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KRISLAI
Delegacija Varšavoje.
Kaunaite, Korsakienė,
Simonaitytė...
Apie R. Židžiūną.
Atsimenat tas eiles?

Rašo R. Mizara

Tarybų Sąjungos vyriausia 
taryba-parlamentas pasiuntė 
Salo delegaciją i Lenkiją susi- 
pažint^r^i veiksmais Lenkijos 
seimo, kurio sesijos prasidėjo 
kovo mėn. viduryje.

Svarbu pabrėžti, kad delega
cijos sudėtyje buvo ir lietuvė 
M. P. Kauna i tė.

Varšavos centriniame aero
drome delegaciją iškilmingai 
sutiko Lenkijos seimo išrink
tas specialus komitetas.

Svarbu priminti, kad Lietu
voje moterys pradeda eiti vis 
svarbesnes pareigas tiek eko
nominiame šalies gyvenime, 
tiek politiniame ir kultūrinia
me.

Štai tik neseniai vienos Lie
tuvos rašytojos, H. Korsakie
nės, knyga buvo išversta i ki
nų kalbą ir ten atspausdinta 
masiniu tiražu.

O rašytojos Ievos Simonai
tytės romanas “Pikčiurnienė” 
tapo išverstas j rusų kalbą.

Ieva Simonaitytė yra kilusi 
iŠ Mažosios Lietuvos ir apie tą 
kraštai daugiausia rašo.

SurAnėjau tik tris Lietuvos 
moteris, žinomas už Lietuvos 
ribų. Jų yra daug. Tarp kitų, 
yra dailininkių, dainininkių, ak
torių, plačiai pagarsėjusių ki
tose tarybinėse respublikose.

Rašydamas apie mirusi R. 
židžiūną, tūlas Keleivio ben
dradarbis, tarp kitko, taip ve
lioni apibūdina:

“Tiesa, per eilę metų, dėl 
asmeniškos draugystės su savo 
kaimynu R. Mizara ir, saky
čiau, ‘iš įpratimo’, R. didžiūnas 
maišėsi tarp bolševikų, bet bol
ševiku niekada nebuvo ir ne
galėjo būti...”

Nežjnau, kiek šitų žodžių 
rašytojas turėjo Įtakos velio
nio politiniame nusistatyme ar 
nenusistatyme, bet žinau, kad 
jis pradėjo rašyti geras 
eiles pirmiau, negu aš ėmiausi 
nuolat rašyti spaudai.

Man rodosi, kad L. Pruseika 
pdbrtiškai daugiau jį kadaise 
paVeikė negu aš, kuris su R. 
židžiūnu kartu augome ir sun- 
ktpvargą vargome.

Buvo laikai, kai R. židžiū
nas mane ir A. Bimbą rūsčiai 
per tam tikrą spaudą puolė. 
Tačiau mes, jį gerai pažinda
mi, ant jo nepykome, ir po 
kiek laiko jis ir vėl buvo mūsų 
artimas prietelius.

, Tie, kurie išsamiau norės ra
šyti apie R. židžiūną, turėtų 
nepamiršti jo eilėraščio, tilpu- 
Sio Laisvėje 1940 metų rugpiū- 
čio 10 d. Jis taip skambėjo:

Tiesus kelias per beržyną
, Bėgt Smetonai j Berlyną:

Saugot savo galvą pliką. 
Kito kelio jam neliko.
Su gauja vagių fašistų, 
Kur gi jie kitur įlystų?

( Kad išgelbėt savo "blyną”
1 , Marš Berlynan per beržyną.

Daugel metų išnaudoję 
Vargią Lietuvos artoją, 

OFn^tininkai Kauno ponai 
Bego sykiu su Smetona.
O kas liko tai jau Miko
Mūsų brolio darbininko: 
žemė, duona ir liuosybė, 
Liaudies valdžia ir lygybė
Atsikračius parazitų,
Džiaugsmas Lietuvoj paplito,

Francūzijos premjeras Faure 
reikalauja pastoti kelią 
J. A. V. karui su Kinija

Paryžius. — Francūzijos | met iš ten gali išsivystyti 
premjeras Edgar Faure la-| pasaulinis karas.
bai susirūpinusiai kalbai Paklaustas, ką jis mano 
apie padėtį Tolimuosiuose apie pripažinimą Kinijos 
Rytuose. Jis reikalauja, kad komunistinės 
keturios didžiosios valsty
bės (jis turi mintyje Fran- 
cūziją, Britaniją, Jungtines 
Valstijas ir Tarybų Sąjun
gą) tuojau imtųsi žygių iš
vengimui karo su Kinija dėl 
Quemoy ir Matsu. Jis sa
ko: “Formozos klausimu 
Francūzijos valdžios nusi
statymas toks, jog didžiųjų 
valstybių, jų tarpe ir Fran
cūzijos, yra pareiga nepri
leisti prie karo, kuris gali 
virsti pasauliniu karu.” 
Nors, girdi, minėtų salų 
klausimas tiesiogiai nepa-

Francūzijos vyriausybė ne
gali laikytis bešališkai, kuo-

Reuther vėl išrinktas

vyriausybės, 
kad jis ne- 

reikalo tame
Faure atsakė, 
mato greito 
klausime. Kaip žinia, Fran- 
cūzija neturi jokių diplo
matinių ryšių su Pekinu.

Skaitlinga Kinijos dele
gacija traukia Indijon

Hong Kong. — Per čia 
skaitlinga Kinijos žmonių 
delegacija važiuoja Indijos 
sostinėn New Delhi. Ten, 
mat, įvyks Azijos kraštų 
taikos konferencija. . Kini
jos delegacija susideda iš 
40 vyrų ir moterų. Toje 
konferencijoje ši delegacija 
vaidins labai svarbų vaid
menį.

| automobilistų prezid. Manoma, prezidentas
Clevelandas. — Kaip ir i j

anyta, Walter Reu- K? UOrS daUgWU p3Sa-;buvo m 
ther kandidatavo šeštam

1 terminui ir buvo išrinktas 
United Automobile Work
ers (CIO) unijos preziden
tu. Kito kandidato nė ne
buvo. Šiek tiek opozicijos 
Reutherio vadovybei pasi
rodė tik tada, kada atėjo 
keturių vice-prezidentų rin
kimas. Reutheris turėjo 
miną savo pasekėjų sąrašą. 
Bet savo kandidatūra taip 
pat išstatė Fordo lokalo 
prezidentas Gari Stellato ir 
Lokalo 599 iš Flint prezi
dentas Turner. Balsavimas 
buvo vardošaukiu. Paskelb
ta, kad didele balsų daugu
ma tapo išrinkti Reutherio 
šalininkai.

Unijos iždininku - sekre
toriumi vėl išrinktas Emil 
Mazey. Tuo būdu Reutherio 
grupė pasilieka pilnoje ga-

kys Senato lyderiams
Washingtonas. — Ketvir

tadienį prezidentas turėjo 
pasikvietęs pietums grupę 
vadovaujančių senatorių iŠ 
abiejų partijų. Pokalbyje 
su senatoriais, spėjama, | 
prezidentas daug plačiau 
jiems paaiškins apie tarp
tautinę situaciją ir Ameri
kos užsieninę politiką, negu 
paaiškino Atstovų Buto va
dams. Pastariesiems jis be
veik nieko nepasakęs nau
jo.

London. — Dalis Londono 
dienraščiu technišku darbi
ninkų paskelbė streiką. 
Laikraščių leidėjai nenori 
jiems pakelti algas. Galimas 
daiktas, kad Londono dien
raščiai negalės be tų darbi
ninku išeidinėti, t-

Gali Kongrese kilti aštri o
kova mokyklų reikalais

Washingtonas. — Atsto
vų Buto Darbo ir Apšvietus 
komisija praveda viešą ap
klausinėjimą dėl. skyrimo 
federalinės paramos moky
klų statybai. Komisijos 
posėdyje pasirodė newyor- 
kiškis kongresmanas Adam 
Clayton Powell. Jis reika
lavo, kad Kongresas neduo
tų jokios finansines para
mos mokyklų statybai ten, 
kur tebesilaikoma rasinės 
segregacijos.

Kongresmanas Powell sa-

vo argumentus, rėmė Aukš
čiausio Teismo nuospren
džiu prieš segregaciją mo-

cija paskelbta nelegališku

valdžia duos pinigus palai
kymui nelegalaus dalyko?

Powell sako, kad čia mes 
turime civiliniu teisiu klau
simą. Manoma, kad prieš 
Powell sukils pietinių vals
tijų atstovai. Tuo būdu šiuo 
visu klausimu gali Kongre
se kilti labai aštri kova.

Vėl buvo išsprogdintos net 
dvi galingos atomhomhos

Las Vegas,-Nevada.—Ko-1 Kita bomba buvo palygin- 
vo 29 d. Nevados dykumo-1 ti maža, pavadinta “baby Į 
se, orui esant palankiam,! bomb.” Ji 
tapo išsprogdintos dvi ato-; 000 tonų pajėgos, 
minės bombos. Viena buyoi paleista iš lėktuvo, 
25,000 tonų dinamito pajė-' 15,000 pėdų oran, 
gos. Ji buvo išsprogdinta į ore, ir sprogo. 
500 pėdų aukščio bokšte. 
Sprogimas buvo toks bai
sus, jog nušviestas dangus 
buvo matomas net keturio
se valstijose — Nevarioje.! 
Californijoje, Arizonoje iri 
Utah. ' J

buvo tiktai 5,- 
ir tapo

Ten ji,

Nežinia, ar šitos jau buvo į 
paskutinės bombos, kurios 
tapo išsprogdintos, ar gal 
bus daroma ir daugiau ban
dymų. Iš Washingtono nie
ko nesakoma.

Aneurin Bevan Nusilenkė, 
nebus metamas iš Partijos 
Londonas.—Kairiųjų dar- ’ discipliną, 

biečiu vadas Aneurin Beva- 
nas buvo pašauktas prieš 
Darbo Partijos nacionalinio 
komiteto specialę komisiją 
pasiaiškinti. Jam buvo pri
mestas nesiskaitymas s u 
partijos daugumos nutari
mais Parlamente. Už tai 
jis buvo prašalintas iš dar- 
biečių parlame h t a r i n ė s 
frakcijos. Sakoma, kad Be- 
vanas prisipažino sulaužęs

dau
giau taip nebedaryti ir at
siprašyti Attlee už jo įžei
dimą. Atrodo, kad dabar 
nebeliko pagrindo Bevaną 
mesti iš Darbo Partijos. 
Nacionalinis komitetas, 
gavęs komisijos pranešimą, 
ji paliko partijoje. Ypač 
bijoma p ai11 i j, o s skilimo 
prieš numatomus parlamen
tarinius rinkimus.

Paskelbimas Jaltos do
kumentų padėjęs taikai

Washingtonas. — Valst- 
pės Departmentas išleido 
pareiškimą Jaltos doku
mentų paskelbimo reikalu. 
Pareiškimas sako, kad tas 
paskelbimas paakstino vo
kiečius ir francūzus užgir- 
ti Paryžiaus sutartis. Klys
ta, girdi, tie, kurie šneka, 
kad tų dokumentų paskelbi
mas pakenkė taikos reika
lams ir pasunkino derybas 
ateityje.

Saigon, Vietnamas.—Pie
tinio Vietnamo premjerui 
Diem pavyko laimėti savo 
pusėn vienos sukilėlių sek
tos vadą. Tai skaitoma jo 
dideliu laimėjimu. Šiuo tar
pu mieste “ramu,” nes abi 
pusės laikosi savo pozicijo
se ir nestoja mūšin.

Ocean City, Md. — Pri
gėrė dvi šeimos, grįždamos 
laiveliu iš atostogų nuo sa
los Sinepuxent Bay. Žuvo 
šeši žmonės. Abidvi šeimos 
buvo iš Baltinjorės.

