
No. 27

LAISVE—LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Dalia Queens apskrityje (N. Y.) .. 9.00
Kanadoje _.... ............................ 9.00
Kitur užsienyje . ..............  10.00

Metams prenumerata:
Jungtinėse Valstijose ... .................. $8.00

Pavienio egzempi. kaina fi centai

LAISVE—LIBERTY

Richmond Hill 19, N. Y., Ketvirtad., Vasario (Feb.)

THE LITHUANIAN DAILY
__________________________________________________________________ i-------------------------------------------

The Only Lithuanian Dally In 
Eastern States

110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y<

Telephone Virginia 9-1827
PRICE 5c A COPY

-■ KRISLAI
Nepadoru, negražu 
Mollet’as dreba . . 
Apie vabzdelius 
Arogantiškumas

A. Šilėnas

Mūsų šalies spaudoje apie 
tai n ('buvo rašoma, bet tas tilJ 
po Kanados spaudoje: pasita- 

r rimai tarp Edeno ir Eisenho- 
werio buvo žymiai trumpesni, 
negu planuota, nes Eisenho- 
werio sveikata nekokia. Jis 
skubiai buvo išvežtas Gettys- 
burgan ilgokam savaitgalio 
poilsiui.

Jeigu taip, tai jo kandida- 
* ravimas tikrai būtu vien po 

didžiausiu republikonu spau
dimu. Mes sutinkame su eks- 
prezidentu T r u m a n u , kad 
spaudimas, kuri republikonai 
daro Eisenhoweriui, yra ne
padorus, jo kaip asmens vi
sai nepaisantis. . .

• • • , •

rancūzijos premjeras Mol- 
dreba ir bijo francūzišku 

Alžyro kolonistu, kurie nenori 
daryti jokių nuolaidų ara
bams. Sukėlė tie kolonistai 
riaušes, ii- Mollėt išsigandęs 
paprašė savo ministro Ca- 
troux atsistatydinti. šiauš

1 kiek daugiau tie elementai, ir 
pats Mollet turės trauktis.

Tų kolonistų Alžyre yra 
apie milijonas. Tik dalis jų 
taip reakciniai nusiteikę — 
turtingieji. Yra Alžyre ir 

{ skurdžių francūzų.
Bet turtingieji, kurie per 

dešimtmečius jodinėjo ant al
žyriečių sprando, nenori savo 
privilegijų atsisakyti. Jie tu
ri daug draugų parlamente, 
p o 1 i c ijoje, administracijoje. 
Jie gan galingi.

2 Kokios rūšies francūziška 
' valdžia galėtų tų reakcininkų

puolimų nebijoti ? Tik tikra 
Liaudies fronto vyriausybė, 
kurią sudarytų radikalai, so
cialistai ir komunistai. Tik 
tokiai valdžiai atėjus prie vai
ro Prancūzijoje Alžyro kiau- 

, simas galės būti išspręstas. 
• • • • •

Dailininkas A. Gilmanas, 
kuris taipgi yra’didelis gam
tos mokslų mėgėjas, jau ke
lis kartus mūsų tarpe skaitė 

* paskaitas apie augmeniją, gy
vūniją ir panašius klausimus, 
šj sekmadienį, vasario 12, 3 v. 
popiet, jis skaitys panašią po- 
puliarišką paskaitą Liberty 
Auditorijoje.

šios paskaitos tema—vabz
džiai.

Tokios paskaitos visuomet 
įdomios. Neblogas dalykas 
laiks nuo laiko išsinerti iš tų 
kasdieninių problemų, kurios 
mus supa, ir nusikelti į kitą 
pasaulį — kad ir pas tuos 

^tūkstančių ir tūkstančių rūšių 
galybes vabzdžių vabzdelių, 
kurie aplink mus ir su ku
riais, ar tai žinome ar ne, 
mus riša svarbūs interesai... 

\ • • • • •
Vyriausias Vokietijos pro

testantų dvasininkas vyskupas 
Dibelius lankėsi pas popiežių. 
Jis bandė įtikinti jį, kad ka
talikų bažnyčia turėtų prisi
dėti prie Pasaulinės bažnyčių 
tarybos, prie1 kurios priklauso 
dvi kitos didžios krikščiony
bės šakos: protestantai ir or- 

, todoksai. Katalikams prisi- 
| dėjus ta taryba apimtų visą 

krikščionybę.
Bet popiežius griežtai, kad 

ir mandagiai, atsakė: Ne,

Tarybų Sąjunga sako 
Turkijai: artinkimės

Studente Lucy reikalauja 
grąžinti ją mokyklon

Maskva.—“Pravda,” Visa-1 Kemal Pašos, kovojo už
sąjunginės Komunistų par
tijos organas, iškėlė klau
simą dėl Tarybų Sąjungos 
ir Turkijos santykių sunor- 
malizavimo.

Kaip žinia, prieš kele
tą dienų premjeras Bulga
ninas viešai siūlė, kad tarp 
Tarybų Sąjungos ir Pakis
tano būtų sudaryti glaudes
ni ryšiai. Jei tai įvyktų, Ta
rybų Sąjunga galėtų padėti 
Pakistanui atsistatyti sa
vo pramonę.

Panašiai “Pravda” siūlo 
Turkijai, sakydama, kad, 
jei susimegztų glaudesni 
tarp šių dviejų šalių rvšiai, 

| tai Turkija gautų iš Tary- 
| bu Sąjungos didelės eko- 
■ nominės paspirties. J

(Tiek Pakistanas, tiek 
Turkija priklauso taip va
dinamam Bagdado paktui- 
sutarčiai.)

Politikai spėja, kad šis 
Tarybų Sąjungos žestas da
romas tuo tikslu, kad iš
traukti Pakistaną ir Turki
ją iš “Vakarų” karinio blo
ko, kad ąbi šios šalys, Ta
rybų Sąjungos kaimynės, 
būtų neutralės.

