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KRISLAI
Tie atidėliojimai.
Kur kataliku kunigai? 
Prelatas Balkūnas bėdoje. 
Suvaikėję diplomatai. 
Vienuolika svečių.

Rašo A. Bimba

n e pris i re n g i a orga n i z a c i n es
duokles pasimokėti. Jie pavė
luoja į mitingus. Jie kuoil— 
giausiai prie* savęs išlaiko do
lerines. kurias vėliau su mielu 

„ noru paaukoja geram reikalui.
Taip, aš bijau, tie mūsų 

draugai žiūri ir į dabartinį 
dienraščio Laisvės finansinio 
stiprinimo vajų. Jų vardu dar 
nesimato. Jie puikiai žino, kad 
jie aukos, bet- vis atidėlioja.

Gana rimtas klausimas. Pra
šau* visus apie tai pagalvoti.

Mos visi norime šį 
vesti visu ‘šimtu 
Tam, apart darbo 
reikia ir gero ūpo.
kimo ūpo vertės. Visuomet ūpą 
pakelia pirmieji, ankstyvieji 
aukotojai. Tai puikiai žinome 
iš ilgos praktikos.

vajų pra- 
procentų, 
ii' ryžto,

Labai gražų ir labai tvirtą 
laišką prezidentas gavo nuo 
keturiolikos žymių dvasininkų. ! 
J išsako: Būk toks geras, pa
skelbk viešai, jog Amerika no- 
pralitAi nė vieno kraujo laso 
už Quemoy ip Matsu. Jie nori, ' 
kad čiango klika kuogreičiau- i 
šia nuo tų salų išsinešdintų.

Bet ar žinote, kad visi ke
turiolika tų vyrų yra protes
tantiškos tikybos dvasininkai?

Kur gi katalikui kunigai? 
Korjėl jie nekelia balso prieš 
susidariusi naują karo pavojų ?

Kalbant apie kunigus, aš 
manau, kad prelatas Jonas 
Balkūnas ir kiti mūsų broliai 
Kristuje vėl atsidūrė naujoje 
bėdoje. Jie ir vėl turi reikalą 
su- popiežiumi.

Popiežius Pijus XII reika
lauja kovoti prieš karo pavo
ju, reikalauja nusiginkluoti, 
reikalauja padaryti galą ato
miniams karo pabūklams.

O ką gi pryčina mūsų lietu
viškoji dvasininkija? Ji nebe
siskaito nė sir popiežiumi. Ji 
be jokios gėdos savo spaudo
je! ir pamoksluose skelbia nau
ją karą.
J\ą dabar darys prelato Bal

kono parapijonai? Jie turėtų 
nebetylėti, šiame atsitikime, 
man atrodo, jie turėtų pasi
rinkti Pijų XII prieš prelatą 
Balkūną.

Tūlų mūsų diplomatų poel
gis su tarybinio karininko Ly- 
sikovo 16 metų sūnum Valeri
jonu parodo jų, tų diplomatų, 
didelį suvaikėjimą. Tiesiog 
juoku negalima trivoti skai
tant N. Y. Times korespon
dento Sullivan pranešimą iš

• Berlyno.
Visos didžiausios kanuolės 

buvusios užtaisytos šauti. Iš
dykęs berniukas gavęs viso
kiausių iš Amerikos pusės pa
žadų. Net kelios parinktos 
gražuolės buvusios pradėju- 

. sios jį lavinti “jiterbng” šokti.
Visos televizijos mašinos bu- 

vu^ojį suriktuotos. Tegu vai
kas savo jaunu balsu šaudys 
komunizmą. Turėjo sudrebėti 
visa Tarybų, Sąjunga.

Bet, girdi, kažin kas pasa
kė, kad Valerijonas, apart vi-

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
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PRASIDEDA SKIEPIJIMAS PRIEŠ VAIKŲ PARALYŽIŲ
Demokratai rems Stevenson 
užsieninės politikos dėsnius

Senatorius George sutinka, kad Quemoy-Matsu 
nevertos intervencijos Čiango pajėgų pusėje

nuomonėmis,

Washingtonas. — Kongre
siniai demokratu vadai ir 
tos partijos vadovybė ben
drai sutinka su Stevensono 
išreikštomis
kad Amerika turėtu nesi
karščiuoti dėl dviejų mažų 
salelių, kurios guli prie pat 
Kinijos kranto, — dėl Que- 
moy ir Matsu. Senato už
sienio reikalų komisijos 
pirmininką s George iš 
Georgijos pareiškė, kad jis 
pilnai sutinka su Stevenso- 
nu. Panašias nuomones iš
reiškė eilė kitų vadovaujan
čių demokratinių Kongreso 
narių, įskaitant net kelis 
pietiečius, kaip tai John C. 
Stennis iš Mississippi.

Stevensonas savo kalboje 
priminė, kad Quemoy ir 
Matsu randasi taip arti prie 
Kinijos kranto, kaip Staten 
Island prie New Yorko.

Douglas ir Walter
Demokratai, betgi, nevie-1 

ningi. Tuo tarpu, kai Ste
vensonas ir George vyriau
siai kalba apie karo išven
gimą, profesorius Douglas, 
kuris yra vadovaujantis de
mokratas senate, ir Fran
cis Walter, kuris vienas va
dovaujančių demokratų at
stovų bute, gieda kitą gies
mę.
Abu jie priklauso prie taip

vadinamo “Vieno milijono 
prieš Kinijps priėmimą į 
Jungtines Tautas,” prie ku
rio priklauso ir tokie ul
tra - rea k c i n i n k a i kaip 
Mundt, Knowland, O’Kons- 
ki ir kiti.

Tas nebūtinai reiškia, kad 
Douglas nesutinka, kad ne
verta kelti karo dėl Que
moy, lygiai, kaip neaišku, 
ar Stevensonas sutinka su 
Kinijos priėmimu į Jungti
nes Tautas. Bet nurodoma, 
kiek kiekvienas jų “stato 
akcentą ant kito taško,” 
kalba apie skirtingus daly-, 
kus ir skirtingiems klausi-1 
mams duoda pirmenybę.

Sulaikė 521 vakarieti šnipą
Berlynas. — Vokietijos

(Rytų) valdžia skelbia, kad1 
ji turi sulaikiusi 521 ame
rikiečių pasiųstą šnipą. 
Anot Rytų Vokietijos val
džios, amerikiečių ir kitos 
vakarietiškos žvalgybos 
agentūros dabar siunčia į 
Rytus daugiau šnipų, negu 
bile kuomet praeityje.

Ji įspėja, kad jeigu padė
tis toliau taip vystysis, su
sisiekimas tarp Rytų ir Va
karų Vokietijos turės būti 
aprėžtas.

Tikslas $10,000,00,---jau tarime $2,343.15

Laisvės Fondo
Vajaus Eigoje

Prašome pasiskaityti gražų laiškelį iš Brockton, 
Mass.:

“Gerb. Laisvės Administracija: Čia randate čekį 
sumoje $100.00, tai Laisvės Fondui. Parengime “Pra
švilpta Laimė” sukolektuota $47.00, LLD 6 kp. paaukojo 
iš pelno $53.00. čia tik pradžia, mes manome sukelti 
Laisvės fondui lygiai $400.00. Turėsime draugišką va
karą, diena dar nepaskirta, bet manoma turėti gegužės 
pradžioje. Su pagarba, Geo’ Shimaitis.”

Gauta ir nuo kitų atskirų asmenų ir organizacijų 
sekamai:

Iš New Haven, Conn., per
J. Petkus (korespondencijoj tilpo) ....... $62.23

B. Tuškevičius, Scranton, Pa. 
Povilas Šiušąs, Holden, Mass
M. Kreivėnas, Brooklyn, N. Y, 
A. Bagdonas, Pittsfield, Mass.
Yankee Maid, East New York

20.00
10.00
10.00

J. Vaira, Cleveland, Ohio .............
Antanas Esąs, Easton, Pa...........
J. W. Thomson, N. Franklin, Conn 
A. Stonis, Middleburgh, N. Y. . ..

2.00
2.00
2.00
2.00
1.00

Iš anksčiau gauta $2,119.92. Dabar įplaukė $223.23.
Viso gauta $2,343.15.- Dar reikia $7,656.85.

Širdingai dėkojame visiems!
Laisves A d m i n i s t r a c i j a

Kinija kaltina, kad amerikiečiai 
sabotavo orlaivi., knriuom skrido

i., z

delegatai j Badungo konferenciją

Bandymai parodė, kad Saiko 
išrasti vaistai pasekmingi
Gydytojai įspėja, kad reikia užtikrinti, 
jog nebus spekuliacinės juodosios rinkos

šalį praeitą antradieni nu 
skambėjo žinia, kad vaistas

— Po visa [ Įskiepys 30 milijonų vaikų

lio), kurio išradimui darba
vosi daktaras Jonas Salk

440.000 vaikų buvo įskie
pyti tuo vaistu, kad užti
krinti, kaip jis veikia. Po 
kelių męnesių statistinio 
tyrinėjimo daktaras Salk ir 
kiti ekspertai priėjo išva-

mingas nuo 80 iki 90 nuo
šimčiu prieš vaikų paraly
žių. Bet nuo to laiko, kai]) 
buvo pravesti bandymai,

patobulino ir jis dabar ma
no, kad jis galės būti pa- 
sekmingesnis dar didesniu 
nuošimčiu.

Michigano universitete
Rezultatai apie Saiko 

vaisto tyrinėjimus buvo pa
skelbti su tam tikromis ce-, 
re m o n i j o m i s a n t r a d i e n į M i -' 
chigano universitete, prie. 
kurio ;

Skiepijimas prasideda ar
timu laiku. Apskaičiuoja
ma, kad dabar jau paga
minta pakankamai to Salk 
vaksino, kad įskiepyti 30 
milijonų vaikų. Kai kurio
se New Jersey vietovėse, 
kaip tai Bergene, skiepiji
mas prasideda ateinanti 
pirmadieni. New Yorke jis 
prasidės. 29-tą. Pirmiausia 
bus Įskiepyti pradžios mo
kyklų pirmo ir antro sky
riaus vaikučiai, nes tai to 
amžiaus vaikučiai, kuriems 
labiausiai gresia vaikų pa
ralyžiaus liga.

Paskui bus pradėta skie
pyti trečio ir ketvirto sky
riaus vaikus ir taipgi vai
ku darželių aukl etinius. 
Kaip greit tai bus padary
ta, priklauso nuo galimybės 
pagaminti to vaisto. .

Kad geriau pravesti ban
dymus. dalis anksčiau skie- 

I o v tu vaiku buvo skiepyti 
tikru vaistu, dalis tik sub-

anti-polio instituto! Ctitut'L Nereikšmingu skys
ti T)r. Salk. Paskel- C1U- Tas buvo

‘Pravda9 įspėja 
prieš “areštus 
be priežasčių"
Maskva. — “Pravda” sa

ko, kad tie, kurie praveda 
greitus, neapgalvotus ir be
reikalingus areštus be pa
grindo, patys turėtų būti 
suimti. Berijos laikais, sa
ko “Pravda,” areštai kar
tais buvo daromi be pagrin
do ir taipgi buvo vartoja
mas neleistinos ir neteisėtos 
tyrinėjimo metodos. Tary
binis teisingumas to negali 
prileisti, sako “Pravda.”

“Pravda” savo vedamaja
me straipsnyje sako, akd 
Beria ir jo pakalikai tiks
liai pravesdavo tokius areš
tus, kad sėti nepasitikėjimą 
tarybiniais organais žmo
nių tarpe. Dabar tam da
romas galas ir bet kokios 
liekanos turi būti išgyven
dintos, sakė tas laikraštis.

Bet “Pravda” įspėja, kad 
tikri nusikaltėliai turi būti 
baudžiami griežtai ir be pa
sigailėjimo.

Pasaulinės Taikos Asamblėja
Viena, Austrija.—Pasau

linė Taikos Asamblėja įvyks 
ateinančio mėnesio 22-29 
Helsinkyje, Suomijoje. Pa
saulinės Taikos Tarybos 
centras, kuris randasi Vie
noje, skelbia, kad pakvieti
mo priėmimai jau atėjo iš 
61 šalies. Tikimasi, kad tai 
bus didžiausia bet kada lai
kyta taikos asamblėja.