Washingtonas. — Senato 
Vidaus Reikalų komitetas 
užgyrė Colorados projektą, 
kuris kaštuos 1,500,000,000 
dolerių.

Tik fašistai nugalėti 
Viską keikia susirietę.

R. židžiūnas yra davęs ir ki
tų, panašių eilėraščių.

Buvęs prezidentas eina 
1 metams kalėjiman

Panama. — Trumpai bu
vęs Panamos prezidentu Jo
se Ramon Guizado pasodin
tas septyneriems metams 
kalėjiman. Jis rastas kaltu

Prez. Eisenhower plačiai 
išdėstė savo nuomonę 

pasauliniais klausiniais
Washingtonas. — Trečia- Į Quemoy. Jis netiesioginiai 

dieni spaudos koresponden- kritikavo admirolą Carney, 
tams prezidentas Eisenho- kuris prieš keletą dienų pa- 
weris aiškino savo pažiūras • ė
Įvairiais tarptautiniais rei-J ja pradėsianti karą dėl pa
kalais. Kas liečia padėtį I ėmimo Matsu 
aplinkui Formozą, tai jam 1 apie balandžio 
neatrodo, kad Kini ja ruo-Į Prezidentas sako, 
šiasi greitoje ateityje žy- * turimomis 
gini išlaisvinti Matsu ir j tokio žygio taip greitai iš 

Kinijos pusės nesimato. To
dėl gązdinimas Amerikos 
žmonių karu esąs ne vietoje.

darė pareiškimą, kad Kini-

ir Quemoy 
dieną, 

kad jo 
informacijomis

Naujas išradimas kovo- i 
je su vėžio liga

Cincinnnati, Ohio. — Dr.! 
Grace Medes sako, kad ta-1 
po surastas cheminis skir-1 
tumas žmogaus kūne tarpe i 
celių (ląstelių), kurios pa-! 
gimdo veži ir kurios nepa- 
gimdo. Atradimas skaito-, 
mas svarbiu tuomi, kad gal Į 
dabar būsią galima chemi
niais būdais pačioje 
džioje nugalėti vėžį.

pra

mano apie galimybes Ketu
rių Didžiųjų konferencijos, 
prezidentas tiktai pakarto
jo savo pirmesnę nuomonę. 
Jis vėl sakė, kad būtinai 
reikia turėti net keletą pri
rengiamųjų žygių pirma. 
Gal turėtų Amerikos, An
glijos, Francūzijos ir Tary
bų Sąjungos ambasadoriai 
pasitarti tuo reikalu, o gal 
užsienio reikalų ministrai.

I Jis mano, kad nebūtų nau- 
. .. n • ■ dos tuoj susirinkti siu vals-Austnja priėmė SOVlCtlf tybių galvoms, kaip kad 

1 ■ • .. • siūlo Britanijos premjeras’pakvietimą; premjeras ; Churchillas. Aiškinama, kad

Raab vyks Maskvon
Viena. — Austrijos val

džia oficialiai priėmė Tary
bų Sąjungos pakvietimą 
tartis dėl taikos sutarties 
tarpe tų dviejų kraštų. Bu
vo manyta, kad, kadangi 
tokiam pasitarimui neprita
ria Amerika ii* Britanija, 
gal Austrijos valdžia nesu-

tas parodo nėsusitarimą 
tuo svarbiu reikalu tarpe 
Amerikos 4r Brftanijos.

Prezidentas sakė, kad pa
skyrimas Stasseno taikos 
ministru parodo Amerikos 
valdžios troškimą taikoje 
gyventi su Tarybų Sąjunga. 
Jis prižadėjo ii- ateityje už
sieninės politikos gairių 
nustatyme tartis su demo-

. Prez. Eisenhoweris išreiš
kė didžiausią pasitenkinimą 
Francūzijos parlamento po
elgiu, užginant Paryžiaus 
sutartis dėl Vokietijos ap
ginklavimo. Dabar, girdi, 
mes galėsime su Sovietais 
derėtis iš galios pozicijų.

Austrijos delegacija iš
vyks Maskvon balandžio 11 
d. Ten ir eis derybos. De
legacijai v a d o v a u s pats' 
Austrijos premjeras Raab. 
Kartu vyks ir Austrijos už
sienio reikalų ministras 
FigT. Amerikos ir Britani
jos ambasadoriai Austrijoje 
sako neturi nė mažiausio 
Šupratimo, kaip tos derybos 
bus vedamos ir ka Moloto
vas pasiūlys Austrijos dele
gacijai.

Mokyklų statybos plano 
dideles išlaidos

Washingtonas. — Admi
nistracija yra Įnešusi Kon- 
gresan bilių. kuris skaito
mas valdžios mokyklų sta
tybos planu. Numatoma 
ateinančiais trejais metais 
išleisti 7 bilijonus dolerių. 
Iš tos sumos federalinė 
valdžia išleistų 1,200,000,- 
000 dolerių, o kitus pi
nigus turėtų sukelti mies
tai ir valstijos. Mano
ma, kad tokia parama pa
ukšti n tų

Prezidentas jau šiek tiek 
apraminęs kongresmamis 
Washingtonas.—Trečia- ir demokratų vadas Sam 

abiejų partijų po Rayburn pasakė: “Aš nė , 
keletą Atstovų Buto narių kiek nesijaučiu geriau po Pei* 
buvo pakviesti pas prezi
dentą ant pietų. Tai buvo 
politinė sueiga. Preziden
tas norėjęs kongresmanams 
paaiškinti, kaip dabar yra 
vedama Amerikos užsieni
nė politika, ypač Tolimuo
siuose Rytuose.

Viešai neskelbiama', ka 
prezidentas k o n g r e s m a - 
nams papasakojo, bet spau
dos korespondentams pietų 
dalyviai neatrodė pokalbiu 
labai patenkinti. Nors pre
zidentas davęs suprasti, kad. 
Rytuose nėra tokio jau 
umaus pavojaus, bet kad ten 
karo pavojus randasi, tai 
esą negalima paneigti. Iš 
kongresmanų išsireiškimų 
aišku, kad jie tapo tik da-

dieni iš “Aš ne

pasikalbėjimo su preziden 
tu.”

Stiprina Matsu tvirtoves
Komercinės spaudos ko

respondentas Mac Grego r 
dabar randasi Matsu saly
ne. Jie praneša, kad ten 
laukiama Kinijos pasimoji- 

,mo tą salyną atsiimti. Čian- 
gininkai dieną ir naktį Mat
su tvirtovės stiprina. Nors 
viešai neskelbiama, bet ma
noma, 
Čiang 
20,000 
reivių.

Matsu salynas susideda iš 
septynių salų. Jos visos vie
na prie kitos arti. Jose vi
sose ęivilinių gyventojų tė
ra apie 10,000.

Tel A vi v, Izraelis. — Jau
nuolis žydas artistas Barak

• 14 dienų vedė bado 
ištreika. Jis reikalavo, kad 
parlamentas užgirtų civili
nes ženybas. Mat, jis nori 
tuoktis su krikšč i o n i š k a 
mergina. Barak streiką at
šaukė, kada gavo užtikrini
mą, kad Izraelio parlamen
tas jo reikalavimą apsvars-

kad šitame salyne

gerai ginkluotų ka-

dalyvavime suokalbyje nu- linai prezidento apraminti, 
žudyti prezidentą Remoną. I Atstovų Buto pirmininkas

Britanija dedasi prie 
Turkijos-Irako bloko

Londonas.—Anthony Eden 
pranešė, kad Britanija nu
tarė prisidėti prie Turkijos 
ir Irako karinio bloko. Tas 
gi blokas nukreiptas ,prieš 
kitus arabiškus kraštus. 
Laukiama tolimesnio san
tykių pablogėjimo tarpe 
Britanijos ir arabiškųjų 
kraštų.

naujų mokyklų 
Kurie supranta 

apgailėtiną mūsų mokyklų 
padėti, sako, kad tokia sta
tyba toli gražu nepadengtų 
visų poreikių.

Maskva. — Tarybinė vy
riausybė nutarė sugrąžinti 
Vokietijai po karo paimtus 
tapybos kūrinius. Jų esą 
net 700. Jų tarpe randasi 
Raphaelio “Sistine Madon
na.” Kūriniai bus pristaty
ti į Dresdeno muziejų. Dres- 
denas randasi Rytinėje Vo-
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PRADEDAME SAVO
VAJŲ UŽ $10,000

ŠIE METAI bus bene jau getvirti metai, kai Laisvės 
leidėjai atsikreipia į savo prietelius, prašydami talkos: 
sudėti $10,000 fondą laikraščiui išlaikyti per vasaros 
mėnesius.

Nemanykite, gerbiami skaitytojai, kad Laisvės šė- 
rininkai, direktoriai ir visas personalas tokį atsikreipi- 
mą daro į jus dideliu džiaugsmu bei noru.

Toli gražu ne!
Jei nebūtų gyvo reikalo, nieks tokio prašymo-kreipi- 

mpsi į skaitytojus ir rėmėjus nedarytų. Mes visi žino
me, kad šiandien doleris yra brangus kiekvienam darbo 
žmogui. .

Visi žinome, kad dolerį įsigyti yra sunku.
Ęet taipgi visi gerai žinome, kad ir dienraštį leisti 

yra labai sunku. Tiems, kurie kasdien turi rūpintis laik
raščio išleidimu, tebėra nuolatinis galvosūkis, kaip 
padaryti?

Viskas brangsta, o mūsų eilės palaipsniui vis 
tėją. Jaunimo pritraukti prie laikraščio leidimo,

Šis tas iš šen ir ten
San Francisce praeitos 

savaitės pabaigoje vyko 
Amerikos budistų suvažia
vimas, kuriame dalyvavo 
900 delegatų. Amerikoje 
yra apie 60,000 Budos 
(Budhos) tikėjimo sekėjų. 
Dauguma jų yra japonų 
kilmės amerikiečiai, bet yra 
ir baltųjų amerikiečių, ku
rie išpažįsta budistų tikėji
mą, c

Dauguma tų budistų gy
vena Kalifornijoje.

| kuliuoti po kūną. Tam bu- 
? vo naudota štins plautis, 
, kuris trumpas laikas prieš 
operaciją buvo išpiautas iš 
šunies, steriliz uotas, su
jungtas su kraujotakos sis
tema. Tam "plaučiui visą 
laiką buvo duodamos tam 
tikros deguonies dozos, o 
kraujas per ją varomas 
.mechaniška pumpa, iš kur 
tekėjo berniuko gyslomis ir 
grįžo atgal į. plautį.

Tokiu būdu ligonio .širdis 
ir nuosavus plaučiai ilsėjo- 
si, iki operacija buvo pasek
mingai baigta.

Nauji statybos objektai 
Lietuvoje 1955 metais

Komplikuota širdies ope- 
buvo padaryta 13

Pingvinai gan patenkinti 
naujuose savo namuose...

Pingvinai, kuriuos “At- 
kos” ekspedicijos nariai su
gavo Antarktikoje, jau ran
dasi stikliniame narve. Ten 
temperatūra palaikoma ant 
45 laipsnių, nes šiltesniame 
ore pingvinai negali gyven-' 
ti. Oras taipgi filtruoja- i 
mas, nes pripratę prie gry- 
nutėlio Antarktikos oro, 
pingvinų plaučiai nepakęstų Į 
Washingtono oro, kuriame i 
randasi benzino dujų ir dul-1 
kiu.

