberalų koalicija.

Vajus sukėlimui L a i s v ei 
$10,000 vasarinio fondo
Šią savaitę pradedamą vajų sukėlimui $10,000 fon

do, užtikrinimui dienraščiui gyvavimo šią vasarą. Va
jus prasideda 1 dieną balandžio ir baigsis su viduriu lie
pos mėnesio. Bėgiu trijų mėnesių turime sukelti $10,000.

Nusistatymas sukelti $10,000 yra labai rūpestingas 
dalykas. Aišku, bus labai sunkus darbas, tačiau be tiek 
finansinės pagalbos dienraščio išlaikymas yra neįmano
mas. Tą liūdną faktą pabrėžiame labai rimtai ir pra
šome visuomenės rimto dėmesio šiam svarbiam reikalui.

.Didesnės ir mažesnės kolonijos turi budėti fondo 
sukėlimui. Reikia rengti pramogas, reikia rinkti aukas 
fondo sukėlimui, ir labai turime rūpintis gavimu naujų 
skaitytojų. Visokiais padoriais būdais, kas tik kai]) su
mano, reikia darbuotis sukėlimui finansų.

Kokiais sumanymais ir būdais mes nesidarbuosime, 
vistiek svarbiausias fondo sukėlimui šaltinis yra aukos. 
Todėl, gerbiamieji, be agitacijos, patys supraskime, kad 
šiemet turime aukoti po daugiau, negu iki šiol aukoda
vome. Nes dėl vėlyvo amžiaus Laisvės patrijotų skaičius 
mažėja su kiekvienais metais, ir todėl, reikiant sukelti 
toki pat fondą, kaip anksčiau, turime duoti po daugiau.

Suprantama, kad iš pensijų gyvenantieji mažai tegali 
finansiniai paremti apšvietus reikalą, nors jie ir labai 
norėtų. Tačiau yra gerokas skaičius Laisvės patrijotų. 
neblogai finansiniai „pasilaikančių. Jie lengvai galėtų 
prisidėti su šimtine šiam taip labai svarbiam reikalui. 
Tikrai reikia stambesnių aukų, ir jeigu jų nebus, aišku, 
dienraščio neišlaikysime.

Visi suprantate svarbą išlaikyti dienraštį, tad visi 
turime prisidėti su stambesne parama tam svarbiam 
reikalui. Todėl*.prašome dėmesio geriau finansiniai pa
silaikančių žmonių į padėties rimtumą, ir prašome stam
besnėmis aukomis Šiemet prisidėti išlaikymui l aisves 
dienraščiu.

Šiomis dienomis Laisvės iždas yra labai silpnas. To
dėl prašome stoti į vajų tuojau, ir kiek sukelsite finan
sų, prašome greit prisiųsti. Neatidelidkitę darbo ant 
toliau, nes atidėliojimas yra apsileidimas ir netinka dar
bininkiškam judėjimui. Veikime tuojau, ir veikime sku
biai !

Pilniausiai pasitikime visuomenės įvertinimu apšvie- 
tos ir neabejojame, jog fondas bus sukeltas. Momentas 
dabar labai svarbus, dienraštis turi gyvuoti, ir visuomene 
pasirūpins, kad jis gyvuotų.

Laisves Bendrovės Direktorių Taryba

Žiema sugrįžo - ir dar kaip!

Metai 44-tieji, Dienraščio 36-tieji.

Clevelande atsidarė 
UAW suvažiavimas

i Reutheris kalbėjo apie kovą už metinę algą ir 
pastangas dėl taikos; protestuota prieš 
kairiųjų Kanados delegatą neįleidimą į J. V.

Clevelandas. — Sekma- 
' dieniu atsidariusiame auto- 
i darbininkų unijos (UAW- 
i CIO) suvažiavime įvedamą- 
i ją kalbą pasakė UAW pre- 
I zidentas Reutheris. Jis sa- 
i kė, kad kova už metinę al- 
I gą, kuri dabar pradedama, 
i vra kova už geresnį gyve- 
i nima darbo žmonėms. Me- 
' tinę alga neišriš visų klau
psimų, sakė jis, bet tai bus

Pranešama,, kad

Saigon o centre
Saigonas. — Padėtis Pie

tiniame Vietname yra visai 
pakrikusi. Mūšiai vyksta 
pačiame sostinės centre ir 
dar sunku pasakyti, kas 
kontroliuoja miestą, nors 
Diemo valdžia skelbia, kad 
ji ima viršų. Partija-sekta, 
kuri kontroliuoja Saigono 
policiją, buvo užėmusi eilę 
valdiškų pastatų, bet Diemo 
valdžia pasiuntė parašiu-

mė.
•Vienok, premjero priešai 

t e b e k o n t r o 1 i u o j a daugumą 
policijos stočių ir mieste

gos valdžios. Kas dedasi 
provincijoje ir kiek terito
rijos kontroliuoja valdžia, 
čia nežinoma, nes visokie 
kariniai vadai kasdien per
simeta iš vienos pusės į ki-

didžiulis žingsnis už ger
būvi.

Bet gerbūvis ir darbo už
tikrinimas nieko nereikštų, 
jeigu mūsų miestai kare bū-

theris sake, kad unijistų už
davinys yra daryti pastan-

Su va ž i a v i m e d a ly va u j a 
3.100 delegatų.

Pradedant suvažiavimą 
buvo pranešta, kad Jungti
nių Valstybių pareigūnai 
neįleido šalin keturių Kana
dos Windsor o Fordo dirb
tuvės 200-to lokalo delega
tų. kurie žinomi kaip kovin
gi kaimiečiai. Suvažiavimas 
tuojau vieningai priėmė

40 proc. Suomijos unijos na
rių pritaria komunistu idėjai

Helsinkis. — Komunistų 
Įtaka Suomijos darbo unijo- 

dabar yra aukštesnė, ne
gu bile kuomet po praeito 
pasaulinio karo. Patys So

Suomijos 
komunis-

Hong Kongas. — 16 bri
tų biznierių, kurie atstovau
ja 11 Britanijos firmų, trau
kiniu išvažiavo Liaudies Ki- 
nijon. Jie ten tarsis su Ki
nijos prekybos ministerijos 
pareigūnais. Tai neoficia- 
liška prekybos delegacija, 
bet ji turi britų valdžios 
pritarimą.

New Yorkas. — Ameri
kiečių ekspedicija tikisi pa
siekti šiaurinį ašigalį ba
landžio šeštą ir ten Įsteigti 
mokslinę bazę. Tai bus ly
giai 45 metų po sėkmingos 
Pelny ekspedicijos. Dabar
tinė ekspedicija nuskris or
laiviu.

siautė tokios sniego pūgos, ■ 
kad policija sulaikė susisie
kimą vieškeliuose. Vieto
mis vėjas sunešė 11 pėdų i 
gilumo sniego pusnis.

i
Pačiame New Y o r k o 

• mieste sekmadienį 15,000 
graikų maršavo 5-tąja Avė., 
minėdami Graikijos nepri
klausomybės 134 metų su
kaktį. 'Nežiūrint šalčio, hnt 
kai kurių flotilų radosi pus
nuogės merginos kaip tra
dicija panašiuose paraduo
se.

Washingtonas. — Senato
rius Lehmanas sako, kad 
Kinija turi teisę atsiimti 
Matsu ir Quemoy salas.

milijono organizuotų darbi
ninkų.

Konvencija svarstys unijos 
reikalavimą metinės algos sis
temos įvedimo automobilių 
pramonėje.

Visi Amerikos dirbantieji 
linki automobilistams geriau
sio pasisekimo tose garbingo
se pastangose.

Washingtonas.— Kongre
so narys Adam Clayton 
Powell, demokratas iŠ New 
Yorko, negras, tikrai vyks 
į Azijos - Afrikos konferen
ciją, kuri balandžio 18 atsi-i 
darys Badunge, Indonezijo
je. Jis ten dalybaus kaip 
stebėtojas.

Budapeštas. — Vengrijos 
komunistų vadas Rakoši sa
kė, kad valdžia duos dau
giau paramos smulkiems 
pavieniams valstiečiams.

New Yorkas.—Balandžio 
mėnesiui artinantis, savaitė 
po oficiališko pavasario at
ėjimo, žiema sugrįžo su pil
na jėga ir vėl apvaldė di
džiausią dalį Jungt. Valsty
bių. Nuo Colorado iki Maine 
ir nuo Kanados sienos1 net 
iki Floridos Šiaurinio pa
kraščio, šaltis, sniego pū
gos ir vėjas atgal nuvijo 
pasirodžiusį pavasarį.

Labai daug žalos sugrį
žusi žiema padarė vaisiams. 
Apskaičiuojama, kad prida
ryta žala yra $48,000,000 
vertės. Septyniose pietinė
se 'valstijose šaltis beveik 
visai sunaikino šių metų 
persikus (“pyčius”), kurių 
žiedai sušalo.

Audros siautė Atlanto 
vandenyno pa k r a š t y j e , 
Meksikos įlankoje ir Michi- 
gano ežere. Visur pakraš
čio sargybos laivai turėjo 
gelbėti žvejams ir sporti
ninkams, kurių laiveliai ra
dosi pavojuje.

New Yorko srityje siautė 
50 mylių per-valandą/grei
tumo vėjai, kurie pridarė 
nemažai žalos, nulauždami 
televizijos antenas, iškabas 
ir taip toliau. ' •

Adirondacks kalvų srity- kalų ministras atvyko iš 
je į šiaurę nuo New Yorko Italijos j Washing tonų.

Paskutiniai
pranešimai

Lincoln, Nebraska. — 
kaliniai pradėjo sukilimą, 
užsibarikadavo, i r kaipo 
įkaitus laiko du sargu.

9

Paryžius. — Nors senatas 
ratifikavo Vokietijos gin
klavimo sutartį, liaudis to 
niekad neratifikuos, sake 
komunistų laikraštis 
“ll’Humanite.”

Washingtonas.’ — Prem
jeras Scelba ir užsienio rei-

lyje bendrai.

Komunistų įtaka unijose 
dabar -auga, sako spauda. 
Komunistai a g i t u o j a už 
aukštesnes algas, bet soci
aldemokratai teigia, kad

infliaciją šalyje.

kad bent 40 V 
unijistų pritaria 
tams ir balsuoja už komu
nistinius kandidatus unijos 
valdybose.