Nehru apie orlaivio nelaimę
New Delhi. — Nehru pa

darė pareiškimą apie Indi
jos orlaivį, kuris veždamas 
Kinijos delegatus į Ban- 
dungo konferenciją, sudu
žo jūroje. Nehru sakė, kad 
toje nelaimėje yra kas tai 
įtartino, nes orlaivis tik ke
lios 
mą 
kas 
kad 
tas.

Hong Kongas. — Kinijos 
oficialė žinių agentūra sa
ko, kad amerikiečių ir Čian
go žvalgybos agentai atsa- 
komingi už oro nelaimę, ku
rioje žuvo grupė delegatų, 
kurie vyko į Badungo kon
ferenciją.

Tie delegatai, keli kinai 
ir keli vietnamiečiai, skrido 
Indijos orlaiviu iš Hong 
Kongo į Jakarta Indonezi
joje. Orlaivis nukrito ne
toli Indonezijos, Kinijos 
Pietų jūroje. Anot kinų, 
jankių ir Čiango agentai 
Hong Konge sabotavo or
laivį, o britai, kurie Hong 
Kongą valdo, irgi atsako- 
mingi, nes nesiėmė saugu
mo priemonių. Pranešama, 
kad britų ambasadorius Pe-

kine iš anksto įspėjo Hong 
Kongo pareigūnus imtis 
saugumo priemonių, nes 
orlaivis, gali būti sabotuo
tas. ,

Pekino radijas sakė, kad 
ta nelaimė buvo “šaltai ap-

bimas buvo padarytas, kaip 
tai išsireiškė kai kurie ko
mentatoriai, “hollywoodis- 
kai”: buvo sutraukta daug 
žurnalistų, televizijos ir fil
mu aparatu, buvo daromi 
prirengiami skelbimai ir tt.

skaitė savo nranešimus. Jie

reikšti vaikų paraly- 
pradžią. 

i skiepi ji-

minutės prieš nukriti- 
radiografavo, kad vis- 
tvarkoje. Kinai sako, 
orlaivis buvo sabotuo-

Havana. — Kuboje sklei
džiami protesto lapeliai 
prieš valdžios nutarimą už
drausti Pirmosios Gegužės 
demonstraciją Havanoje.

Sheboygan, Wis. — čia, 
kur tik pasibaigė Kohlerio 
fabriko streikas, savivaldy
bės rinkimuose laimėjo dar
bininkų remiamas Rudolph 
Ploetz. Jis buvo išrinktas 
miestelio meru, sumušda
mas ligšiolinį merą Edw. 
Schmidt, kuris yra ištiki
mas kompanijos rėmėjas.

kad aiškiau žinoti, kain 
vaistas veikia. Vaikai ir 
tėvai vaikų, kurie gavo be
reikšmiu R-a skysti, to neži
nojo. Dabar jie gaus ti
krą vaksiną.

Sveturgimių sūnus
Jo
nu- 
pa-

Apart kinų, vietnamiečių 
ir indų (įgulos narių), or
laiviu taipgi skrido du eu
ropiečiai žurnalistai: Au
strijos komunistų laikraščio 
“Wiener Volksstime” ben
dradarbis F. Jensen ir len
ku laikraštininkas 
Starec.

. Pranešama, kad 
menys išsigelbėjo,
yra indai, įgulos nariai. Kas 
likusieji, dar nepranešta.

žiaus ligos galo 
Mat, kiekvienas 
mas reiškia netik to vaiko 
apsaugojimą, bet jo elimi
navimą kai]) tos ligos nešė
jo, nes vaikų paralyžius 
limpama liga.

Jeremi

šeši as-
Keli jų

F. Dulles dabar jau puola Corsi

Grąžins Įrodymus vokiečiam
Washingtonas. — Ameri

kiečiai pas save turi dau
gybę dokumentų apie naci
nio režimo kriminalystes, 
kaip tai, apie koncentraci
jos stovyklas, karinį krimi- 
nalizmą ir tai]) toliau. Tie 
dokumentai susideda iš ori
ginalių patvarkymų, foto-

Washingtonas. — Tik ke
lios savaitės atgal sekreto
rius Foster Dulles gyrė Ed- 
warda Corsi kaip jo “ge
riausią draugą” ir “vieną 
gabiausių mūsų pareigūnų.” 
Bet dabar, kuomet Corsi 
atleistas iš pareigų ir atsi
sako priimti kitą, ne tokią 
svarbią,? vietą, sekretorius 
Dulles pradėjo daryti pa
reiškimus, kad Corsi “ne-

Dulles sakė spaudos at
stovams, kad Corsi buvo at
leistas, “nes jis netiko savo

pareigoms.” Jis sakė, kad 
politiniai apskaičiavimai ir 
Kongreso nario Walterio 
puolimai ant Corsio nelošė 
jokios rolės.

Pats Corsi dabar davė 
spaudos konferenciją ir'ap
kaltino Dullesa visokiuose 
meluose. Jis sakė, kad, vi
sų pirma,’ Dulles puikiai ži
no, kaip jis bandė ir gali 
gerai eiti imigracijos vir
šininko ‘ pareigas. Dulles 
taipgi puikiai žino, sakė jis, 
kad Walterio užsipuolimai 
lošė svarbiausią rolę jo pa
šalinime.

Dabar skelbiama, kad 
greitu laiku tie dokumen
tai bus išsiųsti Vokietijon 
Bonnos valdžios globai. Ten 
pro-naciniai valdininkai ga
lės juos sunaikinti.

Londonas. — Laikraštis 
“Dailly Worker” sako, akd 
dabartinis Britanijos kabi
netas stovi arčiau Wash- 
ingtono politikos, negu sto
vėjo Church i 11 o.

ORAS NEW YORKE 
Tvanku, protarpiais lietus.

nas Salk, kurio vardas 
eis i medicinos istoriją 
našiai kai]) Pasteuro ir 
licho, yra palyginamai jau
nas (40 metų) newyorkie- 
tis, sveturgimių sūnus. Jis 
darbavosi to vaisto išradi
mui gavęs anti-vaikų para- “ 
lyžiaus instituto stipendija. 
Jokio medžiaginio atlygini
mo jis dabar negauna, nes 
atsisakė patentuoti. “Pa
tentas,” sakė jis, “priklau
so žmonėms.“

Bijo juodosios rinkos
Nežiūrint paties daktaro 

Saiko ir jo asistentų pasi
ryžimo tą vaistą greičiausiu 
laiku ir pigiausiomis kaino
mis patiekti visos šalies 
vaikams, pavojus yra, kad 
visvien susidarys juoda rin- . 
ka, spekuliacija, panašiai,

gal su penicilinu. Kadangi 
Saiko vaksino dar mažai, 
tai bijoma, kad turtinges
nių klasių žmonės bandys 
per savo privatinius dakta
rus gauti to vaksino ir to
kio amžiaus vaikams, kurių 
skiepijimui eilė dar nepri
ėjo. Tas privestų prie juo
dosios rinkos, kuri ištrauk
tų dali to vaisto iš tu, ku-V 
riems jis labiausiai reika
lingas: vaikų, kurie pagal 
daktarų nuomonę pirmiau
sia turi būti skiepyti.
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DOLERIS KALBA!
PRAĖJUSIO ANTRADIENIO New York Timese ir 

kituose didlapiuose buvo išspausdintas milžiniškas, vi
są puslapi užimąs skelbimas. Jame šaukiamasi į ame
rikiečius, kad jie pasirašytų po peticijomis, reikalau
jant, idant Kinijos Liaudies Respublika nebūtų pri
imta į Jungtines Tautas.

Girdi, nežiūrint visų valdžios ir Kongreso pareiš
kimų, Kinijos Liaudies Respublika šiandien yra arčiau : 
“savo siekimosi” negu kada nors ji buvo. Kinija šiam 1 
dien stovi “arčiau Formozos” ir “arčiau Jungtinių 
Tautu.”

Yra suorganizuotas specialus komitetas, pavadintas 
“The Committee of One Million,” kuriam priklauso daug 
“žymių asmenų.” Na, šis. komitetas ir šaukiasi į žmo
nes, kad jie pasirašytų po peticija, reikalaujant neįsi
leisti Kinijos Liaudies. Respublikos į Jungtines Tautas.

Pasirašiusiųjų tarpe yra senatorių, yra kongresma- 
nų, yra trockistų ir aiškių, atvirų čiang kai-šekininkų.

Netenka abejoti, kad atsiras nemaža tokių, kurie 
šito balso, Šito raginimo paklausys. Galimas daiktas, 
kad bus surinkta parašų ne vienas milijonas, o du. Bet 
ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad suvedžiotų žmonių, 
negalvojančių žmonių parašai nulems žmonijos ateitį? 
Ar tai reiškia, kad—tegu bus surinkta net ir keletas mi
lijonų parašų—600 miliijonų gyventojų, šalis tuo bus pa
laužta, sunaikinta? Net ir laikinas neįšileidimas į 
Jungtines Tautas jos gi nesunaikins, o tik palaikys il
gesniam laikui tuos blogumus, kokie vyksta tarptauti
nėje arenoje tik dėl to, kad mūsų vyriausybė atsisako 
tartis su Kinija, atsisako užmegzti diplomatinius ir 
ekonominius ryšius su didžiule Kinija.

Multi-milijonieriai pinigų turi ir jiems lengva dėti 
skelbimus laikraščiuose, šaukiant ne už taiką, bet už 
karą. j

Jei šiandien ne šaltasis karas, jei atsirastų drąsuo
lių, turinčiu pinigu, kurie nusitartų per spaudą, radiją 
ir televiziją agituoti amerikiečius, kad jie pasirašytų ant į 
peticijų, reikalaujant Kiniją priimti į Jungtines Tautas, ’ 
aišku; atsirastų milijonai pasirašančiųjų.

Žinoma, spauda ir radijas tokių reklamų nepriimtų. 
Spaudai ir radijui šiandien rūpi palaikyti šaltąjį karą, 
tęsti Dulleso-Knowlando politiką, žalingą, blogą politiką.

Šį skelbimą amerikiniai čiang kai-š'ekininkai deda 
spaudon, gerai žinodami, kad milijonai pasaulio žmo
nių — ne kinų — reikalai!te reikalauja priimti Kiniją i 
Jungtines Tautas.

Ir tas reikalavimas vis didės, nežiūrint to, kad pi
nigingi amerikiniai pigmiai bando jį užslopinti.

Žmonijai juk rūpi išlaikyti taiką. Karo ji nenori.

STEVENSONAS PRABIM)
ADLAI E. STEVENSONAS, demokratų partijos 

vadovas, praėjusį pirmadienį sakė kalbą, kuri buvo 
transliuota per radiją.

Mr. Stevenson lietė mūsų šalies užsieninę politiką. 
Jis ją kritikavo vyriausiai dėl Kinijos salų.

• Trumpai suėmus, Stevensonas pareiškė tokias pa
žiūras: Amerika privalo atsisakyti ginti nedideles sa
leles, Quemoy ir Matsu, esančias pačiame Kinijos pa
kraštyje, kurias turi užėmę čiang kai-šekininkai. O del 
pačios Formozos, kuri Kairo konferencijoje 1943 me- 

. tais buvo pažadėta grąžinti Kinijai, sako Stevensonas, 
reikią tartis. Tos salos Kinijai dabar negalima esą garą- 
žinti; ji turinti pasilikti, “kaip stovi,” vadinasi, Čiang 

.; •, Kai-šeko “globoje.”
Tartis demokratų lyderis pataria su kitomis šali

mis, su Anglija, su Francūzija, su Indija iy net su Ta
rybų Sąjunga. Tenka nustatyti Formozai “ateitį.” Tu
rint talkininkus, pasižadėjusius Formozą ginti, Amerika 
neliktų viena; jei Kinija -bandytų jėga Formozą atsi
imti, tai Amerikai nereikėtų kariauti vienai pačiai.

Kaip dabar dalykai stovi, tai, jeigu Amerika vie
na pasiryžtų ginti tokias mažas salas, kaip .Quemoy ir 
Matsu, tai ii ir pasiliktų viena kariauti prieš Kiniją, 
kuomet pastaroji pasiryš tas salas atsiimti.