Du kartu per savaitę i !
pingvinų gyvenvietę įmeta-1 racija 
ma 200 svarų sutraiškyto metų jaunuoliui Calvin 

I ledo, ir tada ningvinai lyg Richmond Minneapolyje. Jo 
atsigauna, pasidaro judrūs, | 
pradeda žaisti. Šiaip jie 
stovinę j a arba miega (taip
gi stovėdami) ir dar nepa
rodo tokio gyvumo, kokį jie 
rodo laisvėje, 
atrodo patenkinti, jau pri-! 
prato prie duodamo mais-1 
to, su kuriuom iš pradžios 
turėjo nemažai sunkenybių. 

Antarktikoje pingvinai 
gaudo žuvis vandenyje 
ir jas gyvas praryja 
Washingtono žvėryne žu
vys jiems 
šviežios, bet negyvos.
to, tos žuvys apteptos alie
jum ir apdulkintos vitami
nais. Iš pradžios pingvinai 
visai atsisakė imti, tokį 
maistą, bet dabar prie jo 
priprato.

Iki pingvinai buvo atvež
ti, mažiukės gorilos buvo 
populiariškiausios, bet da
bar daugiau lankytojų ap
lanko pingvinus. Sekmadie
niais juos mato apie 35,- 

KITAS DALYKAS, .kit-a išęitis galėtų būti tokią: 000^ žmonių, 
suretinti Laisvės išleidimą.

Bet mes manome, jog tai būtų didžiulis smūgis skai
tytojams, įpratusiems kasdien skaityti laikraštį. Juk 
gyvename labai įdonni laikotarpį, kai kiekvienas galvo
jantis žmogfis būtinai turi laikraštį skaityti diena iš 
dienos, jei jis nori būti pilnai informuotas.

Be to, laikraščio leidimo suretinimas labai daug lei
dimo kaštų nesumažintų: nuomą už leidyklos vietą rei
kėtų mokėti tą pačią, mašinas užlaikyti tas pačias, o 
prenumeratą laikraščio sumažinus, sumažėtų įeigos. Tie
sa, būtų galima paleisti iš darbo vieną kitą darbininką— 
jų šiandien mes ir taip labai mažai turime. Tačiau, sudė
jus viską į krūvą, turėtume visvien kas metai dėti aukų 
laikraščiui išleisti.

Visa tai mes pasakome mūsų skaitytoj anus atvirai 
ir norime, kad jie būtų pilniausiai informuoti del viso$ 
padėties.

Mes esame giliai įsitikinę, kad dienraštį dar galime 
išleisti per keletą metų, bet tik su ta išlyga, kad kiekvie
nas laisvietis iki tam tikro laipsnio pasiaukotų.

Mes turime gerų dienraščio patrijotų ir jų turime 
dar tūkstančius. Tad į juos — į jus, gerbiami skaityto
jai, ir kreipiamės.

Dėkime visas pastangas sukėlimui $10,000 fondo 
juo greitesniu laiku! Duokime pavyzdį kitiems!

širdyje atsivėrė skylės tarp 
vienos vienutės ir kitos ir 
jas reikėjo užsiūti. '__
kad operacija būtų pasek-1 
minga, i

66 metų amžiaus vyras, 
kuris turi 8 vaikus, nutarė 
tapti vienuoliu. Tas vyras 
Yra Leo A. Dehner, gyve
nęs Conyers miestelyje 
Georgijoje. Keturi jo sū
nūs irgi vienuoliai, viena jo. 

i duktė vienuolė. Jo žmona 
■ neseniai mirė.

•

Dehneris įstojo į cisteri- 
, kuriame pa

prastas broliukas dirba prie 
i fizinio darbo nuo aušros iki

jonų ordiną,

Vienok lie I..... °"’ 1 Per l^ką: saulėlydžio ir nesikalba su
,. . ’ Į išpumpuoti....................... .i visą kraują iš 

širdies ir kitokiu būdu čir- nuolio viršininko.
kitais broliukais, apart vie-

M.
tai

re- 
jo 

sakitymo, nepritraukiame ne tik mes vieni, o ir kiti lie
tuviškieji laikraščiai.

Jeigu per vienerius metus numirė, na, daleiskime, 
200 prenumeratorių, tai, prisiminę, jog prenumerata 
kaštuoja 8 dolerius, tuojau pamatysite, kokia didelė sū
lpia tampa ištraukta iš Laisvės iždo.

Na, o tų, sakysime, 200 skaitytojų mirtis nei kiek 
nepalengvina Laisvės išleidimą.

Tiesa, per vajus gauname šiek tiek naujų skaity
tojų, bet jie neatpildo mirusiųjų arba dėl kitokių prie
žasčių atsisakančiųjų laikraštį skaityti.

Tai sakome atvirai!
Tai ir parodo, kodėl mes priversti dabar kasmet 

kreiptis pas skaitytojus specialės talkos, kad sukeltume 
būtinai reikalingą sumą, nemažiau ŠIO,000 aukomis.

Daktaras Helen King., 
pagarsėjusi zoologistė

d u o d a m o s
Be

žiurkių, 
per 150 

iš- 
ir 

be

bro-Man atrodo, jog tam 
Ii ui ant syk galvoje gaidu
kai užgiedojo. Juk čia nėra 
jokis kriminališkas prasi
žengimas, kad iš nežinystės 
su seseria prigyveno porą 
vaikų. Tai kam reikėjo ją 
vieną palikti?

1. N.

ŠIUOS ŽODŽIUS rašant, ateina žinios iš Washing- 
tono, kad ten makartistai mojasi progresyvę spaudą 

'Amerikoje visiškai pasmaugti.
Jie turi daug skymų, daug planų savo piktiems tiks

lams pravesti gyvenimai!.
Jeigu jų tikslas įsikūnytų, tai būtų užduotas smū

gis ne tik progresyvei spaudai, o ir visai spaudai Ame-

Mes negalime į tai pro pirštus žiūrėti. Mes pri
valome dėti pastangas jų pasikėsinimus atmušti.

O atmušime juos tuomet, jei tvirtinsime savo spau
dą,—spaudą, kovojančią už taiką!

The Hague., — Holandi- 
jos parlamentas pradėjo 
diskusijas dėl ratifikavimo 
Paryžiaus sutarčių. Dide
lė parlamento dauguma sto
ja už tas sutartis.

Roma. — Vatikanas pa
skelbė, kad nuo dabar vi
sų katalikų namų tarnau
tojų patronu bus Saint Zi
ta. Iki šiol tarnautojai ne
turėjo jokio patrono!'

Washingtonas. — Prezi
dento Eisenhowerio paskir
tas Aukščiausio Teismo na
riu. advokatas Harlan tapo 
prisiekdintas. Jis užima 
vjętą mirusio teisėjo Jack- 
sono.

Quebec, Canada. — čionai 
rasta automobiliuje negyvi 
amerikiečių šeima — tėvas, 
motina ir duktė. Nelaimė 
atsitiko, kai jų automobilių 
užgriuvo sniegas.
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j Beje, jų stiklinio narvo 
j užpakalinė siena turi deko
raciją, rodančią mėlyną 
dangų ir ledynus bei snie
gų. Ar tas jiems primena 
Antarktiką, yra klausimas, 
nes mokslininkai sako, kad 
gyvūnai paišytų dalykų ne
priima už “gryną pini-

Praeitą savaitę įvykusia
me radijo inžinierių suva
žiavime paskaitą skaitė vo
kiečių mokslininkas dakta
ras Ernestas Stuhlingeris, 
kuris dabar gyvena ir dar
buojasi šioje šalyje. Jis 
dėstė, kaip turi išdirbęs 
planą oro laivui, kuriuomi 
galima bus nuskristi į Mar-

Tas laivas bus ne rakieta, 
kuri galėtų daug greičiau 
nulėkti. Vietoje rakietos, 
tai bus laivas, kuris kaipo 
iėgą naudos saulės spindu
lius. Laivas, turės didžiu
lius stiklus - reflektorius, 
kurie kelionės metu bus at
sukti į saulę. Ta saulės 
energija bus naudoj am a 
tam tikro metalo, vadinamo 
“cesiumu,” tirpdinjmui, ir to 
metalo atomai duos tiesio
ginę jėgą motoro varymui.

Tas oro laivas svers apie 
300 tonų, maždaug kiek 
sveria didelis garvežys. Lai
ve rasis apie 50 tonų baga
žo — instrumentai, mais
tas ir celiumo atsargos. 
Įgula susidės iš. 10 žmonių.

Tik viena kliūtis dar sto
ja kelyje, sako profesorius 
Stuhlingeris: toks laivas 
negali pakilti nuo žemės, 
jis gali pakilti tik nuo dirb
tinės platformos, kuri skra
jotų kaip žemės satelitas 
stratosferoje. Atskiros to 
laivo dalys bus pagamintos 
žemėje, bet sudėtos tame 
satelite.

Kol kas tokio satelito dar 
nėra...

Kovo 9 dieną iš Philadel- 
phijos buvo pranešta, kad 
Pennsylvanijos universite
to ligoninėje mirė Dr. H. 
King, sulaukusi. 85-kis me
tus amžiaus, kaip pagarsė
jusi zoologistė.

.Ji praleido 40 metų tyri
nėjime, veisime 
Per tą laiką ir
žiurkiškų generacijų, ji 
vystė skirtingų veislių 
spalvų, su plaukais ir 
plaukų žiurkių.

Iš parinktų ir suporintų 
žiurkiškų brolių ir seserų, 
iš jų vaikų išaugino aukš
tesnę žiurkių padermę, gi
minę.

Šituo jos išradimu pasi
naudojo ir kiti gyvulių au
gintojai, ypač arklių bėgi
kų, lenktyn i uoto jų (race 
horses) augintojai. Jie ir
gi poravo broliškus drigan- j 
gantus ir kumelaites, idant! 
jų vaikai būtų greitesni už ! 
kitus.
Ar bus skirtumas tarpe i 
žmoniškų, brolio ir sesers !

DAUGIAVAIKĖ MOTINA
Kanadoje, Oakville mies

telyje, Ontario srityje, mi
rė Mrs. Arthur Timleck, 18 i

Kas metai vis platesnis 
darosi statybos darbų fron
tas Lietuvoje. Stoja rikiuo- 
tėn nauji fabrikai ir gamy
klos, ir sanatorijos, gy- 
senamųjų namų kvartalai 
ir kolūkinės gyvenvietės, 
kultūros rūmai, bibliotekos, 
kinoteatrai, hidroelektrinės. 
Neatpažįstamai keičiasi res
publikos ekonominė geogra
fija. Atsiranda nauji indus
trijos centrai, naujos pra
monės šakos.

—Kas respublikoje buvo 
statoma 1945. metais? Lie
tuvos Ministrų Tarybos 
Valstybinės plano komisi
jos kapitalinės statybos 
skyriaus viršininkas Pe
tras Bačiulis atsako:

—Visų pirma reikia pažy
mėti, kad 1954 metais žy
niai padidėjo kapitaliniai 
įdėjimai į statybą. Dvi 
dešimt aštuonis procentus 
jų sudaro asignavimai gy
venamiesiems namams, ko
mu n a 1 i n ė m1 s įmonėms, o 
taip pat kultūros ir svei
katos apsaugos įstaigoms 
statyti.

Respublikoje yra daugy
bė naujų statybos objektų. 
Vien Lietuvos Miestų ir kai
mų statybos mini s t e r i j a 
šiuo metu stato daugiau 
kaip 300 stambių ir viduti
nių objektų. Jų tarpe: 15 
kaimo hidroelektrinių, 20 
mašinų-traktorių stočių, 25 
vaikų darželiai bei lopšeliai, 
12 ligoninių bei ambulatorL 
jų, 7 technikumai ir tt. O 
šioji ministerija juk nėra 
vienintelė statybos organi
zacija Lietuvoje.