Laikraštis nurodo, kaip 
Tarybų Sąjunga padėjo 
Turkijai praeityje. Net ir 
tuojau po Pirmojo pasauli
nio karo, kai Turkijos na
cionalistai, vadovaujami

Hiltonui Įsakyta parduoti 
du viešbučiu—kada nors
Chicago. — Federalinis 

distrikto teismas įsakė mi
lijonieriui viešbučių savi
ninkui Hiltonui parduoti 
bent du savo 27 viešbučių. 
Valdžios prokuroras kėlė 
prieš Hiltoną . anti-trustinį 
kaltinimą, kad jis supirki
nėja visus didžiuosius A- 
merikos viešbučius ir tam
pa monopolija.

Federalinis teisėjas J. P. 
Barnes išnešė sprendimą 
prieš Hiltoną, bet tas 
sprendimas labai švelnus, 

j Jam įsakyta parduoti May
flower viešbuti Washing
tone ir New Yorker arba 
Roosevelt New Yorke. Bet 
neisakyta kada — Hiltonas 
gali ilgokai palaukti.

Tuo tarpu Hiltonas su
pirkinėja viešbučius ir už
sienyje. Jis jau valdo vieš
bučius Madride, Istanbule 
ir eilėje kitų miestų.

Londonas. Iš Pekino gau
ta žinia, kad Kinijos Liau
dies Konsultatyvė Konfe
rencija nutarė, jog Kini
jos Liaudies Respublika 
niekad neišsižadės Formo- 
zos, bet kovos už jos grą
žinimą Kinijai.

Romos bažnyčia negali dėtis 
su kitomis kaip lygi tarp ly
giųjų — ji save skaito viršes
ne, svarbesne.

Protestantams ir ortodok
sams tas katalikiškas arogan
tiškumas, žinoma, labai nepa
tinka.

Turkijos nepriklausomybę, 
Tarybų Sąjunga buvo pir
moji, atėjusi jiems talkon. 
Tarybų Sąjunga, beje, buvo 
pirmoji pasaulio valstybių 
pripažinusi naujosios Tur
kijos valdžią.

Vėliau Tarybų Sąjunga 
padėjo Turkijai pastatyti 
tekstilės pramonę, kokią ji 
turi.

Šiandien, aišku, kai Ta
rybų Sąjunga patapo dar 
galingesnė, ji galėtų savo 
kaimynui, Turkijai, kur kas 
daugiau padėti ekonomiš
kai atsistatyti.

(Kai kurie politikai ma
no, kad šiame reikale — 
pastūmėjime Turkijos į ne
utralų gyvenimą — neofi- 

(daliai veikia ir Jugoslavi- 
I ja.)‘

Užmuštas studentas
i

i tapo kankiniu
Nicosia. — 18 metų am

žiaus graikas studentas Pe- 
trakis Yiallouris., tapo už
muštas susirėmime su britų 
kariuomenės daliniais. Tai 
įvyko miestelyje Famagus
ta.

Tuojau po jo užmušimo 
miestelyje įvyko kas tokio 
nepaprasto: darbininkai
paskelbė visuotiną streiką, 
krautuvių savininkai užda
rė krautuves ir visas mies
telis tapo suparalyžiuotas. 
Užmuštąjį studentą vietos 
gyventojai paskelbė esant 
kankiniu, padėjusiu savo 
galvą už tai, kad Kipro sa
la būtų grąžinta Graikijai.

Trys valstybės tariasi 
dėl Artimųjy Ryty

Washingtonas. —Čia pra
sidėjo pasitarimai tarp A- 
merikos, Didžiosios Brita
nijos ir Francūzijos atsto
vų dėl padėties Artimuo
siuose Rytuose.

Norima išspręsti klausi
mą dėl neprileidimo karo 
tarp Izraelio . ir arabiškų 
valstybių.

Nicosia. — Flamagustoje 
ir kituose Kipro miestuose 
mokyklų jaunimas, dar vis 
neduoda ramybės britams 
okupantams — apmeta juos 
akmenimis, iškasa grio
vius skersai vieškelius, nu
traukia telefono laidas 
ir t. t. <

Tuscaloosa, Ala. — Keli 
šimtai Alabamos universi
teto studentų pasirašė po 
peticija, kurioje reikalauja 
pašalinti iš universiteto 
tuos studentus, kurie kėlė 
riaušes prieš negrės stu
dentės priėmimą.

Bonna. — Vakarų Vo
kietijos kancleris Adenau
er ir Italijos premjeras 
Segni čia pradėjo pasitari
mus dėl sudarymo geres
nių ryšių tarp šių dviejų 
valstybių.

I Laisvės prenumeratos 
į pakėlimas
I

Jau žinote iš Laisvės Bendrovės dalininkų suvažiavimo 
rezoliucijos ir Bendrovės direktorijato pranešimo, kad 
Laisvės kaina bus pakelta $2. Vietoje iki šiol buvusios 
$8 metams, pakils iki $10 metams.

Tačiau Laisvės Bendrovės direktorių taryba užsiliku- 
siems su mokestim skaitytojams duoda progos užsimo
kėti prenumerata dabartine kaina — $8 — iki šių metų 
rugpjūčio pirmos dienos. Duoda 4 mėnesius laiko pasi
naudoti sena kaina. Tą pačią progą turi ir naujai užsi
sakantieji, gali užsirašyti Laisvę iki rugpiūčio pirmos 
dienos tik už $8 metams. Nesivėlinkite tąja proga pasi
naudoti.

Kurie jau yra užsimokėję prenumeratą už visus me
tus, tiems irgi bus siuntinėjamas laikraštis ištisus metus 
be pakėlimo kainos, be sutrumpinimo laiko.

Laisvės prenumeratos pakėlimą privedė nuolat ky
lančios kainos ant visų reikmenų. Šiandien nenupirksi 

! nieko už tą kainą, už kokią pirkdavome prieš 10 metų, 
i Pastaraisiais keletu metų visi laikraščiai pakėlė kai- 
i nas, Laisvė vėliausia turėjo padaryti tą nemalonų žygi 
I aplinkybių verčiama.