Bet socialdemokratai dar 
vis turi viršenybę: daugu
ma .uniiistu dar balsuoja už 
i uos.
Planas sudaryti pertvarą 
tarp francūzy ir vokiečių

Oldenburgas. Vak. Vokie
tija.—Taip vadinamos Lais
vųjų Demokratų partijos 
suvažiavime buvo iškelt? 
mintis, kad būtų geras da
lykas sudaryti teritorinę' 
pertvarą tarp Vokietijos ir 
Francūzijos. Ta pertvara 
susidėtų iš neutralės ten
to rijos-valstybės. kuria su
darytų Saaro kraštas, Luk- 
semburgas ir Elzaso bei Lo
taringijos dalys. Saaro kraš
tas dabar yra laisva terito
rija po Francūzijos globa. 
Luksemburgas nepriklauso
ma mažiukė valstybėlė, o 
Elzasas ir Lotaringija pri
klauso Prancūzijai, nors 
dauguma žmonių ten kalba 

ver-! vokiškai.

Suomijos streikieriai gavo I 
nemenką algos paaukštinimą Į

Helsinkis. — 20,000 vai-i 
džios tarnautojų, tarp jų: 
geležinkeliečiai, laimėjo; 
streiką, kuris tesėsi dvi sa- Į 
vaiti. Streikieriai reikalą-; 
vo algų pakėlimo ir laimėjo j 
viską, ko reikalavę.

Premjeras Kekkonen bu-' 
vo pareiškęs, kad jis 
čiau pasitrauks iš valdžios, 
negu leis pakelti algas, bet, Sirijos studentai pravedė 
tai buvo tušti grasinimai,! 
nes algos pakeltos, o jis lie-; 
ka premjeru.

Streikui vadovavo kai 17- • 
sis unijos sparnas, — ko
munistai ir kairesnieji so
cialdemokratai.

Londonas. — 5,000 londo- ■ 
niečių dalyvavo demonstra-j 
cijoje prieš .atomines bom
bas. Masinis mitingas po

i to įvyko Trafalgar aikštėje.

demonstracijas prieš paktą
Damaskas. — 15,000 Siri

jos viduriniu mokyklų mo
kinių apleido savo klases, 
protestuodami prieš pro- 
amerikonišką Sirijos-Egip- 
to-Arabijos paktą. Protes
tuojantieji stu d e n t a i su
rengė demonstracijas.

Prie to pakto planuoja 
prisidėti ir Jemenas.

ORAS NEW YORKE 
Giedra, kiek šilčiau.

/
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VIENO ASMENS VAIDMUO
PREZIDENTAS EISENHOWERIS daugelį nuste- 

bino savo naujuoju žygiu. Jis savo kabinete padarė nau
ją vietą. Jon pastatė įžymųjį republikonų veikėją ir 
labai troškusį būti republikonų partijos kandidatu į 
prezidentus Harold Stassen. Jo misija būsianti darbuo
tis taikos ir nusiginklavimo srityje. Nauja vieta, nau
jas dalykas. Tuo savo žygiu prezidentas dar kartą įro
dęs savo giliausią troškimą pasaulinės taikos.

Visa tai gerai. Šis prezidento poelgis yra žygis 
gerojon pusėn.

Bet argi vienas asmuo, sėdėdamas kabinete ir sau 
galvą sukdamas apie prašalinimą karų ir užtikrinimą 
taikos, išgalės ką nors konkretaus pasiekti? Vargiai.

Čia mes turime reikalą su politika. Svarbu, ne ką 
Stassenas galvos ir planuos, bet ką veiks ir darys pats 
prezidentas, jojo vadovaujama vyriausybė. Stassen pa
darymas nusiginklavimo bei taikos ministru pasibaigs 
tiktai žmonėms akių muilinimu, jeigu vyriausybės po
litikos gairės nebus pakeistos. O tas gaires nustato ir 
nustatys ne Stassenas, bet Eisenhoweris ir Dulles.

Kokia nauda bus iš Stasseno dūmojimo apie taiką, 
jeigu viena po kitos Ne vados dykumose bus sprogdina
mos atominės bombos su tikslu surasti dar baisesnius 
amsinio žudymo pabūklus ir išgąsdinti visą pasaulį?

PREMJERAS SCELBA
DABAR jau tikrai žinome, kad turėsime dar vieną 

nepaprastą ir žymų svečią. Juomi bus Italijos premjeras 
Scelba. Jis pribūna su svarbia misija: iš vienos pusės, 
gauti nemažai dolerių, iš kitos pusės—pavesti Amerikos 
kapitalui eksploatuoti naujai atrastus Italijoje žibalo 
šaltinius. Beveik galima užtikrinti, kad ponas Scelba 
neišvažiuos tuščiomis rankomis.

Kaip su Italijos žmonėmis? Ar jie pritaria šitai sa
vo premjero misijai?

Tiesa, išvakarėse savo kelionės, Scelba laimėjo par
lamente daugumos pritarimą ir pasitikėjimą. Už jį bal
savo krikščionys demokratai, dešinieji socialistai ir dar 
kelios kitps grupės. Bet jo visai misijai griežtai prie
šinosi dvi didžiosios Italijos dirbančiųjų partijos—So
cialistų Partija ir Komunistų Partija. Jos nepajėgė par
lamente sudaryti daugumos, bet niekas neabejoja, jog 

’. jos turi savo pusėje nusveriamą daugumą Italijos dir- 
. pančių jų.

Todėl premjeras Scelba čionai pribuvęs nekalbės Ita
lijos liaudies vardu. Jis galės kalbėti tiktai Italijos 
buržuazijos vardu.

Trumpa apžvalga A. Metelionio knygos 
64Apie dievu s ir žmones”

Dar būdamas Floridoj 
perskaičiau A. M. Metelio
nio knygą “Apie Dievus ir 
Žmones,” kurią atspausdino 
“Laisvė.” Trumpai ir aiš- 
kiaUpasakius: tai knyga, 
kokios dar nebuvo lietuvių 
literatūroje, įskaitant ir pa
čią Lietuvą, nors ten yra 
įžymesnių rašytojų. Mete
lionio knyga yra naudinga 
ne tik Suvienytų Valstijų, 
Pietinės Amerikos ir Kana
dos lietuviams, bet yra tin
kama pasiųst ir Lietuvon ir 
paskleist tarpe tų žmone
lių, kurie dar lanko baž
nyčias ir meldžiasi prie die- 

| vo ir panelės “švenčiau- 
; sios.” Perskaitę tą knygą, 
gal jie pradėtų galvoti ir 

I pamatytų, kokią klaidą jie 
darė ir skriaudė save įti
kę d a m i kunigų s kelbi.a- 
miems burtams —apgavys
tei.

Niekas taip aiškiai nepla
kė ir neplaka religinių 
dogmų, kaip A. Metelionis 
savo knygoje! Toje knygo
je yra pažymėti metai, 
skaitlinės ir žmonių'(popie
žių ir kitokių krikščionių) 
pavardės, ir kaip jie žiau
riai elgėsi, plėsdami savo 
krikščionybę, ir tt. Parodo, 
kaip ir kodėl senovės žmo
nės tikėjo pirm krikščiony
bės i dievus; kokius dievus 
jie turėjo ir garbino, ir kaip 
krikščionys pasiskolino-pa- 
veldėjo nuo puslaukinių 
žmonių visokius burtus ir 
pritaikė savo religijai; ir, 
pagaliau, kaip ir kode] 
krikščionys pasiskyrė sau 
vieną dievą “trijose ašako
se” — Jehovą, kurio niekas 
nematė ir nežino, ir kurio 
nežinojo senovės stabmel
džiai .pagonys. Reikia žino- 

; ti, kad ir lietuviai senovėje 
i buvo pagonys ir nieko ne
žinojo apie krikščionių die
vą.

uždirbtus dolerius, kurie 
jiems patiems yra labai rei
kalingi kaip naujakuriams. 
Dipukai, daugumoje, yra 
jauni, energingi vyrai, mo
terys ir merginos. Jie bū
tinai turėtų pasiskaityti 
Metelionio knygą, tuos ne- 
sumušamus faktus prieš iš
galvotas religijas.

Apart kitų dalykų, toje 
knygoje randasi faktai ir 
apie Lietuvos apkrikštiji
mą; kokie buvo kunigaikš
čiai ir priežastys Lietuvos 
apkrikštijimui; kiek daug 
žmonių išžudyta kovoje su 
visokiais kryžiuočiais, kiek 
gyvų žmonių ant laužų su
deginta! Daug žmonių ne
žino, kad lietauviai ir že
maičiai nebuvo krikščionys, 
ir kad tik ugnim ir kardu 
jie buvo priversti priimt 
krikščionybę. Daug žmonių 
mano, kad lietuviai, kaip ir 
kitų tautų žmonės, buvo 
paties dievo sutverti krikš
čionimis. Todėl reikia skai
tyt Metelionio knygą ir pa
sisemt žinių apie tas bai
senybes, kokias vykdė reli- 

kodėl

BRITANIJOS DABIEČIAI
BRITANIJOS darbiečiai pasidalinę į dvi grupes. 

Dešiniajai grupei vadovauja Attlee, o kairiajai—Bevan. 
Kaip atrodo, tai šitas pasidalinimas kaskart vis labiau 
aštrėja. Dešiniųjų pasielgimas su Bevanu, išmetant jį 
iš parlamentarinės frakcijos, nepagerino padėties, — 
tiktai dar labiau paaištrino. Jau buvo pradėta rimtai 
kalbėti apie Darbo Partijos susiskaldymą. To, matyt, 
pabijojo ir Attlee. Taip aiškinamą jo staigus susilai
kymas Bevaną mesti laukan iš partijos. Jis savo ko
legoms patarė nuo to kraštutinio žygio susilaikyti, nors 
Bevano pašalinimo iš partijos, sakoma, griežtai reika
lavo.dar ir už Attlee dešinesnė grupė, kuriai vadovauja 
Morrison.

•Kaip ten nebūtų, Darbo Partijos suskilimas būtų 
tragedija. Tokiu susiskaldymu laimėtų konservatoriai. 
Jie to laukia ir tikisi. Sakoma, kad Churchill ir Eden 
galvoja apie ankstyvų paskelbimą naujų rinkimų. Jie 
būdami vieningi lengvai supliektų pasidalinusius dar
bščius.

