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KRISLAI
Mirė du publicistai. 
Lietuviu poetė ant voko. 
Labai įspūdinga s tampa. 
Ka išleis? *

Rašo R. Mizara

Praėjusią savaitę mirė du 
žymūs publicistai:

St Louis mieste mire Joseph 
Pulitzer, dienraščio “The St. 
l^ouis I^ost-Dis.jatch’’ leidėjas, 
sulaukęs 7o metu amžiaus.

Chicagoje mirė pulk. Ro
bert McCormack, “Chicago 
Tribune’’ leidėjas.

St. Louis dienraštis yra vie- 
• nas i.š pažangesniu pi dienraš

čiu Amerikoje, taip sakant, 
liberalinis.

C h i c a gos d i e n r a št i s— perne
lyg reakcinis, bet daug galin
gesnis už santluiski.

Kadaise New Yorke ėjo 
dienraštis “World,” taipgi pa
žangesnis laikraštis, kuri bu
do mirusiojo brolis. Bet 
“World” bankrutavo, susijun
gė su “Telegramų.”

Dabar kyla klausimas: ar 
mirus šitiems laikraštininkams, 
jų laikraščiai keis savo poli
tiką ?

Tai parodys tik gyvenimo 
eiga.

iromis dienomis gavau 
laišką jš Vilniaus.

Stebira ant 'voko užklijuotus 
pašto ženklelius (štampas) ir 
rodosi savo* akimis netikiu: 
pirmasis ženklelis turi didžio
sios lietuviu tautos poetės Sa
lomėjos Neries paveikslą!

Atsiminiau, kad tai yra ta
sai ženklelis, kuri 'Tarybų Są
junga išleido, atžymint Salo
mėjos Neries 50 metu gimta
dienį!

Ženklelis labai dailiai nu
pieštas. Visa spalva rausva, o 
poetės paveikslas lyg ir žals
vas. Iš vieno paveikslo šono 
įdėta “1904,” iš kito—“1954.” 
Taipgi posmelis iš poetės kū
rybos. žemiau, tuojau po pa
veikslu : lietuviškoje kalboje, 
o dešinėje — rusu paaiškini
mas, kuriuo tikslu šis pašto 
ženklelis tapo išleistas.

Ženklelio kaina 40 kapeikų.
Tai graži, tai brangi kiek

vienam lietuviui dovana. Pa
galvokime : kokią šlovę Tary
bų 'Sąjunga teikia mūsų di
džiajai poetei!

Kitas pašto ženklelis, prikli
juotas ant to paties voko, tu
ri pastatu fasadą.

Ką gi šis reiškia?
Tai fasadas Latvijos Moks

lų Akademijos būstinės—aka
demijos, kuriai sukako 10 me
tų.

11 i u str u ot a m e “švyturio”
žurnale, kuris išeina Vilniuje, 
skaitau:

“Lietuviu kalbos ir literatū
ros instituto 1955 metu plane 
numatyta:

“Šiemet bus išleista ‘Lietu
vių literatūros istorijos’ 1 da- 
Jis(feodalizmo laikotarpio li
teratūra), rankraščio teisėmis 
išeis ‘Lietuviu literatūros isto
rijos’ konspektinė apybraiža, 
apimanti 1861-1940 metą lite- 
latūi^Į. 4

“Išeis iš spaudos ‘Lietuvių 
tarybinės literatūros istorijos 
apybraiža’ lietuvių-rusų kal
bomis, bus paruošta spaudai 
‘Lietuvių literatūros istorijos’ 
JI dalis, apimanti laikotarpį

‘LAISVE TURI GYVUOT IR EIT DIENRAŠČIU!’ MŪSŲ ŠOKIS
Sek Dulles atsisakė^™!? S 
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UAW šaukia rengtis 
1956 m. rinkiniamssutikti Shigemitsu

Washingtonas. — Japoni
ja kreipėsi į Amerikos J. V. 
valdžią su raginimu leisti 
užsienio reikalu ministrui 
Shigemitsu susitikti su sek, 
Dullesu. Japonai nori su
balansuoti savo biudžetą 
dar šio mėnesio viduryje, ii1 
todėl nori susitarti su ame
rikiečiais apie tai, kiek jie 
turi išleisti karo reikalams.

Bet valstybės departmen- 
tas paskelbė, kad sekreto
rius Dulles dabar neturi lai
ko susitikti su Japonijos už
sienio reikalu ministru, nes 
“permažai laiko liko prisi
rengimui.”

Šis pranešimas Japoni
joje sukėlė didelį nusistebė
jimą ir pasipiktinimą. Dul- 
leso atsisakymas pasimaty-

Shepardo advokatai bando 
išgauti bylos persvarstymą

Clevelandas. — Už savo 
( žmonos nužudymą nuteisto
jo daktaro S. Sheppardo 
advokatai dar bando ape
liuoti bylą, išgauti bylos 
persvarstymą. Jie vieną 

sėkmių. Dabar Sheppardo 
giminės pasamdė Californi- 
jos universiteto kriminolo
gijos profesorių Paul Kir
ka, kuris išvystė teorija, 
kad Sheppardo žmoną Ma
rilyn nužudė kairiarankis 
kriminalistas isive r ž ė 1 i s. 
Pats Sheppardas yra dešin- 
rankis.

Sheppardo šeimyna kri- 
minologui mokėjo po šimtų 
dolerių už kiekviena darbo 
diena ir jis teismui prista
tė 365 puslapių pareiški
mų, kuriame bando įrodyti, 
kad jo teorija teisinga.

Londonas. — Vyriausias 
NATO komandierius gene
rolas Gruentheris kalbėjosi 
su grupe britų parlamento 
narių, konservato r i a i s ir 
darbiečiais. Jie jam statė 
aštrius klausimus apie ato
minės - vandenilinės bom
bos naudojimą: Gruenthe
ris aiškinosi, sakydamas, 
kad jis neplanuoja vartoti 
tas bombas prieš tirštai ap
gyventus plotus arba did
miesčius, “kaipo tokius.”

Vienas britas' deputatas 
nurodė, kad kiekvienas did
miestis, kuriu kiekvienas 
yra ir geležinkelių bei ke
lių mazgas, gali būti pava
dintas kariniu taikiniu. 
Gruentheris tylėjo, po to 
sutiko.

nuo 1861 iki 1940 metų, šie 
leidiniai sudarys apie 125 au
torinius lankus—daugiau kaip 
2,300 puslapių.”

“švyturys” — labai įdomus 
žurnalas, tik gaila, kad jį 
mums labai sunku gauti.

ti su Shigemitsu po to, kaip 
Japonijos valdžia to specia
liai prašė, skaitoma dide
liu įžeidimu japonams.

Nurodoma, kad Amerikos 
valdžia greičiausiai yra la
bai nepatenkinta, kad japo
nai planuoja mažinti savo 
karini biudžetą ir didinti 
socialio saugumo išlaidas 
bei mažinti žmonių mokes
čius.

Ir senatoriai nieko naujo 
neišgirdę iš Prezidento Ike

Washingtonas. — Praėju
sį ketvirtadienį abiejų par
tijų vadovaujanti senato
riai buvo pakviesti pas pre
zidentą ant pietų. Jiems 
ten prezidentas Eisenhowe- 
ris turėjo išaiškinti vyriau
sybės nusistatymą Tolimuo
siuose Rytuose. Po pokal
bio senatoriai išsireiškė, 
kad jiems prezidentas nieko 
nauja nepasakė. Quemoy ir 
Matsu salų gynimo klausi
mas tebesąs neišspręstas. 
Viskas priklauso preziden
tui. 'Jeigu jis matytų, kad 
kiniečiai puola tas salas,, 
kad paskui nuo jų galėti] 
eiti prie Formozos. tai pre
zidentas paleistu Amerikos 
jėgas prieš Kiniją. Galimas 
daiktas, kad senatoriai ne
nori viską pasakyti, ką jie 
išgirdo nuo prezidento.

Hanoveris, Vak. Vokieti
ja. — Viena poniutė gavo 
metus kalėjimo už tai, kad 
per trejus metus laikė sa
vo tarnaitę kaip tikrą ver
gę, neleisdama jai išeiti 
gatvėn. Ji “baudė” tarnai
tę už tai, kad ana trys me
tai atgal be leidimo suvalgė 
puodelį konservuotų braš
kiu. 4.

Jeruzalė. — Egiptiečiai ir 
izraeliečiai vėl kovėsi Ga
zos srityje. Šiuo kartu du 
izraeliečių kariai buvo už
mušti ir 19 sužeista.

I z Izraeliečiai sako, kad 
Vengrija paskelbė plačią | egiptiečiai padėjo minas jų,
amnestiją polit. kaliniams

Budapeštas. — Vengrijos 
valdžia paskelbė amnestiją 
visiems poli t i n i a m s kali
niams, kurie buvo nuteisti 
vieneriems metams \ar ma
žiau. Be to, bausmės bus 
sumažintos visai eilei kitu 
politinių kalinių kategorijų. 
Amnestija paskelbta sąry
šyje sii Vengrijos išlaisvini
mo iš nacinio jungo 10 me
tu sukaktimi, v

HAMPTON, N. J.
Mirė Uršule Kiceiniene. 

Pašarvota Zimmerman ko
plyčioje, Main St. Laidos 
trečiadieni, balandžio 6-tą 
dieną, 9 vai. ryto, St. Ann 
kapinėse.

Paliko vyrą, 2 sūnus ir 
dukterį su šeimomis. Jiems 
reiškiame užuojautą.

žinią telefonu pranešė B. 
MakutČniene.

Richmond Hill, N. Y. — Aukščiausio entuziazmo ir 
stipriausio pasiryžimo ženkle praėjo laisviečių parengi
mas praėjusį sekmadienį. Sueigos dalyvių duosnumas 
nustebino pačius rengėjus. Dar kartą Brooklyno ir apy
linkės susipratusių lietuviu tapo darbais įrodyta, kad 
jie stovi dienračio Laisvės reikalu sargyboje. Dar karta 
jie pasakė: LAISVĖ TURI GYVUOTI IR EITI DIEN
RAŠČIU! Ir ji eis dienraščiu. Tuo įsitikino, reikia ti
kėtis, ir tie, kurie buvo pradėję abejoti apie mūsų pa
jėgumą- sudėti būtinai reikalingą dienraščiui finansinę 
paramą.

Kaip žinia, šis pirmas dešimties tūkstančių dolerių 
fondo vajaus parengimas buvo surengtas dienraščio Dh 
rektorių Tarybos. Tai buvo duotas nepaprastai žavus 
meninis koncertas ir vaišūs. Smulkmenos apie visą ei
gą bus vietinėse žiniose. Taip pat vėliau matysite au-

Buvo pora laisviečių, kurie paaukojo po šimtinę. į 
Laisvės personalas aukojo po visą vienos savaitės už- s 
darbi. Buvo visa eilė gerų, senų laisviečių, kurie aukojo 
po šiek tiek mažesnę, bet taip pat po gražią sumą. Tai]), 
jog visų nuostabai, viso bendrai šiame viename paren
gime tapo sudėta .$1,651! O turime pridurti, kad paren
gimas dalyviais nebuvo vienas iš skaitlingiausių. Oras 
buvo labai subjuręs ir dėl to, aišku, daugelis laisviečių 
pasirinko pasilikti namie.

Ar kas nors abejoja, kad tie šimtai kovingų pažan
gos veteranų pasiliks nuošaliai ir šiame vajuje nedaly
vaus, savo dalies neineš i dešimties tūkstančiu doleriu 
fonodą?! Niekas neabejoja, niekas neturi teisės abejoti, 
Tie atsilieps. Jie stos talkon.