- . , Toks daug maž Stevensono samprotavimas.
Mums jis atrodo keistas, nepasakius kitaip.
Mums rodosi, demokratų vadovas, kuris skaitosi li

beralu, turėjo šitaip klausimą statyti: Kokią teisę mū
sų šalis turi prie tų salų, kurios teisėtai priklauso Kini
jai, kinų tautai? Kodėl mūsų šalies žmonės turėtų ka
da nors aukotis gynimui Čiang Kai-šeko klikos, kurią 
kinų tauta prieš virš penkerius metus išvijo? Argi mū- 

• sų valstybės departmentas, gindamas prasiradusią 
. Čiang Kai-šeko valdžią, tokia savo politika kada nors 
patrauks Amerikos pusėn bent kokią Azijos tautą?

Mums rodosi, Mr. Stevensonas turėjo klausimą im- 
. ti esminiai. • Jis turėjo pasisakyti, kad mes visuomet 

negalėsime ignoruoti 600,000,000 kinų, kad mes turėsime 
anksčiau ar vėliau Kinijos- Liaudies Respubliką pri
pažinti ir su ja sumegsti diplomatinius ir ekonominius 
ryšius. Jeigu taip, tai kodėl ne dabar, kodėl ne tuojau?

IšSIKOLIOJĘ, 
PASIMELSKITE

Praėjusio šeštadienio 
Naujienose tūlas K. T. Du
bysa (matyt, dipukas) ra
šo:

“Kada iš*s i k o 1 i o-j ame, 
įmantriausiais žodžiais ir 
‘faktais’ apsišaudome, jau
čiamės nugalėtojais, didvy
riais, kovotojais už krašto 
laisvę. Skaudu, bet turime 
prisipažinti, jog spaudoje 
savo kultūringumą bede- 
monstruodami, ‘priešus’ be- 
mušdami, pasiekiame at
virkščių davinių ir darome 
bandymus sukurti ‘super- 
kulatūrą,’ kuri turi tikslą 
ardyti vienybę ir pasitar
nauti priešingam tikslui. 
Nemalonu, kada žmonės ne
mokyti. Bet dar nemalo
niau, kada tie patys žmo
nės ‘persimokina,’ skaito 
save tokiais, kokių tik at
eitis gali susilaukti.”

Šis neilgas paragrafas 
parodo, kokia velniav.a 
v i e š p a tau j a lietuviškuose 
buržuaziniuose nacionalis
tuose. Kaip susitaikyti? 
Kaip susigerinti, viską pa
miršti?

Dubysa tokį patarimą 
duoda:

“Padėkime nesantaikos 
negeroves šalinti kiekvie
nos nuo savęs. Jos padės 
nugalėti ir tas kliūtis, ku
rios šiandien mums daro ne 
tik negarbę, bet tikrą gėdą. 
Kiekvienas nurašykime sa
vo ambicijos mažą dalelę į 
nuostolius, jų vietą užpildy- 
kime geros valios ir pa
triotinės meilės vaisiais. 
Džiaugsimės Velykų šven
te. Velykos didžioji pava
sario šventė. Su pavasa
rio švente — Velykomis — 
kelkimės vieningi, pamirš
kime ir pašalinkime iš sa
vo tarpo mums žalingas blo
gybes. Kristus atleido sa
vo skriaudėjams, atleiskime 
ir mes vienas kitam. Pa
juokime broliškai rankas, 
paspauskime ir sujunkime 
jas į tokius vienybės ryšius, 
kurių jokia galybė negalėtų 
suardyti.”

Na, Velykos praėjo. Du
bysa ir jo bičiuliai, matyt, 
smarkiai mušėsi į krūtinę, 
atsiklaupę bažnyčioje, šauk
dami: me a culpa, me a 
maxima culpa!” Dabar 
lauksime “ugadų,” lauksi
me, kaip buržuaziniai naci
onalistai vienas kitam spaus 
rankas ir sukurs tokius 
“ryšius,” “kurių jokia ga
lybė negalės suardyti” (net 
ir voldemarininkai).
DR. HUTCHINS IR 
AKADEMINE LAISVĖ

Vilnis rašo:
“Dr. Robert Hutchins, 

buvęs kancleris Chicagos 
Universiteto, o dabar dir
bąs Fordo Fundacijoj, ne
seniai lankėsi Anglijoj. Jam 
rūpėjo patirti kaip kas yra 
anglų universitetuose.

“Dr, Hutchins pasakoja 
apie šitokį epizodą: Bir
iu in g h amo Universiteto 
profesoriai surengė jam 
vaišes. Skersai Hutchinso, 
prie stalo, sėdėjo profeso-, 
rius, apie kurį jam pasakė, 
kad jis yra vienas iš vado
vaujančių britų komunistų, 
narys Komunistų Partijos 
Pildomojo Komiteto.

“Viskas buvo tvarkoj ir 
normalu. Niekam ir į gal
vą neatėjo mintis protes
tuoti. Ans komunistų ly
deris turėjo reputaciją pa
tyrusio profesoriaus. Dr. 
Hutchinsui, patinka tokia 
politinė atmosfera. Jisai 
sako: ‘britai įvertina moks
lininką, kurį nei vienas iš 
didžiųjų Amerikos univer
sitetų nedrįstų kviesti pro
fesoriauti?

“Šis' Hutchinso pasisaky
mas mums primena velionio 
Tafto pasisakymą, kad jis 
neprašalintų mokytoją vien 
už tai, kad jis komunistas.

“Knisimasis ir kapstyma
sis mokytojaus politinės pa
žiūrose kenkia mokslui, 
kenkia mokytojams, ir pro
fesoriams.

“Nedaug yra tokių pe
dagogų, kaip Hutchins, ku
ris išdrįsta viešai pasisaky
ti. • Mat, prie Hutchinso net 
Brownelis nedrįsta prisika
bint. Bet šios šalies peda
goguose yra labai daug to
kiu, kurie sutinka su Hut- 
chinsu. Sutinka, bet nedrįs
ta viešai pareikšti savo 
nuomonę, nes netektų dar- 

• bo.
“Gera tiek, kad pastaruo

ju laiku girdisi vis daugiau 
drąsesnių balsų už akade
minę laisvę ir civiles teises.

“Ragangaudžiams, kurie 
yra dvasios ubagais, bus 
sunkiau su jų kryžiaus ka
ru prieš progresyvius mo
kytojus ir profesorius.”

Hartford, Conn.
GRAŽIAI PAGERBTI

Bal. 3 d. Laisvės Choro sve
tainėje ėjo ruoša priėmimui 
žmonių, bet tas. oras toks jau 
buvo nepalankus, tartum bū
tu gruodžio arba sausio mėn. 
šlapias sniegas didžiais kąs
niais dribo, išrodė nei šunelis 
nekištų nosies Į lauką, o kaip 
čia žmonės susirinks i banke
tą. Rengėjai buvo nemažai su
sirūpinę. Netrukus prisiartino 
skirtoji valanda. Iki vaišės li
ko j stalus išdėtos, svetaine 
taip buvo užpildyta žmonėmis, 
kad kai kuriems neliko vietos 
nei prisėsti. Tada rengėjų vei
dai praskaistėjo; nudžiugo, 
jog darbas nebus veltui.

O čia žmonės skaitlingai su
sirinko pagerbti Bolį Mule- 
renką. Apie jį spaudoj trum
pai buvo žymėta, kad jis per 

■ laikus buvo darbštus meninin
kas arti tris desėtkus metų 
Laisvės Chore dainuoja, jgū- 
dęs vaidintojas. Veikė ir kito
se kuopose, bei susišelpimo 
draugijose.

Bet štai draugą nelemtoji 
liga pasigavo ir kamuoja. Bu
vo operuotas ir ne pirmą kar
tą. Paskiausia operacija ne
daug pagelbėjo. 'Tiesa, ligonis 
eina geryn, bet/ąpot jo paties 
išsitarimo, labai povaliai. 
Skausmai j j nepaleidžia, kas 
sudaro į kirų gyvenimą. To ne
gana; ligoninės išlaidos, dak
tarai, vaistai; senokai nedirba. 
Vadinas, negaunant Įplaukų, 
sutaupęs išsekė iki dugno. Tą 
jo draugai, draugės ir priete
mai suprato; nei prasčiausias 
oras jiem nepastojo kelio nors 
truputį palengvinti nuostolius.

Šią proga ir kitas Muleren- 
kų gyvenime Įvykis atžymė
tas, tai 19-ji vedybinė sukak
tis. Reikia priminti, kad jo 
žmona ir trys gražios dukte
rys, kaip ir .jis pats, visi kar
tu Laisvės Chore dainuoja, 
veikia. Mažai tokių šeimų ras
tume, kad taip visi sutartinai 
mėgtų meną. Tad Muleren- 
kam už tai didelis kreditas; 
dėl to jie ir draugų apsčiai 
turi.

Dalyviai skaniai pavaišinti 
ir nuotaika gražiai praėjo. 
Gal ir dėl to, kad geras or
kestras prisidėjo, grojo sma
gias meliodijas, vėliau ir šo
kėjam pagriežė. Ir tą viską 
atliko nemokamai. Orkestrui 
dėka už jų laiką ir darbą.

Mpninės programos neturė
ta, ant greitųjų ši banketą 
ruošiant visko nesuspėta pri
rengti. Pasitenkinta svečių, 
viešnių išreikštų gražių velini- 
mu ligoniui sustiprėti, kad ir 
vėl B. Mulerenką matytume 
chore dainuojant ir veikalus 
vaidinant, taip pat ir kitus 
darbus- dirbant. O vedybinių 
sukaktuvių, tai kad jiedu su 
žmona praleistų kuo daugiau
siai. Dalyvis

♦ ♦
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Rašo
N. KLIMAŠAUSKAS

Lietuvos Žiežmarių rajo
no “Lenino keliu” kolūkio 
kolūkiečių namuose ir gy
vulininkystės fermose nese
niai užsidegė elektros švie
sa. žemės ūkio artelė ga
vo elektros energiją iš tarp- 
k o 1 ū kinės hidroelektrinės, 
pastatytos ant Strėvos upės.

Pirmieji žygiai
Strėva — nedidelė, tačiau 

gili ir srauni upė. Prieš 
dvejus su puse metų esan
čių prie Strėvos upės “Le
nino keliu,” Malenkovo var
do, “Pergalės” ir “Pažan
gos” žemės ūkio artelių kol
ūkiečiai nusprendė čia pa
statyti galingą tarpkolūki- 
nę hidroelektrinę.

Tarybinė valstybė suteikė 
kolūkiams pagalbą kredi
tais ir kvalifikuotais darbi
ninkais. Projektavimo dar
bai, o vėliau ir pati hidro
elektrinės statyba buvo pa
vesta Kauno “Kaimo elek
tros” kontorai.

1952 metų rudenį į hidro
elektrinės darbų vietą nuo 
Vilniaus - Kauno autostra
dos buvo nutiestas kelias, 
pastatyti pagalbiniai pa
statai — lentpiūvė, kalvės, 
medžiagų ir įrengimų san
dėliai.

1953 metų pavasarį buvo 
pradėti pagrindiniai staty
bos darbai. Užtvankos ir 
kitų įrengimų statybai pla
čiai buvo pritaikomi eks- 
kavatoriai, buldo z e r i a i, 
transporteriai, savikroviai 
sunkvežimiai ir kita tech
nika.

Statybininkai turėjo už
davinį' — supilti tokią už
tvanką, su kurios pagalba 
būtų galima pakelti van
dens lygį Strėvoje daugiau, 
negu dešimt metrų.

Kolūkiečiai, “Kauno elek
tros” specialistai stengėsi 
užbaigti statybą trumpiau
siu laiku. Greitais tempais 
vyko turbinų kameros ir 
elektrinės pastato' statyba, 
turbinų ir generatorių mon
tavimas. Dailidė Albinas 
Ščerbavičius vykdė ne tik 
dailidės, bet ir betonavimo 
darbus, aptarnavo lentpjū
vę. Hidroelektrinės staty
boje aktyviai dalyvavo kol
ūkio mūrininkai Pranas 
Beiga ir Jonas Paškevičius, 
betonuotojai Leonavičius, 
Balčiūnas ir daugelis kitų.

Puiki jėgaine
Ir štai naujos hidroelek

trinės užtvankos atšlaitėje 
atsirado padarytas iš balto 
akmens užrašas “Pastrėvio 
HES 1954 m.” Nuo šios 
užtvankos matyti vandens 
saugykla, naujas hidroelek
trinės pastatas, elektros li
nijos stulpai. Tokios linijos 
nutiestos į “Lenino keliu,” 
Malenkovo vardo, “Perga
lės,” “Pažangos” kolūkius. 
Elektros šviesos sužibo kol
ūkiniuose kaimuose.