KOVA UŽ METINĘ ALGĄ
NEUŽILGO prasidės vystytis didžiulės svarbos įvy

kiai Amerikos automobilių gamybos pramonėje. Pla
čiai kalbama, kad šį sykį United Automobile Workers 
unija griežtai pareikalaus įvedimo metinės algos siste- 

y mos visoje toje pramonėje. Kaip ir visuomet, pirmiau
sia unija susikirs su General Motors ir Ford korporaci
jomis. Kiek vėliau seks Ghryslerio korporacija.

.Reikalavimas metinės algos įvedimo yra istorinis 
y įr šiais laikais svarbiausias reikalavimas. Kaip šian- 

* , dien dalykai stovi, tai Amerikos darbininkas neturi jo
kio užtikrinimo, rytoj arba poryt jis dirbs ir turės 

/ ■ iš ko valgį nusipirkti, rendą pasimokėti, drabužius įsi
gyti. Samdytojas neima jokios atsakomybės. Šiandien 
tu jam reikalingas, jis tau darbą duoda. Rytoj išmes 
iš darbo ir nebemokės algos.

-4 Jeigu automobilistų unijai .pavyktų priversti di
džiąsias tos pramonės korporacijas įvesti metinės, ga- 

; rantuotos algos sistemą, tas reikalavimas neišvengiamai 
persimestų į kitas pramones. Ją pasektų kitos galingos 
darbo unijos. Laikui bėgant šitas klausimas iškiltų ir

vą. Tad, pagal bibliją ir! 
krikščionių religiją, visi tie; 
senovės lietuviai, ir dar did- | 
vyriai, turėtų būti pekloje!; 
Ar jie ten yra? Skaitykite 
Metelionio knygą, ir suži
nosite. Sužinosite, kad ir i 
tokios peklos su velniais ir i 
Liuciperium nebuvo ir nė-; 
ra, kad religija yra tik di
delė apgavystė žmonių tam- 
sinimui ir išnaudojimui.

Naudinga dipukams
Kiek jau žinoma, dipukai, 

atvažiavę į Suvienytas Vals
tijas ar Kanadą, kurie 
yra pasimokinę, o tūli gal 
bemoksliai, beveik visi 
yra religiniai, išauklėti su 
kryžiais ir rožančiais. Jie 
eina į bažnyčias, poteriau
ja ir tiki kunigų pasakoms 
apie dievą, pragarą ir tt. 
O kunigai ir visokie kitokie 
religiniai kryžiokai pasi
stengia juos kiršint ir siun- 
dyt prieš kitaip manančius 
žmones lietuvius. Su religi
jos įrankiu iš tūlų geru 
žmonių (dipukų) padaromi 
baubliai, kurie, apgindami 
dievą, ėjo pikietuot lietuvių 
svetaines ir piknikų vietas, 
sukeldami triukšmą ir žmo
nių pasipiktinimą.

Tad, reikia stengtis kuo 
daugiausia paskleist Mete
lionio knygą ir tarpe dipu
kų. Pasiskaitę, gal jie pra
regės ir supras, kaip begai- 
lestingai jie yra apgaudinė
jami su tomis religinėmis 
dogmomis, bauginimu Rie
kia ir velniais; gal supras, 
kad be jokio reikalo jie duo
da kunigams savo sunkiai

giniai fanatikai, ir 
jie taip darė.

Ir moterims
Skaitydamos Metelionio 

knygą, moterys sužinos, 
kaip krikščionybė niekino 
ir tebeniekina moteris. Su
žinos, kad moterys per ilgą 
laiką neturėjo dūšios; koks 
popiežius (arba krikščiony
bė) ir kada davė ir mote
rims dūšias. Kodėl mote
ris, pagimdžius kūdikį, ne
gali viena įeiti bažnyčion 
pro didžiąsias duris? Ją 
turi įvesti bažnyčion neže- 
notas vyras - kunigas pro 
šonines duris. Mat, ji “su- 
griešijus, nešvari, dievas jog 
nemyli.”

Knygoje yra dpie tas 
triukšmingas Kalėdas ir 
Velykas. Žmonės triukš
mauja, baliavoja, meldžiasi, 
bet 
tas 
šiais klausimais reikia skai
tyt Metelionio knygą.

Kokie raštai?
Knygoje randasi štai ko

kie svarbūs raštai (imu tik 
antraštes):

1. Apie autorių ir jo raš
tus—R. Mizaros.

2. Dievai—kiek jų?
3. Dievų tvėrėjai.
4. Apie žemę ir žmogų.
5. Lietuvos krikštas.
6. Krikščionybė, vergija, 

darbo žmonės.
7. Pirmoji lietuviška kny

ga.
8. Siela, krikštas, pote

riai ir išpažintis.
9; Kalėdos ir Velykos.
10. Moterys ir krikščio

nybė.
11. Velnias, pekla, čyščius, 

dangaus karalystė.
12. Trumpai apie kai 

riuos dalykus.
12. Apie žmones.
14. Autoriaus žodis.
žodžiu sakant, tai knyga 

neapkainuojamos vertės. 
Renkant pren u,m e r a t a s 
drg. Urban tas (detroitietis) 
pasakė: “Tai bus- knyga 
verta ne dolerio, bet dešim
ties dolerių.” Jis užsipre
numeravo ir dar paaukojo 
$5.00 knygos išleidimui. Su
tinku su d-go Urban to išsi
reiškimu . Bet prenumera
toriai gauna tą vertingą 
knygą Leveik dykai. O da
bar, parduodant, kaina ir
gi maža—-tik $1.50.

Dabar tik reikia tą kny
gą skaityt ir. išplatini tarp 
lietuvių, kad ji negulėtų 
spaustuvėj ant lentynos.

Biskutis negerumo
Skyriuje XLtame, pusi. 

193, yra įdėtas straips'nis 
apie “Laisvę” ir jos gyya- 
vimo sukaktį. • Straipsnis 
geras, bet, mano suprati
mu, jis turėjo tilpti knygos 
pabaigoje, neperkertant 
M e t e 1 i o nio priešreliginių 
straipsnių. Tas gali su
trukdyti religinius žmones, 
kurie tą knygą gal drėbė-, 
darni skaitys.

Antras (pusi. 225) — tai 
aprašymas apie J. Baroną. 
Baronas jau yra miręs, ir 
apie numirusį nebereikią 
nieko blogo sakyt, nors aš 
galėčiau ir neprielankių da
lykų apie jį pažymėt, pasi
remdamas net Liet. Komu
nistų Partijos l leidiniu — 
“Priekalas” (Baronas buvo 
nuvykęs Sovietų Sąjungon).

Nėra bloga, kad Baronas 
pastatytas tarp pasauliniai 
atsižymėjusių žmonių, ta
čiau A. Metelionis galėjo 
surast kitokį asmenį (čia, 
faktinai, yra redakcijos 
“nusidėjimas,” o ne A. M.— 
Red.), atsižymėjusį laisva- 
manybės dirvoje, arba šiaip 
moksle, kuris muša religi
nes dogmas, ir tt. Vietoje 
Barono, aš šimtu nuošimčių 
sutikčiau aprašyt apie R. 
Mizarą, A. Bimbą, Prūsei- 
ką, anų laikų Bagočių, ku-

Cleveland, Ohio
Cleveland© miestas turi All

Nationalities Directory, k 
įtraukia apie 2,000 to miesio 
16 tautiniu grupių pramoniį^ 
klubų, bažnyčių ir kitų orga
nizacijų. Medžiaga, kurią su
rinko rumunas Theodore And- 
iic, buvo renkama per 25 me
tus. Andrio yra laikraščio 
Cleveland Press Tautybių Di
rektorius. Išleidimą sponsora- 
vo (apmokėjo) Cleveland 
Press ir Folk Arts Association 
tarp-kultūrinės informacijos 
grupe su P. Andrica priešaky.

Clevelandas yra kosmopoli- 
ianiškas miestas, lygiai kaip 
daugumas didelių miestų 
JAV-ese. Truputį mažiau ne
gu* 15% savo milijono gyven
tojų — 132,799— yra svetim
šaliai pagal 1950 m. JAV Cen- 
zos skaitlines. Antros kartos 
elevelandieČių yra apie 300,- 
000.

Aprašydamas kiekvieną tau
tybę vadovėlis įtraukė bažny-

i ris buvo laisvamanis-bedie- 
vis ir daug prakalbų yra 
pasakęs. Baronas nei pirš
to nepajudino dėl laisvama- 
nybės, priešingai, dažnai 
viešai išstodavo prieš lais
vamanių judėjimą. O kas 
link jo darbavimosi UAW- 
CIO unijoje, nenoriu nieko 
sakyt, tegu pasilieka j a m 
garbė.

Knygą labai lengva skai
tyt ir suprast, kas parašy
ta, nes joję nėra “filoso
fiškų” žodžių bei sakinių. 
Parašyta aiškia lietuviška 
kalba. Tik klausimas yra: 
ar religiniai žmonės turės 
drąsos tą knygą pavartyt- 
paskaityt? Reikia atsar
giai, draugiškai kalbint 
juos, kad paskaitytų.

Patartina kiekvienam lie
tuviui, ir klebonams, įsigyt 
Metelionio knygą “Apie 
Dievus ir Žmones” ir ją 
aty'džiai perskaityt. Kreip
kitės “Laisvėn.”

Mikas Detroitietis U’ias’ socialinius, kultūrinius ir 
Į politinius klubus, susirinkimo 

P. S. A. Metelionis man į vietas, laikraščius, žurnalus ir
pasisakė, kad apart prenu
meratorių ir aukų, kurios 
pažymėtos pabaigoje kny
gos, jam reikės pridėti sa
vų pinigų apie $500. žmo
gus nedirba, gyvena iš su
taupytų centų, kai jis dirbo. 
Tad būtų gerai, jei mylin
tieji apšvietą draugai paau
kotų po keletą dolerių ir 
pagelbėtų jam padengt iš
laidas. Nors jis neprašė ir 
neprašo aukų, bet draugiš
kai reikėtų jį paremt. Jo 
adresas: Tony Metelionis, 
2520! Dartmouth Avenue' 
North, St. Petersburg, Fla.