Tik vieno dalyko mes tuos savo prietelius prašome: 
nebedelskite ir nebeatidėliokite! Reikalas didelis ir grei-. 
tas. Stokite aukotoju eilėsna po šūkiu: LAISVE TURI 
GYVUOTI IR EIT? DIENRAŠČIU!

Mes taipgi pasitikime, kad šitas nepaprastai gra
žus ir duosnus Brooklyno ir apylinkės laisviečių pasiro
dymas praėjusį sekmadienį tarnaus sektinu pavyzdžiu 
visiems laisviečiams visoje Amerikoje! Lauksime nuo 
visų greito ir duosnauš atsiliepimo.

Nauji susirėmimai Izraelio I Pietinio Vietnamo valdžia 
ir Egipto pasienio srityje i bandysianti atidėt rinkimus

teritorijoje, kad išsprogdin
ti pravažiuojančius kari
nius vežimus, paskui ap
šaudė izraeliečių postus, 
Egiptiečiai, betgi, tvirtina, 
kad izraeliečiai ir šiuo kar
tu buvo įsiveržę giliai Į jų 
teritoriją.

Izraeliečiai prip ą ž į s t a , 
kad tas buvo reikalinga, 
kad atremti egiptiečius ir 
surinkti savo sužeistuosius.

Maskva.—Tarybinis laik
raštis “Izvestia” sako, kad 
draugiškumo sutartys su 
Britanija ir F r a n c ū z i j a 
tampa bevertės, jeigu tos 
šalys sutinka su Vokietijos 
ginklavimu. “Izvestia” sa
ko, kad vyriausias tų pak
tų tikslas buvo užtikrinti, 
kad Vokietijos militarizmas 
niekad nebus atgaivintas, 
o dabar Francūzija ir Bri
tanija sutiko rątif i k u o t i 
Vak. Vokietijos ginklavimą.

Saigon as.’ — Pagal Žene
vos sutartį Pietinio. Viet
namo valdžia ir šiaurinio 
Vietnamo valdžia ateinan-l 
čio liepos mėnesio 20-tą d. 
turi susitarti dėl rinkimų, 
kurie turės įvykti abiejose 
šalies dalyse 1956-tais me
tais. Bet beveik tikra, akd 
Pietinio Vietnamo valdžia 
bandys atidėti rinkimus. 
Amerikiečių vyriausias at
stovas Pietiniame Vietna
me, generolas Collins, kaip 
pranešama, taip jau patarė 
premjerui Diemui.

Paskutiniai
Guadalajara.— Keleivinis 

traukinys, kuris vežė šim
tus maldininkų, nuriedėjo į 
600 pėdų gilumo tarpkelį. 
Manoma, kad bent 300 ke
leiviu žuvo.

Londonas.—šiandien (pir
madienį) Churchillas turė
jo susitikti su karaliene ir 
jai patiekti savo atsistaty
dinimo pareiškimų. Bet iki 
paskutinės minutės niekas 
apart Churchillo, nežinojo, 
ar jis iš tikrųjų planuoja

Clevelandas. — UAW-CI0 kad bendra strategija būtų 
(auto darbininkų unija) 
baigė savo didįjį suvažiavi
mą po šūkiu, kad reikia 
pradėti rengtis 1956 metų 
rinkimams. UAW sako, kad 
visos unijos, farmerių gru
pės ir liberaliniai - demo
kratinės darbo žmonių or
ganizacijos turėtų surengti 
bendrą konferenciją kada 
nors 1956 metų pavasarį.

Pakistanas ir Afganistanas 
vis dar pešas dėl Pušistano

Karači. — Pakistano val
džia pasiuntė griežtą pro 
testą Afganistanui dėl anti- 
pakistaniškų demonstraci- ■ 
jų, kurios įvyko toje šaly-1, 
je. Praeitą savaitę, kaip 
tai buvo pranešta, minios 
demonstravo Afganistano!. 
sostinėje ir kituose Afga
nistano miestuose. Tose 
demonstracijose afganista
niečiai reikalavo, kad jiems ! 
būtu grąžintas Pušistanas. 
provincija Pakistane, ku- 

ne.
Pakistano valdžia sako, 

kad afganist a n i e č i a i de
monstrantai sudaužė amba
sados langus, nuplėšė Pa
kistano vėliavą ir grasino 
pakistaniečiams di p 1 o m a - 
tams:

Pušistanas randasi 
Afganistano sienos.

prie

Clevelandas. — Vice-pre- 
zidentas Nixonas sako, kad 
kaltinimas prieš republi ko
mis, jog jie yra “karo par
tija,” yra tik raudonųjų iš-

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos Suvienytos Socialistų 
Partijos organas “Neues 
Deutchland” ragina visą 
Ryt. Vokietijos jaunimą; 
stoti i sportines organizaci-;

čio sargybą, kad rengtis 
ginti kraštą užpuolimo me-! 
tu.

ORAS NEW YORKE 
Labiau apsiniaukę.

pranešimai 
atsistatydinti, kaip pažadė
jo.

Singapore. — Didelis kai-! 
riųjų partijų laimėjimas! 
Singapore miesto rinkimuo
se nustebino britus. Iš 25 
vietų sa.vivaldyboje Darbo 
Frontas (kairieji socialis
tai) ir Liaudies A k c i j o s I 
Partija (artima komunis-' 
tams) kartu laimėjo 13.

New Delhi. — Burnos 
premjeras U Nu lankosi In- ; 
dijoje.

išdirbta rinkimams.
Svarbios rezoliucijos bu

vo priimtos už Walter-Mc-_ 
Carrano įstatymo blogiau
sių dalių panaikinimą, prieš 
Smith o aktą ir makartizmą.

Daug nuostabos suvažia
vime iššaukė faktas, kokį 
didelį nuošimtį balsų gavo 
kairiai - pažangaus bloko 
kandidatai. Pažangiečių ir 
nepriklausomųjų koalicija 
nestatė kandidatų prieš 
Reutheri ir kitus vyriausius 
pareigūnus, bet kovojo už 
du nauju vice-prezidentu: 
600-to fokai o vadą Stellato 
ir negrą N at Turner.

Šie pažangūs kandidatai 
gavo vieną trečdalį suvažia
vimo balsų.

Nežiūrint šios kovos dėl 
vice-prezidentų vietų, kon
vencija bendrai praėjo daug 
vieningesnėje ir kovinges- 
nėje nuotaikoje, negu kelios 
praeitosios.

Indija nesiskubina eiti link 
socializmo, tvirtina J. Nehru

New Delhi. — Nehru sa
kė, kad Indija praves tam 
tikrą nacionalizacijos pro
gramą, bet “tas dar nereiš
kia, kad mes skubinamės 
eiti link socializmo.” .Jie sū- 
kė, kad jo partijos ir jo pa
ties siekis yra su laiku įves
ti socializmą Indijoje, bet 
tas bus “nelabai artimoje 
ateityje.”

Nehru sakė, kad užsienio 
kapitalui dar yra vietos In
dijoje.

Jis taipgi aštriai kritika
vo Pietų Afrikos valdžia 
už jos rasistinius žingsnius. 
Nehru kreipėsi į visą pa
sauli su raginimu pasmerk
ti Pietų Afrikos valdžią 
kaip barbarišką iy atsiliku
sią, kaip anti-demokratinę.

Seoulas. — Pietinės Ko
rėjos taip vadinamas par
lamentas, kuris kelios sa
vaitės atgal Rhee įsakymu 

; nubalsavo atmesti paliaubų 
Į sutarti, dabar ragino Pie- 
i tinęs Korėjos sąjunginin- 
t kės padaryti taip pat. Tos 
< sąjungininkes- yra Ameri- 
■ kos J. V., Britanija, Fran
cūzija, Turkija, Tailandas 
ir dar 11 valstybių ir vals- . 
tybėlių, kurios kovojo Ame
rikos pusėje Korėjoje.

Jeigu tos kitos valstybės 
oriimtų Rhee parlamento 
reikalavimą, Korėjoje vėl • 
galiotų karo padėtis, nors 
tas nereiškia, kad kariniai 
veiksmai tuojau atsinaujin
tų arba atsinaujintų iš vi
so.

Saigonas.—Prancūzai ža
da tarpininkauti ir įkalbėti 
Binh Xuyen sukilėlius susi
tarti su premjeru1.
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KAS ČIA?!
NESENIAI admiioias Carney buvo paskelbęs, būk, 

girdi, Kinijos Liaudies Respublika pradėsianti karą Pa- 
cifike kada nors balandžio mėnesį. Ji, girdi, užpuls į 
Quemoy ir Matsu salas.

Prezidentas Eisenhoweris po keleto dienų pasakė, 
kad jis neturįs jokių tikrų davinių, rodančių, kad Ki-i 
nijos Liaudies Respublika 
šaus.

Vienas laikraštis dėl 
neturėtų toleruoti tokios 
Carney iš admirolo vietos.

Bet tai ne viskas.
Na, daleiskime, jei rytoj ar poryt Kinijos Liaudies 

Respublika ir pradėtų išlaisvinti minėtąsias salas. Tai 
kas? Kieno gi tos salos? Jos priklauso Kinijai, jos pri
klauso Kinijos Liaudies Respublikai. Tiesa, tose salose 
kol kas viešpatauja Čiang Kai-šeko kariai, bet kas gi 
tie kariai? Tai žmonės, civilinio karo metu išvyti iš Ki
nijos sausžemio. Jie sustojo Quemoy ir Matsu salose, 
jie įsitvirtino Formoza saloje. Civilinis karas juk ne
baigtas. Jis nebus baigtas tol, kol tos salos nebus 
apvalytos nuo Kinijos respublikai — Kinijos Liaudies 
Respublikai, tikriau—negeistino elemento.

Taigi, jei, sakysime, neužilgo Kinijos Liaudies Res
publikos armijoj pasiryš išlaisvinti minėtas salas, ar 
tai reikš tarptautinį karą? Ne, tai reikš civilinio karo 
tęsimą iki jo logiškos pabaigos.

Karas prasidėtų tik tuomet, jei Amerikos jėgos 
jin įsiveltų. Bet mes manome, kad amerikinės jėgos 
neturėtų įsikišti į tą reikalą. Mes manome, kad Amerika ; 
turėtų laikytis tos politikos, šiuo atžvilgiu, kokios laiko
si Didžioji Britanija ir Prancūzija.

Tik šitaip į visą padėtį žiūrint, mums rodosi, gali
ma prieiti prie logiškos išvados.

rengtųsi prie ko nors pana-I

to ir sako: joks prezidentas I 
padėties; jis turėtų pravyti

KLERIKALAI IR 
MENŠEVIKAI

Chicagos lietuviškieji ma
rijonai ruošiasi statyti di-' 
didžiules patalpas savo 
dienraščio Draugo spaustu-I 
vei ir kitiems paibeliams.! 
Pagal jų pateiktą progra
mą, būsią pastatyti du na- j 
mai: viename bus laikraš
tis, o kitame — marijonų ■ 
vienuolynas. Visa tai lė- ■ 
suos apie pusę milijono do-' 
lerių.

Tai pažymėjusi. Vilnies i 
redakcija labai teisinga’' 
daro tokius komentarus:

• “15-20 metų atgal kleri- • 
kalų ‘Draugas’ buvo silpnas 
laikraštis. Su juo mažai į 
kas skaitėsi, šimutis bu
vo pašaipų objektas. ‘Nau- • 
jienų’ įtaka buvo didesnė už ! dies laikraštis Darbas (š. 
Draugo’ įtaką. į m. kovo mėn. 19 d.) rašo

įdomu, bet neaišku
dovai — abiejų partijų vadovai—turėjo ilgoką pasikalbė
jimą su prezidentu Eisenhoweriu.