1954 metais žymiai pa
didėjo įmonių, gaminančių

koje, kilo būtinas reikalą^ 
smarkiai padidinti gyvena
mųjų namų statybos tem
pus. Šios statybos apimtis 
palyginti su 1953 metais 
padidėjo daugiau kaip pus
antro karto. Respublikos 
gyventojai 1954 metais ga
vo virš 100 tūkstančių kva
dratinių metrų naujo gyve
namojo ploto. Namuose, pa
statytuose valstybės asig
nuotomis lėšomis, šventė į- 
kurtuves daugelis įmonių 
darbininkų.

Labai populiari gyvento
jų tarpe yra taip pat indi
vidualinė gyvenamųjų na
mų statyba. Respublikos 
miestuose 1954 metais pa
statytų darbo žmonių nuo
savų namų bendrasis plo
tas sudaro daugiau kaip 40 
tūkstančių kvadratinių me
trų.

Žymios lėšos buvo ^pas
kirtos komunaliniam ūkiui 
tobulinti. Pirmą sykį Lie
tuvos istorijoje jos sostinės 
Vilniaus magistralėse ims 

pavyzdžiui, troleibu- 
Jau pastatytas trolei- 

gerai sutvar-

vaikų įsotiną. Ji turėjo 57! Prekes^ gyventojams,^ s ta ty- 
metūs amžiaus. ” ’ ’ '
m ė jusi $100,000.

.metais mirė turčius Vance i metalinių lovų gamyk- ! , . ... __ ~ • _ JI____ •

Ji yra lai-! ba. Mėsos kombinatas, 
1926-tais j medvilnės verpimo fabri-

Millar, kuris paliko $500,- 
000 motinai, kuri dešimt
metyje po jo mirties pagim
dys daugiausia vaikų.

Trys motinos pagimdė po 
9 vaikus, ir ta suma buvo 
joms išdalinta maždaug ly
giai.

Pradžioje yasario men. 
buvo pranešta iš; Anglijos, 
kad tenai buvo ‘ susituokę 
brolis su seseria ir prigyve
no porą vaikų: berniuką ir 
mergaitę. Dabar , kyla 
klausimas, ar jų vaikai bus 
kuom nors sk'irtingesni už 
negiminingų tėvų vaikus?

Brolio is sesers susituo
kimas įvyko va dėl kokios 
priežasties: kada jų tėvai 
mirė, tai jie abudu buvo 
maži. Berniuką užaugino 
prieglaudos namuose, po 
tėvo pavarde, gi mergaitę 
užaugino kokia tai moteris 
(pavardės neatmenu) ir 
mergaitė paėmė augintojos 
pavardę. x

Pora metų atgal jie su
sitiko kokio tai bavaro šo
kiuose, susipažino ir tuojau 
apsivedė. Tik gimus ant
ram vaikui, tūla moteris 
pasakė jos tikrą pavardę. 
Jie nubėgo miesto raštinėn 
ir metrikai parodė, kad ta' 
moteris teisybę sakė. Tuo
jau ir ištuokos.

Teisėjas, duodamas iš
tuoką,. pasakė: “Tokią nuo- 
tikis įvyksta tik tarpe 
tūkstančių atsitikimų.”

Po ištuokos, brolis pabė
go nuo jos; paliko ją vieną 
su dviem vaikais. Jinai pa
reiškė: “Dieną naktį dirb
siu,. bet savo vaikų neąplęi- 
siu.” i'

Colorado valstija pradėjo 
iš oro skaityti elnius ir 
briedžius. Lengvais orlai
viais skraidą inspektoriai 
skaičiuoja, kiek tų žvėrių 
jie pastebi ir paskui maž
daug apskaičiuoja, kiek jų 
gali būti visoje valstijoje.

Dentistė Bertha Morgan 
rašo, kad sveturgimiai turi 
geriausius dantis Ameriko
je. Jų vaikų dantys, betgi, 
greičiau genda,, nes jie val
go daugiau saldumynų.

Helsinkis. — Suomijos 
geležinkeliečiai nubalsavo 
skelbti streiką. Mat, jie bu
vo pamiršti, kai kitiems 
darbininkams buvo pakeltos

Wąshingtonąs» — Aujkš- 
čiausias Teismas pripažino 
teisę valstijoms uždrausti 
gąrsinimus akinių. Toks 
įstatymas yra išleistas 
Oklahomo j e. Įstatymų s 
draudžia toje valstijoje gar
sinti akinių biznį laikraš
čiuose, žurnaluose, per ra
diją bei televiziją.

Maskvą.-—Skelbiama, kad 
buvęs premjeras Mąlęnko-. 
vas apžiūrinėja jėgaines, 
kurios yra pavestos jo va
dovaujamai ministerijai.

Mountain View, N. J. — 
“Traukinys sudaužė automo
bilių ir užmušė dų studen
tu. Ųžiųųštį Charles Mor

gan ir Dęris Jordan.
4

la Vilniuje, duonos fabri
kai Kaune, Vilniuje ir ke
turiolikoje rajoninių cent
rų, itin stambus linų kom
binatas Panevėžyje, karto- 
no-lagaminų fabrikas Nau
joje Vilnioje — štai anaip
tol nepilnas sąrašas naujų 
statybos objektų, kurie ne
trukus bus perduoti eksplo-. 
atącijon.

Buvo plečiamos įmonės, 
pastatytos Tarybų valdžios 
metais ir jau išleidžiančios 
produkciją. Aš turiu gal
voje tokias įmones, kaip 
Vilniaus elektros skaitiklių 
fabrikas ir plataus vartoji
mo elektros reikmenų fab
rikas, Kauno turbinų ga
mykla, Šiaulių dviračių fa
brikas, Naujosios Vilnios 
staklių gamykla, Lentvario 
sanitarinė technikos įrengi
mų gamykla, Jonavos bal
dų fabrikas, Klaipėdos 
medvilnės verpimo fabrikas 
ir daugelis kitų.

Yra žinoma, vietoj bur
žuazinėje Lietuvoje buvu
sių pusiau naminės gamy
bos pobūdžio fabrikų ir 
dirbtuvių jau įkurtos stam- 
b’ios įmonės, aprūpintos 
Šiuolaikine technika. Bet ir 
1954 metais jos buvo toliau 
plečiamos, statant naujus 
korpusus. Nauji cechai pa
statyti ir įrengti Kaune — 
Šilko audinių fabrike, koji- 
nių-trikotažo. fabrike, vil
nonių audinių fabrike, mė
sos kombinate, Klaipėdoje 
— baldų fabrike, Šiauliuo
se — odos-avalynės kombi
nate. Tai įgalino žymiai 
padidinti gyventojam skir
tų įvairių prekių išleidimą, 
pagerinti jų kokybę.

GYVENAMIEJI 
NAMAI

Išsiplėtojus didžiulei pra
moninei, statybai respubli-

i- ,> '■ < ■ ■ • v * ■

eiti, 
sai. 
busų depas, 
kyta ir išasfaltuota žymi 
dalis gatvių, kuriomis kur
suos troleibusai. Vos prieš 
kelis mėnesius buvo baigtas 
statyti Vilniaus civilinis 
aerodromas — viena ge
riausių Tarybų Sąjungoje 
aerostočių, turinti visus pa
togumus keleiviams. Išsi
vystė miesto termofikavi- 
nio darbai. Statoma eilė 
pramonės įmonių, kurių 
produkcija skirta žemės ū- 
kiui. Vilniuje statomas že
mės ūkio mašinų fabriko 
pagrindinis gamybinis kor
pusas ir kiti objektai. Jį

Norint užtikrinti mąlteri- 
alinę bazę tokiai dideleY sta
tybai, Lietuvoje vykdoma 
plati statybinių medžiagų 
įmonių statybos programa. 
Pradeda veikti silikatinių 
plytų fabrikas Vilniuje. Jo 
pajėgumas bus 60 milijonų 
plytų per metus. Kauno 
“Bituko” plytinėje palei
džiamas į darbą silikatinių 
plytų cechas, gaminsiantis 
40 milijonų plytų per mie
tus. Statomas šiferio ce
chas Daugeliuose, kalkinė 
Karpėnuose, plytų ir čerpių 
gamykla Tauragėje ir kt. 
Plačiai įdiegiamas įvairių 
objektų statymas iš nars
tomųjų gelžbetoninių kon
strukcijų ir stambių blokų. 
Šis metodas jau naudoja
mas eilėje Kauno ir Vil
niaus statybos objektų, o 
artimiausiais metais jis bus 
prakt i k u o j a m a s visuo 
Lietuvos statybos objekttf 
se. TB

Mes paprašėme P. Ba- • > 
čiulį trumpai papasakoti 
taip pat apie statybos per
spektyvas 1955 metams.

—Ateinančiais metais žy
miai padidės visų rūšių sta
tybos tempai, — atsakė P. 
Bačiulis.—Vilniuje bus pra
dėta statyti betono kon
strukcijų, įrankių ir kasų 
aparatų gamyklos, respu
blikinės bibliotekos, peda
goginio instituto, ir televi
zijos centro pastatai. Kau
ne bus pradėtas statyti pa
statų kompleksas naujai 
žemės ūkio akademijai, ku
rioje galės mokytis 2,200 
studentų. Padidės gyveną- _ 
mųjų namų ir buitinių. įmo
nių statybos tempai. ^Lie
tuvos miestų ir rajonų cen
trų gatvės pasipuoš naujais 
gerai įrengtais namais, kul
tūrinėmis - buitinėmis įstai
gomis ir tt.



t

Elizabeth, N. J.
Serga mūsų geras dragas V. 

Dę’mošaitis. Antrą sykį išvežė 
į Alexian Brothers Hospital. 
Randasi 4-me aukšte, rūmas 
440. Lankymo valandos dieno
mis nuo 1 lig 3 v., vakarais 
nuo 6:30 lig 8. Draugai, kurie 
turite laiko, prašau jį aplan
kyti. Jam greičiau laikas pra
eis.

Dar turime antrą seną ligo
nį, tai Joną Wizbara. Pralei
dęs porą savaičių ligoninėje, 
grįžo iš ligoninės pas V. Pau
lauską. Ten pragyveno 3 sa
vaites. Dabar yra sugrįžęs j 
savo senąją vietą, kirpyklą. 
V. Paulauskas jam valgyti pa
daro, rūmą sutvarko ir apšil
do; vienu žodžiu—ji prižiūri.

X.

VV i z baro sveikata bu- 
pablogėjusi, sutinusios 
ir kojos, taipgi labai 
atrodė. Pašaukėm lie-

Jollo 
vo vėl 
rankos 
prastai
tuvį daktarą S. Petrauską. Da
bar J. Wizbaras vėl atrodo 
pusėtinai gerai. Matomai, dak
taras jam surado gerus vais
tus. Praėjusią savaitę jis jau 
vienam klijentui nukirpo 
plaukus. Kerpama mašina bu
vo pakavota, o jis susirado.

Abu ligoniai yra L. skaity
tojai ir rėmėjai. Linkiu grei
tai pasveikti.

A. Stripeika

D£- 
pik-

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

So. Boston, Mass
Dar nelaikąs iškrikti

Gal koki dvidešimtpenki me-, 
tai tam atgal aš važiuodavau 
į New Bedford, Mass., me
džioti ir ten susipažinau su 
vienu ūkininku, lenkų tauty
bės žmogum. Tai buvo pažan
gus ir apsukrus ūkininkas. Jo 
laukai būdavo gerai įdirbti, 
gyvuliai gražūs, pastatai dai
liomis spalvomis nudažyti, 
apie namus didžiausia švara. 
O jau jo tas malonumas ir 
linksmumas svečią taip nu
teikdavo, jog nenorėdavai su 
juo skiltis, nes jis visuomet 
kalbėdavo apie ateitį ir tobu
lesnį pasaulį; duosnus jis buvo 
aukotojas pažangiečiams. Ne-

GUY de MAUPAŠANT

Valterio Šnafso nuotykisv
Vertė Ed. Viskanta

(Pabaiga)
Apatinio aukšto langai švietė. Vienas 

j išbuvo netgi atdaras, ir iš jo sklido sti
prus Rėptos mėsos kvapas, išsyk mušęs 
Valtenui Šnafsui į nosį ir įsiskverbęs 
jam ligi pat gilumos vidurių, kurie mėš
lungiškai susitraukė, — kvapas, kuris 
jį nesulaikomai traukė į save, dusinda
mas jį, pripildydamas jo širdį žūtbūti
nės drąsos.