Vasario, kovo ir balandžio mėnesiai yra sunkiausi mūsų 
(dienraščiui pergyventi. Nes žieminiai parengimai bai- 
! giasi, o vasariniai dar pertoli, tai Įeigos tuo laiku labai 
I suskrumnėja. Tad prašome visų, kuriems prenumerata 
(yra pasibaigusi, be atidėliojimo užsimokėti.

: .

Kolonijų veikėjams norime priminti, kad jau dabar 
laikas pasirūpinti vasarinių pramogų rengimu. Taipgi 

i dar reikia rengti pramogas salėse dienraščio paramai, 
j Kur negalima didesne skale surengti, rengkite kad ir 
! mažas sueigas, yis tiek bus naudos dienraščiui.

Kur rengiate pramogas, būtinai iš anksto praneškite 
Laisvės administracijai, mes pasirūpinsime paskelbti jas 

I dienraštyje. Nuo išgarsinimo daug priklauso parengi
mo pasisekimas. 

• »•
Mateušas Simon, dalyvaudamas Laisvės Bendrovės su

važiavime, kaip tik išgirdo įnešimą pakelti prenumeratą 
iki $10 metams, patiesė dešimtinę, pareikšdamas: “Aš 
pirmas užsimoku dešimtį dolerių už prenumeratą ir už
giriu kainos pakėlimą.”

Dauguma skaitytojų jau nuo seniai moka po dešimti 
dolerių, bet kada prenumerata buvo tik $8, tai du dole
rius skaitydavome kaipo- auką.

Grįžtant prie Mr. Simono, kas nuo dabar savo noru 
mokės po $10 už prenumeratą, “grieko” nebus, bus tik 
gražus atsinešimas linkui savo dienraščio, Dėkojame Mr. 

I Simonui už pradžią.
_____ *

Prašome Laisvės platintoju pasirūpinti iškolektavimu 
išsibaigusių prenumeratų. Darbuokimės, kad su 1-ma 
diena rugpiūčio būtų užsimokėję visi skaitytojai, kurių 
prenumeratos yra išsibaigusios!

Jei visi gražiai pasidarbuosime, tai Laisvė eis dienraš- 
Į čiu be jokios baimės.

Klaidinga nuomonė yra įsikalbėjimas, kad mes nebe- 
pajiegsime dienraščio išlaikyti. Apatija yra liga. Pesi
mistiškai žiūrėti į ateitį yra silpnavališkumas, nusvyra
mas į lengvatą. Reikia dirbti dėl geresnės ateities ir rei
kia turėti viltį.

Darbuokimės išlaikymui dienraščio Laisvės ir mūsų 
dienraštis gyvuos! '■ '■? ’

Laisves Administracija

Kanados parlamentas tarsis 
dėl Kinijos pripažinimo

Ottawa. — Elmore Phil
pott, liberalų atstovas iš 
Vancouverio, įteikė parla
mentui pasiūlymą, kad, 
“šių atstovų rūmų many
mu, vyriausybė turėtų ap
svarstyti, ar nebūtų verta 
pripažinti dabartinę Kini
jos vyriausybę ir daryti ki
tus ėjimus pastūmėjimui 
pirmyn prekybos tarp Ka
nados ir Azijos.”

Tas faktas, kad įtakin
gas liberalų atstovas davė 
šį pasiūlymą, skaitoma 
reikšmingu dalyku.

Daug anksčiau pats 
premjeras St. Laurent išsi

tarė prielankiai Kinijos 
pripažinimui. Užsienio rei
kalų ministeris pasisakė ke
letą kartų už Kinijos pri
pažinimą.

Vyriausia opozicija esan
ti Kvebeko provincijos at
stovų tarpe. O liberalai ne
norį užrūstinti Kvebeko 
provincijos. Už tai ir nesi
ima reikiamų žygių.

Kinijos pripažinimo klau
simas iškils viršun per dis
kusijas užsienio politikos 
klausimu. Per šias diskusi
jas paaiškėsią, ar vyriausy
bė palinkusi prie pripažini
mo, ar ne. Greičiausiai

Tuscaloosa, Ala. — Ar
thur Shores, Miss Autheri- 
ne Lucy advokatas, kreipė
si į Alabamos Universite
to viršininkus, reikalauda
mas, kad jie tuojau grąžin
tų ją mokyklon.

Kaip žinia, pirmoji neg
rė studentė, patekusi į šią 
mokyklą Aukščiausio teis
mą nutarimu, praėjusį pir
madieni buvo baltveidžiu 
govėdos užpulta ir vos ne
užmušta.

Advokatas Shores, savo 
telegramoje Universiteto 
vadovybei, tiesiog negali 
atsistebėti, kad ji pasidavė 
govėdos užmačioms ir pa
šalino Miss Lucy iš univer
siteto. Toliau Shores sako: 
Jeigu jūs negrąžinsite Miss 
Lucy į universitetą bėgyje 
48 valandų, tai mes būsi-

Svarstys Tunisijos 
nepriklausomybę

Paryžius. — Francūzijos 
valdžia nutarė svarstyti 
Tunisijos klausimą.

Prieš apie metus laiko 
Francūzija buvo priversta 
pripažinti Tunisijos šiokią- 
tokią autonomiją. Bet tu
nisiečiai tuomi nesitenkino. 
Jie reikalauja, kad būtų 
pripažinta jų kraštui ne
priklausomas gyvenimas.

Kokia ta nepriklausomy
bė bus, jei iš viso ji bus 
paskelbta, dar niekas neži
no, nes valdžia slepia savo 
planus. Vienas aišku, jog 
ten, kur žmofiės kovoja, jie 
anksčiau ar vėliau ir laimi.

Tarybiniai turistai 
Austrijoje

Viena, Austrija. — 102 
Tarybų Sąjungos piliečiai 
atvyko į Austriją apsidai
ryti, pasisvečiuoti.