M. D.

radio programas. Adresus "r 
telefono numerius organizaci
jų ir adresus ir telefono nume
rius vyriausybių.

Vadovėlis sumini religines 
šventes, minėjimus, festivalius 
ir kitus įvykius įvairių tauti
nių grupių.

Common Council

, kodėl ir iš kur 
paeina. Taigi ir

ku-

Tarybų Gruzijoje
Skaičiai ir faktai

Šiomis dienomis gruzinų 
tauta pažymėjo Tarybų val
džios įvedimo Gruzijoje 34- 
ąsias metines.

Per Tarybų valdžios me
tus Gruzija iš atsilikusio 
agrarinio carinės Rusijos jas į darbą, elektros ener- 
pakraščio virto priešakinės; gijos išdirbis ■

i Tarybinė vyriausybė priė
mė nutarimus pastatyti res
publikoje stambias hidro
elektrines: Ladžanurio, Gu- 
mato, Tikibulio, elektrines, Pennsylvania 
Chramio antrosios eilės į Fine Arts, ] 
elektrinę ir kitas. Paleidus

respublikoje 
palyginti su 1950 metais pa
didės 2.5 karto.

industrijos, stambaus soci
alistinio žemės ūkio, aukš
tai išsivysčiusios kultūros 
respublika.

Didžiausias .gruzinų tau
tos laimėjimas yra sunkio
sios industrijos sukūrimas. 
Pokariniais metais sukur
tas Gruzijos juodosios me
talurgijos pirmlgimis — Už 
kaukazės Stalino vardo me- 

, talurgijos gamykla.
Kartu su gamykla išaugo 

jauniausias respublikos 
miestas — Rustavis.

Itin stambioje mašinų ga- i 
mybos įmonėje — Kutaisio ; 
automobilių gamykloje — tus respublikoje pastatyta 
nuo konvejerio jau nuleista dešimtys drėkinimo siste- 
tūkstančiai automašinų. Di- mų, kurios apvandenina ir 
džiai išsivystė mangano; 
prdmonė. Metai iš metų ■ 
didėja anglies gamyba.

Gruzijos staklių ir maši
nų gamybos įmonės gami
na sudėtingas metalo plau
namąsias ir greitaeiges au
džiamąsias stakles, įrengi
mus kai .n a k a s y b o s įmo
nėms,, arbatžolių ir vyno 
gamybos pramonei, tiks
liuosius prietaisus, žemės 
siurbimo mašinas, katerius, 
benzinovežius, skreperius, 
keleivių ir krovinių keltu
vus.

Kongrese, kad įstatymais užtikrinus darbininkui .metinį 
uždarbį. ,

Todėl -mes sveikiname automobilistų uniją už ini-( 
ęiątyvą šiame .istoriniame žygyje. -Visi Amerikos dir
bantieji su vilčia seks jos derybas su, General Motors 
ir Ford korporacijomis.

Gruzija yra pagrindinis 
Tarybų Sąjungos arbatžo
lių, tabako, citrusų, tungi- 
nio aliejaus gamintojas ir 
vienas stambiausių vyno, 
šampano, vaisių konservų,, 
eterinių aliejų ir minerali
nių vandenų tiekėjas. Pa- 

■ gamintų arbatžolių išleidi
mas palyginti su 1940 me
tais padidėjo du kartus, o 

. vyno — 2.5 karto.

Gruzijoje pastatytos to
kios stambios hidroelektri
nės, kaip Zemo-Avčalos, Su
chumio, Chramio, Adžarisc- 
kalio ir’ kitos. Vienos tik 
Adžarisckalio HES pajėgu
mas dvigubai didesnis, ne
gu visų iki Tarybų valdžios 
įvedimo ’Gruzijoje veikusių 
elektrinių, pajėgųmąs. Vals
tybės padedąmi, Gruzijoje 
kolūkiai pasistatė 115 kai-..

• mo elėktrinių.

Per Tarybų valdžios me

drekina daugiau kaip 300 
tūkstančių hektarų nepa
prastai derlingų žemių.

Gruzijoje, kuri yra garsi 
kaip visasąjunginis kuror
tas, veikia 108 sanatorijos 
ir 38 poilsio namai. Vien 
tik per pastaruosius 4 me
tus visai šaliai žinomuose 
Cc.haltubo, Gagros ir kituo
se kurortuose įsteigti! 10 
naujų sanatorijų.

šiuo metu respublikoje 
yra 4,251 bendrojo lavini
mo mokykla. Jose mokosi 
690 tūkstančių mokinių. 
56,000 studentų niokosi 19- 
oje aukštųjų mokyklų ir 
116-oje technikumų. Per 
Tarybų valdžios metus Gru
zijos aukštosios mokyklos 
davė šaliai 83,345 specialis
tus. Tarybų Gruzija — res
publika su plačiai išsivys
čiusiu mokslinio tyrimo

(Tąsa ant 3-čio pusi.),.
< •■•it-h "'ii......... i
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Philadelphia, Pa.
150 m. sukaktis Pennsylvania 

Academy of Fine Arts

Nelabai seniai, kada grupė 
Europos muzėjų direktorių 
aplankė JAV-es, jie nustebo 
Amerikos dailės muzėjų kul
tūrine veikla.

Galime čia paminėti vieną 
žymų dailės centrą, kuris vys
tydamas dailės tradicijas, tuo 
pačiu laiku išpildė savo bend
ruomenišką ir apšvietos atea- 
komybę. Tas Centras -yra 

a AcadenĮy of 
Philadelpln’Joj, ne 

pirma institucija JAV-ese, bet 
viena iš seniausių, nes ji jau 
švenčia savo 150m. sukaktį. 
Šiandien tame muzėjuje pra
dėta paroda iš kūrinių net 25 
Amerikos žymiausių dailinin
kų nuo 1805 m. Visi žymūs 
netik Amerikos dailės istori
joj, bet ir visame pasaulyje.-

Viešus ir privatūs savinin
kai iš visų šalies dalių pasko
lino šiuos kūrinius'šių 25 vyrų 
ir moterų, ir Philądelphijos įs
taiga išstatė jų geriausius ir 
charackteringiausius darbus. 
Yra viena iš puikiausių paro
dų visoje Amerikoje.

Palyginus su pirma Akade^ 
mijos paroda prieš šimtą ir 
pusę metų, dabartinė paroda 
parodo Amerikos progresą 
dailės srityje. Pirmoje paro
doje 1806 m. kovo mėn., Phi- 
ladelphijos žmonės matė ne
tik amerikiečių kūrinius, bet 
ir Europos i 
tūros, Napoleono 
šiandien išstatyta 
niai: maža dalelė 
dailės kontribucijos.

Daugiau negu 100 šių kūri
nių sudarys keliaujančią paro
dą. kuri bus išsiųsta Europon 
balandžio mėnesį. Mėnesio 
laiką bus rodoma Florence 
(Italijoj), Innsbruke (Austri
joj), Copenhagoje (Danijoj) 
ir Bruselyje (Belgijoje).
Daugelis europiečių tiki, kąd 

nors JAV-es žymiai prisidėjo 
prie mokslo ir industrijos, bet 
mažai dailės ir kultūros paro
dė pasauliui.

Common Council

ir klasikinės sk\^p- 
prisiųs^s. 
254 Wi- 
Amerikos

Ronla. — Italijos parla
mentas 278 balsais prieš 211 
išreiškė pasitikėjimą prem
jerui Scelbai, kuris tik iš
skrido Amerikon, pairieji 
socialistai kaltino, kMd ^cei
ba pasiryžęs perleisti Ame
rikai naujai atidengtus ži
balo šaltinius Italijoje.

K



Vienos šeimos jausmas
Rašo E. Mieželaitis

MASKVA.— Kiekvieną tary
binių rašytojų suvažiavimo de
legatą čia, suvažiavimo salėje, 
visų pirma, tu r būt, apima 
daugianacionalinės didžiosios 
socializmo šalies literatūrom 
pajautimas, šis jausmas lydi 
mus nuo pirmosios suvažiavi
mo dienos. Ir juo toliau, tuo 
jis labiau sustiprėja, šis, Ant
rasis visasąjunginis tarybinių 
rašytojų suvažiavimas, patvir
tina teisingą Komunistų parti
jos politiką. Komunistų parti
ja savo politikos pagrindai! 
padėjo tautų draugystės ir 
brolybės idėją. Per eilę metų 
Komunistų partija rūpestingai 
stiprino draugiškus ryšius ta
rybinių tautų tarpe, stiprino 
tarpusavę ekonominę ir kultū
rinę pagalbą.

Ir štai — akivaizdūs rezul
tatai. Iš visų respublikų, iš vi
sų šalies kertelių Maskvoje 
susirinko gausus rašytojų bū
rys. Įdomu- pastebėti tai, kad 
šiandien daugelis rašytojų čia 
sjlitinka jau kaip artimi ir ge
ri pažibami. Susitikę spaudžia 
rankas, net apsikabina ir pa
sibučiuoja. Aš matau, kaip vie
nas iš seniausių ir drauge vy
riausių mūsų delegatų A. Vie- 
nuolis-žukauskas draugiškai 
spaudžia rankas jį apsupu
siems gruzinų rašytojams, tur 
būt, dar bičiuliams iš tų die
nų, kai jis kūrė puikias savo 
“Kaukazo legendas.’’

Iki širdies gelmių sujaudi
na tokie vaizdai, čia mes dar 
labiau suartėjam, dar arčiau 
suglaudžiami’ pečius. Jeigu 
anksčiau ko nepažinome, tai 
iš suvažiavimo grįšime pažįs
tami. Ir mūsų draugystė dau
giau nenutruks. Mes vieni ki
tus skaitome ir verčiame į sa
vo gimtąsias kalbas, mes pa
laikome ryšius laiškais. Mūsų 
ryšiai, mūsų draugystė kas
dien stiprėja.

P pats suvažiavimo darbo 
procesas? Vienas po kito pa
kyla į tribūną rusas Gladko- 

vas ir baltarusis Kolasas, lie
tuvis Vienuolis ir armėnas 
Zarjanas ir pasakoja apie sa
vo literatūras, dalinasi kūrybi
nėmis mintimis, sumanymais.