Apie ką jie vyriausiai kalbėjosi?
Kaip sako tie, kurie žino, jie tarėsi dėl Quemoy 

ir Matsu salų, esančių Kini jos pakraštyje.
Žinovai sako, jog konferencijoje praėjo tokia min

tis: pats prezidentas dar- nežino, ar jis reikalaus Jungt. 
Valstijų ginkluotųjų jėgų įsikišimo atsitikime, jei Kini
jos Liaudies Respublika bandytų 
Čiang Kai-šeko!

Šis dalykas mums yra patsai
Jeigu prezidentas nežino, tai
Jeigu mūsų visų* ginkluotųjų jėgų vadovas nežino, 

ką jis darys, jei piasiplės civilinis karas Kinijos salose, 
tai mums labai nuostabu.

Apie tai, kad Jungtinės Valstijos gins Formozą, 
sako pranešimai, nebuvo nė kalbėta, nes tiek demokra
tai, tiek republikonai sutinka, kad tą salą reikią ginti.

Šis vėl įdomus dalykas. Nuo ko ją ginti? Nuo ki
nų? Argi Kairo konferencijoje nebuvo nutarta, kad 
Formozos sala teisėtai priklauso Kinijai, nežiūrint to, 
kad ją per 50 metų buvo okupavę japonai imperialistai?

Taip, buvo!
Vadinasi, visas dalykas pasilieka ten, kur buvo prieš 

šio pasitarimo įvykimą.
Pasaulis ir visa mūsų šalis palikti abejonėse ir nera

mybėje, kadangi nieks tikrai nežino, kas bus rytoj.

tas salas atsiimti

įdomiausias, 
kas žino?

iš

! retų išreikšt didžiausią pa
dėką už tiesioginę ir netie- 

i sioginę pagalbą šventajam 
■ lizniui. Daug padėjo kleri- 
' kalų akcijai ir importuoti 
j iš Vakarų Vokietijos dipu

kai, kurių bent 80% perėjo 
per krikščionių demokratų 
muštrą Lietuvoje. Jie pa
daryti iš tokio molio, koks 
buvo reikalingas Lietuvos 
klerikalams. ‘Drauge’ jie 
sudaro smegenų trustą, nu
siteikusį a la McCarthy.

“Kol kas tik labai maža 
dalis dipukų yra savysto- 
viai protaujanti žmonės. Jų 
skaičius povaliai didės.”

KARAS TURI BuTI 
SULAIKYTAS!

Uruguajaus lietuvių liau-

Aplankome didžiausią Kinijos miestą, 
garsųjį Šanchajų

171 amerikietis turėjo 
virš milijono dolerių 
metinių įplaukų

Washingtonas.— Internal 
Revenue Service paskelbė 

• davinius iš Amerikos žmo
nių įplaukų. Raporte paro
doma, kad Jungtinėse Vals
tijose 1951 metais buvo 171 
asmuo su milijonu ar dau
giau metinių įplaukų. Bu
vo penki žmonės, kurie tu
rėjo daugiau kaip po penkis 
milijonus įplaukų. Vienas 
tiktai taksų valdžiai sumo
kėjo $8,500,000. . šio multi
milijonieriaus pavardė ne-

paskelbta. Jis pareina iš

Chicago, Ill. — Negrai 
rendauninkai iš Trumbull 
Park Homes projekto pa
traukė teisman miesto ma
jorą Kelly ir kitus valdinin
kus. Jie reikalauja milijo
no dolerių atlyginimo už 
jiems padaryta skriaudą. 
Jie užvestoje byloje sako, 
kad mieseto valdžia nesu
teikė negrams apsaugos nuo 
gaujų užpuolimo. Teisme 
būsią įrodyta, kad miesto 
valdovai tiesiog buvo įvelti 
į chuliganų žygius išterori- 
zuoti negrus iš minėto pro
jekto.

A1V V V/ J. <7 vi* y X UOv |

apie Pasaulinės Taikos Ta-! 
rybos Biuro delkaraciją, iš-J 
leistą sausio 19 d. Vienoje. I 
Po to laikraštis nuo savęs 
sako:

“Toje deklaracijoje aiš
kiai pasakyta, kad ‘iškilo ir 
pakibo viršum tautų dvi 
grėsmės: Vokietijos remili- 
tarizavimas ir nutarimai 
priimti atominiam karui pa
ruošti ir jam pateisinti. 
Šios grėsmės iškilo tuo mo
mentu, kai tautoms ėmė at
siverti naujos taikos per
spektyvos.’

“Vokietijos remilitariza- 
vimas ir Šiaurės Atlanto 
bloko tarybos (NATO) pri
imti nutarimai įteisini ato
mini karą, buržuazinėje 
spaudoje turi didelį prita
rimą. Iš Washingtono ir 
Londono tik ir pilasi žinios 
apie naujų atominiu ginklu 
naikinamą j ą galybę, ir 
sklinda iš tenai begėdiš
kiausia propaganda už ka
rą, kaip būdą tarptauti
niams nesusi p r a t i m a m s; 
spręsti. i

“Matant ir girdint tokį 
isterišką pasiruošimą bai
siam karui, n u k r e i p t a m 
prieš T a r y b ų Sąjungą, 
Liaudies Kinija ir Liaudies 
Demokratijos šalis, ne vie
nas doras žmogus gal pa
manys: ‘Matyt, šį kartą 
lemta žmonijai žūti; vei
kiausia, išsigelbėjimo jau 
nebebus.’ Didelė klaida taip 
manyti. >

“Dar yra vienas gerai iš
bandytas ginklas, galinges
nis už visus tuos ginklus, 
kuriuos pagamina kraujo 
ištroškusių kapitalistų fa
brikai.

“Tas ginklas tai — plati 
ir vieninga susip r a t u s i ų 
darbo žmonių masių veikla. 
Dabar, jei tik darbo žmonių 
masės, pasauliniu mastu, 
pagrūmotų karo rengėjams 
vieningu kumščiu — taika 
pasaulyje būtų išsaugota.

“Pasaulinė Taikos Tary
ba, kurią sudaro žymūs pa
saulio intelektualai— moks
lininkai ir taika mylinčių 
žmogių atstovai, jau krei
pėsi i visų tautų geros va
lios žmonės, kad šie pakeltų 
savo balsą dėl atominio gin- 

— tikėk nors į ožį, i klo uždraudiiiio. Toji Tai- 
Kad ! kos Taryba sausio 19 d. iŠ- 

ir neini bažnyčion, bile tik ; leido Kreipimąsi į Pasaulio 
Tautas, kuriame rašoma:

“Šiuo metu kai kurios vy
riausybės ruošiasi sukelti 
atominį karą. Jos nori

z. . . i“Kuomet 1930 metais įsi- į 
steigė Amerikos Lietuvių 
Kongresas, ir prasidėjo kai-1 
riųjų ir socialistų bendra- ■ 
darbiavimas, ‘Draugo’ įta-; 
ka buvo nupuolus iki labai ; 
žemo laipsnio. Iš žurnalis- ■ 
tinio požiūrio ‘Draugas’ bu-, 
v o obskurantu laikraštis, i 
Klerikalai atsigavo, kada1 
naujieniniai socialdemokra- • 
tai sugriovė Amerikos Lie- ! 
tuvių Kongresą ir fanatiš-, 
ku įniršimu pradėjo pulti i 
kairiuosius, vilniečius, lais-, 
v’iečius ir jų organizacijas.-

m a r i j o n a m s, pranciško-: 
; i a m s, j e z u 11 a m s ir kito m s ' 
ku nigu organ i z a c i j o m s. į 
kaip ‘Naujienos.’ Kunigai' 

; galėjo atleisti ir atleido j 
| 'Naujienų’ sočiaIderno k r a - i 

tams visas jų nuodėmes.! 
Net karo metu, kada buvo I 
rodama žūtbūtine kova'

v 1prieš hitlerizmą ir ra izmą;
1 Naujienos’ ne hitlerininkus 
i atakavo, bet tuos, kurie bu- 
: vo stipriausi hitlerininkų iri 
I fašistu priešai. Atsiminkit. 1 

tik Ancevičiaus korespon
dencijas iš Kauno, atsimin-i 
kit ‘Naujienų’ orakulo kas- 
d i e n i n i u s p r a n aš a v i m u s . 
kad Hitlerio legionai su
daužys Tarybų Sąjungą ir 
kad net didieji TSRS )plotai 
ją neišgelbės.

“Keno tai buvo muzika? 
Tai buvo klerikalu muzikos 
atgarsiu i. Sočia Idėmokratai 
dirbo mauro darbą. Kleri
kalai pasijungė savo maši
nai labai uolius talkininkus. 
Jei ‘Draugas’ dabar rekla
muojasi tokiais ambicin
gais planais, kaip planas 
statyti namus už pusę mi
lijono dolerių, tai klerikalai 
turi labiausia padėkavoti 
tiems bedieviams, kurie gal 
neina bažnyčion, bet visame 
kame remia reakciniu kle
rikalų, makartistiškų kleri
kalų politiką.”

Jei 1936-1939 metais men
ševikai būtų bendradarbia
vę Amerikos Lietuvių Kon
grese, jei ši įstaiga nebūtų 
buvusi sugriauta,' aišku, 
klerikalams ragai nebūtųi 
užaugę tokie, kokie užari-; 
go. Del to Vilnis žymi:

“Viskas ėjo suįyg tos pa-, 
taries 
tik dešimtinę užmokė!

- 2 pus!.—Laisve (Liberty)-Antr., Balandžio (April) 5, 1955

ambry si, prieš raudonuo
sius. Klerikalai susimylės' 
ir ras tos rūšies bedieviams Į 
vietą po bažnytine šluota.
Juos toleruos. Kai Romos; įteigti tautoms mintį apie 
armija būdavo jo isavo rū-; jo neišvengiamumą.

“Atominio ginklo panau
dojimas atvestų į naikina
mą karą.

“Mes pareiškiame, k a d 
vyriausybė, kuri sukels ato
minį karą, neteks savo tau
tos pasitikėjimo ir bus pa
smerkta visų tautų.

“Mes pasisakome prieš 
tuos, kurie ruošia atominį 
karą.”

mus, savo klebonijas, savo 
parapijines mokyklas, ir tt., i 
tai socialdemokratai laikėsi; 
neutralumo. Už Tai juos, | 
kaip įnamius, prisiėmė įi 
Vadavimo’ aparatą. Ten jie 
bučiuojasi jau per dešimtį 
metų.'

“Kam kam, bet jau gri- 
gaįtininkams šimučiai. 
Prunskiai ir Balkūnai tu-

(Tąsa)
(Iš Kelionės įspūdžių) 

Mokslas, menas
—-žinokite, — sako man 

Gan Czu-in,—kad šiuo me
tu visose Šanchajaus mo
kyklose yra ne mažiau kaip 
80% darbininkų vaikų. Juk 
to niekad Šanchajaus isto
rijoje nebuvo! Iš viso tik 
kinų turtuolių vaikai anks
čiau galėdavo pasiekti moks
lą.

Norėdami geriau susipa
žinti su miestu, mes jau 
nuėjome jo gatvėmis ne ma
žiau kaip 10 kilometrų.

—Kinoteatrų Šanchajuje 
dabar yra 35, — pasakoja 
Gan Czu-in.—O teatrų mes 
turime 223!

Mane nustebina šis skai
čius. Gan Czu-in patiksli
na, kad ji prie nuolatinių 
profesionalinių teatrų pri
skyrė taip pat ir įvairias sa
viveiklos teatrų trupes, vei
kiančias prie daugelio fa
brikų, darbininkų organi- 
zicijųį jų klubų.