Ir staiga, nieko negalvodamas, jis pa
sirodė su savo kaske lango rėmuose.

Aštuoni tarnai pietavo aplink didelį 
stalą. Ūmai viena moteriškė lyg apstul
bo, stiklinė iškrito jai iš rankų, ir jos

Ir vienu 
ir stiklai 
bangai, kuri užtvindė namą, viską triuš
kindama ir griaudama. Vienu akimirks
niu penkiasdešimt ligi dantų apsiginkla
vusių kareivių įsiveržė į virtuvę, kur 
taikingai ilėjosi Valteris Šnafsas, ir at
rėmė jam į krūtinę penkiasdešimt užtai
sytų šautuvų, nustūmė jį nuo kėdės, 
pargriovė, sugriebė ir surišo nuo galvos

akimirksniu durys, langines 
pasidavė, ūžtelėjus žmonių

lauską, sakau: Ką manai, Mi
kai, kad mes dabar pradėtu
me organizuoti operetę ir atei
nantį rudenį ji būtų gatava ir 
savo gastrolėmis pasiektume 
net Richmondo Auditoriją ? 
Iš karto Mikas paabejojo, bet 
kuomet aš jam išskaitliavau 
mūsų ir Montellos menininkus, 
tai' jis gana gerai nusiteikė. 
Mes su Miku galvojame, ką 
sakote menininkai ?

Da kal’tą draugės ir drau
gai, balandžio 7 dieną, 7:30 
valandą vakare Klubo patal
pose bus bendras Susivieniji
mo ir Literatūros kuopų susi
rinkimas. Būkite taip geri, ku
rie priklausote prie minėtų 
kuopų, ateikite, o aš tai tik
rai būsiu. Iki pasimatymo!

Jaunutis

CLEVELANDO ŽINIOS
Mariutė Geibiem* gražiai 

sveiksta
Kairiąją ranką jau gerai 

valdo, dešinę irgi lengvai paju
dina. Galvą ir kojas jau gali 
pakraipyti ir po biskį kilnoti. 
Tik kalbėti dar negali. O iki 
šiuos žodžius skaitysime drau
gė Geibienė jau bus parvežta 
į namus. Toks greitas sveika
tos gerėjimas džiugina Marės 
draugus ir drauges, 
nuoširdžiai linki greito 
suotino pasveikimo.
Ohio Komiteto Gynimui
aktu kaltinamųjų atsišaukimas

J ūs, aš ir visi Amerikos žmo
nės stovi akis akin su daugiau
siai kritiška problema mūsų 
šalies istorijoje. Ar mes leisi
me fašizmui patapti mūsų ša
lies įstatymais? šis klausimas 

j yra griežtas ir aiškus. Ar jūs 
leisite makartistams ir kitiems 
blogos valios žmonėms sunai-

kurie 
ir vi

Smith

ton, D. C., su reikalavimu, 
! kad samdymas informerių bū
tų panaikintas.

3. Laikraščiai nerašo teisy
bės apie 11, radio nei televi
zija neduoda jiems progos pa
sakyti teisybę 'apie save. Bet 
jūsų unija, jūsų bažnyčia ar 
jūsų klubas gali pasikviesti 
vieną iš teisiamųjų pakalbėti 
ir atsakinėti į jūsų klausimus, 
kad galėtumėte patys apsvars
tyti faktus.

Su nuoširdumu' jūsų,
William Haber, pirmininkas

jo-

vy

New Britain,
Landers F. & C. darbininkai 

sustreikavo

nn.

Worcester, Mass.
Worcesterio AIDO CHO-

ro pavasarinis koncertas, kinti mūsų Konstituciją ir pa- 
kuris atsibuvo kovo 27-tą statyti koncentracijos stovyk- 
d., visais atžvilgiais pavy- Įu šešėlyje mūsų gyvenimą ir 
ko puikiausiai. Nors oras 
tą dieną pasitaikė tokis ne-

laisvę? Ar jūs atsistosite ir ko
vosite už Ameriką? Gal tas

niai nukrypo ten pat.
Jie pastebėjo priešą!
Viešpatie! Prūsai užpuolė pilį!..
Iš pradžių pasigirdo klyksmas, vienas 

bendras klyksmas, į kurį susiliejo aštuo
ni įvairūs balsai, — baisaus išgąsčio 
klyksmas. Paskui žmonės triukšmingai 
pašoko nuo stalo, kilo sąmyšis, spūstis; 
visi galvotrūkčiais spruko prie vidujinių 
durų; griuvo kėdės, vyrai bėgdami 
stumdė moteris ir lipo joms ant galvos. 
Viįnu akimirksniu kambarys visiškai 
ištuštėjo, ir prieš apkvaišusį Valterį 
Šnafšę, vis dar tebestovintį Jange, liko 
tik valgiais apkrautas stalas.

Valandžiukę pasvyravęs, jis perlipo 
per palangę ir nuėjo prie lėkščių. Nuo 
kankinančio alkio jis virpėjo, lyg drugio 
krečiamas, bet baimė jį vis dar prilaikė, 
tramdė. Jis klausėsi. Visas namas, ro
dos, drebėjo: trinkčiojo durys, ant vir
šaus dunksėjo skubūs žingsniai. Prūsas 
nerimastingai tempė ausį, stengdamasis 
sugauti šiuos neaiškius garsus; paskui 
jis išgirdo duslius šaštelėjimus minkš- 
ton žolėn krintančių kūnų, tarytum 
žmonės šokinėjo iš antrojo aukšto že
myn.

Paskui visas tas judėjimas ir laksty
mas pasibaigė, ir didžiojoj pilyje pasi
darė tylu, it kape.

Valteris Šnafsas atsisėdo ties viena 
dar nepaliesta lėkšte ir ėmė valgyti. Jis 

' valgė didžiuliais kąsniais, lyg bijoda
mas, kad jam sukliudys ir jis nesuspės 
prisiryt ligi soties. Jis abiem rankom 
grūdo sau kąsnius į burną, tartum į liu
ką; ir maisto gumulai, net verždam’i 
jS&n gerklę, vienas po kito slinko į pilvą. 
Protarpiais jis stebteldavo, jau kone pu- 
srffu besprogstąs, nelyginant perdaug 
iškimšta žarna. Tada jis imdavo puo
delį sidro ii’ praplaudavo sau ryklę, kaip 
kad praplaunamas užsiteršęs vamzdis.

Jis ištuštino visas lėkštes, visus dube
nis ir visus butelius; paskui, apsvaigęs 
nuo gėrimo ir valgio, sudribęs, išraudęs, 
žąksulįo purtomas, apdujusiu protu 
ir taukuota burna, jis atsisegiojo mun- 

i durą,‘kad atsikvėptų, nebepajėgdamas 
daugiau žengti nė vieno žingsnio. Akys 

' jąm merkėsi, protas tingėjo veikti. Su- 
. kryžiavęs ant stalo rankas, jis padėjo 

savo apsunkusią galvą ir pamažu nusto
jo bet kokios nuovokos, kur jis yra ir 
kas aplink jį darosi.

Plonytė delčia neaiškiai švietė dangu
je virš parko medžių. Buvo vėsu, kaip 
esti visada prieš auštant.

Nebylūs šešėliai būriais šmėkščiojo 
tankumyne,/ ir kartais blankioj mėnesie
noj sublizgėdavo plieninis durtuvas.

xNwrimusi pilis dunksojo kaip didžiu
lis juodas siluetas.

Tik du langai dar tebešvietė apačioj.
Ūmai pasigirdo griausmingas balsas:
— Pirmyn, po velnių! Į antpuolį, vy

ručiai!

Staiga kažkoks storas kariškis su auk
siniais galonais užkėlė koją jam ant pil
vo ir subaubė:

— Tamsta — mano belaisvis, pasi
duok !

Prūsas tenugirdo tik vieną žodį — 
“belaisvis” ir sudejavo: “Ja, ja, ja!”

Nugalėtojai, šnopuodami it ruoniai, 
pakėlė jį, pririšo prie kėdės ir su dideliu 
smalsumu ėmė jį apžiūrinėti. Kai kurie 
atsisėdo, nusigalavę iš susijaudinimo ir 
nuovargio.

O jis, dabar šypsojosi: pagaliau jis 
tikrai belaisvis.

Įėjo dar vienas karininkas ir tarė:
— Pulkininke, priešai pabėgo, atro

do, yra daug sužeistų. Tvirtovė mūsų 
rankose.

Storasis kariškis, šluostydamasis kak
ta, subaubė:

— Pergalė!
Jis ištraukė iš kišeniaus prekybinių 

sąskaitų knygutę, kurią dabar naudojo 
kaip blonknotą, ir užrašė:

“Po aušros mūšio prūsai buvo priver- 
su savim 

kuriu

na

ja

sti pasitraukti, nusinešdami 
nukautuosius ir sužeistuosius, 
priskaitoma apie penkiasdešimt vyrų, 
išvestų iš rikiuotės. Daugelis liko mūsų 
rankose”.

Jaunas karininkas paklausė:
— Ką sakysite, pulkininke!
Pulkininkas atsakė:
— Mes pasitrauksim ir tuo būdu iš

vengsime priešpuolio su pranašesnėm 
priešo jėgom ir artilerija.

Ir jis davė įsakymą pasitraukti.
Būrys vėl persirikiavo tamsoje, prie 

pilies mūrų, ir pasijudino, iš visų pusių 
apsupęs surištą Valterį Šnafsą, kurį lai
kė šeši kariai su revolveriais rankose.

Pirmyn buvo pasiųsti žvalgai ištirti 
kelio. Ėjo su dideliu atsargumu, laikas 
nuo laiko sustodami.

Auštant jie atvyko į Lardš - Uazelio 
subprefektūrą, — tai šio miestelio na
cionaline gvardija atliko tą karo žygį.

Nerimastingi ir sujaudinti gyvento
jai laukė. Kai pasirodė belaisvio kaskė, 
pasigirdo baisūs šauksmai. Moterys kė
lė dangun rankas, senės verkė; kažkoks 
karšinčius metė į prūsą savo ramentą ir 
sužeidė nosį vienam jo palydovui.

Pulkininkas staugė:
— Saugokite belaisvį!
Pagaliau priėjo rotušę. Atidarė kalė- ‘ 

jimą ir įmetė į jį Valterį Šnafsą, išlais
vintą iš pančių. Du šimtai ginkluotų 
vyrų sustojo sargybos aplink pastatą.

Tuomet prūsas, kuriąm jau kiek lą.iko 
buvo aiškiai pagedę viduriai, beprotiš
kai nudžiugęs, ėmė padūkusiai šokti, 
kilnodamas rankas ir kojas, šokti pasiu
tiškai klykdamas, kol pargriuvo pasie
ny, netekęs jėgų.

Jis — belaisvis! Išgelbėtas!
Štai kokiu būdu buvo atkariauta Šam-‘ 

pinje pilis, išsilaikiusi priešo rankose tik 
šešias valandas.

Pulkininkas Ratje, gelumbės pirklys, 
atlikęs šitą žygį Laroš-Uazelio nacion- 
nalinės gvardijos priešakyje, gavo ordi
nu ' > .

sulaukus pusės amžiaus, vėžio 
liga jį pasmaugė.