Ir sėdėdamas čia, suvažiavi
mo salėje, jauti viena: kaip 
upokšniai, subėgę iš Kaukazo 
kalnų ir Ukrainos lygumų, iš 
Lietuvos laukų ir Uralo kalnų 
į vieną platų sriautą, sutekėjo 
ir susijungė visos mūsų litera
tūros. Įvairios savo nacionali
ne forma, bet vieningos visas 
jas jungiančia viena socialisti
ne idėja, visos jos sudaro šian
dien viena nedaloma vienetą 
—dauginacionalinę tarybinę 
literatūrą, šis suvažiavimas 
dar kaitą patvirtina Komunis
tų partijos nacionalinės politi
kos pergalę.

Dar daugiau. Suvažiavimo 
salėje drauge su mumis jūs 
pamatysite didelį būrį įžy
miausių užsienio rašytojų. Čia 
skamba pasaulinio garso var
dai, tokie kaip prancūzų Ža
no Lafito arba Lui Aragono, 
įžymiosios vokiečių rašytojos, 
senos kovotojos prieš fašizmą 
Anos Zegers ir puikaus Čilės 
poeto Pablo Nerudos, brazilo 
žorži Amadu arba suomių 
Parlando, kinų, korėjiečių, 
vietnamiečių, indų, čekų, bul
garų ir daugelio kitų rašytojų 
vardai. Humaniškos, kovojan
čios dėl žmogaus laimės ir ge
rovės, literatūros armija auga. 
Tos armijos avangarde žengia 
tarybiniai rašytojai, tarybinė 
literatūra. Su ja petys į petį, 
kaip matome, eina progresy
vieji pasaulio rašytojai. Tegu 
širsta pasaulinės reakcijos 
juodosios jėgos. Tarybinė lite
ratūra, pažangiausieji didieji 
žodžio menininkai visose pa
saulio kertelėse,— tai riešu
tas, kurį jiems nelemta bus 
perkąsti.

Sėdėdamas čia, suvažiavimo 
salėje, jauti gyvą galingai pla
kantį tos milžiniškos literatū
ros armijos pulsą.

Pasikalbėjimas apie litera
tūrą čia vyksta laisvai ii’ daly
kiškai. Ir įdomus toks reiški
nys, kad, sakysime, tadžikas 
domisi lietuvių literatūros li
kimu, o lietuvis — tadžikų, uz’> 
bekas — moldavų, o molda
vas —■ uzbekų ir t.t. Kiekvie
nos tautos literatūra mums 
brangi, artima, kaip ir sava.

Tegu tai literatūrai, mes ži
nome, ir daug ko dar trūksta, 
tegu ji, savo jaunystės teisė
mis, kai kada ii' nedrąsų 
žingsnį žengia, ir kartais ne 
taip žengia. Mes čia ir susirin
kome ne paradui, ne kam ki
tam, o išsiaiškinti savo klai
doms ir trūkumams, rasti bū
dus jiems ištaisyti ir nubrėž
ti tolesnius kelius. Koks nors 
miesčioniuojantis “literatas 
mėgėjas,’’ išgirdęs iš šalies 
šnabždą, gal pasakys: matai, 
ir pasiginčija...

Taip, pasiginčijam. O ką 
gi ? Mūsų rašytojai todėl ir 
yra artimi liaudžiai, kad jie 
nesigaili savo jėgų, jie laužo 
galvas, sielojasi, rūpinasi, sva
jodami vis geresnius ir to Im
lesnius kūrinius dovanoti liau
džiai.

Klausaisi sujaudintų kalbų 
jr matai tribūnoje žiląjį Fio
dorą Glad kovą arba II ją Eren- 
burgą, A. Vienuolį ir Jakubą 
Kolasą, Michalkovą ir Ovieč- 
kiną,—didelius meno meistrus 
ir dideles asmenybes, taurius 
savo tėvynes patriotus ir ne
gali drauge su jais nesijaudin
ti, nedegti. Kiekvienas jų sa
vaip, išeidamas iš savo patyri
mo, sprendžia visų svarbiau
sias šiandien kūrybines prob
lemas, ir visus kalbančius štai 
iš šios tribūnos, ir visus esan
čius suvažiavimo salėje jungia 
viena mintis: sukurti liaudžiai 
didelę ir tikrai visais atžvil
giais vertingą literatūrą. Mū
sų rašytojai šioje tribūnoje 
užsibrėžia, reikia pasakyti, la
bai didelius uždavinius atei
čiai. Bet juk tuo mūsų litera
tūra ii’ yra didelė, kad ji ne
bijo didelių, sunkių ii’ sudė
tingų uždavinių, Čia juk ir 
glūdi visa jos didybė!

Man čia tenka kalbėtis su 

daugeliu rašytojų. Mums aiš
kesnėmis darosi ilgai mus kan
kinusios poezijos ir prozos 
problemos, nekalbant apie 
smulkesnius klausimus, ku
riuos, manome, esame išspren- 
dę. Grįžus į gimtinę, manau, 
teks vėl susitikti su skaityto
jais, smulkiau pasidalinti su
važiavimo įspūdžiais bei nau
jais sumanymais. Suvažiavi
mas nuteikia rašytojus darbin
gai, skatina nebijoti platesnių 
užmojų.

Suvažiavimas rodo, jog dau
gianacionalinė tarybinė litera
tūra žengia į naują, dar aukš
tesnę pakopą. Labai vaizdžiai 
iš suvažiavimo tribūnos šią 
mintį išreiškė Azerbaidžano 
poetas Samedas Vurgunas. Ta
rybinė literatūra, pasakė jis, 
yra nelyginant tas erelis, pa
siruošęs skrydžiui plačiai iš
skleisti sparnus. Jo skridimo 
tikslas — aukštos kalnų vir
šūnes, kurios vadinamos ko
munizmu.

PRAŠOME KOLONIJŲ DĖ
MESIO! Nesivėluokite su pik- i 
nikų rengimu savo organiza
cijų naudai, ir ką nors sureng- 
kite Laisves naudai.

Laiškas Laisvės vajininkams
Balandžio 1 d. prasideda 

dienraščio Laisvės finansi
nio stiprinimo vajus. Nuo 
atsidarymo vajaus durų ir 
iki pat pabaigos, per visas 
Jungtines Valstijas sveiki
nu jus visus ir linkiu ge
riausių pasekmių.

Kaip pavasario paukščiai, 
kaip tie smarkieji arai 
skriskite ten, kur darbo 
žmonės gyvena. Jie jums 
neatsisakys nuo parėmimo 
gero ir teisingo dienraščio.

Atsiminiau savo miestą 
Elizabeth, N. J. Ten buvo 
lietuviškas “kaimelis.” Ten 
augau. Ten geri žmonės 
gyvena. Ten mes turėjom 
gerą, pažangų , lietuvišką 
biznierių Bočkų. Jis mums

JONAS PUODŽIŪNAS
Kovo 29-tą sueina metai, kai jis tapo atskir

tas nuo mūsų. Brolio-draugo netekimo nuo
skaudą gyvai pavaizduoja poeto Jasilionio žo
džiai :

Kai tvirtojo medžio 
žaliuojantį lapą, 
Atbėgus žiaurioji šalna, 
Nušaldo ir lemia 
Ankstyvą jam žūtį, 
Mes tariam: ji keršto pilna.
Mes gailimės medžio 
Ir vystančio lapo, 
Mes sakom: tai darbas žiaurus, — 
Labiau bet gi būstam, 
Kai matom, jog skina 
žiaurioji mirtis mūs draugus.

Brolis

pristatydavo gražių elemne- 
torių su dainelėmis. Ma
no tėvelio saliūno lubos 
plyšdavo, kai dainuodavo
me “Kur banguoja Nemu
nėlis, kur Šešupė miela 
plaukia.” Dainavome šven
tės sulaukę, “Nedirbsime 
lauke, mūsų močiutė su va
kariene mjūsų laukia,” ir 
daugybę kitų.

Brangioji dukrele, Boč- 
kiūte - Makutėniene, padė
kite sukelti dešimt tūkstan
čių dolerių dienraščio išlai
kymui.

Kuo geriausio pasisekimo 
šiame garbingame darbe vi
siems vajininkams!

Anna Warwick 
(Arlauskienė)

Tarybų Gruzijoje
(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 

įstaigų tinklu, kurio cen
tras yra respublikos Moks
lų akademija. Gruzijoje 
mokslinį darbą vykdo 139 
mokslinio tyrimo institutai.

• • •

Be paliovos plečiasi kul
tūros-švietimo įstaigų tin
klas. Dabar veikia 20 te
atrų, 4 filharmonijos, dau
giau kaip 700 kinematogra
fų, funkcionuoja 1,803 klu
bai, 2,458 meno saviveiklos 
ratelių ir ansamblių, ku
riuose dalyvauja apie 100 
tūkstančių žmonių.

Montello, Mass.
Liuosybčs Choras rengia pavasa

rinį koncertą ir šokius, įvyks Šeš
tadienį, balandžio 16, bus Liet. Tau
tiško Namo žemutinėje salėje.

Koncertas bus turiningas daino- 
I mis—muzika. Choras susimokys ke
letą naujų dainų vadovybėje Alb. 
Potsiaus. Taipgi apsiėmė dalyvauti 
latvių choras iš. Roxbury, Mass., ir 
Laisvės Choras iš Hartford, Conn. 
Dalyvaus vietiniai talentai: Rožė 
Stripinis, William Yuodeikis ir Al
binas Potsius, Aldona Wallen ir J. 
Smith.

Geo. Šimaitis.

Naujienybė Philadelphijai 
Kuri Jaudins Sielą Kiekvienam Žmogui

OPERETIŠKAS
KONCERTAS

Rengia Aldiečiai ir 
Moterų Kliubas 
PAGERBIMUI 
JONO RAINIO 

Kaipo Visuomenininko

Įvyks Šeštadienį 
Balandžio-April 23 ,, 
414 Green Street

GUY clc MAUPAŠANT

Tėvas Amablis
Vertė Ed. Viskanta

(Pbaiga)
Tada jis pasuko į fermą. Švelni, 

drungna pavasario vakaro tamsa pama
žu leidosi žemėn.

Priėjus prie durų, pro apšviestą lan
gą jam pasirodė lyg ir dvi figūros tro
boje. Jis kiek pastovėjo, smarkiai nu
stebęs, paskui įžengė vidun ir pamatė 
Viktorą Lekoką, besėdintį už stalo ties 
pilna bulvių lėkšte ir be vakarieniaujan
tį jo sūnaus vietoje.