Einame gražiąja Nanki- 
nlu gatve, kur sunku nesu
stoti ties nesuskaitoma dau
gybe puikių vitrinų, pripil
dytų mums neįprastų pre
kių. štai, dėžės su keisto
mis šaknimis, panašiomis į 
mažus nuogus žmogiukus. 
Tai garsioji stebuklinga 
šaknis žen-šen, > kuri, kaip 
kalbama, grąžinanti nuvar
gusiam žmogui jėgas ir iš 
dalies netgi jaunystę. Štai 
milžiniški porceliano dirbi
nių magazinai, kur negali 
atsistebėti įvairiausių indų 
—vazų, lėkščių, puodelių ir 
kitokių dirbinių forma, jų 
grakštumu ir spalvomis. 
Štai šilkų parduotuvės, štai 
vėl margi iš bambuko ir šil
ko padaryti kinietiški skė
teliai gintis nuo saulės, kve
piančio sandalo medžio ir 
dramblio kaulo vėduoklės. 
O ten, žiūrėk, didžiuliai 
Šanchajaus gamybos termo
sai su išpieštomis žydinčio
mis medžių šakelėmis, ki- 
nietiškais namukais ir 
paukščiais, ten vėl elektros 
lempos, kurių kojos prime
na drakoną, o šilkiniai aba
žūrai turi būdingą kinų 
lempų, kabančių parkuose 
ir soduose, formą. Įeiname 
į valstybinį magaziną. Ke
liuose jo aukštuose pilna 
įvairiausių prekių — teksti
lės, avalynės, namų apyvo
kos daiktų, meno dirbinių. 
Magazine prekės išdėstytos 
su dideliu skoniu, aptarna
vimas nepaprastai manda
gus. Čia pirkėjų daugiau, 
negu privatiškose krautu
vėse, kurių Šanchajuje, kaip 
ir kituose Kinijos miestuo
se, nemaža. Šiuo metu Ki
nijoje prekybos srity greta 
valstybinio tebėra įr priva
tinis sektorius, kuris, su
prantama, palaipsniui nyks
ta, užleisdamas savo vietą 
gerai organizuotai kultū
ringai valstybinei preky
bai.

Ramusis vandenynas
—Jūs seniai svajojote pa

matyti Ramųjį vandenyną, 
—tarė man mielasis Gė 
Bao-ciuan. — šiandien jūsų 
svajonė išsipildys. Eime...

Chuanpu upės krantinėje, 
įsėdome į garlaivį ir išplau
kėme Janczy upės žiočių 
link. Iš pradžių plaukėme 
Chuanpu upe per drumzli
ną jos vandenį, abiejuose 
krantuose matydami daug 
iškilmingų didelių pastatų 
ir beformių sandėlių. Upė
je stovėjo nemaža laivų —. 
anglų laivas, atplaukęs iš 
Hongkongo, olandų, belgų,

berods, dar norvegų laivai. 
Tik ant jų denių nebuvo 
.matyti nė vienos patrankos. 
Kitų valstybių taikingi pa
siuntiniai, norį su Kinija 
prekiauti, čia yra pageidau
jami svečiai. Tik grobi
kams ir okupantams šioje 
upėje, kaip ir 
vosios Kinijos 
nebėra vietos.

Drumzlinais 
vandenimis mūsų laivas pa
galiau išplaukė į didžiosios 
Kinijos upės Janczy žiotis. 
Prieš mus atsivėrė neužma
tomi tokio pat drumsto 
vandens plotai—tai Janczy 
į Rytų Kinų jūrą nešė sa
vo vandenis. Pūtė gaivus 
vėjas, siūbuodamas garlai
vį, ir mes vaikščiojome po 
denį, iš visų pusių tematy- 
dami vandenį — be galo ir 
be krašto. Už kelių šimtų 
kilometrų nuo čia, perplau
kus Rytų Kinų jūrą, galima 
būtų pasiekti Riukiu salas 
ir pačią Japoniją. O toliau 
į rytus atsiveria neregėtai 
dideli Ramiojo vandenyno

kituose lais-
vandenyse,

Gė Bao-ciuan pasakoja 
apie karą Korėjoje, apie 
savo gyvenimą Tarybų Są
jungoje, kur jis išmoko ru
sų kalbą, ir pamilo tarybi
nius žmones, apie savo ke
liones i kitas šalis.
“Aplankysiu Lietuvą”...
—Dabar, kada vėl nuva

žiuosiu į Tarybų. Sąjungą, 
būtinai aplankysiu ir Lietu
vą, Vilnių, Polodichai (Bal
tijos jūrą), — šypsosi jis 
protingu ir draugišku vei
du. — Aš mačiau Lenkiją, 
Čekoslovakiją, o nemačiau 
Lietuvos, kurios poetus aš 
ne tik pažįstu iš jų raštų, 
bet ir esu vertęs jų kūri
nius į kinų kalbą.

Ir jis pasakoja man apie 
tą susižavėjimą, kurį jis 
jautė, skaitydamas Salomė
jos Nėries, Vytauto Mont
vilos, Liudo Giros ir kitų 
lietuvių poetų kūrinius ru
sų kalba.

Kada grįžtame į miestą, 
vaikščioją Sun Jat - seno 
prospektu žmonės pastebi 
mus ir sustoję ilgai ploja,: 
šaukdami jau mums žinomą 
žodį—“Sulian,” kas reiškia 
Tarybų Sąjunga, tarybiniai 
žmonės. Reikia pasakyti, 
kad panašios scenos daug 
sykių kartojasi visur, kur 
tik tarybinės, kultūros vei
kėjų delegacija organizuo
tai pasirodo Šanchajaus 
gatvėse.

Draugai kinai mus apgy
vendino buvusioje Prancū
zų koncesijoje, “šinCzian” 
(“Puikiosios upės”) viešbu
tyje. Tai keturiolikos aukš
tų viešbutis, pastatytas su i 
nepaprasta prabanga, su 
puošniais vestibuliais, res
toranų salėmis, su didžiu
liais baltais liftais, su pa
togiais gyvenamaisiais kam
bariais. Čia galima maž
daug įsivaizduoti, kaip sa
vo metu gyveno Šanchaju
je užsienio imperialistai, ir 
ne tik čia, bet ir vadinama
jame tarptautiniame setle- 
mente, kur medžiuose ir gė
lėse paskendę stovėjo pui
kūs namai, dekoruoti ir ap
statyti brangiausiais kinų 
meno darbais. Tuose na
muose gyveno dykaduoniai, 
plėšrūs grobikai ir speku
liantai, visą laiką drebą, 
kad jų gerovės ir turto ne
atimtų sukilusios Šancha
jaus darbo žmonių masės.

“Šlovinga praeitis”
Šanchajaus darbininkai į 

Kinijos revoliucijos įstorįją

puslapį. Aplankėme namus, 
kur 1921 metais įvyko Ki
nijos komunistų partijos 
pirmasis suvažiavimas. Jis 
vyko slaptai, po pat pran
cūzų policijos nosimi. Su
važiavime dalyvavo vos 9 
atstovai, jų tarpe ir Mao 
Cze-dunas, Suvažiavime bu
vo priimti partijos įstatai 
ir išrinkti centriniai orga
nai. • Mao Cze-dunas čia bu
vo išrinktas centro komite
to nariu. Apžiūrėjome šį 
istorinį namą, 1921 metais 
priklausiusį vienam pažan
giam Šanchajaus profeso
riui, kuris prijautė komu
nistams. Namų sienoje 
Mao Cze-duno ranka išbrai
žyti jeroglifai, kurie reiš
kia: “Iš kibirkšties gali 
įsidegti liepsna.” Užpaka
linės durys, pro kurias ga
lima išeiti tuo atveju, j^- 
gu pro priešakines duns 
veržiasi policija, daigūs 
laiptai į antrą aukštą, kam
barys, paprastas stalas. Sie
nose įvairūs dokumentai, 
stenduose to meto marksis
tinė spauda, Kinijos Raudo
nosios Armijos valdomuose ( 
rajonuose 1933 metais iš
leisti pinigai su Lenino at
vaizdu. Nuostabus jaus
mas apima aplankius šiuos 
namus ir pagalvojus, kad iš 
tikrųjų iŠ mažos kibirkšties 
įsidegė milžiniška liepsna, 
kad iš mažučio grūdo išau
go galinga Kinijos komu
nistų partija, kurios vado
vaujama liaudis nugalėjo 
didžiulėse istorinėse kovo
se, kuri sujungė įvairias sa
vo plačios valstybės dalis ir 
šiandien sėkmingai kuria 
socializmą.

(Bus daugiau) .

ir nedaug narių teatė- 
visi geroje nuotaikoje 

bėgančius reikalus.

Philadelphia, ra.
LLD 10 kuopa atlaikė susi

rinkimą sekmadienį, kovo 27- 
!ą, 3 vai. Narių pribuvo nedi
delis skaičius. Dabar jau pas 
mus veik visada susirinkimus 
lanko (daugumoj) vyrai. Taip 
ir į minėtą moterų atvyko ma
žai. Gal dėl to, kad diena bu
vo labai šalta ir vėjuota, vė
jas siautė net 57 m. per va
landą.

Nors 
jo, bet 
svarstė
Visi rūpinosi, kad ateinantis 
parengimas kuogeriausia pa
vyktų. Apsiėmė dirbti, kas tik 
ką gali. Bet dar reikės dau
giau darbininkų tam vakarui, 
kuris įvyks balandžio 23-čią,- 
-114 Green St.

šį kartą bus nepaprastas, 
bet operetiškas koncertas. Pa
rengimas yra jau gerai pasi
garsinęs. Teko nugirsti, Jog 
tariasi pribūti skaitlingas feū-.

i rys jaunimo, buvusių Lyros 
Choro narių, taipgi ir kitų 
svečių iš visos plačios apylin
kės. Smagu girdėti, kad ren
gėjai turės daug svečių. Komi
sija stengsis visus aprūpinti 
maistu ir gėrimu.

Drys bus atdaros 3 vai. Dar
bininkai ir komisija lauks sve-

Koncertas turės būti pradė
tas nusakytu laiku, 7:30 vai. 
vakaro. Svečiai nesivėluokite 
pribūti laiku ir viską išgirsti 
ib pat pradžios ir iki užbai
giant. Programoje dalyvaus 
mums dar negirdėtų talentų: 
solistų, duetų ir grupių. Visų 
pirmiausia bus vaidinama sce
na iš operetės “Bailus dakta
ras.” Jau žinote, kaip labai . 
svarbu laiku pradėti, draugiš
kai, su jumis visais.

Savamokslė

Ar Tamsta jau gavai Law 
vei naują skaitytoją? Jei ne,

įrašė ne vieną garbingą tai puiirdpink gauti,



Miami, Fla.
Artinantis rudeniui, 

hes iš visų miestų ir 
t ijų važiuoja ieškot

vo kartu, bet neteko maty
ti jų asmeniškai, tik girdė

jom, kad buvo. Taipgi Vin- 
zmo- j cas Valukas iš Scranton, 
va Is-1 pa> Miamėje šildėsi. Vinco 
šilto Į 

kampelio, kad praleist laiką į 
šiltame klimate. Kurie at
važiuoja ant ilgo laiko, tai 
tiems gerai, nes turi progą į 
gaut saulės spindulių dau- * 
giau, negu reikia, bet ku-; 
rie atvyksta tik ant trum- • 
po laiko, kuomet dar pasi- Į 
taiko, kad oras biskį atvės-j 
ta ir saulutė nešviečia kas-Į 
dien, tie labai supyksta, ba- j 
rasi, kad blogas oras. Mums • 
nuolat čia gyvenant — žie-1 
mą ir vasarą — tai labai į 
smagu turėti vėsesnio oro 
dieną-kitą.