Lietuvą vadina ežerų ir 
upių respublika. Lietuvos 
kolūkiečiai vis plačiau pa
naudoja upių energiją ūkių 
elektrifikacijai. 1954 me
tais davė srovę HES ant 
Lūšies upės, šią stotį pa
statė lietuvių “Gegužės Pir
mosios” ir latvių “Jaunas 
Komunaras” žemės ūkio ar
telių kolūkiečiai.

Draugystes upe
Lūšė teka Lietuvos ir 

Latvijos pasienyje. Anks
čiau, iki tarybinių laikų, 
upė perskirdavo dvi tautas. 
Dabar ji tapo draugystės 
upe. <

“Gegužės Pirmosios” ir 
“Jaunas Komunaras” arte- 
lių kolūkiečių kartu; ben-, > m .. ..................... ... ............. . ..... . in „ , n—
dromis jėgomis, pastatė! 2 piMh-LnUvė (Liberty)-Ketv., BaUndžio (April) 14, 1955

naują HES. šiame reikale 
jiems aktyviai padėjo Ry
gos valstybinio universiteto 
moksliniai darbuotojai. 
Universiteto docentas Ado- 
lius paruošė hidroelektrinės 
projektą, o kiekviename iš 
kolūkių atsirado puikūs 
statybininkai. Lie tuviai 
kolūkiečiai Juozas Vasi
liauskas ir Zenonas Jakš
tas gerai atliko mūrijimo 
ir betonavimo darbus. “Ge
gužės Pirmosios” artelės 
narys Jonas Varkalis užsi
rekomendavo kaip puikus 
dailidė. Turbinų ir gene
ratorių niontavime pasižy
mėjo tos pačios artelės kol
ūkietis Vaclovas Buivydas, 
kuris dabar dirba HES me
chaniku.

Sutartinas dviejų tautų 
darbas

Sutartinai dirbo lietuvių 
ir latvių kolūkiečiai statant 
užtvanką, turbinų kamerą, 
HES pastatą. Stotis jau 
veikia. Praeitų metų lap
kričio mėnesį Lūšės upės 
pakrantėse pirmą kartą su
žibo elektros lemputės. Nuo 
to laiko elektros energija 
plačiai panaudojama buity
je ir kolūkinėje gamyboje. 
Elektros lemputės dega kol
ūkiečių namuose, parduotu
vėse, ligoninėje, mokyklo- 

, je, klube, bibliotekoje, paš- 
į te, radijo mazge.

Elektros energija paleng
vino ir gyvulių augintojų 
darbą. Fermose mechani
zuoti visi pašarų paruošimo 
procesai, vandens į automa

Philadelphia, Pa.
Netekome Draugo 
Antano Degučio

Balandžio 7-tą, 11 valau-' 
dą, tapo palydėtas kūnas 
Antano Degučio į West Lau
rel Hill Kremą to riją ir ten 
paverstas į pelenus.

A. Degutis buvo dar ne- 
seniausio amžiaus, tik 66 
metų, Atrodė gana tvirtas 
vyras, bet viduriuose priki
bo vėžiukas. Darė operaci
ją, kuri, sakoma, buvo- la
bai pavėluota. Po aštuonių 
mėnesių sunkaus sirgimo, 
balandžio 3-čią, užgeso gy- 
bybė.

Drg. A. Degutis buvo gi
liai sąmoningas pažangie
tis, didelis rėmėjas laisvos
darbininkiškos spaudos • ir 
abelnai progresyvio judėji
mo. Dar jaunučiu būdamas, 
Lietuvoje išsimokino siuvė
jo (kriaučiaus) amato. Dar
buodamasis Marijampolėje 
ir jos apylinkėse turėjo 
daugiau progų susieiti su 
prasilavinusiais k n y g n e - 
šiais ir, žinoma, tų laiku 
prieš carizmą veikėjais. O 
atvykęs į šią šalį daug 
smarkiau ėmėsi darbuotis 
kriaučių’ unijoje, tais lai
kais IWW, vėliau Amalga- 
meitų ir kitose lietuviškose 
pažangiose draugijose. Lie
tuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos nariu ir mi
ręs dar bus ilgoką laiką.

A. Degutis ilgokai pagy
veno Baltimorėje, vėliau 
Chesteryj, Pa., ir, paskiau
sia, Philadeluphijoje, kur 
buvo jau perėjęs į kitą už
siėmimą, įsigijo gėrimų ir 
užkandžių užeigą, čia jam 
bizniavoti sekėsi vidutiniš
kai. Jis sakydavo: kai gy
venimas pasidarė kiek leng- 
vesiiis, tai sveikata sugedo 
visai.

A. DegutĮs mylėjo apšvie- 
tą ir dideliai vertino lais
vąją spaudą. Laisvė, Vil-

tines girdyklas padavimas. 
Įvestas elektrinis melžimas. 
Kolūkio dirbtuvėse ir malū
ne dirba elektros motorai

Ant Nevėžio upes
Praėjusiais metais už

baigta Kruosto tarpkolūki- 
nės hidroelektrinės statyba 
ant Nevėžio upės. Vienuo
lika Dotnuvos ir Kėdainių 
rajonų žemės ūkio artelių 
dalyvavo šios HES statybo
je. Statyboje dalyvavo Kė
dainių rajono “Pakeltos ve
lėnos,” Dotnuvos rajono 
“Tiesos,” “Švyturio,” “Auk
sinės varpos” ir kitų žemės 
ūkio artelių nariai.

Statant naują HES buvo 
atlikta daugiau kaip 60 
tūkstančių kubinių metrų 
žemės darbų, panaudota 
apie du tūkstantius kubinių 
metrų betono, sumontuota 
60 tonų metalinių konstruk
cijų, trys turbinos ir trys 
generatoriai. Pratiesta 
apie 40 kilometrų elektros 
linijų. Kiekvienas iš daly
vavusių statyboje kolūray 
savo jėgomis praveda lini
jas į gyvenamuosius na
mus, visuomeninius pasta
tus, malūnus, į įvairias pa
galbines įmones.

Elektros jėga visiems
Kiekviename iš vienuoli

kos kolūkių dabar elektri
fikuoti visi kolūkiečių na
mai, gyvulininkystės fer
mos, mechanizuoti visi daug 
darbo reikalaujantieji dar
bai.

Elektrinės ant Strėvos, 
Lūšės ir Nevėžio upių da
vė elektros energiją dvide
šimt vienam kolūkiui.

uis buvo jo mylimiausi pa
siskaitymui laikraščiai. Kai 
ligos prispaustas jau nebe
galėjo įžiūrėti raidžių, tai 
prašydavo savo mygimą 
žmoną, kad jam paskaitytų. 
Jau sunkiai sirgdamas, po 
operacijos, užsiprenumera
vo Metelionio knygą “Apie 
Dievus ir Žmones” ir lau
kė jos atspausdinimo. Kuo
met knygą gavo, taip žin
geidžiai ją apžiūrėjo, pa
vartė ir išsitarė: “Kiek 
čia yra sudėta puikios me
džiagos prieš tamsos palai
kytojus! Bet aš jau nebe
galiu tą visą perskaityti.” 
Jo maloni draugė Petronėlė 
jam paskaitydavo tūlas da
lis iš naujos knygos.

Antanas Degutis yra gi
męs ir augęs Gabavos kai
me, Mikališkio valsčiuje, 
Marijampolės apskr i t y j e. 
Vedė ūž žmoną Petronėlę 
Dapskytę, Igliškėlio kaimo 
ir valsčiaus, Marijampolės 
apskrities. Užaugino du pū
lius, Antaną ir Alfonsą, abu 
jau vedę. Vyriausias sū#us 
augina sūnelį, taipgi Anta
nuką. Labai pagirtina, kad 
abu sūnūs yra tėvų min
ties sekėjai. Abu gražiai 
kalba tėvų mylima lietuviš
ka kalba ir negarbina jo
kios religinės dogmos. O 
tai yra pažymis didelės ver
tybės, kai vaikai taip pa
gerbia tėvų palikimą. Ypa
tingai tas svarbu šiais lai
kais. kuomet visokiausios 
tikybos verstinai brukamos 
jaunuoliams, pastangose pa
daryti juos sąmoningais 
tamsybės palaikytojais. 
i.aisvasis jaunimas yra di- 

eliai brangus mūsų, senų
jų Lietuvos išeivių, paliki
mas. Garbė draugams De
gučiams už tą brangią do
vaną visuomenei. t .

A
Lai būna ilgiausia atmin

tis jo šviesiųjų siekių.
Antano Draugas



New Britain, Conn.
Iš STREIKO EIGOS

Landers Frary & Clark 
ojrbtuvės darbininkai gerai 
organizuoti į U.E. uniją, antra 
savaitė gerai laikosi lauke. 
Visa dirbtuvė pikieluojama 
per 24 vai. Antroje savaitėje 
streikieriams padėtis kiek, pa
sunkėjo. Kompanija susiprašė 
miesto policiją gelbėti išvežti 
dirbinius j tinką. Bal. 5 d., 
strekieriams neįleidžiant trau
kinio i dirbtuvės kiemą, įvyko 
tarpe pikietuotojų ir policijos 
susirėmimai, buvo ir areštų.
Streikieriai nenusigando, tuoj 

stojo apginti areštuotus. Susi
rinkę prie miesto rotužės kėlė 
protestą. Reikalavo majoro 
areštuotus tuojau paleisti.

Žymėtina, jog šiame streike 
daug afekto daro moterų, mer
ginų pikietavimas. Jos visos 
labai kovingos; praeinant pro 
dirbtuvės vartus dažnai išgirs
ti jas pikieto linijose dainuo
jančias.

Bal. 6 d. federates valdžios 
ir* valstijos tarpininkautojai 
bandė ^.suvesti kompaniją su 
unija i derybų atnaujinimą. 
Nors sueiga įvyko, bet rezul
tatų kol kas nesigirdi. Kom
panija užsispyrė darbininkų 
reikalavimus nepatenkinti, 
skundžiasi neturinti tam pini
gų. Bet štai šiomis dienomis 
paaiškėjo, kad Landers F. & 
C. pirkosi dirbtuvę Paris, Ken
tucky, už 800,000 dolerių. Per
eitą metą irgi pirkosi kitą 
dirbtuvę St. Louis, Missouri, 
už 1,500,000 dolerių. Jei kom
panija tokia bicdnutė, kaip ji 

N. GOGOL1S

Senieji dvarininkai
(Tasa)

—Argi galima taip vėlai ryžtis tokiai 
tolimai kelionei! — visada sakydavo 
Pulcherija Ivanovna. (Svečias dažniau
siai gyvendavo už trijų ar keturių vars
ti? nuo jų.)

— t Žinoma, — sakydavo Afanasijus 
Ivanovičius, — viskas gali atsitikti: už
puls plėšikai, ar šiaip koks blogas žmo
gus.

— Tegu dievas gelbsti nuo plėšikų!— 
sakydavo Pulcherija Ivanovna. — Ir 
kam čia kalbėti apie šitokius dalykus 
prieš naktį? Plėšikai ar ne plėšikai, bet 
šiaip: dabar tamsu, ir važiuoti visai ne
dera. Ir jūsų vežėjas... aš žinau jūsų 
vežėją: jis toks skriauznutis, mažutis; 
jį kiekviena kumelė pritrenks; be to, jis 
jau dabar, tur būt, prisikliukino ir mie
ga kur nors.

Ir svečias būtinai turėdavo pasilikti, 
bet vakaras žemučiame, šiltame kamba
ryje, nuoširdžio, sielą šildančios ir mig
dančios kalbos, garas, sklindąs iš padė
to ant stalo valgio, visada maistingo ir 
meistriškai pagaminto, būdavo jam tik
ra dovana. Matau, lyg dabar, kaip Afa
nasijus Ivanovičius sėdi susilenkęs kė
dėje, kaip visada, besišypsąs, ir įdėmiai, 
net pasigėrėdamas klausosi svečio! Daž
nai užsimegzdavo kalba ir apie politiką. 
Skečias, kuris taip pat retai kada iš
vykdavo ’iš savo kaimo, dažnai, reikš- 
mįnga išvaizda ir paslaptinga veido iš
raiška, imdavo savaip spėlioti ir pasako
davo, kad prancūzas slaptai susitarė su 
anglu vėl paleisti prieš Rusiją Bonapar
tą, arba šiaipjau pasakodavo apie busi
mąjį karą, ir tada Afanasijus Ivanovi- 
<Hus dažnai sakydavo, lyg nežiūrėdamas 
į Pulcheriją- Ivanovną:

— Aš pats manau eiti į karą, kodėl gi 
aš negaliu eiti į karą?