Staiga jis nusigrįžo, tarytum norėda
mas eiti laukan. Naktis dabar buvo 
tamsi. Celesta pakilusi sušuko jam:

—, Eikšekit greičiau, tėvuk: yra gar
daus apkepo asamblėjai atšvęsti.

Tada jis iš inercijos pakluso ’ir atsisė
dę, žvilgčiodamas tai į vyriškį, tai į mo- 
tPi’į, tai į vaiką. Paskui jis ėmė pama
žu valgyti, kaip ir kasdien.
Wiktoras Lekokas jautėsi, lyg namie, 

šnekučiavosi laikas nuo laiko su Celesta, 
paimdavo ant kelių vaiką ir jį bučiavo. 
Ir Celesta jam tolydžio pridėdavo valgio, 
pripildavo stiklą, šnekėjosi ir atrodė pa
tenkinta. Tėvas Amablis, negirdėda
mas, ką jie kalba, neatitraukė nuo jų 
Žvilgsnio. Baigęs vakarieniauti (o jis 
nieko nevalgė — tiek jam buvo koktu), 
ipakilo ir, užuot lipęs ant aukšto, kaip 
kas vakarą, atsidarė duris ir per kiemą 
išėjo į laukus.

Jam prasišalinus, Celesta, truputį ne
rimaudama, paklausė:

— Ką jis čia daro?
Viktoras abejingai atsakė:
— Nesirūpink. Sugrįš, kai pails.
Ir ji ėmė triūsti, suplovė lėkštes, nu

šluostė stalą, o tuo tarpu vyras ramiai 
gąu vilkosi rūbus. Paskui jis šastelėjo 
j gilų ir tamsų guolį, kur ji kadaise mie
godavo su Cezariu.
^Atsidarė trobos durys. Pasirodė tė

vas Amablis. įžengęs apsidairė į visas 
♦puses, savo judesiais panašus į seną uo- 
džiantį šunį. Jis ieškojo Viktoro Leko- 
ko. Niekur jo nematydamas, pasiėmė 
•nuo stalo žvakę ir prisiartino prie tam

sios įdubos, kurioje numirė jo sūnus. 
Gilumoj jis pastebėjo žmogų, išsitiesusį 
po antklode ir jau besnūduriuojantį. 
Tada kurtinys pamažu apsigręžė, pasta
tė žvakę atgal ir vėl išėjo kieman.

Celesta baigė ruošą, paguldė sūnų, 
viską sudėjo į vietą ir laukė, kada irgi 
galės išsitiesti greta Viktoro, kai sugrįš 
jos uošvis.

Jinai sėdėjo kėdėje nusvirusiom ran
kom, rūškanu žvilgsniu.

Kadangi jisai vis negrįžo, ji suniur
nėjo nepatenkinta, įtūžusi:

— Dėl to senio dykaduonio mes turė
sim sudegint už keturis sū žvakės.

Viktoras atsakė iš savo guolio gilu
mos :

— Jau daugiau kaip valanda, kai jo 
nėra; reiktų pažiūrėt, ar jis nemiega 
ant suolo, ties durim.

Ji atsakė “einu”, atsistojo, paėmė ži
burį ir išėjo, prisidengusi ranka akis, ' 
kad būtų geriau matyti nakties tamsoje.

Ji nieko nerado ties durimis, nei ant 
suolo, nei prie mėšlyno, kur tėvukas 
mėgdavo kartais pasėdėti saulėkaitoj.

Begrįždama atgal ji netyčia pakėlė 
akis į aukštą obelį, kerojančią ties var
tais, ir staiga pastebėjo dvi kojas, dvi 
žmogaus kojas, kadaruojančias jos vei
do aukštyje.

Ji ėmė siaubingai klykti:
— Viktoriai! Viktorai! Viktorai!
Jis atbėgo vienmarškinis. Čelestą ne

galėjo ištarti nė žodžio ir, nugrįžusi gal
vą, kad nematytų, ištiesė ranką į medį.

Visiškai suglumęs, jis paėmė žvakę, 
norėdamas gerįąu įsižiūrėti ir tarp ap
šviestų iš apačios lapų išvydo tėvą Ama- 
bl.į, karantį labai aukštai ant pavadžio.

Kopėčios stovėjo atremtos į qbelies ka
mieną.

Viktoras nubėgo atsinešti peilio, įsi
rangę į medį ir nupiovė virvę. Bet se
nis buvo jau sustingęs ir iš klaikiai išsi
šiepusios jo burnos šiurpulingai kyšojo 
liežuvis.

HARTFORD, CONN.
Kovo 3, LDS 79J<p. susirin

kime iždininko nebuvo; paaiš
kėjo, kad jis serga.

Kovo 14, LLD 68 k p. susi
rinkime finansų raštininko ne
buvo ; paaiškėjo — serga. Vie
nu lankytoju mitingų mažiau. 
Ir taip pas mus permaži susi
rinkimai.

Laisvės Choro mitingas—be 
užrašų sekretoriaus; sekreto
rius serga, irgi vienu mažesnis 
mitingas.

Suminėtose draugijų valdy
bose yra užėmęs vietas B. Mu
lerenka. Jau ilgokas laikas B. 
Mulerenka skundžiasi, kad ne
sijaučia gerai. Ateina draugi
jų metiniai mitingai, niekas 
nenori apsiimti į valdybas. B. 
Mulerenka, nors nesveikuoda- 
mas, apsiima. Jeigu niekas ne- 
apsiims į valdybas, draugijos 
negyvuos. Jeigu niekas nesi
lankys į mitingus, draugijos 
irgi negyvuos. Jis rūpinasi, 
kad ir choras gyvuotų. Jis pats 
nuo choro susitvėrimo dienos 
dainuoja. Savo šeimą palaiko 
chore: visos 3 dukrelės daly
vauja chore. Ar daug rastu
me šeimų tokio nusistatymo? 
Šiuo laiku* nedaug draugų-gių 
turime, kad galėtų ar norėtų 
užimti reikalingas vietas. Net 

į ir susirinkimų lankytojų per- 
I mažai turime. Nesmagu prisi- 
' pažinti, bet taip yra.

čia atskiros moterys pradė- 
ijo prisiminti, kad gal būtų ge- 
; rai netiek pagelbėti, kaip 
užuojautą.duoti veikliam žmo
gui, kad greičiau* galėtų nusi
kratyti sirgu Ii avimą ir vėl sto
ti j organizacijose paliktas 
tuščias vietas. Moterys pradė
jo (rengti. pramogą—^vakarienę 
balandžio 3, sckpiadjenį. Va
kariene bus valgoma lygiai 5 
vai. po pietų, ar, veikiausia, 
dar pirmiau. Vieta: 157 Hun- 

' gerford St., Hartford, Conn.
Atsilankydami suteiksime

« • • r > • • • - -■

užuojautą sergančiam draugui 
ir priduosime energijos nuga
lėti ligą.

Vakariene rengiama labai 
skubiai, be platesnio garsini
mo. Tikimės, jog žmonės su
pras nevien draugiškumą, bet 
žmoniškumą. Kaip minėjau, 
nedaug veiklių draugų yra, 
kurie neboja užimti visokias 
vietas ir darbus. Atsilankyki
te vietiniai ir iš kitur.

Hartfordietis

Programą duos žymūs lie
tuvių talentai iš Brooklyno. 
Dalyvaus grupės, duetai ’ir 

solistai.

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

Pradžia 7:30 Vakare Įžanga $1.00

“0t Komedija! - Cha-Cha-Cha...”

ŽINIOS IS LIETUVOS
Saviveiklos kolektyvų apžiūra

KLAIPĖDA.— Minint Ta
rybų Lietuvos uostamiesčio 
okupantų besiartinančias de
šimtąsias metines, šią savaitę 
čia prasidėjo miesto meninės 
saviveiklos kolektyvų apžiūra. 
Joje dalyvauja miesto įmonių 
ir įstaigų chorai, dramos ir 
liaudies šokių kolektyvai.

Pirmąją apžiūros dieną su 
įvairia programa pasirodė 
stambiausių Klaipėdos įmonių 
—“Trinyčių” ir Celiuliozės- 

| popieriaus kombinato — savi
veiklininkai.

J. Jokūbaitis

AGITATORIŲ SEMINARAI
ROKIŠKIS, I. 12 d.— Lie

tuvos KP rajono komiteto pro
pagandos ir agitacijos skyrius 
pravedė keturis agitatorių se
minarus;

T Rokiškio kultūros namų 
salę susirinko daugiau kai]) 70 
Karolio Požėlos vardo, “Perga
lės”, “Stalino keliu” ir kitų ko
jukių agitatorių. Jie išklausė 
pranešimus “Agitatorių užda
viniai ruošiantis rinkimams” ir 
apie tarptautinę padėtį.

Agitatorių seminarai taip 
pat įvyko Kamajuose, Panemu
nėlyje ir Juodupėje.

Ož......

Andriaus Skripkos komedija

“Prašvilpta Laimė”
Bus suvaidinta sekamomis dienomis ir 

sekamuose miestuose

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

Lietuvių salėje, 29 įEndicott St.

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

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

tas dienas ir dalyvauti spektaklyje.

~rnr-r;r,t,,i,i,i Įiriįiį ĮiirjT’"

3 ps],—Laisvė (Liberty)- Antrad., kovo (March) .29, <1955



ŽINIOS IŠ UETUVOS

gavo gausų 
žemės ūkio 

premijavo grupę

aktyvu darbą

kolūkio 
šioje že
lia plote

Premijuoti kukuruzos 
augintojai

V i LN I US. — Eilė m ūsu res- 
publikos kolūkių, auginančių 
naują pašarinę kultūrą — ku
kurūzą, pernai 
jos derlių, 
ministerija
respublikos MTS agronomų ir 
zootechniku 
įdiegiant kukurūzus auginimą 
silosui kolūkiuose ir už išąil
gintus šios kultūros derlius.