Šią žiemą turėjom progą 
susitikti ir pasimatyti su 
daugeliu draugų ir pažįsta
mų. Iš Chicagos mus ap
lankė malonūs svečiai An-, 
na Jacobs, Stukai ir Bar-' 
bora Putsienė. Buvo labai į 
malonu pasimatyt su jais.' 
Is Braddock, Pa., George I 
nrbonas su žmona svečia-1 

savaičių, i v ' i su zmo- ■ 
tuo

vosi ^apie porą 
Mikas Detroitietis 
na ir dukterim.
laiku, kada Mikas čia 
šeima buvo atvažiavę, 
oras buvo vėsus. Gaila, 
ilgiau negalėjo pabūt, 
kai tik jie išvažiavo,
buvo pusėtinai šilta, sau- j 
lutė smarkiai kaitino.

Iš Binghamton, N. Y., 
Marijona ir Jonas Kazlaus-: 
kai ir dar kita šeima bu-

Bet

irgi neteko matyti, tik ži
nom, kad buvo.

Šiuos žodžius rašant su-1 
žinojau, kad Elizabeth Be- i 
kampienė su sūnum ir mar-! 
čia iš Philadelphijos randa- Į 
si Miami Beach. Buvo at-! 

i važiavę ir mus aplankyti, | 
bet labai gaila, kad mes tuo 
laiku nebuvome namie ir 
nežinojom, kurioje vietoje 
apsistoję, tai nebuvo gali
ma susisiekti, bet drauge 
Bekampienė galėjo telefonu 
pašaukti, tai gal būtų buvę | 
galima kaip nors pasima-1 
tyti, nes jau labai seniaii 
matėmės.

Dabar keli žodžiai apie 
naujus pastoviai apsigyve
nusius. Nelabai seniai ga
vome malonių naujakurių 
draugų, kurie gražiai įsikū
rė: Walter ir Emilia Lack 
iš Rochester, N. Y., Charles 
ir Edith Almantai iš Ozone 
Park, N. Y. Charles ALi 
mantas plačiai žinomas tar-' 
pe Brooklyno lietuvių kaip 
biznio žmogus, nes ilgus 
metus dirbo ir buvo pusi-

jais. Pirmiau tik ant žie
mos atskrisdavo su paukš
čiais praleist šaltus žiemos 

. mėnesius. Kochai gražiai 
prasisiekę iš švaraus biznio. 
Marie buvo pasekminga 
grožio salono savininkė, o 
John avalų krautuvę ilgai 
turėjo. Nuoširdžiai linkiu 
minėtoms šeimoms geros 
sveikatos ir linksmai pagy
venti ilgus, ilgus metus, nes 
šios trys šeimos dar nese
ni žmonės, turi daug laiko 
pasidžiaugti gražiu gyveni
mu. Draugiškas šeimyniš
kas gyvenimas yra didžiau
sias turtas. Prie to, kad bū
tų pasaulyje ramybė, taika, 
tai būtų irgi didelis laimėji
mas visam pasauliui.

Teko sužinoti, kad turime 
vieną ligonę. Buvusi tvirta, 
energinga moteris, Marijo
na Meisonienė nesveikuoju, 
bet po gero gydytojo prie
žiūra (be to, Meisonų du
krelė Aldona yra slaugė) 
sveiksta, eina geryn. Lin
kiu ligonei greit pasveikti.

Vietine

^Kiemenų” kolūkyje

tai j i
kad ’ ninku valgomų daiktų krau- 
nes ■ 
tai i

New Yorkas. — Ameri
kos Komunistų Partija at
sišaukė į visus jos narius ir 
rėmėjus su raginimu sukel
ti $75,000 kovos fondą. Ko
munistai nori tą fondą su
kelti savo partijai iki bir
želio 15 dienos.

tuvėje. Šios dvi šeimos —• 
Lacks ir Almantai — labai 
draugiški, malonūs žmonės. 
Taipgi kita graži ir drau-; 
giš’ka pora, tai John ir Ma- ■
rie Kochai, irgi jau paliko i gauti Laisvei naujų skaitytojų, 
pastoviais Miamės gyvento- ; Laisvės kaina $8.00 metams.

Padėkite savo vajininkams

SENAS VINCAS

Dejones veju j e

(Tąsa)
Bet mano pagelbininkė jau buvo ap

sirengusi : apsiavusi guminiais batais, 
apsivilkusi kareivišku rudo milo paltu, 
ujfesivaukšlinusi vyriška kepure, užsi
degusi liktarną, pajuokavo: “Nagi, o ką 
dabai’ pasakysite? Jeigu oras tik dėl vy
rų, tai palaikęs ir mane už vyrą, jokių 
kliūčių nedarys. Įpilsiu į pečių porą šiu- 
pelaicių anglies ir galėsime eiti.”

Sutvarkius pečių, priėjo dar prie lo
vos, aptvarkė su mažiuku besidžiaugian
tį vyrą, pabučiavo mažiukui į veidelį, 
pristūmė prie lovos čia pat stovinčią ma
želio gražiai sutvarkytą lovelę ir pajuo
kavus, — būkite geri vaikai, — pasine
šė durų link.

—Dieve jums padėk, — atsakė jos vy
ras ir mudu išėjova pro duris, tiesiai 
šėlstančiai sniego pūgai į glėbį.
' Pirmiausia ji mane privedė prie ap

snigtos malkų krūvos, ir aš tuoj susira
dau reikalingus sau įrankius — ilgą 
buomą ir kelis lentgalius, kad pakišt po 
nugrimzdusiu ratu. Buomą užsimetęs 
ant peties, kelis lentgalius po pažastim, 
o jinai kastuvu ir liktame nešina, ne
trukus atsiradome prie nuklimpusios 
mašinos. Ant vieškelio nesimatė jokio 
automobiliaus. Tik vėjas, tai alkano 
Slko balsu staugdamas, tai vėl tarsi iš 

udviejų kvatodamasis, drabstė sniego 
gpiūštėmis, su jokiu mandagumu nesi- 
Skaitydamas.

— Ar tai jūs šitą džiunką vadinate 
automobilium? — ir garsiai nusikvato
jus, dadėjo, — vienok, jeigu jau viską 
susinešėva, tai dieve mums padėk.

Pagrūdę po ašim buomą ir abiem ant 
jo .sugulus, pavyko pakelti nugrimzdusį 
ratą. — Dabar jūs laikykite, o aš paki
šiu porą lentgalių po ratu, — patvar
kiau savo pagelbininkę.

— Ir jūs su paprastais batais, brisi te 
į pilną vandens griovį? No, sir! Jūs lai
kykite, o aš šoksiu į griovį.

Tai pasakius, kastuvu pasiramsčiuo
dama, įbrido griovin ir kiek kastuvu pa
lyginus žemę, pakišo po ratu porą lent- 

.galių- J r taip man, colis po colio beke
liant, o jai po ratu lentgalius bekišant, 
automobilis tapo iškeltas iki pageidau
jamos aukštumos ir tikslas tapo atsiek
tas!

mudu vėl įėjome į šėtrą, jos 
maželis, paguldytas į lovelę ir rūpestin
gai apklostytas, jau miegojo. Miegojo 
ir jos vyras. Moteriškaite, nusimetus 
kepurę bei milinę, priėjo prie lovelės ir 
motiniškos meilės šypsena šypsodamasi,

(Apsakymėlis)
pabučiavo jo veidelį. Po to žvilgterėjo 
ant vyro ir pajuokė, — miega net išsi
žiojęs. Kai užmiega, tai nė atombomba 
jo neišbudys.

Dabar ši moteriškaitė pasidarė man 
taip artima, taip paprasta, kad jai atsi
sėdus ant krėslo, aš nė nepasivelinęs, 
nutraukiau jos guminius batus nuo ko
jų ir įbrukau penkinę jai į delną už pa- 
šitarnavimą.

— Tai kad aš neturiu grąžos,—žvilg
terėjus į pinigą, pasiteisino ji.

— Aš jokios grąžos ir nereikalauju. 
Juk jeigu būčiau pasišaukęs trauklį, tai 
penkinės dar būtų neužtekę.

Jos akys sublizgėjo didelio džiaugsmo 
prošvaistėlėmis. Ji pakėlė abi rankas 
aukštyn, tarsi norėdama pulti man ant 
kaklo ir pabučiuoti už tai. Bet nuo to 
susilaukius, sugriebė tik mano ranką ir 
tvirtai ją spustelėjus, prabilo:

— Tai palaukite dar... Išgersim nors 
šiltos kavos po puodelį... Prašau, sėskitės 
ir jauskitės kąip savo namuose.

Tai tarus, greitai nusisuko, nes jos 
akyse sublizgėjo' džiaugsmo ašaros, kas 
davė suprasti, kad tie pinigai labai jai 
buvo reikalingi ir jinai taip nudžiugo, 
lyg iš netyčių tiek pinigų radusi. Įsiki
šus banknotą į priekaištėlės kišenuką ir 
vikriai sukdamosi apie pečių bei nešda
ma ant stalo kas reikalinga prie kavos, 
kaišiojo pirštus į kišenuką, tarsi vis pa
tikrindama, ar iš tikrųjų ta penkinė 
randasi jos kišenukyje?

Kada mudu susėdę vienas prieš ant
rą pradėjome gerti kavą, jos sniegu iš
praustas veidas pražydėjo pilno jaunuo- 
liškumo grožiu, o plačios, tamsiai mėly
nos akys, svaidė man į veidą kokio tai 
dėkingumo žvilgsnius.

— Leiskite paklausti kokios priežas
ties dėlei ir dar su sergančiu vyru nuo 
žmonių atsiskyrę šitokioj šėtroj gyvena
te? Nejaugi žmoniškesnių namų nėra? 
— pasiteiravau aš.

Atrodė, kad moteriškaitė tokio klau
simo tik ir laukė, kad kam nors pasi
guosti, pakelti savo sielos kertiną ir pa
rodyti kas viduj jos sielos dedasi. Jos 
akys apsibliauzė vos įmatoma migla, o 
lūpos suvirpėjusios, pradėjo:

— Bloga, bet galėtų būti iv blogiau... 
Kaip žinai, kad yra žmonių, kurie dar 
blogiau gyvena, tai ir savasis skurdas 
pasidaro lengvesnis. Dar mes kad ir 
sunkiai sucluriame galą su galu, apsigi
name nuo bado, turime šiokią tokią pa
stogę. O yrą žmonių, kurie nė pastogės, 
nė duonos šmotelio neturi.

(Bus daugiau)

Sausio mėnesį prasidėjo 
Pasvalio rajono “Kiemėnų” 
artelės pajamų skirstymas 
kolūkiečių tarpe. Vieni po 
kitais nusitiesė plačiomis 
gyvenvietės gatvėmis veži
mai ir sunkvežimiai, pri
krautu bulvėmis, daržovė 
mis, grūdų maišais. Į kol
ūkiečio Juozo Kiznio kie
mą įvažiavo sunkvežimis, 
iki viršaus prikrautas mai
šais su kviečiais ir rugiais. 
Išlipdamas iš mašinos ka
binos, Juozas Kiznys links
mai šūktelėjo žmonai:

—Atidaryk klėtį, Elena! 
Visas tas gėris mūsų. Už
teks ne tiktai iki naujo der
liaus.

Gerai padirbėjo praėju
siais metais Kiznio šeima. 
Daugiau kaip keturias to
nas grūdų, daug kitokių 
produktų ir keletą tūkstan
čių rublių gavo ji paskirs
tant pajamas kolūkyje.

Ši šeima, kaip ir kitos, 
kasmet gyvena geriau. Juk 
Juozas Kiznys darbštus ir 
stropus žmogus. Už aukš
tą grūdų derlių, anksčiau 
jis buvo apdovanotas Leni
no ordinu. Prieš dvejus 
metus Juozą pervedė iš 
laukininkystės brigados į 
statybinę. Jau daug na
mų, visuomeninių pasta
tų pastatė jis kolūkiui ir 
kaimo gyventojams.