Šie žmonės daugumoje y- 
ra sportininkai, grįžtan
tieji iš Italijos, kur įvyko 
žieminės Olimpiados lenk
tynės.

Bet jų sustojimas Aus
trijoje reiškia ką nors nau
ja: tai pirmoji grupė tary
binių piliečių-turistų, besi
lankančių Austrijoje bėgy
je 35 pastarųjų metų.

Washington. — čia mirė 
mokslininkas, prof. Henri 
Chretien, sulaukęs 77 m. 
amžiaus.

Philpotto pasiūlymas at
skirai nebus svarstomas.

Manoma, kad daugelis 
parlamento narių pasisakys 
už pripažinimą.

TORONTO. — Kanados 
Taikos Kongresas ragina 
visuomenę siųsti laiškus 
ar atvirutes parlamento na
riams ir pačiam Philpottui 
remiant Kinijos pripažini
mą. Kongresas mano, kad 
taikos ir prekybos reikalai 
pagerėtų, jeigu Kinija bū
tų pripažinta.

me priversti imtis priemo
nių privertimui jus tai pa
daryti.

Miss Lucy iš viso šiame 
universitete tebuvo tik tris 
dienas, kai ją suorganizuo
ta govėda baltveidžiu už
puolė su plytomis, . purvo 
gniūžtėmis ir baubimais.

Būdama Alabamos Uni
versitete per tas tris die
nas, Miss Lucy matė ir jau
tė, kaip žiauriai ją trak
tuoja kai kurie studentai 
tik dėl to, kad ji narė neg
rų tautos.

Universiteto vadovybė, 
užuot sudraudus baltuo
sius studentus, kurie or
ganizavosi prieš juodveidę 
studentę, pasidavė jiems ir 
nutarė merginą iš mokyk
los pašalint.

Valstijos valdžia, užuot 
apgynus merginą ir su
draudus riaušininkus, tuo
jau įsakė policijai merginą 
paimti ir išgabenti iš uni
versiteto patalpų į Birmin
gham miestą, kur ji gyve
na.

Pasirodo, kad toji govė
da, kuri merginą užpuolė, 
daugumoje buVo susidariu
si ne iš pačiU studentų,, 
kaip ' komercinė spauda 
skelbė, bet iš apylinkinių 
miestelių parinktieji bal
tieji šovinistai.

Miss Lucy pareiškimas
Studentė Lucy padarė 

spaudai pareiškimą, kuria
me tarp kitko sako:

“Aš visuomet norėjau 
istoti i Alabamos Universi
tetą. Būdama ten tris die
nas, aš jaučiausi labai ge
rai. Ir aš noriu ten ir vėl 
grįžti, tik laukiu, kada U- 
niversiteto vadovybė pa
sakys, kad galiu grįžti.

“Aš tikiuosi, kad Uni-• -i • *versiteto studentai mane 
priims, jei tik neįsimaišys 
niekas į jų tarpą iš lauko 
pusės. . .

“Kai kurie studentai 
man buvo labai prieteliški, 
kai kurie man buvo prie
šingi. Tačiau aš manau, 
kad dauguma jų buvo su 
manim.”

Didžiulis pasipiktinimas
Visoje šalyje reiškiamas 

didžiulis pasipiktinimas 
tuo, kas įvyko Alabamos 
Universitete prieš keletą 
dienu.

Kai kurie kongresmanai, 
visuomenininkai, moksli
ninkai, darbo unijų veikė
jai ir eiliniai piliečiai tie
siog negali atsistebėti, kad 
tokie dalykai vyksta Ame
rikoje. Jie sako:

— Štai, Aukščiausias ša-
ties teismas padaro įstaty
mą, pagal kurį negrai turi 
būti priimti į mokvklas 
kartu su baltaisiais. Na, o 
susiorganizuoja govėda ir 
pasako: mes neleisime Auk
ščiausio teismo sprendimą 
pravesti gyvenimai!! . .

—Prie ko visa tai veda?..

ORAS NEW YORKE 
šilčiau, gali būti lietaus.
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Visuotinas streikas Vilniuje
1905 metais

traukimo ir visiškos Kau
no izoliacijos prašau laiki
nai įgalioti, skubiam rei
kalui ištikus, leisti privalo
mus nutarimus.”

MONTREAL, CANADA
Miestas užmokės už užgrobtas padarytą Aukščiausiojo Ka-
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Prieš pusę amžiaus, .1906 
metais, Rusijos revoliucinė 
liaudis priešakyje su darbi- 

| ninku klase ir jos koviniu 
avangardu — Komunistų 
partija stojo į atvirą gink
luotą kovą prieš carizmą.

ir negalėdami nuslopinti 
nuolat augančią ir besiple
čiančią kovą caro satrapai 
prieš streikuojančius pa
siuntė karinius dalinius. 
Pasinaudodami tuo, kad 
spalio 16 d. į Vilniaus gu-
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SKANDALAS ALŽYRE
NAC.JO.J1 PRANCŪZUOS valdžia. vadovaujama 

premjero Guy Molleto mojusi sušvelninti kiek tiek san
tykius taip Franeūzijos ir Alžyro, kurio žmonės jau se
niai reikalauja jei ne nepriklausomybės, tai nors auto
nomijos.

Alžyre yra apie devyni milijonai gyventojų, iš kurių 
8,000,000 sudaro arabai-mahometonai, o 1,000,000 Pran
cūzai kolonistai. Devynių milijonų gyventojų šalis, ro
dosi, puikiausiai galėtų gyvuoti nepriklausomu gyveni
mu, sudarant paskirą Afrikoje valstybę.

Bet taip nebuvo ir nėra. Francūzija visuomet Alžyrą 
skaitė savo dalimi. Tačiau, vėlesniuoju laiku, kai Azi
jos tautos pradėjo nusikratyti imperialistus, kaip pa
čioje Šiaurės Afrikoje — Maroke ir Tunisijoje-----žmo
nės pradėjo bruzdėti, reikalaujant platesnių sau teisių, 
tai ir Alžyro gyventojai, vietiniai, pradėjo to paties rei
kalauti.