— Eis gi jis, matai! — pertraukdavo 
Pulcherija Ivanovna. — Jūs netikėkit 
jam, — kalbėdavo ji, kreipdamasi į sve
čią, — kur jam, seniui, eiti į karą! Jį 
pirmas kareivis nušaus! Kaip dievą my
liu, nušaus! Ims, šitaip, nutaikys —- ir 
nušaus!

— Tai kas? — kalbėdavo Afanasijus 
Ivanovičius. — Ir aš jį nušausiu!

— Tik paklausykite, ką jis sako, — 
pertraukdavo Pulcherija Ivanovna, — 
kur jam eiti į karą! Ir jo pistoletas se- 
ni^Ljaų surūdijo ir guli kamaroje. Kad 
jus' pamatytumėt jį: toks, kad dar, ko 
gera, prieš šaujant, sprogs nuo parako. 
Ir rankas sau sutrenks, ir veidą sužalos, 
ir bus visam amžiui nelaimingas.

— Tai kas? — kalbėdavo Afanasijus 
Ivanovičius. — Aš nusipirksiu naujus

galėjo užpirkti tokias dirbtu
ves. čia bus kompanijos sky- 
mas pakirst unijos gyvybę. Be 
to, unija reikalauja tokių da
lykų, kurie kompanijai nekai
nuoja nei vienas penas, o bet 
gi ir šiems reikalavimams prie
šinasi.

Šiomis dienomis visų unijų 
bendras komitetas išleido atsi
šaukimą į miesto žymesnius 
piliečius padėti streiką laimė
ti. Jie pareiškė: Jei šis strei
kas bus sulaužytas, seks ir ki
tų unijų laužymas. Tai šventa 
tiesa.

Bal. 8 d. streikuotojų šeimų 
vaikučiams įteikta po beskutę 
saldainių su Velykų šventėmis 
ir duota įžangos tikietai pa
matyti jodžius Palace Teatre.

Koresp.

Montello, Mass.
Paskutinis Pakvietimas

Kviečiame visus j pavasariu) kon
certą ir šokius, kurie įvyks balan- 

, džio-April 16 d.. Liet. Taut. Namo 
; žemutinėje salėje, North Main St. 
' ir kampas Vine St. Ant mapos žiū- 
i rėkite Brockton. Pradžia 7 vai. vak. 
i Durys bus atdaros 6 vai. vakare.

Hartfordo Laisvės Choras prane- 
Į šė, kad jau susimokino daug naujų 
dainų ir jau turi susiorganizavę ar
ti pilną busą atvykti j šį parengimą.’■ 
Dar jie turi buse keletą vietų, tai į 

I norintieji su jais važiuoti greitai ■ 
kreipkitės.

Tr Latvių Choras iš Roxbury jau 
pilnai prisirengę, taipgi mūsų vie
tinis Liuosybės Choras pasiruošęs.

i Rožė Stripinis, Aldona Wallen pasi- 
! ruošusius programai.
j Vietinius ir iš apiclinkės prašome 
j dalyvauti šiame metiniame Choro 
i parengime. Rengėjai.

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

į tai pasirūpink gauti.

ginklus: aš paimsiu kardą arba kazokų 
ietį.

— Tai vis prasimanymas. Taip, žiū
rėk, staiga kas ateina į galvą, ir ima pa
sakoti!— atsakydavo nepatenkinta Pul
cherija Ivanovna. — Aš gi žinau, kad 
jis juokauja, o vis dėlto nemalonu klau
syti.— Jis visada ką nors panašaus šne
ka; kita karta klausai, klausai, ir baisu 
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pasidaro.
Bet Afanasijus Ivanovičius, patenkin

tas, kad truputį* pagąsdino Pulcheriją 
Ivanovną, juokdavosi, sėdėdamas sulin
kęs savo kėdėje.

Pulcherija Ivanovna man būdavo už
vis įdomiausia tad#, kai kviesdavo sve
čią užkąsti. “Štai čia”, sakydavo ji, nu- 
imdama grafino kamštį, “degtinė, užpil
ta ant jonažolės ir šalavijos: jeigu kam 
skauda mentes ar strėnas, tai .labai pa
deda; čia štai — ant širdažolių: jeigu 
ausyse skamba ir ant veido būna deder
vinių, tai labai padeda; čia štai varyta 
su persikų kauliukais; štai paimkite 
stikliuką, koks puikus kvapas! Jei kaip 
nors, lipdamas iš lovos, užsigauna kas 
į spintos arba stolo kampą, ir kaktoj iš
šoka gumbas, tai reikia tik išgerti vieną 
stiklelį prieš valgant pietus — ir viską 
kaip ranka nuima; tą pačią akimirką 
viskas praeina, kaip nebūta.” Po to pa
našiai būdavo kalbama ir apie kitus 
grafinus, beveik visada turinčius kurių 
nors gydomųjų savybių. Prikrovusi sve
čią visa šita vaistine, vesdavosi jį prie 
daugybės.lėkščių. “Štai čia grybeliai su 
Čiobreliais! Čia — su gvazdikėliais ir 
valakiškais riešutais. Sūdyti juos mane 
išmokė turke, tuo metu, kai turkai buvo 
pas mus nelaisvėje. Tokia gera buvo 
turke, ir visai nežymu, kad turkų tikė
jimą išpažįsta: beveik taip pat ir vaikš
čioja, kaip mes; tik kiaulienos nevalgė: 
sako, kažkaip ten jų tikyba draudžianti. 
Štai čia grybeliai su serbentų lapais ir 
muškato riešutais! O čia štai didžiosios 
gumbažolės: aš jas tik pirmą kartą ap- 
virinau acte:' nežinau, kokios jos išeis. 
Paslaptį aš sužinojau iš tėvo Ivano: ma
žutėj rėčkelėj pakloti ąžuolo lapus ilį po 
to apiberti juos pipirais ir salietrą, ir 
pridėti dar žiedų, kuriuos randame ant 
vingirikščio; tai šituos žiedus reikia pa
imti ir pakloti juos uodegytėmis į viršų. 
O čia štai pyragėliai! Čia pyragėliai su 
sūriu, Čia su trukiomis! O štai tie, ku
riuos labai mėgsta Afanasijus Ivanovi- 
čius, su kopūstais ir grikių koše.”

— Taip, — pridurdavo Afanasijus 
Ivanovičius, — aš juos labai mėgstu: jie 
minkšti ir truputį rūgštelėję’.

(Bus daugiau)

BALTIMORE, MD.
Dešimties metų sukakties paminėjimas Leonardo Deltvvo, 

žuvusio antrajame pasauliniame kare
Šiandieną, balandžio 14-tą,

sueina dešimtis metų, kai mirė 
mūsų mylimas sūnus, brangus 
brolis ir tėvas.

Leonardas buvo tykaus bū
do, malonus šeimoje ir myli
mas sūnelis, brolis ir tėvas. Jis 
blaivai žiūrėjo į pasaulį ir bu
vo ištikimas sūnus darbo žmo
nių reikalams. Jisai su tėvu ir 
sesute Milda tuo laiku daly
vavo Lyros Chore. Leonardas 
buvo nariu ir kitų pažangiųjų 
organizacijų brangus asmuo.

LEONARDO ATMINČIAI
štai .jau prabėgo dešimti metai,
Kai šaltojoje žemėje guli,
Kai mes tavęs nebematom čionai:
Taip liūdna mums prisiminus tave!

Nors metai po metų jau* nuėjo, 
Bet, rodos, tik vakar dieną visi 
Su tavimi linksmai mes kalbėjom, 
O jau praėjo metai dešimti.

Ilgiausia eilė liūdesio metu
Neišdildys mums tavęs atminties:
Per visą laiką ant tavo kapo 
Dėsime gražiausių gėlių puokštes.

Tėvai Juozas ir Frances 
Deltuvai, brolis Vytau
tas, sesutė Milda, sūnelis 
Lloyd

Philadelphia, Pa.
Laukiame svečių iš plačiau

sios apylinkes ir artistų-daini- 
ninkų iš didžiojo New Yorko.

Mūsų mieste ir jo plačioje 
apylinkėje dar gyvena nema
žai taip vadinamų senlietuvių.

Sugyveno draugiškai šeimoje, 
su giminėmis ir draugais.

Fašistams užpuolus mūsų 
šalį, Leonardas išėjo karo tar
nybon. Jis tapo priskirtas ar
tilerijos komandai ir pasiųstas 
į Pacifiko salas. Tenai jį sun
kiai sužeidė ir po kelių savai
čių ligoninėje, mirė.

Kūnas buvo parvežtas irpa- 
I laidotas vietinėse valdinėse 
| kapinėse, su militariškomis 
I apeigomis.

Nors jau kiek senstelėję, bet 
lietuviškas daineles nepamiršę 
ir jas myli.

Pavasaris jau atėjo, visur 
linksma ir gražu, čia medeliai 
sužaliuoja, čia gėlės gražius 
žiedus krauna. O tas “Bailus 
Daktaras” visus lietuvius 
traukte traukia j RUBAI J ALL, 
414 Green St., kad pamatytų,, 
pasiklausytų, puikiųjų daine
lių.

Tas pokylis įvyks balandžio 
23 d. Ten sutiksime ir pasvei
kinsime vieną iš senesnių lai
kų lietuvį veikėją Joną Rainį. 
Jis dar pilnas ambicijų, kad 
ką dirbti, bet jo akys jau la
bai nusilpę. Kito draugo ko
jos, trečio gal rankos. Bet su
sieiti senesnių laikų prietelius 
labai puikus pobūvis, čia yra 
ir kitas svarbus uždavinys, tai 
lietuvių mylima Laisvutė. Kas- 
žin, kaip jai einasi? Paklausi
me kaip jai linksmas šis pava
sarėlis? Kadaise čia susieida
vo tūkstančiai, kuomet sureng
davo Laisvutės garbei kokią 
pramogėlę, piknikėlį, bankie- 
tėlį, ar ką kitą.
/ Šis pavasarinis parengimas 
bus puikutėlis ir tradicinis. Ja
me apart smagios gražios pro
gramos, susieisim daug priete- 
lių, seniai- matytų. * Turėsime( 
skanių užkandžių ir kitokių 
vaišių, čia nebus alkanų nei 
ištroškusių.

Iki pasimatymo’ -Dėdė R.

New Haven, Conn.
Nuo parengimo—komedijos 

“Prašvilpta Laimė” gauta au
kų sekamai:

Mrs. Kalvaitienė padarė 
svederį ir dovanų gauta $9; 
taipgi M. Valinčienė paaukojo- 
gėlių, už kurias dovanų gauta 
$8.75. Nuo atskirų asmenų 
gauta—

Mureikiene, $2.50.
Bučionienė, $2.00.
Po $1.00:’ A. Lopeta, A. 

Dangas, Grigas, Draugas, A. 
Grigaitis, J. Vaitonis, M.Stri- 
žauskas, J. Tumosa, A. Sho- 
lūnas, Brunzly, Bekas, Wait- 
ke, Valakas, Valen, N. N., Ži
linskas, Juknis, Pauras, Jen- 
keliūnienė, Didžiūnas, Water- 
buriete, Skrebauskiene, Mon- 
kunienė, Sbreskas, Tomsaine, 
S., Cholvis, Latvis, Kunsienė,, 
Stankus, Kalvaitienė, New Ha- 
venietė, žemaitis, Strižandis, 
Valinčius. Smulkių $4.98.

Viso pinigų $62,23.
Jonas Patkus

Norwood, Mass.
L.L.D. ir kitų organizacijų, taip

gi Laisves skaitytojų bei rėmėjų su
sirinkimas įvyks sekmadienį, balan
džio-April 17 d., pradžia 3 valandą' 
popiet, Finų Svetainėje,' 47 Chapel 
Court. Prašome visų būtinai atsi
lankyti.

Kuopos k°h)itetaš.