Nemažiau, kaip Juozas 
Kiznys, gavo produktų ir 
pinigų laukininkas Juozas 
Antanas Maldutis, lauki
ninkystės brigados briga
dininkas Juozas Velmuns- 
kas.

Stiprėja žemės ūkio ar
telė, vis turtingiau ir ge
riau gyvena žmonės. Tiktai 
per paskutinius trejus me
tus pagrindinių gamybos 
priemonių vertė išaugo 
daugiau, negu tris kartus 
ir viršijo milijoną rublių. 
Per tą patį laikotarpį ar
telės pa j amos padidė j o dau
giau, negu dvigubai. Kol
ūkis “Kiemėnai” tapo mili
jonieriumi.

Beveik kiekviename 
žingsnyje galima matyti 
kolūkio augimo pažymius. 
Apie juos puikiai papasar 
kojo Juozas Kiznys:

•—Mes statome tokį ūkį, 
apie kurį anksčiau ir sva
joti negalėjome. Mūsų 
s t a t’y b i nė brigada, pa- 
vyzdžiui, pastatė karvidę 
dviem šimtam karvių, 
kiaulidę dviem šimtam 
penkiasdešimt kiaulių. Nau
juose gyvulininkystės pa
statuose erdvu, šviesu ir 
šilta. Pašarai pervežami 
pakabinamais keliais. Ne
bereikia vežti ir vandens, 
kuris patenka į fermą 
vamzdžiais. Karvidėje pa
statytos automatinės gir
dyklos. Dabar fermose 
montuojami pašarų paruo
šimo ir Sutinimo agregatai. 
Pastatytas grūdų sandėlys, 
kuris gali sutalpinti iki še
šių šimtų tonų grūdų, 
įrengta lentpiūvė, didelis 
plytų fabrikas, rekonstruo
tas malūnas/' Neseniai pra
dėjo veikti nauja kolūkinė 
elektros ' stotis. Elektros 
lemputės jau šviečia kolū
kiečiu namuose, statomi 
elektros motorai fermose, 
lentpiūvės, grūdų kūlimo 
grendymuose. ,

Greitais tempais vyksta 
didelės kolūkio gyvenvietės 
statyba. Neužilgo čia per
sikels dešimtys šeimų iš 
vienkiemių. Bus pastatytas 
klubas, mechaninės dirbtu
vės. Kolūkis, gaudamas di
deles pajamas iš visų vi
suomeninio ūkio šakų, pa
skyrė žymias pinigų sumas 
kapitalinei statybai.

“Kiemėnų” kolūkio paja
mos auga kviečių, rugių, il
gapluoščių linų, cukrinių 
runkelių ir kitų kultūrų 
derlingumo pakilimo, o taip 
pat gyvulininkystės išvys
tymo dėka.

Kviečių derlius artelėje 
viršija 100 pūdų iš vieno: 
hektaro. Pavyzdžiui, Mas- • 
koliūnio laukininkystės bri- i 
gada gavo po 115 pūdų žie- >£ 
minių kviečių 67 hektarų . į 
plote. Ta pati brigada su
rinko cukrinių runkelių iš 
hektaro iki 380 centnerių* 
Vidutinis cukrinių runkelių 
derlius kolūkyje siekia 290 
centnerių iš hektaro.

Didelis dėmesys kreipia
mas čia ilgapluoščių linų 
auginimui, kuriuos liaudis 
vadina “šiaurės šilku.” Vi-

BALTIMORE, MD
Artinantis pavasario sezo

nui, keliantis gamtai iš žiemos 
miego ir mes po kiek atbun
kame. LLD 25 kuopos susirin
kime 26 d. kovo paaiškėjo,, 
kad mes gana ilgą laiką per- 
migonie. Tegul bus, kaip ten 
buvo, bet šis susirinkimas bu
vo ryškus ir smagus. Narių su
sirinko nemažai. Aptarėm nau
dingų sumanymų.

žymiausias 25 kuopos užs-i- 
brėžimas, tai rengti pikniką 
Laisvės naudai. Išrinktas ko
mitetas tam vykinti. Vėliau 
bus pranešti rezultatai to ko
miteto veiklos.

Minėjau, kad ilgai miegota. 
Keikia pasakyti, kad nevisi 
miegojo. Tūli mūsų draugai 
dirbo ir dirba gana daug. Pa
vyzdžiui: Vilnies kalendoriaus 
išparduota didokas1 pundas. 
Laisvės prenumeratos išrink
tos. L. vajaus dovana laimėta. 
Nariai duokles mokas neblo
gai, bet turėtų dar greičiau 
paskubėti. Draugės ir drau
gai, kurių duoklėj dar nemo
kėtos, malonėkite pasiskubin
ti. Mūsų duoklės labai mažos, 
kiekvienas gali tą ištesėti, tik 
reikia atsiminti.

Sekretorius pranešė, kad ke
letas narių dar nėra pasiėmę 
praėjusių metų laidos knygą. 
Draugai, ateikite į susirinki
mą ir pasiimkite, kas jums 
priklauso. Gerbiamieji, žino
kite, kad sekretorius negali

kiekvieną namuose atlankyti 
ir knygas išnešioti. Jis ir be to 
daug dirba, o algos negauna. 
Svarbiausias narių uždavinys, 
tai susirinkimų lankymas. Jei
gu tūlas narys gyvendamas 
už 30 ar 40 mylių gali ateiti 
į susirinkimą, tai arčiau' gyve
nantieji ištikro visi gali ateiti. 
25-je kuopoje yra gana seno 
amžiaus žmonių, bet susirin
kimuose jie būna.

GERAI IR BLOGAI :

Jaškauskas, kp. organizato
rius, sirgo apie 5 mėnesius. 
Dabar jau susitaiko su svei
kata ir žada eiti į darbą. Tai 
džiugu.

Bet kitą labai gerą draugą 
Juozą Deltuvą, Hanover ūki
ninką, ištiko nelaimė. Dirbda
mas savo namuose susižeidė 
koją. O pavasariui artėjant 
daug yra darbo. Tas nema
žai apsunkins Onutę Deltuvie
nę. Gaila abiejų.

Praėjusiame susirinkime bu
vo tik vieni vyrai. Kas atsitiko 
bu moterimis? Susirinkimas be 
moterų, tai kaip gėlynas be 
gėlių. Turiu pridėti, jog mes, 
vyrai, nors ir žemėn nugrim
sim, bet be jūsų nenurimsim.

LLD kp. susirinkimus vyk
do antrą šeštadienį (subato- 
je) kiekvieno mėnesio, 2 vai. 
po pietų, 2507 E. Madison 
Ave. Vieta paranki privažiuoti.

Saulėtekis

dutinis linų pluošto derlius 
artelėje sudarė 4.4 centne
rio ir 4.3 centnerio sėmenų 
iš vieno hektaro. Pardavus 
linų produkciją valstybei, 
kolūkis gavo kelis šimtus i 
tūkstančių rublių. Šiais me-; 
tais ilgapluoščių linų pase- • 
liai kolūkyje žymiai išaugo. p7r ”*Lai7vę' 

1|954 metais “Kiemėnų”

i

artelė dalyvavo Visasąjun
ginėje žemės ūkio parodo
je. Dabar kolūkis vėl iš
kovojo teisę būti 1955 metų 
parodos dalyviu.

N. Klimašauskais

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pajieškokite progų 

Tikrai ' gausite 
daug pasiūlymų.

Worcester, Mass
SVARBUS SUSIRINKIMAS

Balandžio 11 d., 7:30 vai. vakare, Įvyks L.L. 
D. U-tos kuopos mėnesinis susirinkimas.

Draugai ir draugės, šiame susirinkime turė
sime galutinus prisiruošimus aptarti mūsų ren
giamam spektakliui, kur bus suvaidinta kome
dija “Prašvilpta Laimė” balandžio 24 d.

Veikalas labai juokingas, tai jau patvirtina 
montelliečiai matę, kada buvo atvykę į koncer
tą kovo 27 d. Dabar mūsų didžiausia pareiga 
yra gerai išgarsinti, taipgi po lošimui reikės 
svečius pavaišinti.

Naujosios Anglijos Moterų suvažiavimas yra 
šaukiamas, reikės delegates išrinkti.

Visi ir visos būkite susirinkime.
Kuopos Sekretorius

Naujienybė Philadelphijai
Kuri Jaudins Sielą Kiekvienam Žmogui

OPERETIŠKAS
KONCERTAS

Rengia Aldiečiai ir 
Moterų Kliubas 
PAGERBIMUI
JONO RAINIO

Kaipo Visuomenininko

Įvyks šeštadienį 
Balandžio-April 23 1 
414 Green Street

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

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

Pradžia 7:30 Vakare Įžanga $1.00

“Oi Komedija! -- Cha-Cha-Cha...”

Oi

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

sekamuose miestuose

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

Lietuvių salėje, 29 Endicott St.

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

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

tas dienas ir dalyvauti spektaklyje.

8 psl.—Laisve (Liberty)' Antr., Balandžio (April) 5, 1955



ŽINIOS IS LIETUVOS
Leidinys apie miesto atgimimą

Valstybinė politinės ir moks
linės literatūros leidykla išlei
do knygą “Atgimęs miestas” 
lietuvių ir rusų kalbomis, skir
tą tarybinės Klaipėdos išvada
vimo iš hitlerinių grobikų de
šimtmečiui. Leidinyje išspaus
dinti partijos miesto komiteto 
sekretoriaus A. Kairelio, žu
vies pramonės ministro V. Mic
kevičiaus, “Gulbės” fabriko 
direktoriaus V. Prekevičiaus 
straipsniai, pasako jautieji apie 
Klaipėdos išvadavimą, apie 
miesto atstatymą ir išvystymą, 
apie tarybinių tautų draugys
tę, kurios dėka suklestėjo 
miesto ekonomika i)' kultūra. 
Pasisako žuvies konservų 
įmonės darbininkė TSRS Aukš
čiausios Tarybos deputate M. 
Polikarpova, laivų remonto 
įmonės brigadininkas B. Sau- 
gardas ir kiti. Eilėje apybrai
žų pasakojama apie geriau- į 
siuosius Klaipėdos žmones. 
Knyga gausiai iliustruota.

Pasiruošimas dainų šventei
ŠILUTĖ.— I. 28 d. Rajone 

vis platesnį užmojį įgauna pa
siruošimas rajoninei ir respub
likinei dainų šventėms. Regu
liariai dirba 12 kolūkinių ir 11 
mokyklinių chorų, kuriuose 
dalyvauja apie pusantro tūks
tančio dainininkų. Daugiau 
kaip tūkstantis kolūkiečių, 
darbininkų ir moksleivių įsisa
vina tautinių šokių repertuarą.

Gerai išmoko eilę repertu
aro dainų “Pergalės” ir “Rau
donojo švyturio” kolūkių 70 
žmonių choras, kuriam vado
vauja vietos septynmetės mo
kyklos mokytojas Bronius Ra
lys. Nemaža tautinių šokių iš
moko šokėjai. Prieš rajoninę 
dainų šventę kolūkio saviveik
lininkai dalyvaus kolūkinėje 
dainų šventėje. Sudaryta kol
ūkinės dainų šventės organi
zavimo komisija savo posė
džiuose jau svarstė pasiruo
šimo eigą, numatė priemones, 
kaip įtraukti į meninę savi
veiklą daugiau kolūkiečių.