Premijuotų tarpe Joniškėlio 
rajono “Jurgėnų” 
agronomas A. liekis 
mes ūkio artelėje 3
gauta po 550 centnerių kuku
rūzos žalios mases iš 'nektaro. 
Šakių rajono ždanovo vardo 
kolūkyje išauginta iš hektaro 
po 560 center i ų kukurūzos 5 
ha plote, čia įdiegiant naują 
pašarinę kultūrą nemaža pasi
darbavo kolūkio agronomas 
M. Žėkaitė. Pinigines premi
jas taip pat gavo Joniškėlio j 
rajono Stalino vardo kolūkio 
agronomas I. Gulbinas, Šven
čionių rajono “Jaunosios Gvar
dijos’’ kolūkio zootechnikas G. 
Rimašas ir kiti. S. Petkus

Plečiama imonė

VILIJAMPOLĖ. — Dideli 
praplėtimo darbai šiuo metu 
vyksta vienoje iš didžiausių 
respublikoje Palemono plyti
nėje. Jau atiduota eksploatuo
ti trečioji plytų degimo kros
nis. Baigiama įrengti didžiulė 
čerpių džiovykla. Vietoj čia 
dirbusio mažo pajėgumo ply
tų formavimo preso bus pasta
tytas galingas tėvyninės ga
mybos plytų formavimo agre
gatas SM-58, kuris per 8 va
landas galės suformuoti iki 40 
tūkstančių plytų.

Įpusėta siaurojo geležinke
lio statyba. Juo bus pristato
mas į plytinę molis. Molio 
transportavimą i gamybą at
liks jau gauti trys tėvyniniai 
motovežimiai. •

Smarkiai išplečiamas imo- I 
nes čerpių gamybos cechas. į 
čia veiks naujas revolverinis 
Čerpių gamybos presas. Jau 
šiais metais čerpių gamyba 
įmonėje išaugs palyginti su 
1954 metais daugiau kaip du 
kartus. P. fetroriis

Pjesės “Gieda gaideliai” 
aptarimai

Lietuvos teatro draugija su
organizavo Vilniaus rusų dra
mos teatre pastatytos J. Bal
tušio pjesės “Gieda gaideliai” 
aptarimą. Aptarime dalyvavo 
teatro kritikai, aktoriai, reži
sieriai, dramaturgai.

Umbi•asas savo pranešime iš
nagrinėjo spektaklio režisūri 
nį sprendimą, analizavo atski
rų aktorių vaidybą.

Aptarime pasisakė Nosevi- 
čiūtė, 
vas,

LTSR liaudies 

 

matftaitė, režisavusi šį pasta

 

tymu, pasidalino savo minti
mis dėl aktorių kolektyvo dar
bo ^r pasižadėjo toliau tobu
linti spektaklį. M. Valys

udelevičius, Samsono- 
el bakas, Baltušis ir kt.

artistė Ky-

spec i a

centre 
gyvu-

me-

pa
pa-

Gyvulininkystės darbuotoją 
pasitarimas

TYTUVĖNAI.— šiomis die
nomis partijos rajono komite
tas surengė kolūkių pirminin
kų, gyvulininkystės fermų dar
buotojų ir žemės ūkio 
listų pasitarimą.

Pasitarimo dėmesio 
—-pašarų paruošimas
liams. YKP rajono komiteto 
sekretoriai Janavičius ir Solov
jovas savo pasisakymuose nu
rodė gyvulininkystės darbuo
tojų uždavinius žiemojimo 
tu.

Pranešimą, kaip geriau 
ruošti gyvuliams pašarą,

• darė Tytuvėnų MTS vyr. zoo
technikas Gliaudis. -

Po to pasitarimo dalyviams 
Stalino vardo kolūkyje- buvo 
pademonstruoti pašarų paruo
šimo būdai, šios žemės ūkio 
artelės galvijų fermos vedėjas 
Servutas parodė, kaip praktiš
kai atliekamas šiaudų savai
minis kaitinimas, Sutinimas ir 
Kalkiniipas,

New Yorto^/Z^zferZl nlm
Masinės laidotuvės 
teisią apgynėjui

Kovo 24-tą įvyko apeigos 
atsisveikinti N(?w Yorke miru
sį Walter 
votoją ii- 
ko vai už 
žmonėms.

White, ilgametį Re
organizacijos 
nebaltiesiemsteises

šv. MartinoApeigos įvyko 
bažnyčioje (episkopatų). Baž
nyčios kožną kamputį pripildė 
gedėtojai, apie 1,400. šimtai 
kitų stovėjo prie bažnyčios.

Bažnyčioje buvo gubernato
rius Harriman su žmona, ge
neralinis prokuroras Javits, 
Michigan valstijos senatorius 
Diggs, teisėjai Rivers, Delany, 
Hastie; organizacijos (NAAC- 
P) prezidentas Spingarn; CIO 
unijų viršininkai Potofsky, Ca
rey, Oliver, Wilson, Weaver, 
taipgi daug kitų žymių visuo
menininkų, vietiniu ir iš visos 
šalies miestų.

Apeigose dalyvavo daug ne
gili ir baltųjų dvasiškių.

D. Channing H. Tobias, vie
nas organizacijos vadų, skai
tė velioniui pagarbos ir atsf- 
sveikinimo kalbą. Jis pareiškė, 
jog White nepaprastai daug 
nudirbo iškovojimui negrams 
“pirmos klasės pilietybės.” Jis 
sugebėjo tam darbui gauti tal
kos ir iš tūkstančių baltųjų 
žmonių. Sakė, jog tarpe gedė
tojų randasi ne vien tiktai čia 
susirinkusieji, bet taip pat va- 
'dai “tamsiaspalvių žmonių vi
same pasaulyje.”

Po apeigų bažnyčioje, 
White tapo sudegintas krema- 
torijoje.

Darbininkų mokyklai 
gaus 1,500 studentų

Darbininkų mokykla New 
Yorke paskelbė, kad pavasa
riniams kursams stengsis gau
ti 1,500 studentų. Tuo patimi 
sykiu mokyklos viršenybė atsi
šaukė į studentus ir darbinin
kų organizacijas pasidarbuoti 
užtikrinimui to skaičiaus. Be 
to mokykla negalėtų išlaikyti 
visų pageidaujamų klasių.

Pamokos prasidės balan
džio U-tą. Informacijų ir re
gistracijai reikia kreiptis į Jef
ferson .School, 575 Avenue of 
the Americas, New Yorke.

Mokykloje mokina darbinin
kams, ypačiai unijistams žino
tinų dalykų. Tačiau yra ir 
bendrų visiems pamokų : kal
bų, meno įvairiose .šakose ir 
kitų.

Mokykla savo gyvenime 
(pradedant 1944 metais) yra 
įvykdžiusi šimtus kursų. Ap
skaičiuoja, jog ten mokinosi 
apie 75,000 asmenų.

Gal čiepys vaikus 
apsaugai nuo polio

New Yorko liaudies mokyk
lų mažieji mokiniai visi bus 
čiepijami Salk serumu, jeigu 
bus patikrinta, kad jie tikrai 
veikia, šiuo tarpu vis dar te
bevykdo tyrimą pernai čiepy- 
tųjų. Surinkus visus 
galės spręsti, kiek 
atsako tikslui.

čiepijimą pradės 
25-tą.

davinius., 
tie čiopai

balandžio

Abejotini taksai
New Yorko Valstijos ' Sei

melis nutarė kelti gasolinps 
taksus po 2 centus ant galio
no. Bet kels tiktai tuomet ir 
su ta sąlyga, jei piliečiai atei
nantį rudenį balsavimuose nu
tars išleisti $759,000,000 au
tomobiliams kelių statybai.

Jei tamsta dar neturi Me* 
telionio knygos “Apie Dievus 
ir Žmones,” tai pasirūpink įsi
gyti. Kaina $1.50. Gaunama 
Laisvės knygyne.

1 1 Taksikas sužeidė NEW YORK

Laisves pavasarinis koncertas 
įvyks jau šį sekmadienį

Dienraščio Laisvės pavasa
rinis koncertas žada pasiten
kinimo visiems1 gražių ir sma
gių pramogų mėgėjams. Turi
ningoje programoje kiekvie
nas ras ką nors sau patinka
mo, nes bus solo, grupių ir 
choro dainų, vaidybos, muzi
kos. Įėjimas nemokamas.

Mėgstantieji pasivaišinti ne
bus nuskriausti, nes čia gami
nama specialiai gerų vaišių, 
kurios Įvyks po programos. 
Laukiarfie svečių ir iš toliau. 
Taigi, turėsime gražų, vaišin
gą ir linksmų pobūvį. Kviečia 
visus.

darbininku

kad darbi- 
kontroliuo-

Seimelis leido kelti 
miesto taksus

jeigu ir butu

leistųjų yra: kelti 
turto taksus iki2</j 
kaip yra konstituci-

Now Yorko Valstijos Seime
lis nutarė įgalinti New Yorko 
miesto valdžią kelti taksus. 
Tačiau leistieji yra ne visai to
ki, kokių majoras Wagneris 
pageidavo. Taipgi jie nepaten
kina visų miesto finansinių rei
kalavimų, 
d pm i.

Tarpe 
nejudomo 
procento,
niai leista; kelti biznio taksus 
nuo vienos penktosios dalies 
vieno procento iki l/t ; kelti fi
nansų taksus nuo 4 penktada
lių iki 1 procento.

Tais naujaisiais pakėlimais 
miestas gautų apie 60 milijo
nų dolerių metams. Wagneris 
buvo reikalavęs apie kita tiek 
tiesioginės paramos iš valsti
jos.

New Yorke auto sužeidė 4 
metų mergytę, vieną ėjusią 
skersai gatvę.

Meadowbrook ligoninėje 21 
metų Angelo Zambalis palai
komas gyvu perleidimais krau
jo. Bėgiu 4 savaičių jam davė 
kraujo 174 kartus. Kraują su
aukoja geraširdžiai, žmones iš 
visos apylinkės.

grupę žmonių
Taksikas užšoko ant šali

gatvio prie 57|h St. ir Lexing
ton Ave., New Yorke. Tvojo j 
lakraŠčių stotelę ir nustūmė 
gal 20 pėdų šaligatviu, stu-- 
miant syk j u ir ten pasitaikiu
sius žmones. Penki asmenys 
sužeisti. Kiek lengviau apdau
žyta stotelės savininkė, 
taksiko vairuotojas išliko 
sužeistas. Nelaimė įvyko 
sugedusių stabdžių.