Alžyriečiai samprotauja taip: mes nenorime būti 
Franeūzijos dalimi, mes norime būti laisvi, gi su Fran
cūzija, kaip ir kitomis šalimis, mes sutinkame artimai 
bendradarbiauti.

Alžyre įvyko nemaža kraujo praliejimo — vis dėl lais
vės. Alžyriečiai arabai sako, jie nenuleisią rankų, kol 
bus laisvi.

Taigi naujoji Franeūzijos valdžia galvoja, kad rei
kėtų kiek tiek laisvės alžyriečiams duoti ir su jais palai
kyti geresnius ryšius, nežiūrint, ar tai skaitysis, auto
nomija ar neautonomija.

Naujoji valdžia paskyrė generolą Georges Catroux 
ministru į Alžyrą. Gyvendamas Alžyre, jis turėjo, apsi
dairęs, paruošti kokį nors projektą dėl Alžyro ateities.

Nuvyko į Alžyrą gen. Catroux, nuvyko apsidairyti ir 
naujasis Franeūzijos premjeras Guy Mollet. Na, ir kas 
gi atsitiko?

Įvyko baisios riaušės. Kas jas suruošė? Jas suruošė 
ne arabai-mahometonai, ne vietos gyventojai, o Prancū
zai kolonistai!

Susirinkusi govėda francūzų kolonistų šaukė: ‘‘Pa
siusti generolą Catroux ant kartuvių!” “Pasiųsti prem
jerą Molletą dnt kartuvių!”

Kodėl francūzai kolonistai Alžyre taip įsiuto? Todėl, 
kad jie šiandien yra Alžyre pilni valdovai. Jie valdo fau
nu* s, jie valdo fabrikus, jie valdo aštuonis milijonus al
žyriečių, gyvenančių baisiame skurde ir priespaudoje. 
Jeigu Alžyrui būtų suteikta šiokia tokia autonomija, jei- 
gus alžyriečiams, vietiniams, būtų suteikta teise į val
džią ir t. t., tuomet iš francūzų kolonistų būtu toji teL 
sė išplėšta, nes jie, ilgainiui, būtų lygus piliečiai su 
vietiniais.

Va, kodėl tas įsiutimas ir demonsti^cija.
Generolas Catroux pasitraukė iš ministro vietos.
Premjeras Mollet išliko gyvas, nes turėjo gerą ginkluo

tą apsaugą. Bet kas bus toliau? Ką dabar naujoji val
džia sakys ir darys?

Tai, kas atsitiko praėjusį pirmadieni Alžyro sostinėje, 
jei nebus imtasi griežtų priemonių kokioms nors atmai
noms padaryti, tai Alžyre gali kilti toks civilinis karas, 
kokio ten dar nebuvo.

Carinės Rusijos darbo
■ žmonės vilko sunkų cariz
mo, kapitalistų ir d vari n i n-

i kų jungą. Greta to, cariz- 
' mas nacionaliniuose rajo-
■ nuošė vykdė žiaurią nacio- 
: nalinės priespaudos politi- 
i ką.1

Rusijos darbininkų ju- 
| dėjimo įtakoje stojo į kovą 
I ir Lietuvos darbininkai, ku
rie buvo sudėtinė Rusijos 

i proletariato dalimi. Sausio 
i 11 d., protestuodami prieš 
kruvinąją carizmo sausio

bernatoriu fon Palena, va- 
žiuojantį Georgijaus pros
pektu (dabar Stalino pros- 

ipektas), buvo paleistas pro- 
i vokacinis šūvis, kareiviai 
(atidengė ugnį į didžiulę de- 
Į monstrantų minią, šio kru- 
' vino susirėmimo su cari- 
į niais kareiviais metu buvo 
užmušta 5 ir sužeista apie 
30 žmonių. Tačiau carines 
administracijos visos pas
tangos nuėjo veltui. Vil
niaus proletariatas ir toliau 
tęsė didvyrišką kovą dėl sa-

9 d. padarytą piktadarybę, vo teisių.
• sustreikavo Vilniaus ir!
, Kauno darbininkai, o kiek
j vėliau — Šiaulių ir Panevė-
1 žio darbininkai.

Lietuvos darbo žmonių; 
revoliucinės kovos priešą- j 

Į kyje stojo bolševikai ir re-!
' voliuciniai elementai iš na
cionalinių socialdemokrati- i

i nių organizacijų. Pagrin- ■
! dinį vaidmenį vadovaujant j
1 ir organizuojant darbo; 
žmonių kovą prieš carizmą |

, ir kapitalistine priespaudą ' 
suvaidino RSDDP šiaurės!

i Vakaru komitetas, kuris iš- i, , . .1 v ’ I luotą kova.
I v v

i Visos Rusijos darbo ma
sių spaudžiama, caro vy- 

. riausybė buvo priversta pa- 
i daryti kai kurias nuolaidas

Žiaurus carinės kariuo
menės susidorojimas su de
monstrantais sukėlė di
džiausią pasipiktinimą dar
bo žmonių tarpe. Spalio 17 
d. užmuštų demonstrantų 
laidotuvės pavirto didinga 
iki tol dar niekuomet nema
tyta Vilniuje demonstraci
ja, kurioje dalyvavo apie 
40 tūkstančiu žmonių. Bol
ševikai ir revoliuciniai so
čia 1 demok r a ta i lai dotu vėse 
sakė revoliucines kalbas ir 
šaukė darbininkus i gink-

vystė platų aiškinamąjį 
darbą Baltarusijos dalyje, 
o taip pat Vilniaus ir Kau
no gubernijose.

Iki 1905 m. rudens revo-

KAIP GI PAS MUS?
TĄ PAČIĄ DIENĄ, kai Alžyre įvyko baltveidžių kolo

nistų žiaurus išstojimas prieš vietos gyventojus, arabus, 
Amerikoje įvyko kitos rūšies baltveidžių išstojimas, ku
ris turi milžiniškos reikšmės ir kuris yra panašus pir
majam.