Bostonas ir Apylinkė
šį sekmadienį, balandžio 17 

dieną, 1 vai. po pietų, So. Bos
tone įvyks svarbus posėdis vi
sų apskričių komitetų, kuria
me bus plačiai svarstyta ir 
tarta, kas link šių metų aps
kričių bendro pikniko ir apie 
didijį spaudos pikniką pami
nėjimui nacionalės šventes lie
pos 4-tą.

Todėl apskričiai, kurie kas 
metais rūpinasi tokių piknikų 
surengimais, tų komitetų visi 
nariai privalo dalyvauti rengi
mo klausimų apkalbėjimuose 
ir tarimų vykdymuose. Reikia, 
kad įvyktų platus posėdis. Vi
si privalo pribūti skiriamu lai
ku—pinną valandą, nevėliau, 
tad anksčiau užbaigsime posė
dį ir vėliau1 galėsime dalyvauti 
boston iečią gražiame parengi
me, kuris yra rengiamas tą 
pačią dieną 6 vai. vakare, 318 
W. Broadway, So Bostone, 
Mass. Tai bus paminėjimas 
L.L.D. 40 metų gyvavimo. Bos
toniečiai prašo svečius iš visur 
skaitlingai dalyvauti ir pasi
klausyti gerų prakalbėlių ir iš
sireiškimų iš gilios praeities 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
gražaus gyvavimo ir atliktų 
gražių kultūrinių darbų bėgy
je 40 metų.

Atrodo, jog man pačiam 
teks kalbėti tame kiltinganie 
parengime, todėl aš ir nuo sa
vęs prašau apšvietos mylėto
jus ir teikiančius Draugijai 
pagarbą dalyvauti tame šau
niame parengime,, kad tą gar
bingą sukaktį tinkamai atžy
mėti skaitlingame sanskridy 
aldiečių ir šiaip svečių.

Man atrodo, kad tą dieną 
visiems reikia pašvęsti šiem 
svarbiem tikslam, būtent: nuo 
pirmos valandos dalyvauti pla
čiajame • posėdyje, nuo šeštos 
va 1 an d os—g r a ž i a j a m e b a n k ie - 
te paminėjimui LLD 40 metų 
gyvavimo.

LLD 7-tos apskr. pirminiu.
J. M. Karsonas

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

sų linksmybių ir raskažių, tu
rės nors laikinai, nors dėl svie
to akių mokyklą lankyti.

To ir užtekę. Vaikas apsl- 
mislino ir sugrįžo pas tėvus. 
Visi mūsų planai subyrėjo. Jie 
mums kaštavo tūkstančius ir 
tūkstančius dolerių. Ir, žino
ma, komunizmui nė vienas 
plaukas iš galvos nebuvo iš
peštas !

Dar daugiau*: Dabar tūli di
plomatai pradėję galvoti dar 
ir šitaip: Jeigu mes laikysime 
Lysikoviuką, kur užtikrinimas, 
kad mūsų kai kurie taip pat 
išdykę berniukai, kuo nors nu
sidėję ar nenorėdami mokyklą 
lankyti, nepabėgs iš Vakarinio 
Berlyno į Rytinį Berlyną. Kur 
tada mes savo akis padėsime?

Vienuolika tarybinio jauni
mo redaktorių pribus Ameri
kon balandžio 19 d. Juos čia 
pasitiks Amerikos jaunimas, * 
ypač studentija, — pasitiks 
taip, kaip net dviemis atve- { 
jais amerikoniško jaunimo re
daktorius pasitiko ir priėmė 
tarybinis jaunimas.

Gerai, gražu. Tegu jaunieji 
žmonės vieni kitus geriau pa
žįsta. .Tai vis taikos laimėji
mas. Tai vis smūgis naujo ka
ro kurstytojams.

Ragaiigaudžiams nepatinka, 
prieš tuos jaunus svečius. Bet 
juos, ragangaudžius, galima 
užtikrinti, jog tie vienuolika 
jaunuolių savo atsilankymu 
nenuvers mūsų kapitalistinės 
sistemos.

Hartford, Conn.
L. M. KHubo susirinkimas įvyks 

pirmadienį, balandžio-April 18 d., 
prasidės 7:30 vai. vakare, 157 Hun
gerford St.

Kviečiame visas nares dalyvauti 
šiame susirinkime. V. K.

Laisvės metinis piknikas, 
Didžiojo New Yorko Apylin
kėje, bus Liepos-July 3,1955. 
National, Hal Į & Park, 65-13 
38th Ave,, Woodside, N. Y.

Elizabeth, N. J.
Jubiliejinis banketas atžy- 

mėjimui LDS 25 metų gyvavi
mo įvyks balandžio 16-tą d., 
108 Court St. Salėje, Eliza
beth, N. J. Pradžia 7 vai. va
kare. Banketas įvyks viršuti
nėje, didžiojoje salėje. Ren
gia LDS 3-čia apskritis. Visi 
esate kviečiami dalyvauti šia

I

ELIZABETHPORT N. J.
ŠI ŠEŠTADIENI SVARBUS PARENGIMAS

Šį šeštadienį visi keliai iš apylinkių miestų 
ir miestelių veda į Elizabethport. Čia LDS Tre
čioji Apskirtis, su Elizabetho ir Lindeno kuopo
mis, atžymės Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 25-kių metų sukaktį. Atžymės su gra
žiu parengimu — vakariene.

Šis svarbus parengimas įvyks rusų didžio
joje svetainėje, 408 Court St. Parengimo pra
džia 7-tą valandą vakare, šeštadienį, 16-tą die
ną balandžio šios apylinkės LDS šventė ir tai 
turi įsitėmyti visi LDŠ šios apylinkės nariai ir 
LDS pritarėjai. Dalyvaukite skaitlingai ir bū
kite laiku.

Apart valgių bus graži ir meninė dalis pro
gramos. . Pirmu kartu elizabethiečiai išgirs 
gražų kvartetą, susidedanti iš Aido ir Sietyno 
Chorų. Jie dainuos įvairias liaudies dainas. 
Bus traukiami judžiai ir jeigu jie nusiseks, tai 
bus galima juos matyti ir kitose lietuvių kolo
nijose.

Ir rengėjai sako, jie turi ir naują dalį pro
gramos, kuri suteiks atsilankiusiems pasitenki
nimo ir linksmumo. Vakarienės namie neval
gykite. Valgių bus pakankamai visiems.

Visus kviečia bendra rengimo komisija

į BALANDŽIO-APRIL 
r WORCESTER. MASS.

✓

čia atvyks iš New Yorko Lietuvių Liaudies 
Teatro Grupe žymiausių artistų ir suvaidins 

labai Įdomią komediją:

PRAŠVILPTA LAIMĖ
Paraše And nūs Skripka

Yra daug gardaus juoko ir kartu svarbių pamokinimų. 
Būtinai pamatykite šią komediją ir pasinaudokite 

jos Įdomumais.

Lietuvių Salėje, 29 Endicott St.
Įžanga Tik $1.00 Pradžia 2:30 Popiet

šį perstatymą rengia Literatūros Draugijos 11 kuopa 
ir pelną skiria paramai dienraščio Laisvės. Savo atsi

lankymu jūs paremsite dienraštį Laisvę ir turėsite 
daug malonumo patys sau.

Montello, Mass. Pavasarinis

KONCERTAS IR ŠOKIAI
šį koncertą rengia Liuosybės Choras

Jvyks Balandžio 16 April

Lietuvių Tautiško Namo Salėjo 
North Main ir kampas Vine St. J

Pradžia 7 vai. vakare įžanga $1.00

Gražią dainų programą duos Latvių Choras iš 
Roxbury, vadovaujamas Edward Sug*ar, Laisvės 
Choras iš Hartford, vadovaujamas Wilma Hollis, 
vietinis Liuosybės Choras, vadovaujamas Albert 
Potsus; solistai Rožė Str'ipinis ir Aldona Wallen,

BUS GERA MUZIKA ŠOKIAMS
Taipgi turėsime užkandžių ir gėrimų. Kviečiame vie- > 

tinius ir iš apylinkės atsilankyti. j
Rengimo Komisija 1

. I.ll ■ .............. < .................................. ..... ..................................... .................................................. KIM. mill n RIII.M . IM»

8 psl.-*-Uiisvė (Liberty)- Kety., Balandžio (April) 14,1955

me bankete. Bus kalakutie
nos, lietuviškų dešrų. Bus dai
nų programa.

LDS per 25 metus yra daug 
nuveikęs apdraudos ir pašal
pos srityje.

Kurie tikieto neturite, tai 
šeštadienį paskambinkite EL 
5-9714, pranešant, kad daly
vausite bankete ir kiek tikie- 
Lų rezervuoti.

Kviečia, Komitetas



Brockton, Mass.
Domininkas Pagojus, apie 

72 m., mirė nuo žirdies smū
gio balandžio 10-tą, namuose. 
Pašarvotas buvo koplyčioje, 
789 N. Main St. Palaidotas 
balandžio 13-tą dieną. 1 :30 
vai., Melrose kapinėse. Laido
tuvėms patarnavo laidotuvių 
direktorius Vitautas Yakavo-
ms.

Velionis buvo Laisvės skai
tytojas. spaudos rėmėjas, mū
sų parengimų lankytojas. Pri
klausė prie Tautiško Namo, 
Vienybės pašai pin ės draugys
tės, šv. Roko, Liet. Piliečių 
Klubo.

Nors jau seniai jis nesijau
tė gerai, tačiau jis pats nei 
kiti nesitikėjo, kad mirtis 
taip artima. A]M> velionį pla
čiau bus parašyta vėliau.
MŪSŲ LIGONIAI, 
LAISVĖS SKAITYTOJAI

Li u esybės Choro pirminin
kas ir atsižymėjęs daininin
kas William Yodeikis turėjo 
sunkią operaciją Phaneuf llos- 
pitalyje. Dabar sveiksta, neuž
ilgo bus namie. Gyvena 18 
Bunker Ave., Brockton 4, 
Mass. :

Joseph Kaminskas susirgo, 
pasidavė j Brockton Hospital. 
Turėjo operaciją, kuri buvo 
sėkminga. Yra vilties, k a (V pa
sveiks. Jam irgi lietuvis kuni
gas siūlė mirties sakramentus, 
bet ligonis gražiai atsiprašė, 
jo loskų nepriėmė. Gyvena 16 
Holbrook Ave., Brockton, 
Mass.

Taipgi serga John Staškaus 
žmona. Gyvena 18 North Ave., 
Brockton, Mass.

Pavasarinis Liuosybės Cho
ro koncertas Įvyks šio šešta
dienio vakarą, balandžio 16, 
Liet. Taut. Namo žemutinėje 
salėje. Gaila, kad ligoniai ne
galės jame dalyvauti ir pasi
grožėti dainomis, pasisveikin
ti su Hartfordo dainininkais ir 
latviais choristais.

Mes ligoniams teikiame sim
patiją ir linkimo laimingai pa
sveikti. Geo. Shimaitis

Auto draiveriukas 
8 metų amžiaus

Brook lyno pilnose trati ko 
gatvėse policistas Leone paste
bėjo keistai važiuojanti auto. 
Atrodė, kad jis nesiskaito su 
trafiko signalais nei su kitais 
vairuotojais, lyg ir mandravo- 
ja gatvėje. Vairuotojo nei ne
simato. Tik arčiau ,dasigavęs 
pamatė, kad ties ratu kiukso 
koks mažas žmogutis, užsimo
vęs vaikišką kepurę.

Policistas susistabdė trokma- 
ną ir Įsakė jį vežti tą auto 
vytis. Ir vijosi. Sukaliojosi po 
gatves ištisas 7 mylias. Bėg
lys ant Ocean Ave. prie Ave. 
U Įsisuko Į Avė. T, ten baks
telėjo taksikui Į šoną, pasuko 
į Bedford Ave. Zuidamas po 
30 mylių per valandą, nušovė 
į Avė. P, iš ten vėl i Ocean 
Ave., paskiau Į Kings High
way, vėliau Į E. 18th St., šau
damas pro visas pasitaikiu- 

• feias raudonas šviesas. Ant 18- 
sios sustojo. Policistas prišo
ko, atidarė duris. Iš auto išli
po vaikiūkštis, Frank Biondo. 
Policistą pasveikinęs, pasisakė 
važiuojąs pas “grandma’’ j 
svečius.