Pats 
ne- 
dėi

HELP WANTED—FEMALE

MERGINOS IR MOTERYS <
Lengvas fabriko darbas, apmofcA 

mos vakacijos ir Šventes. Gera mo
kestis.

BERT MANUFACTURING CO.
So. Biickhout St., Irvington, N. Y. 

šaukite: IRVINGTON 9-1500
(60-62)

MALE and FEMALE

Miestas statys daugiau 
žaismaviečių

Miestinė budžeto taryba nu
sprendė skirti $203,000 įren
gimui žaismaviečių prie 27 
projektų. Centrų visą reikalą 
prižiūrėti įgalina miestinę jau
nimo globos tarybą (Youth 
Board).

Majoro Wagnerio plane 
tiems centrams sakoma, kad 
juose ras vietos ir 
žAisti apie 78,000 
jaunukų, nuo 2 iki 
juos leis vaikus iš
apylinkės, o ne vien tiktai pro
jektų gyventojus-.

Dvylika iš tų naujųjų cent
rų bus Brook lyne, po 6 Bron
xe ir Queens, 2 Manhattane 
ir 1 Staten Islande.

Majoras sakė, jog jis tikisi, 
kad tam projektui jis gaus 

, o gal abiejų—vals- 
f ed erai ėst—vai d ž i ų pa- 

Tačiau, sakė jis, New 
problema negali laukti 
parama ateis.

priemonių 
vaikų ir 

16 metų. J 
visos tos

valstijos, 
Ii jos h 
ramu. 
Yorko

Rockaway prigėrė 5Far
metų Patrick Rooney, nubėgęs 
pažaisti ant tvoros gale Beach 
9th St. l

1LA teisme gins 
unijines teises

International Longshore
men’s Association, nepriklau
soma, kreipėsi į teismą, kad 
uždraustų Deweyaus paskirti? 
nei Waterfront Komisijai kon
troliuoti uosto 
samdą.

Unija pareiškė, 
ninkai pageidauja

. tis save patys, per savo uniją. 
O kol byla tęsis, komisija ne
galės versti darbininkus vyk
dyti jos nuostatus. Jeigu ne by 
la, laivakroviams buvo įsaky
ta balandžio 1-mą pradėti 
dirbti pagal naująją, komisi
jos užvedamą sistemą.

Unijistai ilgą eilę metų ko
vojo prieš shape-up sistemą. 
Naujoji .komisijos uždedamo
ji mažai kuo skiriasi. Unijos 
reikalauja, kad pati unija tu
rėtų visų savo narių sąrašus, 
galėtų narius leisti į darbą iš 
eiles. Valdinė komisija įsako,

Senutė nužudyta bute

HEATHCOTE
EMPLOYMENT AGENCY

Poros ar pavieniai. Virėjai, tar
naitės, namų darbininkai. Pilnam 
laikui ar daliai laiko. Patyrę ir be 
patyrimo. Guolis vieloje' ar kitur. 
Greitai pristatome j darbą visus.

SC. 8-6160

pasirinktų, 
samdys.

tai dienai

CIO kaltina Seimelį 
neveiklume

New Yorko valstijos CIO 
unijų centras per savo virši
ninką Louis Hollander pareiš
kė, kad Valstijos Seimelis nie
ko naudingo nenudirbo šioje 
sesijoje.

Unijistai prašė gubernato
riaus Ilarrimano, kad jis šauk
tų specialę Seimelio sesiją, jei
gu tam bus
Seimelis privalo 
trukty viai 
biais

reikalas, 
veikti 

visuomenei 
klausimais.

Du 
plėšė

Bronxe šautuvų krautuves 
savininkas valydamas šautu
vų, pašovė save ir darbininką. j binete, N. Y.

kons- 
svar-

jauni, gražūs vyrai api- 
daktarą Handler jo ka-

New' Yorke, šaltame savo 
bute 138 Orchard St., rasta 
nužudyta Mrs. Frieda Merker, 
80 metų. Sakoma, jog ji buvo 
beveik neregė ir beturtė. Pas
kiausiais 14 metų ji buvo naš
lė ir gyveno iš $68 per mene
sį gaunamos pašalpos. Tame 
pat pastate gyveno per 35 me
tus.

Menama, kad vis viena kas 
nors tikėjosi’ pas ją turto, nes 
hutas išgriostas. Tyrimas nu
statė, kad jinai sumušta ir su
badyta.

Kaimynai pasakojo, kad 
prieš tūlą laiką moteriškė kal
bėjusi, jog “Joe nori mane 

j nužudyti.” Tačiau j senutės 
■ kalbą niekas nekreipė dėme- 
| šio, paskaitė už kliedėjimą.

Brooklynietė Clarita Collinc 
I ir jos sūnelis, 3 metų, apdegė 
sugedusiam kerosininiam pe
čiukui padegus butą.

PAMYLĖJĘS UNIFORMĄ

Garden City, Mitchell Field 
srityje, areštavo Valentine G. 
Lieser, 32 m. Jį kaltina, kad 
jis neteisėtai dėvi militarišką 
uniformą. Lieser, praėjusiojo 
karo veteranas, bedarbis ir 
benamis, naudojęsis uniforma 
tam, kad kantonuose gautų 
nemokamai arba nupigintai 
maisto ir kitų reikmenų.
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Teismo už nešvarą praėjusi 
ketvirtadieni 405 asmenys su
mokėjo pabaudomis $5,702. 
Gi 39 įsakė areštuoti už neat
vykimą pasimokėti pabaudos.

Prospect Parko daržininkas 
tropiškiems augmenims šilta
daržyje jau 15-ti metai užsi
augina bananų.

Po 1 i c i j os komi si j on ier i us
Adams sako, kad mažieji tak
si kai saugesni.

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 889, 11 W. 42nd 

N. Y. C.

’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.

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

Prašome jsitėmyti dieną ir laiką, kad nepraleisti šios puikios progos

Sekmadienio « 
Popietį. 3 vai. m

K Balandžio
J Aprik 1955

\

Programoje dalyvauja:
VIETINIS AIDO CHORAS ŽYMŪS SOLISTAI:

Vadovaujamas Mildred Stensler
SUZANNA KAZOKYTe

Taipgi Aido Choro Vyru ir Moterų Dramatiškas Sopranas
chorai dalyvaus programoje

AUGUSTINAS IEŠMANTĄ
IŠTRAUKA Iš OPEROS Baritonas

“BAILUS DAKTARAS” Frank Balevičius
Rinkinys Gražiausių To Veikalo Dainų Koncerto Akompanistas

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.

KITA PELNINGA DIENA

st.

MATTHEW A 
BUYUS

' (BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATK

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barber!*

PI

REAL ESTATE

A t.ydos! 
EASTCHESTER

5 Rūmų C&po Cod 
Greitam pardavimui tik 

$18,900
FRANK SANTO PIETRO 

Tel. WO. 1 -8702
(61-67)

PERSIKELIA—MONTROSE, N 
Visiškai naujas 
Ranch ant 
medinis. Žemi 
virtuvė, pilnas 
luotais langais
arti mokyklų ir 
pardavimui tik $16,200, Pamatymas 
pagal sutartj.

Te). Peekskill 7-0787
(59-62)

3 rūmų moderninis 
akro žemės, dalinai 
taksai. Modemhjtf' 

skiepas su paveik?, 
ir išlaukinit/k jojimu, 

bažnyčių. Greitam

OCEANSIDE ESTATE, N. Y. 
English Tudor - - 165x100. Stucco, 
slate roof, garas ir aliejus; 2 ka
ram garadžius, 2 vonios, breakfast 
nook; valgymui rūmas, living rū
mas su ugniaviete, saulės rūmas, 3 
miogrūmiai, 2 priediniai 
Pardavimo priežastis, liga. 
$23.000. RO. 4-1386.

rūmai.
Prašo

(59-61)

MALVERNE. Gera sekcija. Cape 
Cod. Parduoda savininkas. Field
stone ir iš mūro bungalow. Didelis 
plotas, 4 dideli kambariai apačioj; 
du viršuj. Ištaisytas (mahogany) 
basemenlas. Aliojus. 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)

TUOJAU UŽIMTINAS. (Sacrifice). 
6 rūmų (3 miogrūmiai), arti Great 
South Bay. Žuvavimas, laivais va
žinėjimas ir maudymuisi aptverta
me plote. Aliejum apšildomas, at
mininiai langai ir durys. Venetian 
blinds ir kiti ekstra priedai ! Grei
tam pardavimui lik $11.000.< Kvie
čiamo pamatyti. Nepraleiskite šio 
pasiūlymo.

Šaukite: Ficldstone 7-6662
(60-62)

EAST HAMPTON
4 rūmų bungalow, aliejum apšil

domas, karštas vanduo, skiepas, 
storm windows. Tik $7,500.

Saukite Mr. Strong
East Hampton 4-0096

(60-66)

For Rent

IŠNUOMAVIMUI. Rocky Point, 
L. I. 8 naujai pabūdavo! i bunga
lows. Pusė bloko nuo vandenio. Iš
nuomojama mėnesiais ar visam se
zonui. šaukite:

LA. 8-0687 ar FL. 7-8035

Teisme už mirusiai 
padarytą skriaudą

Mirusios brooklynietės Es
ther Geller dvi dukterys .te
vedė bylą prieš Both Da^id 
kapinių savininkus. Reikataū- 
ja $10,000 atpildo. Sako, jog 
jų motinai padaryta skriauda 
palaidojimu jos ne jai skilto
je duobėje. O virš tos, pada
rytoji antra skriauda buvusi 
dar aršesnė—ji perkelta į ki
tą duobę be religinių apeigų.

Mokytojai demonstravo 
už algų pakėlimą

Apie tūkstantis makytojų 
susirinko prie City Hali kovo 
24-tą. šios demonstracijos da
lyviai reikalavo, kad aukštes
niųjų klasių mokytojams bū
tų teikiami didesni algų prie
dai, pagal jų pačių turimus 
laipsnius. Reikalavo bachelor 
laipsniui po $450metinio prie
do ; masters — $650, fi?k)S(Mi- 
jos daktaro — $850. "

Ar jau rengiate ką Laisvei 
paramai?

4 puti. Laisvė (Liberty) Antrad., kovo (March) 29, 1955