Einant Aukščiausio teismo nutarimu, į Alabamos ll- 
ni versitetą (Tuscaloosa mieste) buvo priimta pirmoji 
negrė studentė Autherine J. Lucy, 26 metų amžiaus mer
gina. Ši mergina gyvena Birminghame, kelios dešimt 
mylių nuo Tuscaloosa miesto, tačiau ji, Miss Lucy, ne
paisė tolumo, bet, gavusi progą, automobiliumi atvyk
davo į universitetą ir po pamokų, parvykdavo namo.

Pirmadienį, kai ši mokslo besisiekianti mergina atvyko 
i universitetą, govėda baltveidžių pasitiko ją su plytomis, 
kiaušiniais ir purvo gniūžtėmis ir pradėjo automobilių, 
kuriame ji atvyko ir ją, tuo viskuo vaišinti!

Viskas, aišku, buvo suorganizuota iš anksto. Viskas 
vedė prie linčio. Gerai, kad merginai pavyko nuo mirties 
išsisukti, bet, atrodo, kad jai jau nebeteks tame univer
sitete mokytis. Universiteto vadovai nutarė ją suspen
duoti. Iš universiteto patalpų merginą išvežė policija, 
matyt, saugodama nuo linčininkų go vedos.

Šie įvykiai Alžyre ir Alabamoje turi ryšį. Ten ir čia 
turtingieji baltveidžiai stengiasi jėga, slopinti — ten a- 
rabus, o čia — negrus. Jie stengiasi naudoti visokiausias, 
žiauriausias priemones, kad tik išsilaikyti viešpačiais.

Šie įvykiai parodo, jog ne komunistai kelia riaušes, kaip 
dažnai komercinė spauda plepa, bet aršiausi komunistų 
ir civilizacijos priešai, turčiai!

i bucinis judėjimas Rusijoje 
I apėmė visą šalį ir dar to- 
i liau plėtėsi su milžiniška jė- 
! ga. Maskvos ir Peterburgo 
I proletariato iniciatyva 1905 
m. spalio politiniame stei- 
ke dalyvavo daugiau kaip 
du milijonai žmonių.

Bendro politinio pakili
mo sąlygomis Lietuvos dar
bo žmonės su didele revo
liucine energija ir pasiryži
mu įsijungė i visuotinį spa
lio politinį streiką, tuo pa- 

i demonstruodami savo soli- 
| darumą su visos Rusijos 
j kovojančiu proletariatu.

A ugančia i revoliucine i 
i darbininku kovai vadovau- J v
| ti Vilniuje buvo įsteigtas 
Jungtinis streiko komite
tas, kuriamo pagrindinį 

i vaidmenį vaidino RSDDP 
i Vilniaus organizacija.

Jungtinio streiko komi- 
! teto organizuotą visuotinį 
' politinį spalio streiką Vil
niuje pradėjo geležikelinin- 
kai spalio 11 d. Geležinke: 
liniukų pavyzdžiu i kovą 
įsijungė pramonės įmonių 

; ir amatininkų dirbtuvių 
i darbininkai, vežikai, kiem- 
! sargiai, įvairių įstaigų tar- 
i nautojai ir moksleiviai. Už
sidarius parduotuvėms, 
sustojus elektros stočiai ir 
transportui, ekonomini s 
miesto gyvenimas apmirė. 
Spalio 13 d. streikas virto 
visuotiniu.

Streiko metu vyko di
džiulės demonstracijos ir 
gausūs susirinkimai įvai
riose miesto dalyse. Strei
kuojančių darbininkų suda
ryti ginkluoti kovos būriai 
palaikė tvarką gatvėse ir 
apsaugojo miestą nuo cari
nės policijos, organizuoja
mų provokacijų ir juoda
šimčių rengiamų pogromų. 
Miestas buvo darbininkui 
rankose ir liaudies masės 
pripažino tik Jungtinio, 
streiko komiteto valdžią. 
Socialdemokratinės Vil
niaus darbo žmonių organi
zacijos išėjo iš pogrindžio 
ir pradėjo legaliai veikti.

šūvis į gubernatorių
Bijodami augančio Vil

niaus darbininkų judėjimo

ir išleisti spalio 17 d. caro 
manifestą. Šiuo apgavikiš
ku, liberalizmo kauke pri
dengtu manevru caro vy
riausybė, norėdama susilp
ninti revoliuciją ii’ iššaukti 
skilimą revoliuciniame ju
dėjime, veidmainiškai pa
žadėjo sušaukti įstatymų 
leidžiamąją dūmą ir duoti 
gyventojams pilietines lais
ves. Nors caro manifestas 
sukėlė didelį džiaugsmą 
buržuazijos tarpe, tačiau 
jis neapgavo darbo žmonių, 
kurie suprato tikrąją jo 
esmę. Revoliucinio judėji
mo banga Lietuvoje dar 
daugiau pakilo. Lietuvos 
darbo žmonės su dar dides
niu atkaklumu tęsė pradėtą 
kovą prieš carizmą.

Carinės valdžios organai 
ir po spalįu 17 dienos mani
festo paskelbimo toliau tę
sė teroru paremtą politiką. 
Spalio 21 d. Pylimo (dabar 
Komjaunimo) gatvėje įvy- 

■ ko carinės administracijos 
išprovokuotas demonstran
tų ginkluotas susidūrimas 
su kariniais daliniais ir 
žanda rais. Vėl Vi bliaus 
gatvėse buvo pralietas dar
bininkų kraujas. Tą dieną 
buvo užmušta ir mirė nuo 
žaizdų 7 ir buvo sužeista 
daugiau kaip 20 žmonių.