Rajoninė komisija dainų 
šventei organizuoti taip pat 
numatė priemones saviveikli
ninkų skaičiui rajone dar la
biau padidinti ir užtikrinti, 
kad sėkmingai būtų išmoktas ! 
dainų šventės repertuaras.

J plėšinines žemes
Siuvimo fabriko “Lelija” at

virame komjaunimo organiza
cijos susirinkime apsvarstytas 
penkmečio plano vykdymo 
klausimas. Pasisakę komjau
nuoliai Labauchova, Druhstas, 
Škalinova ir kiti iškėlė eile 
trūkumų, kai produkcija išlei
džiama menkos kokybės, dir
bama paskubomis. Kai ku
riuose cechuose pasitaiko pra
stovėjimų dėl laiku neprista
tytos pagrindinės ii- pagalbi
nės medžiagos. Apsvarstę trū
kumus, komjaunuoliai ir jau
nuoliai įsipareigojo visomis jė
gomis kovoti už penkmečio 
plano įvykdymą pirma laiko.

Čia pat eilė fabriko jaunuo
lių, gamybos pirmūnų, atsi
liepdami į Maskvos komjau
nuolių ir jaunimo kreipimąsi, 
padavė pareiškimus išvykti | 
įsisavinti naujų žemių. Gauta 
18 pareiškfrnų.
. —Aš su džiaugsmu vyksiu 
ten, — kalbėjo Kuzelionok,—- 
kur šaukia partija, kur mes 
esame labiausiai reikalingi.

E Dūdėnaitė

Produkcija plėšininių žemių 
tarybiniams ūkiams

RADVILIŠKIS. — Kiekvie
no mėnesio pabaigoje Radvi
liškio remonto-mechaninė įmo
nė paruošia savo produkcijos 
siuntą plėšininėse žemėse įsi- 
kūrusiems grūdų tarybiniams 
ūkiams. Per praėjusių* metų 
paskutinį ketvirtį pasiųsta 140 
“DT-54” traktorių išmontavi- 
mo ir sumontavimo prietaisų 
komplektų, 3100 “Asfo” fil
trų automašinoms, 500 doza
torių važiuoklėms tepti. Įmo
nės kolektyvas su gamybinė
mis dovanomis ruošiasi sutik
ti rinkimų į LTSR Aukščiau-

Tarybą ir vietines tary-

Seimelis priėmė repub- 
likonu bilių rendoms

New Yorko Valstijos Seime
lis priėmė republikonų pasiū
lytą rendoms bilių. Jis visai 
iškontroliuooja vendas 26-se 
valstijos apskrityse. Septynio
likoje kitų apskričių taipgi iš- 
kontroliuoja, bet leidžia tų 
miestų valdžioms įvesti mies
tinę kontrolę, jei tų vietų val
džios to pageidautų. Kitose 3 
apskrityse visiškai iškontro- 
liuoja vienos ir dviejų šeimų 
namus, kuriuose ir pats savi
ninkas gyvena, bet leido iš- 
naujo atkontroliuoti 3 ir dau
giau šeimų namus.

Nutarė palaikyti kontrolę 
11-je apskričių. į tą skaičių 
įeina ir tos apskritys, kurios 
sudaro Didžiojo New Yorko. 
didmiestį, tai yra Brooklynas, 
Bronx, Manhattan, Queens ir 
Staten Island.

Ligos bloga pasėka
Visos ligos yra blogos, bet 

ne visiems tenka pabaudų už 
ligą. Kitaip išėjo States Ter
minai Stevedores Corp, vy
riausiam knygvodžiui Thomas 
B. Everett. Jam viena diena 
susirgus, apsižiūrėta, kad re
guliariai ir gerai išmokamos 
algos “darbininkams,” kurie 
ne tiktai tuo laiku nedirbo, 
bet tokių niekada nebuvo. Sa
ko, kad tuo būdu nusukę fir
mos $92,000.

Areštavo ir jo padėjėją 
Charles McCormick. Įtaria, 
kad jis negalėjo nematyti tos 
suktybės, turėjo būti dalyviu 
suokalbio.

Dar vienas papjautas 
gembleriy kare

Dominick Cassano, 44 m., 
rastas Bronxe ant gatves mirš
tantis. Jį atradęs karčiamnin- 
kas Rizzo sako, jog Cassano 
dar bandė kalbėti, ką nors 
jam pasakyti, bet nebepajėgė 
pasakyti suprantamai.

Cassano draugavęs su Riz- 
zo’si dukterimi. Jai sakėsi esąs 
salesmanu, bet apie biznį re
tai kalbėdavęs. Po mirties pa
tikrinus jo rekordus, patirta, 
kad jis yra jau atbuvęs kalė
jime pabaudą už dalyvumą 
apiplėšime. Daug kartų areš
tuotas už gemblerystę ir už ki
tus smulkius nelegališkus 
veiksmus.

Miesto svarinimas 
duoda gerą pelną

New Yorke vis dar tebe
vykdomas šaukiojimasi pas tei
sėją asmenų, kurie prasikalto 
miesto švarai. Atrodo, jog tas 
ir tęsis be galo, iki pritrūks 
kostumerių, nes tai yra pelnin
gas biznis. Kovo 29-tą viena 
diena surankiojo $7,215 tik
tai dviejuose teismabučiuose.

Prasikaltimais skaitomi ap
teršti ar užgriozdinti šaligat
viai, maišuose ar neuždengto
se bačkose paliktos atmatos, 
kurias katės iškasa ant šali
gatvio ar vėjai išnešioja. Pa
puola spiaudytojai ant laiptų 
ir šaligatvių, kaip lygiai, ir pa
liekantieji savo šunies “dova
ną” prie kaimyno namo durų.

Nassau policijos įtartų mu- 
šeikystėje ir apiplėšimuose 
jaunukų grupės lyderiu skel
biamas Carl E. Zender, 24 m., 
sugrįžęs iš tarnybos Korėjoje. 
Jo 4 pagelbininkai yra 16, 17 
ir 19 metų.

bas dieną. Pradėtos gaminti 
sieninės gręžimo stakles nau
jųjų tarybinių ūkių kilnoja
mosioms remonto dirbtuvėms. 
Sausio mėnesio pabaigoje jų 
bus išsiųsta apie 150 vienetų. 
Padidinta ir filtrų gamyba.

Valstijos ponai nori 
tęsti ragangaudystę

Valstijos Seimelis, esantis 
republikonų kontrolėje, yra 
pasimojęs išleisti $50,000 ra- 
gangaudystei. Buvo numatoma 
skirti tą sumą komitetui, pasi
vadinusiam Joint Legislative 
Committee on Charities and 
Ph i 1 antro ph y.

Kaip daugelis kitų ragan- 
gaudiškų komitetų, taip ir šis, 
oficialiai buvo sudarytas neva 
susekti suktybes labdarybėje. 
Tačiau sukčiams dar nei plau
kas nuo galvos nenukrito, bot 
pradėjo persekioti Civilių Tei
sių Kongresą, kuris nieko ben
dro neturi su labdarybėmis, 
tik apgina persekiojamus.

Prieplaukoje tikėtasi 
didelių sąjūdžių

Balandžio 1-mą yra laiva- 
kroviams įsakyta pasiduoti 
unijistų vadinamai “fink hall” 
kontrolei samdoje. Tai įsakė 
buvusio gubernatoriaus Dewey 
uždėta laivakroviams ant 
sprando Bi-State Waterfront 
Komisija. Gi unijistai, perme
tu metus kovoję už demokra
tinę samdą per savo uniją, ža
da nenusilenkti.

Suėmė jaunuolį
iBrooklynietis Neil Scarbino, 

17 m., randasi ligoninėje pa
vojingoje padėtyje. Jis sako, 
kad jį. einantį namo iš laikinė 
darbo po mokyklos valandų 
užpuolė ir sumušė jaunuoliai. 
Tačiau tikrinė, kad jis neži
nąs, kas jie.

STIPRŪS BROOKLYNIEČIAI
Kas dieną iŠ* po nakties 

dingsta keli gabalai šaligat
viams pagrindo prie Washing
ton St. statybų. Jie sveria po 
kelis šimtus svarų vienas. Kad 
taip sunkiai dirbantieji nepa
kliūtų, spaudoje paskelbta, 
jog policija pradeda ieškoti 
vagių.

Pečiaus eksplozija
Newyorkiete Mrs. Hoving 

pavojingai apdegė eksploda- 
vus gasiniam pečiui bute. Jos 
svečias degančius drabužius 
apgesino susukęs ją į blanke- 
tus. Jam taipgi apdegė viena 
ranka.

Pasirodo, gasiniai pečiai pa
vojingi nevien biedniokams. 
Mrs. Hoving yra turtuolė. Ta
čiau pečius pasitaikė neprižiū
rėtas, o gal tik buvo nepilnai 
užsuktas kranelis. Priėjęs du
jų pečius eksplodavo jį užku
riant.

Apsaugai nuo eksplozijos, 
gasinį pečių visuomet reikia 
atidarinėti visą pirm užžiebi- 
mo liepsnom. Atidarinėtą pe
čių užkuriant eksplozija teį
vyktų tiktai tuomet,-jeigu jau 
visas kambarys būtų tirštai 
priėjęs dujų.

Ragino atmesti Wicks 
aršų bilių

New Yorko komunistų par
tija per savo atstovą įstatym- 
davystės reikalams atsišaukė į 
Seimelio atstovų buto vadus, 
kad jie neprileistų Wicks Li
liui tapti įstatymu*. Tasai bi
lius (S. L 2947) leistų bosams 
atstatyti iš darbo darbininką, 
kuris naudotųsi Penktuoju 
Amendmentu savęs apgyni
mui.

Atstatymas iš darbo bile 
kada, bile kur, reiškia darbi
ninkui skurdą. Atstatymas iš 
darbo dabartiniu nedarbo lai
ku ir užkabinamas ant jo 
Wicks biliaus, prilygtų nu- 
smerkimui darbininko ir jo šei
mos numarinimui badu.

Kolegijos viršininkas 
tarėsi su Matusowu

'n Q

Queens Kolegijos preziden
tas Dr. John Theobald prisi
pažino, kad jis kartą tarėsi su 
Harvey Matusowu, buvusiu in
fo rmeriu.

Theobald tai pripažino 
Aukštesniojo švietimo Tarybos 
posėdyje, būdamas liudytoju. 
Advokatas Victor Rabinowitz 
jo užklausė: “Ar kada tareisi 
su Harvey Matusow?”

Theobald atsakė: “Tariau
si.” Daugiau jis nespėjo pasa
kyti, nes specialia tarybai pa
tarėjas Michael A. Costaldi 
skubiai užprotestavo. Po to 
Theobald tikrino, kad jis ne
gavęs nuo Matusowo jokių in
formacijų apie Queens Kole
gijos mokytojus. Jis taipgi 
ginčijo, kad jis negavęs jokių 
informacijų apie Dudley Stra
us, suspenduotą Queens Kole
gijos instruktorių.

šiame posėdyje vyriausiu 
klausimu ir buvo Strauso su
spendavimas, reikalavimas su
spendavimą atmesti. Strauso 
advokatas Rabinowitz pasisiū
lė pateikti parodymus, kad 
Straus buvo suspenduotas re
miantis tiesioginiai ar netie
sioginiai gautaisl nuo informe- 
rių melais, vienok tarybos ad
vokatas jam neleido tų paro
dymų teikti.

Balandžio 3-čią atsidaro le
lijų paroda Prospect Parko 
šiltadaržyje. Paroda — iš 50(1 
vazonų lelijų, 200 hydran
geas ir 300 azaleas—jau pas
kutinė. Miesto valdžia žada 
ją panaikinti tikslu “taupyti 
pinigus.”