Pereitą metą aš ir vėl nu
važiavau ant minėtos ūkės ir 
atradau jau naują savininką, 
ir kaip mane nustebino tokia 
didelė atmaina. Kur buvo lau
kas javais apsėtas, ten dabar 
krūmokšliai: gyvuliai susku
rę'; pastatų stogai apiplyšę; 
tvoros išvirtę; apie trobesius 
stūkso sulūžę ūkio padargai. 
O ta graži-linksnia ūkininkė, 
ką seniau mus taip skaniai vai
šindavo, dabar panaši į elgetą.

Atpažino ji mane ir, susėdę 
ant išvirtusios obelies, ilgai 
mudu kalbėjomės, Ji man pa
pasakojo, kad susituokė su 
tinginiu vyru ir viską apleido, 
neturi pinigų, nei žmoniškiems 
drabužiams nusipirkti; ji į 
ateitį žiūri, kaip į tvinkstan
čią vargo upę.

Kovo 20 dieną, šių metų, 
So Bostone, buvo surengta va
karienė, kad pagerbus gaspa- 
dines. Vakarienės maistas, 
kaip visuomet, taip ir šį kartą, 
buvo įvairus ir skaniai paga
mintas, bet svečių mažai, 
kios programos nebuvo.

Pasivalgius, prasidėjo 
bos. Kalbos nemalonios;
rai kaltina moteris, o moterys 
vyrus, kad parengimai nesise
ka ir neapsimoka; kitaip sa
kant, publika nesilanko. Bet 
didžiausią kaltę meta tai ant 
korespondentų, kad jie nega- 

per spaudą išjudina publi- 
ir visi vienbalsiai draf luo
šių žodžių rasėj ą tą spra

gą užpildyti, nes kitaip jie vi
si dar nepasenę, myli dirbti ir 
lankytis parengimus.

Ar žinote, draugės ir drau
gai, kad mūsų veikimas yra 
tas pat, kaip kad aukščiau 
minėtas ūkis? Nesvarbu, kaip 
keletas draugų gabiai supla
nuotų veikimo projektą, bet 
jeigu nebus kam jį atlikti fi
ziniai, tai iš jo niekas neišeis; 
merdėjimo stadijoj jis mirs. 
Atbulai, jeigu mes dirbsime 
neplaningai, tai nusidirbsime 
iki nusivylimo.

Dabartinis mūsų stovis yra 
apgailėtinas: per ištisą žie
mos sezoną mes nepajėgėm 
So. Bostono publikai duoti nei 
vieno meninio parengimo; šį 
metą Literatūros draugijos kp. 
dar neturėjo nei vieno susirin
kimo ir “tebeveikia” 1954 me
lų valdyba;* Susivienijimo se
kretorius pasiliko ir tas pats. 
Narys, atėjęs, pasimokė j o ir 
rauna pro duris savais keliais. 
Jau pavasaris ir tuojau, prasi
dės piknikai, o mes dar apie 
tai nei nepagalvojome; Lais
vės finansinis vajus jau prasi
dėjo, o mes neturime pinigų ir 
nei negalvojame, kaip mes 
juos suĮcelsime. Viską, ką mes 
galime padaryti, tai da kartą 
suėję ir sustoję, bakūžės sama
notos gaidą užtraukti:

malonus, kad buvo tiesiog i ':ka™ba netikėtinu ? Todėl per- 
baisu pro langą pažiūrėti... į zvelk sekantl rekordi»- .
Šalta, vėjas milžiniškus I Smith Aktas... teisminė 
stulpus piesku su žemėmis iazda 1,atrildym“‘ »olitinili r!,a" 
sviedžia tau į akis, jei tik — Walter-McCarran Ak- 
iškišai nosį pro duris Ir i hitlel.illių konccntl.acini,į 
taip istisą dieną-naktį 11 j stovyklų išbudavojimui čia, 
dar ant rytojaus pel dieną, i Amerikoje, Amerikos žmo-

O vienok žmonelių, atė-in®ma’ kuTie Vidu
jus žadėtam laikui/ kada i n!° Saugumo Aktas~ Panaiki-

7 i miviiii Anon nvnnrnov<7111

koncertas prasidės, prisi
rinko apypilnė nemaža sve
tainė. Na, kas būtų buvę, 
jei oras, sakysime, būtų
buvęs gražus, tikrai pa- ro pj^ams.

į nimui visų progresyvių gru- 
Ipių. Komunistų Kontrolės Ak
tas... sudaužymui darbo unijų 
judėjimo ir kalinti bile kokį 
pasipriešinimą Wallstryto ka

vasariškas? Esu tikras, 
kad publika nebūtų tilpusi 
svetainėje.

Programa buvo labai gra
ži, įvairi. Kaip solistai, taip 
ir pats Aido Choras vado
vybėje savo mokytojo Jono 
Dirvelio dainavo daug ir la
bai gražių dainų-dainelių, 
net linko keliai ir publiko 
galvelės...

Todėl ir aplodismentų ga- c . . 
vo tiek daug, kad vos ne-1teislų vlsiems- 
vos įsinešė namučių. Vie- i Ohio valstijoje 11 vyru ir 
tinis tenoras kitatautis, ku-! moterų tapo areštuoti sulyg 
rio pavardės neteko sužino- Smith aktu, kaltinami už susi- 
ti, padainavo keletą gražių

Kodėl tos visos ragangau- 
dystės? Kodėl tie visi nede
mokratiški įstatymai? Todėl, 
kad Eisenhower ir Brownell 
yra perdaug užimti “saugoji
mu šio krašto nuo 25,000 ko
munistų“, todėl, kad jie nepa

jėgia išrišti tikrųjų žmonių 
i problemų. Jų strategija yra 

‘ aiški. Padalinti ir įbauginti 
3 žmones, kad negalėtų susivie

nyti programų laimėjimui: 
darbų, namų, pilnų ir lygių

rinkimus ir suokalbiavimus 
nuvertimuidainelių sava kalba. O jau agituoti ateityje 

montellietė solistė Aldona valdžios. Tie vienuolika darbo 
Wallen, tai tiesiog užhipno
tizavo publiką... Jos ma
lonus, širdį glostantis so-1 
prano balsas taip maloniai ■ 
plaukia per visą svetainę— 
galingas, malonus, kad žmo- ____
gus jautiesi tebesėdįs ko-; informerių ir stūlpidžinų, su

klasės vadų yra žinomi tūks
tančiams Ohio valstijos žmo
nių už jų drąsą kovoje už 

I žmonių reikalus. Dabar val
džia suruošė bylą prieš juos 
ir naudoja taksų mokėtojų pi
nigus samdymui apmokamų

Kur tie kuopų mitingai, 
Kuriuos šaukėm skaitlingai, 
Kur tie baliai ir kneertai, 
Kurie baigės pelningai!
Jauni jausmai jau paseno 
ūpo jau nebėr.
Ir numoję mes ant visko

■ Tinginiaut’ mums tebėr...

Draugai ir draugės, broliai 
ir sesės, męs mirti, d a nenori
me, nies norime veikti ir gy
venti, o jei to mes norime, tai 
tik vienas kelias yra ir tik 
vienas tėzis yra, tai lankyti Li
teratūros ir Susivienijimo kuo
pų mitingus! 

t

Jeigu jūs tik pradėsite lan
kyti mitingus, tai nei nejausi
te, kaip pasikeis mūsų veiki
mas ir net mūsų pačių gyveni
mas. Tik pabandykime visi, 
kurie priklausome prie kuo
pos, ateiti į susirinkimą, tuo
met nebus Vargo išrinkti ko
misiją, pasidalinsime darbais 
ir nereikės aimanuoti it tai 
ūkininkienei, kad neturi ištek
liaus n,ei drabužiams įsigyti. 
Išmeskite tas nelemtas mintis, 
j<ad nėra dirvos veikti arba 
mes neturime spėkų veikti.

Aną dieną aš, sutikęs Klu
bų kąųil?^riųoi$. Mifcą. feg-

j j.. . . \

f-

kiame užburtame meilės 
pasaulyje arba oru plauki 
dausomis... Solistė labai 
gražiai ant estrados išlaiko 
savo mimiką. Jos lelijavai 
graži raudona suknelė atro
do puikiai. Dainuojant, so
listė kartais truputį palin
ko į vieną pusę, it švelnaus 
vėjelio papūstą rožės šake
lė, viena ranka padarė mo
stą; čia vėl jautėsi it nen
drė, o švelnus balsas pląu-' 
kia per visą svetainę, mie
lai pakutendamas klausyto
jų sielas... Valio, Aldonė- 
le!‘... Dainuok daugiau ir 
visur!

Tik labai graudu darosi, 
akylai žiūrint į publiką... 
Kuone visų — vyrų ir mo
terų — galvelės baltos bal
tutėlės, it sniegas, ar pusiau 
baltos; dar kitų nesimatė 
koncerte,—jie jau tebeilsisi 
kapuose. Kožną mielą mete
lį matyti, kaip sparčiai ma
žėja, nypksta pirmoji lietu
vių, ateivių Amerikoje kar
ta. Bet ne daina. Daina 
dar gyvuos ilgai. Kaip vis
kas kinta, taip kinta ir 
smarkiai retėją mūsų kar
ta, Bet mus pavaduos jau
nimas, ir lietuvišką daina 
skambės dar daugelį metų 
Amerikoje.

kurių pagalba savo politinius 
priešus siųs į kalėjimus.

Ar tas jūsų neapeina? Atsi
minkite žodžius Vokietijos 
aukšto dvasiškio Niemoellerio, 
kuris praleido ilgus metus Vo
kietijos koncentracijos stovyk
lose :

Kuomet komunistai buvo 
kalinami, buvo viskas gerai; 
mes nebuvome komunistais. 
Kuomet žydai buvo medžioja
mi, mes nepaisėme. Kuomet 
unijų vadais buvo areštuojami, 
mes pasirinkome būti tylūs. 
Mes nebuvome unijų nariai. 
Kuomet aš tapau įkalintas, 
jau buvo pervėlu bent ką da-

čionaitinė Elektros Mašinis
tų unija U.E. vedė derybas su 
Landers Frary and Clark kom
panija už atnaujinimą kon
trakto, už pakėlimą algų, už 
seniem darbininkam pagerini
mą senatvės pensijos, už pa
gerinimą sąlygų ir keletą kitų 
reikalavimų, viso dešimties.

Derybos unijos su kompani
ja tęsėsi nuo gruodžio mėne
sio. Tačiau užkietėję kompa
nijos viršytos nepasekė mieste 
kitas kompanijas, kurios priė
mė daliną unijų reikalavimą, 
ši griežtai atsisakė patenkinti 
nors dalinai darbininkų reika
lavimus. Tad darbininkam ne
liko kitos išeities, kaip tik 
išeiti streikai! ir reikalauti sa
vo siekių. Kovo 28 d. šimtu 
nuošimčių darbininkai metė 
darbą, dirbtuvę užstreikavo. 
Sakoma, streikuoja virš du 
tūkstančiai darbininkų, vyrų 
ir moterų.

Dirbtuvės vartai apstatyti 
pikieto linijomis, saugo, kad 
skebai neįeitų dirbti, kad nie
kas nebūtų išvežama ir įveža
ma.

Kas svarbiausia, kad šiuo 
momentu visos piešte unijos 
AFL ir CIO ir kitos pasiža
dėjo teikti streikieriam mora
lę ir materialę paramą. Įstei
gė suvienytą darbo komitetą 
apimantį visus organizuotus 
darbininkus. Tai dar pirmas 
toksai visų unijų solidarus ap- 
sivienijimas pagalbai streikuo
jantiems darbininkams, kad 
jie laimėtų išstatytus savo rei
kalavimus.