Į šį žiaurų carinės val
džios vietinių organų susi
dorojimą su darbininkais 
Vilniaus darbo žmon. atsa
kė nauju didžiuliu protesto 
mitingu ir demonstratyvė- 
mis žuvusiųjų laidotuvė
mis.

Darbininku kovai vado
vauti Kaune taip pat buvo 
įkurtas Jungtinis streiko 
komitetas. Šio komiteto va
dovaujami, spalio dienomis 
pakilo į kovą ir Kauno dar
bininkai. Apie įtemptą poli
tinę padėtį mieste Kauno 
gubernatorius vienoje iš 
savo telegramų rašė Vil
niaus general-gubernato- 
riui: “šiandien užsidarė 
gimnazija. Pirmadienį lau
kiama visuotinio streiko, 
kuriam negalima užkirsti 
kebo; visų gyventojų nuo
taika labai nerami. Dėl ga
limo telegrafo ryšių nu

Kauno darbininkų revo
liucine kova vystėsi spar
čiais tempais. Spalio 17—18 
dienomis vyko daugiatūk
stantinės darbo žmonių de
monstracijos ir mitingai.

Kaune taip pat, kaip ir 
Vilniuje, spalio dienomis 
vyko darbo žmonių susirė
mimai su carine kariuo
mene, gatvėse buvo pralie
tas darbininkų kraujas. 
Visuotinis politinis Kauno 
darbininkų streikas baigėsi 
Spalio 20 d.

Įsijungus geležinkelinin
kam į spalio streiką, buvo 
sustabdytas susisiekimas 
visoje Lietuvos teritorijoje.

Su dideliu kovingumu 
vyko spalio streikas ir ma- j 
žesniuose Lietuvos miestuo- i 
se ir miesteliuose. Spalio Į 
dienomis streikavo darbi- j 
ninkai Šiauliuose, Panevė
žyje, Ukmergėje, Zarasuo
se, N. Vilnioje ir Radviliš- i 
kyje. Suvalkų gubernijoje ■ 
streikavo Marijampolės, i 
Kalvarijos ir kitų miestui 
darbininkai.

Mažesniuose Lietuvos i 
miestuose, ypatingai po 
spalio 17 d. caro manifes
to, vyko didžiulės su rau
donomis vėliavomis ir re
voliucinėmis dainomis de-! 
monstracijos, o taip pat su
sirėmimai su caro karei
viais ir policija. Mitinguo
se bolševikai ir revoliuci- j 
niai socialdemokratai aiški- i 
no masėms manifesto melą-' 
gingumą, propagavo gink
luoto sukilimo lozungą ir 
Šaukė Lietuvos darbo žmo
nes dar atkakliau tęsti pra
dėtą kovą prieš carizmą iki 
galutinės pergalės. !

Po spalio 17 d. manifesto 
paskelbimo didžiuliai mi
tingai ir demonstracijos 
įvyko Šiauliuose, Panevė
žyje, Žagarėje, Marijampo
lėje, Kalvarijoje, Vilkaviš
kyje ir kitur. Mitinguose 
buvo keliami šūkiai: “.Tegy
vuoja respublika!”, “Mirtis 
tironams!” “Tegyvuoja re
voliucija!” ir kt.

Lietuvos buržuaziniai na
cionalistai stengėsi nu
kreipti darbo žmonių revo
liucinį judėjimą į “taikin
gą” kovos kelią ir suteikti 
jam nacionalistinį pobūdį, 
bet tai jiems nepavykdavo. 
Spalio 20 d. Marijampolėje 
įvykusio mitingo metu kal
bėtojai griežtai smerkė ca
ro manifestą.

Pramonės proletariato 
kovos įtakoje sujudėjo ir 
Lietuvos kaimas. Lietuvos 
valstiečių tarpe plėtėsi ag
rarinis ir nacionalinio išsi
vadavimo judėjimas. Dau
gelyje vietų valstiečiai 
veikdavo kartu su darbi
ninkais, dalyvavo bendruo
se mitinguose ir demon
stracijose. Ginkluoti vals
tiečių būriai priešinosi ca
ro kareiviams, k nuginkluo
davo carinės policijos pa
reigūnus, degino dvarus, 
užiminėjo servitutines že
mes, o kai kur grobė vie
nuolynu turtą, uždarinėjo 
valstybines degtinės par
duotuves ir t. t

Solidarizuodamiesi su 
pramonės proletariatu, spa
lio visuotiniame politinia
me streike aktyviai dalyva
vo Vilniaus, Kauno, Šiau
lių, Panevėžio ir daugelio 
kitų Lietuvos mokyklų jau
nimas. Lietuvos moksleiviai 
reigė streikus, kartu su 
darbininkais dalyvavo de
monstracijose ir mitinguo
se, reikalavo iš mokyklų va
dovybės sudemokratipti 
mokymą ir panaikinti re-

knygas
i

1954 m. gegužės mėnesį pa- »’ 
sižymėjęs savo brutal iškurnu, 
anti-subversinio- policijos de- 
partmento galva John Boyc- 
zum (“scarf-lface”), kuris da
bar pašalintas iš tos vietos, be 
warento įsiveržė į vieno La
bor - Progressive Partijos vei
kėjo, Camille Dionne, stubą 
ir užgrobė jo knygas bei kitus 
dokumentus. Dionne teismo 
keliu pareikalavo, kad knygos 
būtų grąžintos ar būtų užmo
kėta su lyg jų vertybe. Paj 
gal miesto advokato raportą, 
Boyczum per savo du polici
ninku pasiūlė grąžinti knygas, 
kurios, jo nuomone, buvo ne- 
subversyvės, bet Dionne atsi
sakė priimti. Tą pačią dieną 
knygos nuspręsta esančios 
subversinės, iš miesto polici
jos buvo “užgrobtos” provin- 
cialės policijos, šį sykį, žino
ma, jau su warentu.