Wicks kilius puola 
transportininkus

i New Yorko Valstijos Sena
tas priėmė Ulster apskrities 
republikono Wicks pasiūlytą 
bilių, atsuktą prieš transporto 
darbininkus. Prieš balsavo tik
tai vienas Manhattan demo
kratas Santangelo. Keli kiti 
senatoriai sakosi, kad jie bū
tų balsavę prieš, jeigu* būtų 
buvę tame posėdyje balsavi
mo laiku.

Bilius uždraudžia NewYor- 
ko Transit Autoritetui leisti 
bent kurią vieną uniją derėtis 
už visus darbininkus. Aiškiai 
įmatoma, jog bilius taikomas 
prieš Transport Workers Uni
ją, kuri atstovauja milžinišką 
daugumą 42,000 darbininkų. 
Tiktai kur nekur vienas kitas 
priklauso skirtingose unijėle- 
se.

Wicks savo kalboje nepa
slepiamai parodė savo neapy
kantą unijai. Ėmimą duoklių 
ir kai kurtų asesmentų jis ly
gino darbininkų “apsukimui.”

Antano Metelionio Raštai

APIE DIEVUS III ŽMONES
Jau išleisti knygoje 256 pusi., dailiai apdaryta 

ir jau siuntinėjama prenumeratoriams.
♦ • ♦

Nepaprastai įdomi knyga. Turiningas rinkinys bran
džių faktų apie dievus, tikybas, švenčių atsiradimus, 
pasilikus ir įvairius prietarus.

Užbaigus prenumeratų rinkimą knygos kaina yra 
$1.50. Užsisakančių knygą prašome prisiųsti mokestį 
kartu su užsakymu.

Užsakymus Prašome Siųsti:

Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Roosevelto istorija 
darbininką spaudoje

Angliško darbininkų dien
raščio sekmadieninėje laidoje 
už balandžio 3-čią pradėjo 
spausdinti seriją straipsnių 
apie velionį Rooseveltą ir jo 
Naująją Dalybą. Straipsniai 
eis visą šią savaitę. Laikraštis 
gaunamas ant standų dauge
lyje darbininkais apgyventų 
vietų, arba netoli leidyklos 
esančiame darbininkų knygy
ne, 50 E. 13th St., New York.

Pirmajame straipsnyje ba
landžio 3-čią, po antrašte: 
“FDR, Amerikos Naujosios 
Dalybos Simbolis,” apraso tas 
priežastis ir sąlygas, kuriose 
Naujoji Dalyba gimė.

Balandžio 12-tą sueis 10 
metų nuo velionio prezidento 
mirties.

Džiūrė pripažino 
Jelkę prasikaltusiu

Džiūrė, kurioje dalyvavo iš 
parinktinių sąrašų išrinkti 10 
vyrų ir 2 moterys, nusprendė, 
kad Jelke yra kaltas išnaudo
jime merginų prostitucijai 
tikslu iš to turėti sau naudos. 
Oficialus kaltinimas buvo 
įtraukime prostitucijon dviejų 
jaunuolių merginų.

Džiūrė nuosprendį svarstė 
virš 12’valandų.

Jelkė atrodė susirūpinęs. 
Jeigu jam skirtų didžiausią 
įstatais leistą pabaudą pagal 
kaltinimus, galėtų nuteisti 40 
metų kalėti.

Suknelių fabrikantas 
užmuštas Newarke

Stephen Badami, dalininkas 
šapos Camille Fashions, 225 
W. 35th St, New Yorke, tapo 
mirtinai sumėsinėtas restaura- 

, ne Newarke. Užpuolikas jį 
peiliu susmaigė 39 smūgiais.

Spėja, kad jį nudėjo loteri
jų raketieriai ar jų pasamdy
ti žu'deikos. Tiktai praėjusio 
vasario 22-rą bandė jį apšau
dyti netoli jo namų, prava
žiuodami auto, bet tada jis iš
liko. Gyveno 335 Academy St., 
So. Orange, New Jersey.
, Areštuotas Frank Monaco, 
55 m., ’taipgi suknelių fabri
kantas, Maplewood gyvento
jas. Tardė jį ir kelis kitus as
menis, tačiau pirmą -dieną nei 
vienas nebuvo įtartas žmog
žudystėje.

Greenpoitėje, 113 Jewel St., 
ištikęs gaisras greitai persime
tė ir į kitus du namukus. Apie 
50 asmenų buvo vidurnaktį iš
vyti iš namų. Penkis asmenis 
gaisragesiai išgelbėjo iškėlimu 
iš buto per langą.

Ragina daugiau veikti 
apsaugai penktojo 
amendmento

New Yorko Valstijos repub- 
likonai yra pasimoję padaryti 
įstatu Wicks bilių, kuris leistų 
bile fabrikantui prašalinti iš 
darbo darbininką užApasinau- 
dojimą Konstitucijos Penktuo
ju*“ Amendment!!* savęs apsau
gai nuo persekiojimo.

Republikonai tą bilių jau 
pervarė Valstijos Senate, pasi
naudodami grupės tai ragan- 
gaudystei priešiškų senatorių 
nebuvimu posėdyje tuo laiku. 
Tuomi jie išvengė diskusijų. 
Visuomenė neturėjo progos 
pasisakyti.

Darbininkų spauda įspėja, 
kad šis bilius yra aršiausiasis 
visų) buvusių prieš darbininkiš
kus bilių. Ragina veikti sku
biai, nes yra pavojus, kad jį 
gali priimti ir atstovų butas, 
padaryti įstatu.

New Yorke suimti du jauni 
vyrai, įtarti apvogime 4 namų, 
iš kurių išvogta 12 tūkstančių 
vertės įvairių aukselių ir kai
liniu. €

New Yorko žydai begiu me
tų savo labdarybės įstaigoms 
sukėlė $15,000,000.

Policijos k o m i s i j o n i o r i u s
Adams skelbia, kad dar 20 de
tektyvų dadėti į jaunukų sek
lių ir gaudytojų būrius.

Richmond Hill, N. Y.
L.D.S. 13-tos kuopas susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, balandžiu (Ap
ril) 7 d., 8 vai. vakare, Liberty Au
ditorijoje, 110-06 Atlantic Avenue, 
Richmond Hill, N. Y.

Visi nariai malonėkite dalyvauti 
šiame susirinkime, nes jis yra svar
bus. Kurie nariai dar nepasimokėję 
duokles, malonėkite pasimokėti, 
kad nebūtumėt suspenduoti laike li
gos ar pomirtinės.

Komitetas
((66-63)

Brooklyn, N. Y.
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, balandžio 5 d., 7:30 
vai. vakaro, Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje, 280 Union Avė. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Kurių duoklės 
nemokėtos, malonėkite ateiti ir už
simokėti. Valdyba.

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisvės įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina :■ Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

PARDAVIMAI
NAMAS PARDAVIMUI

7 šeimų mūrinis namas. Vieną 
krautuvę galima išnuomoti. Geroj 
apylinkėj. Geras pirkinys. Parduo
da savininkas. Pirkėjui yra apart- 
mentas. Kaina prieinama. Dėl dau
giau informacijų prašome kreiptis 
bile laiku po:

52' Meserole Ave., Brooklyn, N. V.
(65-66)

< TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP !
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas [

306 UNION AVENUE !;
BROOKLYN, N. Y. J

Gerai Patyręs Barberis 1

|matthew aJ i
:: \BIJYUS IĮ
" (BUYAUSKAS) ••
:: laidotuvių ::
:: direktorius ::• • • •

:: 426 Lafayette St- ••
:: Newark 5, N. J. ::
•’ MArkel 2-5172 R
’' H

4 LaisvB (Liberty) Antr., Balandžio (April) 5, 1955

I NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

VIRftJA—NAMV DARBININKE V

Hewlett, L. I., namuose. Turi būt 
patyrusi ir turėti paliudijimus. Nė
ra vaikų šeimoje. $50 j savaitę.
Šaukite (po 5 P. M.) FR. 4-1490

(65-67)

MOTERIŠKES—KELIAVIMAS
18 iki 26 m., su kolegijos, aukšto
sios mokyklos mokslu vedimui cir
kuliacijos darbo vadovaujamoje gru
pėje. Patyrimas nereikalingas. $200 
mėnesiui, garantuotas komisas pir
momis 30 dienų lavinant. Gali už
dirbti $75 iki $95 komiso į savaitę 
po išlavinimo. Kelionė apmokama, 
duodama išlaidom iš anksto. Turi 
būti švarios ir patrauklios. Kreip
kitės: Mr. Jack Points, Theresa Ho
tel, 125th St. ir 7th Ave., tarp 2— 
0 P. M.

(65-67)

REAL ESTATE

DfiMESIO! Parduoda savininkas — 
Westbury. Puikus Ranch namas, 2 

• miegrūmiai su erdvia patalpa attic.
Didelis gyvenamasis kambarys, ug
niavietė, visi įrengimai, attached 

! garadžius, aliejum šildomas. Dide
lis lotas, 30’ patio. Kaštauniai ištai
sytas kiemas. Busas j mokyklų - 
arti visko. Parduos tik už $13,200.

šaukite: EI). 4-3871
I (66-67^

EAST HAMPTON
4 rūmų bungalow, aliejum apšil

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

šaukite Mr. Strong
East. Hampton 4-0096

(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. 4-380G
(63-6G)

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 351h ir 861h Avės.

Tel. BA. 5-0735
(64-70)

BAYSHORE WATERFRONT. Tuojau 
užimamas, 5 rūmų, Bulk Headed, 
su aliejaus apšildymu. Aptvertas. 
Saulės porčiai, garadžius. Puikiau
siose sąlygose. Modernizuotas. Tin
kantis dėl visko, priečjftnai dalyktflt 

1 Greitam pardavimui $15,000. Kreip
kitės tik rimti pirkikai. šAikite: 
TR. 5-9651 ydienom) ar Bay shore 
7-5619 (vakaro is . jr savaitgaliais).

• ' (64-66)

CENTEREACH, L. I.

4’2 rūmų bungalow—Shell. Naujas 
su žemės plotu (50x178). $2,275. 
Matykite GUSTAVE N. SCHONS

Route 25, Centereach
Selden 2-8262

(65-66)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

GROCERY ir DELICATESSEN
įsigyvenęs biznis, puikiausia vieta, 

stebėtinos įeigos. Taipgi 6 rūmų 
apartmentas su ccntraliniu apšildy
mu. Raktas, tavoras ir viskas—Tik 
$14,500. Šaukite GL. 5-8776 arba 
WA. 5-7686 (nuo 9 iki 6 P. M.)

(66-68)

Unijistams kursai
Jefferson mokykla New Yor

ke skelbia svarbius pavasariu 
nius kursus, kuriems vadovavo 
paskilbęs unijų reikalais rašy
tojas George Morris. M oriški 
per eilę metų yra dalyvavęs 
šimtuose unijų konvencijų, jas 
aprašęs. Jam unijų problemos 
pilnutinai žinomos. Mokykla 
randasi 575 Ave, of the Ame- 
rikas.

. Bronx gyventojas Jack 
Bratter, 57 m., atsidūrė ligoni
nėje už pagrasinimą nusižu
dyti. Sakė, kad jo užsiėmime 
(skalbykloje) biznis blogas, 
vargas spaudžia, sūnus serga 
ir turįs kitų šeimos bėdų.

NAUDOTI KARAI
Su ta pačia garantija kaip nauji 
karai: 1953 Buick sedan su po
wer steering ir power brėkėm - 
$1,695.
1951 Buick-Super Hard Top—$895
1952 Dodgę—Radio lleatcr->p$895

Tr Kiti r >L 
Herbert J. Caplan Buirk 
Autorizuotas Buick Dyloris 

484 Broadway, Brooklyn, N. Y.
ST. 2-5006— ST. 2-5008

(65-66)