Policijos tardomas, vaikas 
išsiaiškino, kad auto yra jo 
tėvo. Klausiamas, kas jį moki
no vairuoti, vaikas atsakė: 
“Niekas. Tas taip lengva iš
mokti pačiam. Aš išmokau pri
sižiūrėdamas, ką daro mano 
tėvas.“

Nežiūrint jaunų metų, vai
kas turėjo stoti prieš teisėją. 
Jo tėvas, daktaras dentistas, 
taipgi motina turės pasiaiškin
ti už neprižiūrėjimą vaiko.

Grand džiūrė tardė Bernard 
Spindel, buvusį New Yorko 
miestinei prieš kriminalybes 
komisijai patarėją - advokatą. 
Klausinėjo apie periminėjimą 
įokalbiiį telefonais^
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Miesto tarnautojai 
nepatenkinti jiems 
skirtu budžetu

Miestinės budžeto tarybos 
viešame posėdyje balandžio 
11-tą miesto valdžios didžiųjų 
departmentų tarnautojų atsto
vai reiškė nepasitenkinimą 
darbininkų reikalams numaty
tomis paskyromis.

Tarpe kalbėjusių reiškime 
protesto ir reikalavime page
rintų paskyrų buvo AFL ir 
CIO unijų atstovai. Panašiai 
kalbėjo ir atstovai tų valdinių 
Įstaigų darbininkų, kurie nė
ra nariais minėtų didžiųjų uni
jų. Su mažomis išimtimis, vi
sų reikalavimai vienoki.

Vyriausiais reikalavimais 
yra po $500 metinio algos 
priedo; 40 valandų, 5 dienų 
darbo savaitės: perklasifikavi- 
mo Į aukštesnes kategorijas 
daugelio mažiausia apmoka
mųjų darbininkų ; laiko ir pu
sės mokesties už viršvalan
džius; pagerintų sąlygų ligojo 
ir švenčių.

Visi tie pagerinimai, aišku', 
reikalingi didesnių tam tiks
lui paskyrų.

Tarpe gavusiųjų progą kal
bėti buvo Jerry Wurf iš AFL, 
Raymond E. Diana iš CIO, 
Eugene Calamari iš pastatų 
prižiūrovų darbininkų unijos.

Penkių dieną užteko 
prarasti kūdikį

Lenkų pabėgėlių iš savo ša
lies šeima, Wasil ir Mary Py- 
szczymucha su keturiais vai
kais prieš penketą dienų buvo 
pargabenti iš Europos čionai 
apsigyvenimui. Viskas atrodė 
labai iškilmingai, kol tęsėsi pri
imtuvių kalbos. Kalboms už
sibaigus, prasidėjo tikrovinis 
gyvenimas:

Nuosavo buto jie negavo,
turėjo apsigyventi prie kitos 
šeimos, 1798 Evergreen Ave., 
E. Meadow, L. L

Šeimos galva, Wasil, gavo 
darbą, kurio namie jisi nebūtų 
dirbęs, langų valyti. Iš pirmų 
dienų buvo aišku, jog iš to 
uždarbio, kad tik pramistų, 
didelių ištaigų nebus. Nors 
savo krašte jis būtų šventęs 
antrą Velykų dieną, čionai jis 
pirmadienį išėjo dirbti. Jo 
žmona, matydama, kad iš vy
ro uždarbio bus sunku vers
tis, pirmadienį ėmėsi baltinius 
plauti, kaip kad daro senesnės 
amerikietės, pas kurias ji ap
gyvendinta.

Atrodė, kad sunki jės dar
bo diena baigėsi. Jinai kieme
lyje jau kabino ant virvės bal
tinius, o mažiausias jos kūdi
kis, dvejų metų Marytė bėgio
jo aplink ją. Staiga gatvėje 
pasigirdo linksmas vaikų 
krykštavimas. Mergytė pro 
stubą nubėgo pažiūrėti ir nėrė 
skersai gatvę pas būrį vaikų, 
kurie džiūgavo apžiūrinėdami 
mechanišką kraliką. Akymir- 
koje mergytė atsidūrė po pra
važiuojančio sunkvežimio ra
tais. Kai išgirdusi vaikų ir 
moterų išgąstingą suspigimą, 
motina irgi nubėgo Į gatvę, ji
nai rado tiktai sutrėkštą savo 
mažytės kūnelį.

Priedams prie tragedijos, 
šeima sužinojo, kad čia ir mi
rimas, laidotuvės atsieina šim
tais dolerių. Jiems teko atsidė
ti ant senųjų ateivių labda
ros savo meilutei, palaidoti.

L. L G.

Mirė kalbėdamas City 
Hali mitinge

Abraham J. Engelman, 60 
m., advokatas, kalbėdamas 
miestinės budžeto komisijos 
viešame posėdyje balandžio 
11-tą, sukniubo. Neužilgo ir 
mirė nuo širdies smūgio. Ap
silpo kalbėdamasi apie page
rinimus policijos radio mašinų-

Nuvažiuokite j visų bendrą 
pramogą New Jersey!

LDS vietinės apskrities ban
ketas jau čia pat. Jis yra ben
dras brooklyniečiams lygiai 
taip, kaip kad ir newjersie- 
čiams, nes apskritis aptarnau
ja visos apylinkės kuopas. Ka
dangi brooklyniečiai tą vaka
rą svarbių pramogų namie ne
turime, visiems yra proga at
lankyti geruosius kaimynus iš 
New Jęrsey jų pačių kolonijo
je.

Banketas įvyks jau šį šešta
dienį, balandžio 16-tą, 408
Court St., Elizabeth, N. J. Pra
sidės 7 vai.

Palengvinimui ten nuvažiuo
ti, grupė brooklyniečių va

Iš posėdžio prieš 
diskriminaciją

Posėdis vykdomas New 
Yorko Valstijos Komisijos 
Prieš Diskriminaciją (SCAD) 
raštinėje, 270 Broadway. Tar
dymą vykdo komisijonieriai 
Caroline K. Simon, Nicholas 
H. Pinto, J. Edward Conway, 
taipgi komisijai patarėjas ad
vokatas Henry Spitz.

Tardymą iššaukė 15-kos 
negrų darbininkų skundas, 
kad bravoru darbininku uni
jos lokalas 1345 (Jut. Bro
therhood of Teamsters) ir vir
šininkas1 Alfred P. Dunne ne
įsileidžia negrų darbininkų i 
uniją, neprileidžia lygiomis 
prie darbo.

Lokalui patarėjas advoka
tas Irving S. Coleman kaltini
mą nuginčijo, sakydamas, jog 
lokalas “sužiniai nediskrimi
navo nei vieno dėl rases, spal
vos ar tikybos.“

Kaltinime lokalui yra pri
menama tas faktas, kad pra
ėjusį sausi lokalas išsitraukė iš 
derybų su firmomis po to, kai 
buvo pasiūlyta diskriminaciją 
šalinanti sutartis. Unija sutar
ties nepriėmė.

Lokalas daugiausia apima 
alaus varyklas Brooklyne ir 
Queens, ypačiai kenuoto ir 
bonkose parduodamo alaus 
sritis. Spėjama, kad jame yra 
organizuoti apie 2,500 iki 3,- 
000 darbininkų. Tai apie pusė 
visos tos industrijos darbinin
kų. Iki 1951 m. visoje toje in
dustrijoje dirbo tiktai I neg
ras. Darbininkams pradėjus 
veikti prieš diskriminaciją, iki 
1954 metų jau buvo samdomi 
apie 100 negrų. Tačiau valdi
nė komisija sakė, kad lig šiol 
unijos lokalas dar neturi nei 
vieno negro nario.

Atsakydamas Į valdinės ko
misijos kaltinimą, advokatas 
Colman sakė, jog ateinančia
me lokalo mitinge bus priimti 
4 nauji nariai negrai.

Posėdžiai tęsiasi toliau. Val
džios, firmų, unijos ir darbi
ninkų atstovams pasakius Įve
dinės kalbas, seks liudytojai.

L S.

Padėka
Norime išreikšti mūsų sir- I 

dingiausią padėką visiems ir 
visoms, kurie lankė mane ser- I 
gančią liuteronų ligoninėje, Į 
kurie prisiuntė atvirus laiškus 
ir gausias dovanas.

Balandžio 9 parvežė mane 
namo, 2754 Pitkin Ave., 
Brooklyne. Nors gyju, bet ims 
ilgą laiką lig galutino pasvei
kimo.

Povilas ir Ona Juodzevičiai

■ Laisvės Piknikas
Liepos n 2 Vai. 
July O Popiet

National Hall & Park
; 68-18 88th Ave., Woodside, N.Y. 

žiuok automobiliais ii’ sutinka 
paimti norinčius nuvažiuoti. 
Nuo Liberty Auditorijos išva
žiuosi 4 valandą. Norintieji už
tikrinti saw vietą mašinoje, pa
skambinkite Virginia 9-1827, 
praneškite Jonui Grybui.

Salę taipgi' nesunku pasiek
ti ir nuvažiavus Pennsylvania 
ar Central Railroad of New 
Jersey traukiniais. Eiti nuo 
traukinio maždaug tiek, kiek 
einant į Auditoriją nuo Jamai
ca traukinio. Tik reikia imti 
traukinį, kuris stoja Elizabeth- 
port, nevažiuoti i pati Eliza
beth o miesto centrą.

Važiuosiu

Masiniai gaudė gatvėse 
naktinėtojus

Daug kam Velykos, bet be
namiams ar šiaip jau silpnus 
ryšius teturintiems prie namų 
šventės buvo nemalonios, Mat, 
policijos viršenybės buvo įsa
kyta naktį suimdinėti visus 
atrodančius “nepageidauja
mais.“

Kiek Į tą tinklą pateko pa
prastų eilinių žmonių, kurie 
galėjo gaudytojams atrodyti 
“nepageidaujamais,“ nėra ži
nios. žinoma tiek, kad šešta
dienio vakarą ir naktį teisėjas 
Nicoll perleido per šerengą 
325 asmenis, iš kurių 222 bu
vo sugaudytieji gatvėse.

Teisėjas dirbo nuo 7 :,30 va
karo iki 3:55 ryto. O tai rodo, 
jog tie sumedžiotieji laukė ne 
Kristaus prisikėlimo, bet sa
vo eilės teisme, nežinodami, 
kokia bus ši ar rytdiena. O 
įtartųjų daugumai diena ir 
ateitis galėjo būti maždaug 
tokia:

Didžiausia grupė, 138, nu
teisti kaip netvarkiai užsilai
kę. Jiems Įsakyta pasimokėti 
$10 ar 30 dienų kalėti. Gi 21 
mažniekių pardavėjas ir 55 lo
šimieji dice nuteisti pasimokė- 
ti po $3 ar po 2 dienas kalėti. 
Likusieji 8 paleisti be pabau
dų.

ši ablava buvo jau penktoji 
tokia iš eilės vykdomų gale 
savaitės.

Gal patenkins miesto 
tarnautojų prašymą 
pagerinti pensijas

Majoras Wagnerisi valdinių 
įstaigų tarnautojams pažadė
jo, jog miesto valdžia svars
tys pensijų planą. Sutinka, 
jog pensijų plane yra nelygy
bė. Sulyginimas kainuotų $40,- 
000,000 metams.

Esamoji padėtis yra tokia: 
policistai ir gaisragesiai patys 
moka Į pensijų fondą tam tiks
lui duoklių 25 nuošimčius, 
miestas iš savo iždo, kaip 
samdytojas, damoka po 75 
nuošimčius. Gi kitų depart- 
mentuį darbininkai tefrioka 
fondui duokles tris ketvirta
dalius, o miestas damoka tik 
vieną ketvirtadali. Yra ir ki
tokių nelygybių, nors visi dir
ba vienam ir tam pačiam 
miestui.

Apalpusi kasininkė 
sutaupė kasą

B ro w n s v i 11 ė j e M a nuf act u - 
rers Trust Co. banke, 799 
Blake Avė., pietų metu atėjo 
prie kasos gerai atrodantis, 
gražiai apsirengęs vyras, kaip 
dauguma kad ateina į banką 
su reikalais. Tačiau šis pakišo 
kitokią sąskaitą langeliu : “Ati
duok visus pinigus—arba tave 
užmušiu.“

Kasininkė Anne Peltier ko
ja paspaudė aliarmo knipku- 
tį, tačiau ir pati pavirto apal
pusi. Plėšikas išbėgo tuščio
mis ir pabėgo su draiveriu 
laukusioje mašinoje.