Miesto republikoniškas ma
joras irgi buvo, kaip ir už 
kompanijos nugaros pasislė
pęs. Mat, ir jam darbininkai 
dabar nėra svarbus dalykas. 
Per unijas buvo prispirtas į 
kampą, kad pasiaiškintų, dėl 
ko jo pareiškimas atsiduoda 
policija apstatymu užstreikuo- 
tos dirbtuvės. Kas norėsiąs 
dirbti, tiems duosiąs apsaugą, 
o už streikierius nei vieno tei
giamo žodelio.

Laike rinkimų tie patys žmo
nės buvo jam. maloniausi, kai 
daugelis iš jų padavė savo bal
są už jį. Dabar darbo žmonių 
mokesties pakėlimo reikale 
meras nuo tų pačių žmonių 
bando nusigrįžti.

Iš streiko eigos toliau bus 
daugiau.

Atjautėjas

S. Jurgįs

Bus Teisiama 
Vienuolika.

Laisvė 
Su Tais 
jūs galite pagelbėti? 
reikalinga mažiausiai

Jūsų 
Kaitų 
Kuomi 
Mums
$50,000 dėl advokatų, teismo 
kaštams ir paskelbti žmonėms 
faktus.

1. Prisiųsk mums dienos už
darbį, savaitės uždarbį ar pa
sižadėk prisiųsti po tam tikrą 
sumą kas mėnesį. Surengkite 
pares sukėlimui fondo apgyni
mui ir papasakokit savo drau
gams apie teismą. Gaukite li
teratūros iš mūsų, kad galė
tumėte išdalinti savo drau
gams ir pažįstamiems.

2. Pašykite generaliam pro
kurorui Brownell, Washing-

Montello, Mass.
L.L.D. 6 kp. susirinkimas jvyks 

pirmadieni, balandžio-April 4 dieną, 
prasidės 7:30 vai. vakare, bus Taut. 
Namo kambariuose.

Prašome visus narius dalyvauti 
susirinkime, nes yra labai daug 
svarbių reikalų aptarimui. Būtent 
Laisvės vajus sukėlimui $10,000 ir 
Vilnies minėjimas 35 metų, sukak
ties. Taipgi yra ir kitų reikalų.

Geo. Shimaitis
(63-64)

So. Boston, Mass.
Balandžio-April 17 d. įvyks svar

bus parengimas, tai bus atžymėji- 
mas Lietuvių Literatūros Draugijos 
40 metų* sukakties.

Bus gražių margučių ir bus kitų 
skanumynų vakarienė. Svečių bus 
ir iŠ kitų kolonijų.

Prasidės 6 vai. vakare. Bus mu
zika ir graži programa. 
Broadway.

Rengia ir visus kviečia 
ti Literatūros draugijos 2 

(63-64)

Vieta 318:

atsilanky- 
kuopa.

8 (liberty); Penkt. (ASnl) 1,19^
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Gegužinei planuoti 
konferencija turi 
būti masinė

Taip pareiškė jos šaukėjai, 
žymūs amerikiečiai imijistai. 
Taip turėtu suprasti kiek vio
las, kas brangina darbo žmo
nių šventę. į ta pašaukimą tu- 
rėtu atsiliepti kiekvienas, ku
ris supranta, ką reiškia ban- 
kieriu ir kitu stambaus biznio 
Šulu pasi mojimas “švęsti dar
bininku gegužine.”

Matote, jie taip “brangina“ 
tą darbininku šventę, kad bū
tinai užsimojo ją švęsti ne 
kur kitur, kaip tik Union 
Square, kur darbininkai šven
tė per 7b metą, šventajam 
Patrikui ir visiems šventie
siems ponai maršuoja 5th 
Avė,, Union aikštelė jiems 
perprasta. Bet gegužinei jie 
turėsią atimti nuo darbininkų 
Union Square.

Darbo žmonėms Union Aikš
tė yra pilna brangiu atmini
niu. čia įvyko 1930 metu di
džioji demonstracija, kuri iš
kėlė galingą reikalavimą dar
bu arba duonos, čia iškelti 
reikalavimai nedarbo apdrau- 
dos, kas tuomet buvo skaito
ma negalimu, ’ tiesiog “iš 
Maskvos” atsiustu sumanymu. 
Tos demonstracijos šaukėjai, 
kurie ėjo delegacijoje į mies
to valdžia reikalauti bedar
biams pašalpos, darbininku 
yadai komunistai, buvo areš
tuoti ir įkalinti G mėnesius ir 
iki meti n

čia įvyko daugybė demons
tracijų už taiką, prieš fašiz
mą. Atėmimu vietos susirilik
ti, ponai tikisi pastoli kelią 
dabartinėms demonstracijoms 
už darbus ir taiką, Tai jų ver
žimosi į Union Square tikslas.

Iš to viso aišku, dulko šau
kėjai konferencijos pareiškia, 
kad gegužinė priklauso nuo 
visą darbo žmonių, kurie ger
bia save, savo klasę ir myli 
laisves,

Konferenci įoii kviečia dele
gatus ir svečius. Yra sudaryta 
įspūdinga programa. Trejetą 
praleistų konferencijai valan
dų nebus sueikvotos veltui. c

Konferencija įvyks jau šį 
šeštadienį, balandžio 2-rą, Yu
goslavia Salėje, 405 \V. 41st 
St., New Yorke. Prasidės 1 
vai., baigsis apie 5. Registra
cija asmeniui $1. Sale randa
si prie 9th A ve., už poros blo
ku nuo Times Square.

Del

Sumušė už 15 centų
Brooklynietis Kodrigan, 72 

metų, paryčiais grįžo iš nakti
nio darbo viešbutyje. Du vy
rai jį sučiupo. Vienas laikė, ki
tas iškrėtė kišenes, O kai ra
do tiktai 15c. ir akinius, neti
kėjo, kad jis tiek teturi pini
gų, pradėjo mušti, reikalauda
mi daugiau.

MASPETH
Ridgewood Plateau 

Naujai Kostmnerskai Statyti 
Z Šeimom Narnai 

Z ir 8 Miegrūmiais
1 ir 2 Garadžlai

Beržines šėpos, mokslinė virtuvė, 
patios ir maudynės vanities. 

Aliejum-vandeniu šildomi. 
PRIEINAMOS KAINOS!
64th St, ir 53r<! Drive

Busas j subway sustoja ant 
kampo

HICKORY 6-9654
ILLINOIS 9-3608

;; Newark, N. J. į
, Newarko miesto kultūrinis komi-j 

tetas rengia rodymą sovietų j 
filmos:

: KUBANSKY KAZAKI
/ Įvyks šeštadienį

Balandžio 2-rą į
Lygiai 8 vai. vakari“ i

RUSSIAN PEOPLE’S HOME
58 Broom Street j

įžanga 45c. Kviečiame visus. '•• * I
Rengėjai j

Daina brangiau kainuoja 
dainuoti, negu klausytis 7 o

Tai dėl to mes tikimės, kad 
jūs, Laisvės skaitytojai, atvyk
sit e pasiklausyti mūsų dainų 
Laisvės pavasariniame koncer
te ir balių je ši sekmadieni, ba- 

! landžiu 3-čią, Liberty Audito
rijoje. Prasidės 3 vai. įėjimus 

i nemokamas.
Mes, aidiečiai, su talka mū

sų prietelių solistų, dainuosime 
visas choras sykiu. Dainuos ir 

[atskirai moterys, vyrai ir gru
pės, vadovybėje mokytojos 
Mildred Stensler. Akompa
nuos mums daugelio gražiųjų

Miesto linijas nori 
atiduoti kompanijoms

Dvi* privatinių busų kompa
nijos veda derybas sir guber
natoriaus Dewey paliktų mies
tinėms linijoms Transit Autho- 

D’ity už kontraktą operuoti 
• penkias Manhattan busų lini- 
i jas, kurias dabar operuoja 
; miestas. Manhattan linijos, 
Į kaip žinia, turi daugiausia ko- 
' leivių ir pajamų.

MOKYKLA LEIS SVEČIUS
Brook lyno Polytechnic In

stitute mini savo šimtmetį. Ta 
i proga mokyklos patalpose 
i įrengta arti šimtas įvairių pa- 
1 rodų-parodėlių ir teiks prelek- 
cijų, paskaitų atsilankiusiems.

i Mokykla bus atvira svečiams 
'šį penktadienį,balandžio 1-mą«

New Yorke gyvenančios 
p raiką ponijos surengtas pa
ra (Lis maršavo New Yorko 5th 
Avė. praėjusį sekmadienį.

KONCERTAS
Užkandžiai*Pasilcalbėjimai

RENGIA LAISVĖS BENDROVĖS DIREKTORIŲ TARYBA

Šį Sekmadienį, Balandžio -April 3 dieną

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

š'is koncertas yra suruoštas pradėjimui vajaus suk-elti Laisvei $10,000 vasarinio'fondo. Kviečiame 
tamstą atsilankyti,, išklausyti gražaus koncerto ir paremti dienraštį Laisvę. Nepamirškite, kad 

tuojau po programos būsite pavaišinti gerais valgiais.

Suzanna Kazokytė Augustinas Iešmantą Nellie Ventiene Frank Balevičius
Dramatiškas Sopranas Baritonas Sopranas Koncerto Akompanistas.

Aukščiau paduoti ir kiti talentai dalyvaus programoje. Visais Aido Choras, Aido Vyrų Choras 
ir Aido Moterų Choras taipgi dalyvaus. Prisidės dar ir daugiau naujienybių prie programos.

Kviečiame visus ateiti į šį koncertą, pasigerėti gražia programa ir priimti vaišes. Valgiai bus 
geri, nepraleiskite progos. Įžanga nemokamai. Prasidės 3-čią vai. popiet.

dainų kūrėjas - kompozitorius 
Krank l’alovičius.

Jeigu jūs suskaičiuotumėte 
menininkų išlaidas susimoki- 
nimui visko to, ką jums pa
teiksime, pamatytumėt. jog 
vien tiktai fėrais į pamokas 
kiekvienas .dalyvis bus paau
kojęs po kelis dolerius už dai
ną. Dainos — mūsų turtas, ku
ris pasiekia aukščiausią vertę 
tiktai dalinantis su jumis. Pra
šomo pasiklausyti.

Aidiete

! Ar galimas valstybių 
sugyvenimas taikoje?

Tam klausimui svarstyti ba
landžio 4-tos vakarą New Yor 
ge rengiamas masinis mitin
gas; symposiumo formoje, kal
bomis ir diskusijomis. Progra
moje dalyvaus Albert E. Kahn, 
Eslanda G. Robeson, dvasiškis 
Kenneth Ripley Forbes, Dr. 
John A. Kingsbury. įvyks Yu
goslavia salėje, 4 05 W. list 
St. įžanga 60c. Rengia ir kvie
čia visusi Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos draugingumui orga
nizacija. T-as

Aido Choras
Visi aidiečiai prašomi daly

vauti praktikoje šio penkta
dienio vakarą. Esame pasiža
dėję dainuoti programoj'e ba
landžio 3-čią, tad privalome 
gerai pasiruošti. Moterų pa
moka prasidės 7:30, viso cho
ro — 8 vai. Valdyba

Ragina pastiprinti 
veiklą už Jones 
išlaisvinimą

Mrs. Charlotta A. Bass, žy
mi negrė redaktore, atsišaukė 
į moteris, kad dalyvautų dele
gacijoje į Washingtona ba
landžio 4-tą. Delegacija išva
žiuos 7 ryto, iš Pennsylvania 
stoties. Ji lankysis pas proku
rorą Brownell. Bandys įtikinti 
jį, kad Claudia Jones būtų pa- 
1 mosuota.

Mrs. Bass pareiškė, jog šio
je byloje pamatiniu klausimu 
yra apgynimas Jungtinių Vals
tijų Konstitucijos ir Teisių Di
liaus. Jeigu* visuomenės nesu
sipratimas, baimė ar nerangu
mas leistų pražudyti Jones jai 
esant įkalintai be jokio prasi
kaltimo, tiktai už laisvą mintį, 
niekas kitas neimsi saugus.

Claudia Jones yra viena iš 
jaunesniųjų toje grupėje 13- 
kos darbininkų vadų komunis
tų, kurie tapo nuteisti einant 
Smith Aktu. Matusowo liudy- 
mas buvo vienu* vyriausių jų 
nuteisimui. Nežiūrint jaunų 
metų, Jones laikymas ilgiau 
kalėjime gali reikšti jos nužu
dymą Dar pirm teismo jau bu
vo daktarų pripažinta, žino
ma, jog ji turi pavojingą šir
dies ligą. Sako, jog tiktai ge- 
riauisio.se sąlygose ji galėtų 
gyventi apie 50 metų. Tai dėl 
to visa padorūs žmonės sten
giasi ją išlaisvinti ir gauti jai 
teisę išvažiuoti iš mūsų šalies.

Areštuoti trys Nassau ir 
Queens jaunuoliai gaujos na
riai. Sako, kad jie sumušė ki
tą jaunuolį mokinį be jokios 
priežasties iš jo, tik ieškoda
mi sau įvairumo.

SVEIKSTA NEW YORK
Irena Levanienė pergyveno 

operaciją kovo 15-tą, nuimta 
plėvė, užvelkanti kairiąją aki.
Pabuvusi ligoninėje 13 dienų, 
dabar randasi namie, 388 So. 
1st St., Brooklyhe.

Kol kas akį tebelaiko visiš
kai užrištą. Daktaras įsake ir 
pačiai ilsėtis; nedirbti, nesi- 
lankstyti, nekelti sunkmenų, 
vengti visokio darbo, kad ir 
antroji akis nevargtų operuo
tąją sugydant. Tačiau tikisi, 
kad operacija pavyko. Akies 
perrišimo metu* bandymais 
žiūrėti įsitikino, jog akis ma
to. Tad ligonė linksma.
Pastaraisiais metais, kai akis 

buvo apvelkama, regėjimas 
silpnėjo, buvo neramu.

i Levanienės gerėjančia svei
kata džiaugiasi ir jos priete- 
liai. Jinai yra nuolatinė pra
mogų dalyvė. Ji dažnai patar
nauja organizacijoms ir įstai
goms pardavimu bilietų, \ir 
pramogas rengiant prie tų dar
ių, kuriuos išgali jos sveikata. 
Nekartą matome Liberty Au
ditorijoje pagclbstint prie sta
lų didžiųjų pramogų metu. 

• Sveikatai pilnai sugrįžus, tiki
mės, jinai ir vėl dalyvaus su 
visais. D-ė

Atmetė divorsu įstatui 
pataisyti biliy

New Yorko Seimelio atsto
vų butas 85 balsais prieš GI 
atmetė bilių, kuris siūlė patai
syti valstijinį divorsams įstatą. 
Biliu buvo įteikusi atstovė iš 
Norwich, Mrs. Gordon.

Valstijos įstatas divorsams 
ištikro yra būtinai taisytinas. 
Jis yra kvailas, skleidžiantis 
nedorą ir žiaurus neturintiems 
ištekliaus divorsuiišleisti stam
bias sumas pinigų. Tiktai vie
no įkaltinimas paleistuvystėje 
yra pamatu divorsu i, tačiau 
net tas būdas dar pepaliuosuo- 
ja be didelių iškaščių.

NEW YORK
BUSINESS

OPPORTUNITIES

NUPIGINTAI PARDUODA SAVI
NINKAS. Koto Studija, įsteigia 20 
metų. Puikiausioje vietoje. Ilgiems 
metams lysas. $10,000 metinių jei
gu. Pilnai įrengta, air conditioned. 
Tamsusis rūmas. Daug ateičiai už
sakymų. Raktas, tavoms ir įrengi
mas. Tiktai $3,000.

Saukite: RA. 8-2692
(64-66)

IŠ LKC GĖLYNO
Clevelandietis B. Rauba 

per Laisvės raštinę atsiun
tė gėlyno reikalams $2. Dė
kui.

Pastaba. Prašome nesiųst 
gėlynui skiriamų pinigų 
bendru čekiu bei money or
deriu su Laisvei siunčia
mais pinigais, nes tas su
daro knygvedei bereikalin
gų komplikacijų.

Brocktonietis Mr. Wallen 
įdavė J. Grybui parvežt gė-1 
lynui keletą krūmų canna- 
su.

Brooklynietis A. Balčiū
nas davė atliekamų dažų 
smaigoms nudažyt. Gra
žiai augąs šermukšnis taip
gi jo dovana.

Wetbersfieldiete šilkienė 
davė retos rūšies irisą ir 
citrinos medeli su keturio
mis didelėmis citrinomis. 
Matysime, kaip jam patiks 
mūsų gėlyno aplinka.

Jonas Juška atnešė pri
karpęs gražiųjų savo rožių 
prigydymui.

Dėkui visiems!
Didžiausias ir Įkyriau

sias darbas laukia — tai
nudažymas virš šimto pėdų 
ilgio ir penkių pėdų aukš
čio krumpliuotos vielinės 
tvaros. Čia jau teks prašyt 
talkos. O pavasario liū
tims prasidėjus retai pasi
taiko giedras ir tykus šiam 
darbui šeštadienis. V.

Bronxo areštuoti 11 jaunuo
lių kaip mobilizuotojai gaujų 
karo.

CHINCHILLAS
Dailios rūšies—$300 porai ii* auk

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

\ pristatymas orlaiviu!!
Rašykite ar kreipkitės:
ANDES CHINCHILLA, 

Paramus, N. J.
Arha Room 830, 11 W. 42nd St. 

N. Y. C.

Autorizuotas

VOLKSWAGEN
Dyleris 

Sedans — Convertibles
Station Wagons — Trucks 

DABAR IŠSTATYTI 
STRANS AUTO SALES 

CORP.
14 74 Jerome Ave., Bronx 

CY. 3-3248
Sales —Service Parts

•je •£• fj* į* 4* 4* 4*

•MATTHEW A.|
I BIJYUS i

(BUYAUSKAS) f

LAIDOTUVIŲ t
į DIREKTORIUS |

i 426 Lafayette St- |

I
 Newark 5, N. J. |

MArket 2-5172 1

UP-TO-DATE

TONY’S

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
'BROOKLYN, N. V.

Gerai Patyręs Barberis

4 pusi. Laisvi (Liberty) Penkt., Balandžio (April) 1,1955

HELP WANTED—FEMALE

MERGINOS X
Fabriko darbas, linksmos darbo $tL 

lygos, gera mokestis— pašalpo\Wį
Laikas ir pusė 
už viršlaikius 

KNOMARK MFG. CO.
380 Wythe Ave., Brooklyn 

Matykite Frank
(62-64)

COOK-HOUSEKEEPER For Brook
lyn home. Business couple with 2 
children 12 and 7. Sleep in 1 or 2 
nigh is a week. Musi be experienced 
and have references. Good salary 
for right person.

Call UL. 9-3551
(62-64)

MALE and FEMALE

HEATHCOTE
EMPLOYMENT AGENCY

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

SC. 3-6160

HELP WANTED-MALE

R EIK A LING AS PLII.VI BERIS 
Nuolatinis darbas pilnai mokan
tis tą amalą su driver’s laisniais.

• SHIELDS BROS.
267 Main Street, 

Port Washington, L. I.
Tel. PO. 7-2116

*163-65)

REAL ESTATE

EAST HAMPTON
4 rūmų bungalow, aliejum apšil

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

Saukite Mr. Strong 
East. Hampton 4-1)096

(60-66)

TARRYTOWN, N. Y. Ideališka 
dėl augančios šeimynos. Gera kata
likų apylinkė. Colonial, 5 miegrū- 
miai, 2 maudynės; TV rūmas, 2 ka
ram garadžius. Kampinė nuosavy
bė. Prašo $24,000. Pamatymas pa
gal sutartį.

TA. 4-3806
(63-66)

SCARSDALE. Patogumas Edge
wood ir parapijinės mokyklos. Ant 

; 1-mų lubų, powder rūmas, 30 pėdų 
gyvenamasis rūmas, ugniavietė, 
pine panel TV rūmas, didelis valgy- 

, inui rūmas ir moderninė virtuvė. 
1 Su indam plovimo mašina. Pine pa

neled skiepas su rūmu žaislam ir 
įbudavotas baras. 2-ros lubos, 3 mieb,- 
rūmiai; 2 maudynės, Erdvi 3-čių w- 
bų patalpą. $28,500. Kreipkitės tik 
pirkikai. Tel. SC. 3-7945 V

j <63-65)
i_______________________________

DRMESIO! Tikras pirkinys. Par
duoda savininkas - Cambria Heights. 
Detached English Tudor, mūrinis, 
slate stogu, pilnas valgymui rūmas, 
3 miegrūmiai, Hollywood tile may- 
dynė su stall shower. Didelė virtu
vė su nauja sinka. Tappan rango, 
indam plauti mašina, šaldytuvas. 
Knotty pine skiepas su baru. Mūri
nis garadžius. Spalvuotas Slate pa
tio. Vaisiniai medžiai kieme. Arti 
visko. Naujai išdekoruotas ir išim
tinai gerai budavotas. Greitam par
davimui liktai $16,500.

Tel. LA. 7-1807
(63-65)

HOWARD BEACH Capo Cod, de
tached. (4 molų senumo). 7 rūmų, 
(4 miegrūmiai), dvi maudynės, ap
tvertas ir ištaisytas kiemas, screened 
Patio, storm windows, driveway, 
šaldytuvas ir kiti ekstra dalykai. 
Rezidencijinė vieta -busas j mokyk
lą. $18,000. Kviečiami pamatyti.

Tel. VI. 3-0694
(63-65)

DftlVŲESIO! PARDUODA SAVI
NINKAS—Centerbeach, East wood 
Village. 2 miegrūmiai, split level, 3 
mėnesių senumo namas. Expansion 
attic. Ant 100x120 žemės plow. 
Prašo tiktai $1,000 viršaus motfc 
gage. Nuoširdžiai kviečiame pan^ 
lyti.

šaukite: RO. 9-9906
(63-65)

PARDUODA SAVININKAS — 
FLEETWOOD, Mount English mū
rinis su 4 miegrumiais, televizijos 
rūmas, Hollywood virtuvė, 2’i mau
dynių, aliojus, šiltu vandeniu šildo
mas. Arti mokyklų. Prašo $28,500. 
Pamatymas pagal sutartį. Kreipki
tės tik rimti pirkikai.

Tel. Mount Vernon 8-5988
, (64-65)

BAYSIDE — Savininko pasiūlymas.
2 nauji mūriniai namai, split level,
3 miegrūmiai, dvi maudynės. Dide
lis rckriacijos rūmas, automatiškas 
Šildymas, arti mokyklų, krautuvių 
centro ir komunikacijų. 209th St., 
tarp 85th Ir 86th Avės.

Tel. BA. 5-0785
(64-70)

BAYSHORE WATERFRONT. Tuojau 
užimamas, 5 rūmų, Bulk Headed, 
su aliejaus apšildymu. Aptvertas. 
Saulės porčiai, garadžius. Puikiau
siose sąlygose. Modernizuotas.k Tin
kantis dėl visko, priediniai d^tyk®.' 
Greitam pardavimui $15,000. Kreip
kitės tik rimti pirkikai. šaukite: 
TR. 5-9651 (dienom) ar Bay Shore 
7-5619 (vakarais ir savaitgaliais).

(64-66)

riauisio.se