Rendauninkai smerkia 
naikinimą gerą namą 
ir biznio srities

New York o Lincoln Square 
srities gyventojai sujudo pro
testuoti prieš komisijonieriaus 
Robert Moses naują skymą. 
Jie sako,jog jis pasimojo atim
ti iš jų gyvenamus namus ir 
gerus biznius, o tą plotą pa
naudoti naujam milijonierių 
centrui.

Lincoln Square randasi ne
toli Columbus Circle, kuris 
jau yra iš buvusių gyventojų 
atimtas Coloseumo statyboms.

Kovoti yra pasimoję bend
rai namukų savininkai ir biz
nieriai. Sakoma, kad jie pla
nuoja veikti bendrai su Wa
shington Square Neighbors, 
kurie taip pat yra pasipikti
nę jų srities žalojimu.

'Biznieriai ir gyvenamų na
mų savininkai sako, jog Įsta
tymas šalinti laužynus nega
lėjo būti taikomas sunaikini
mui tokių plotų, kuriuose gy
venimu niekas dar nesiskun
džia ii’ kuriuose biznis žydėto 
žydi. Jis buvo taikomas tik
riesiems laužynams, o ne tam, 
kad išvarytų iš milijonieriams 
patinkamų gražesnių vietų 
smulkiuosius biznius ir gyven
tojus, kad užleistų vietą po 
$35 iki $50 už kambarį mo
kamiems apartmentams.

Lincoln Square taikomas už
leisti dvasiški jos valdomo 
Fordham Universiteto pasta
tams i)’ brangiesiems apart
mentams. Varomi iš namų 
žmonės klausia: kas per san
tvarka, kuri prievarta atims 
žmonių namus, kad tą vietą 
gautų religinė sekta.

Nužudė senute
New Yorke Greenwich Vil

lage srityje tapo nužudyta Ed
na Hume, 81 iry Dar neišaiš
kinta, kas ir dėl ko ją žudė. 
Ji buvusi žiauriai sumušta, net 
žandikauliai sudužę. Tačiau ji 
mirusi nuo uždusimo, burną 
užkimšus abrūsu.

Nežiūrint jos amžiaus, senu
tė turėdavusi džiaugsmo susi
tikime su jaunais žmonėmis. 
Kilusi iš buvusios pasiturinčios 
pietinių valstijų šeimos, jinai 
jaunystėje gerokai palinksma- 
vusi ir dabar netingėdavusi 
užeiti i aludes ir bile km’, kur 
kaimynija linksminasi. Užei
davusi, kada turėdavo ištek
liaus. Menama, kad jinai da
bar gyveno tiktai iš senatvės 
pensijos. Sako, kad paskiau
siomis dienomis jinai nebuvo 
išėjusi linksmintis.

žmonėmis ir jų nepavojin- 
gumu sau ji taip pasitikėda
vo, jog niekada neužrakinda
vusi savo kambario durų. Ji 
gyveno vieno kambario bute 
35 W. 11th St.

JUOZAS BALTAITIS 
LABAI SUŽALOTAS

Prieš porą savaičių plėšikai 
užpuolė Juozą Baltaiti, pavo
jingai sumušė ir atėmė $400. 
Labai sudaužė galvą ir išmu
šė trisi priekinius dantis. Dak
taras mano, kad dantų sugy- 
dyti negalės, turės juos išimti. 
Iki šiol gydymas nerodo gerė
jimo.

Juozas Baltaitis yra savinin
kas Bar & Gril, 518 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. Kada jis 
jau po dvylikos nakčia užda
ręs biznį ėjo namo, plėšikai 
užpuolė prie durų, smūgiais 
parmušė ant žemės, apiplėšė 
ir pabėgo. Manoma, kad jie 
galėjo būti biznio vietoje ir 
nutėmyti, kur padedami pini
gai iš registerio. Baltaitis gy
vena ant viršaus savo biznio. 
Tik slenkstį peržengęs, buvo 
pritrenktas.

Padėkite savo va j įninkama 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8,00 metams.

Po saugojimo banko 
pinigą 30 metą

Walter Kirwin, 46 m., bu
vęs Bank of Manhattan Co. 
Richmond Hill skyriaus vedė
jo asistentu (padėjėju), prisi
pažino teisme, kad po išdirbi
nio bankui per 30 metų jis 
pradėjo nedatekti pinigų. Ne
ištekdamas savo reikalams pa
tenkinti iš uždarbio, pradėjęs 
vogčioti po biski iš iždo. Ta
čiau vos tik susirankiojus $2,- 
111 ji Įtarė ir patraukė, atsa
komybėn. Jeigu skirtų di
džiausią galimą pabaudą, jj 
galėtų nuteisti 10 metų kalėti 
ir $10,000 pasimokėti, arba 
gali skirti abi bausmes.

SERGA
Peter Prasauskas-Pross vis 

dar tebėra sunkiai sergantis. 
Randasi Cumberland ligoninė
je, North Portland Ave. Jį 
atlankęs Aleksandras Deikus, 
Piliečių Klubo darbuotojas, 
sako, jog lankyti galima bile 
kada kas dieną, tiktai valgio 
laiku neleidžia lankytojų.

Pross guli 4-me aukšte, 
Ward 41. Ligoninė randasi 
Central Brooklyne, 2 blokai 
nuo Flushing Ave. buso.

Mirė
Balandžio 11 d., mirė Pet

ras Lapinskas. Jis gyveno 394 
So. 1st St.,Brooklyne. Mirė 
nuo širdies atakos.

Kūnas pašarvotas M. Bie
liausko koplyčioj, 660 Grand 
St., Brooklyne. Laidotuvės 
Įvyks penktadienio rytą, ba
landžio 15 d., šv. Jono kapi
nėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną ir tris dukteris. Iš ama
to — kriaučius. Buvo malo
nus žmogus, visuomet malo
niai pakalbindavo kitus. Jo 
šeimai išreiškiame užuojautą.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi viršminėtos koplyčios ve
dėjas Albert Baltom

Pagerbė gelbėtojus 
iš gaisro

Policijos komisijonierius 
Adams paskelbė apteikimą tri
jų policistų pažymiais už ne
paprastus pasižymėjimus. Du 
iš jų, Francis X. Dillon ir Ri
chard B. O’Connor išgelbėjo 6 
varguolius flophouse gyvento
jus iš gaisro. Trečiasis, Har
vey J. Hepburn, suėmė gink
luotą plėšiką prieš jį nepavar
tojęs savo ginklo.

Kiti 42 pagirti kaip nepa
prastai pasižymėję, 115 kaip 
atlikę pareigas geriau, negu 
reikalaujama, dar kiti 66 kaip 
labai gerai atlieką tą, kas 
jiems užduota atlikti.

New Yorko miestas jau pa
siruošęs Įčiepyti 280,000 mo
kinių, tik laukia oficialio už- 
gyrimo Salk čiopų, čiepijimą 
pradės balandžio 25-tą.
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NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE / i
STATEN ISLAND 5 minučių va
žiavimas nuo Ferry. Reikalinga 
mų darbininkė, paprasta virėja, 6 
rūmai, nauji namai, visi įrengimai • 
3 šeimoje, atskiras kambarys, TV, 
privatinė maudynė. Gera alga. Pa
sitikima moteriškė, pageidaujama 
aukštos rekomendacijos. Saukite: 
GIBRALTAR 2-83.35.

(70-73)

HELP WANTED MALE

DftMESIO
SUPERINTENDENT, Washington 

Heights. Gora kaimynystė, pilnam 
laikui. $170 j mėnesi ir 3 rūmų 
apartment as.

Del pasitarimo šaukite:
Tol. M O. 9-7382

(72-74)

REAL ESTATE

PARDUODA SAVININKAS, anks
tyvas užėmimas, aukštos klasės 
West Bronx 3 šeimų Fieldstone re
zidencija. Du 6 rūmų duplex ir vie
nas 3Vz rūmų. Visas slate slogas. 
2 karam garadžius, ant 55x125 loto. 
Prašo $42,000. Kviečiame pamatyti, 
bet tik rimtai norinčius pirkti. Šau
kite: WO. 4-8350, 9—11 A. M. arba 
LY. 9-8165 (6—7 P. M.)

PARDUODA SAVININKAS
West Brighton, Staten Island, V318 
Broadway. 2 šeimų 6 ir 4 rūmai, 
aliejum šildomas, tile maldyno, 2 
karam garadžius. $15,000.

šaukite: GI. 8-0038
(72-74)

Rinktiniai medžiais apauginti lo
tai, 2 ir 3 miegrūmių namai. Idea
liški atsistatytojams. $6,950 ir aukš
čiau. Maži jmokūjimai. 80% mort
gage. Shells, nuo $3,200 aukštyn, 
pabūdavo!i. Prie vandens nuosavy
bės, Peconic Bay. Marių maudynės 
už 5 minučių. Žuvavimas. Mes lai
kome atdarą visada. Ofisas ant Sag 
Harbor, Bridgehampton Turnpike. 
SAG HARBOR 5-0224 — SAG HAR
BOR 5-0748.

(69-98)

RICHMOND HILL
1 šeimos mūrinis. 6 rūmų, 2 mieg- 

rūmiai ir ištaisytas aukštas. Garu 
apšildomas (aliejum). Privatinė 
driveway. $14,500.

Telefonas: VI. 7-2335
(71-73)

OYSTER BAY. 4 rūmų ekonomiš
ki namai. Dabar pilnai pertaisyti, 
prieš karą statyti. Taksai $150 j 
metus. Aliejum šildomi. Pėsdįam 
nueinama j bažnyčią, mokyklą, 
beach ir, krautuvės. Gera kaimynys
tė. Lengvas susisiekimas \u New 
Yorku. Apkainuota greitam parda
vimui $12,250. Savininkas apleidžia 
miestą. Šaukite: OY. 6-0482.

(71-73)

NEW .JERSEY. PARDUODA SA
VININKAS. Cape Cod bungalow, 5 
dideli rūmai su garadžiu. Gražioje 
vietoje arti miško. % akro žemės, 
sodas su įvairiais dideliais medžiais. 
Patogu del transportacijos. Tiktai 
$16,000. W. NEUMAN, 205 Pine St., 
Haworth, N. J. Dumont 5-2568.

(71-73)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

UŽ $2,000 NUPIRKSITE
Hardware—namas geležinių daiktų, 
maliavų, krautuvė, 5 metai kai įs
teigta, žema randa. $350 savaitinių 
jeigu, biznis rezidencijinėje sekcijo
je. Pardavimo priežastis, savininkas 
turi apleisti miestą. Tik kartą gy
venime tepasitaiko tokia proga.

STABILE HARDWARE, 53-11 
Broadway, Woodside, L. I.

(71-77)

Su nuolaida parduoda savininkas. 
Mėsos krautuvė, gera vieta, 5’6 me
tų senumo. Ideališka tėvui ir sūnui. 
Naujai įrengta. Parduosime .už 
$4,000. ($4,000 žemiau engines 
kainos). Geras mortgage, nes savi į 
ninko namas. Kviečiame pamatyti. 
212 E. 29th St., N. Y. C. Arba Sau
kite: MU. 9-6398 

s (70-73)

PARDUODA SAVININKAS-PORT 
CHESTER, Stationery, Grocernė ir 
delikatesų krautuve. Įsteigta 8l£ me
tai. Atdara 7 dienas savaitėje. 4 me

tam lysas, gali būti atnaujintas. Pui
kios įeigos patyrusiai porai. Su nuo
laida prašo $8,000. Pamatymui šau
kite: WE. 9-9562 arba WE. 9-6840.

(73-76)

Nori dar padidinti 
policijos štabą

Pol ici j os kom isi j orderius
Adams sako, kad jis reikalaus 
miesto valdžios pasamdyti dar 
bent 4,000 policistų. ‘Jau keti 
tūkstančiai buvo dadėta pas
kiausiais mėnesiais, tačiau jis 
tikrina, jog turi būti pristaty
ta daugiau. Jis sako, jog mies
to sargyboje niekas neg&iUpa- 
vaduoti gatvėse vaikščiojančio 
policijos pėstininko, kaip kad 
pėstininko niekas nepavaduo
ja armijoje.
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