Tačiau tas nepakeitė padė
ties, kiek tai liečia Dionne ir 
miesto policiją, kuri be wa
rento darė kratą jo stuboj ir 
išvežė knygas. Miestas iš 
naujo padarė pasiūlymą Di
onne ir likusias knygas pri
statė Aukštesniajam Teismui. 
Teismo išvakarėse miesto ad
vokatai prisiminė neseniai

akcinius mokyklų įstaty
mus.

nados Teismo sprendimą są- 
ryšyj su provincialės policijos 
įsiveržimu be warento Jeho
vah Witnesses susirinkime į 
Chaput stubą, kur provinc’ 
lės policijos pareigūnai tv 
jo sumokėti $5,000. Tuo va
duojantis, miesto advokatai, 
kad išvengti miestui nemalo
numų ir didesnių nuostolių, 
už padarytus Boyczumo ne
teisėtus žygius, pasiūlė mies
tui, kad susitaikintų be teis
mo.

Miestas sutiko ir Dionne 
priėmė tą sutikimą, kad mies
tas jam sumokėtų už knygas 
i j* padarytas teismo užvedimui | 
išlaidas $193.40.
CCL remia kovos fondą prieš 

spynos įstatymą
Canadian Congres of La

bor (CIO) unijos centras pa
skyrė $200 auką vedimui ko
vos prieš Spynos Įstatymą 
(Padlock Law). Siunčiant 
auką atatinkamai įstaigai, 
“Trust Fund To Contest Pad-'' 
lock Law,” CCL finansų se
kretorius Donald McDonald, 
savo laiške pasmerkė Spynos 
Įstatymą kaip “neteisėtą le- 
gislatūrą.”

Kaip žinia, Spynos Įstaty
mas leidžia Kvebeko provinci
jos policijai užrakinti pastą-^ 
tą, kur jos (be teismo) nuo
sprendžiu vedama subversi-* 
nė veikla.

Vyskupas Ropas
Bijodama augančio Lie

tuvos darbininkų revoliu
cinio judėjimo, carinė ad
ministracija prieš t kovo
jančius darbininkus ir vai-, 
stiečius pasiuntė didelį 
skaičių kariuomenės ir 
žandarų. Slopinant Lietu
vos liaudies revoliucinę ko
vą, caro administracijai į. 
talką ėjo įvairių tikybų re
akcingoji dvasininkija, šie 
pikčiausieji darbo žmonių 
priešai stojo į atvirą kovą 
prieš savo liaudį. Katalikų 
vyskupas Baronas Ropas ir 
pravoslavų arkivyskupas 
Nikandras spalio 23 d. iš
leido juodašimtiškus atsi
šaukimus, kuriuose, grasin
dami darbo žmonėms viso
kiomis pragaro bausmėmis, 
reikalavo atsisakyti nuo 
revoliucinės kovos. Neatsi
liko nuo vyskupų taip pat 
sentikių ir žydų dvasinin
kai, kurie per ' pamokslus 
religiniuose namuose iš vi
sų jėgų stengėsi paremti 
griūvantį caro sostą.

Nepaisant represijų, ca
rinei administracijai nepa
vyko palaužti darbininkų 
kovinio pasiryžimo. Pasi
baigus spalio visuotiniam 
politiniam streikui, Lietu
vos darbo žmoniū revoliu
cinė kova buvo tęsiama to
liau. Besivystant Visoje Ru
sijoje liaudies kovai prieš 
carizmą, Lietuvos darbo 
žmonės su dar didesniu pa
siryžimu dalyvavo 1905 m. 
gruodžio mėn. Rusijos pro- i 
letariato didvyriškose ko- i 
vose prieš carinę priespau-1 
dą.

Spalio visuotinis politi
nis streikas turėjo didžiu-, 
lę reikšmę Lietuvos darb- 
ninku klasės tolesnei kovai. 
Bendri Lietuvos darbiniu- į 
kų išstojimai su visos Ru
sijos darbininkais skelbiant 
bolševikų lozungus rodo, 
kad nei carinės administra
cijos teroras, nei buržua
zinių nacionalistų ir opor
tunistų mėinimagi suskal
dyti Lietuvos proletariato 
eiles ir atitraukti jį nuo 
bendros kovos nedavė jokiu 
vaisiu. Lietuvos darbo 
žmonių koviniai ryšiai su 
visu daugianacionalinės 
Rusijos proletariatu ir to- 
liaus stiprėjo.

V. Kondratas

Minėtas fondas veda apelia
cijos bylą Aukščiausiajame 
Kanados Teisme dėl John 
Switzman. kurio prieš keleJ' 
rh:s’ metus stuba buvo už 
kinta vieneriems metams, 
vai prieš Spynos Įstat; 
kaipo nekonstitucinį, fouuu 
komitetą sudaro tokie žymūs 
asmenys, kaip G. C. Papineau- 
Couture, Q. C., pirm., ir na
riai: Paul Normandin, kun. 
Chas. Cochrane, Charles M. 
Cotton. Dr. Cyril J. Flanagan, 
Dr. Ch. Kirkland ir Good^į 
ridge Roberts.

Advokatais yra A. Marcus, 
ir A. Feiner ir jų patarėjai: 
McGill universiteto konstituci
nių įstatymų p r o f e s o r i u s 
Frank Scott ir Montrealo uni- , 
versiteto įstatymų fakulteto f 
profesorių s Jacques Perault.

MTK. pasirašė kontraktą 
su unija

Montrealo Transportacijos 
Komisija, kuri valdo čia susi
siekimo priemones pasirašė su 
unija naują darbo sutartie^ 
kontraktą trejiems metams/ 
Darbininkus atstovauja Cana
dian Brotherhood of Railways 
Employees (CCL-C1O) unija. 
Su lyg naujos sutarties, darbi
ninkams bus pakeltos algos 
po 6 c. į valandą, pradedant 
liepos 12 d. Kitą pakėlimu 
algų darbininkai gaus 4 c. | 
valandą balandžio 1 d., ir ki
tus 4 c.—gruodžio 1 d., 1957 
metais.

Kaip atrodo, tai ši sutartis 
neblogo pobūdžio ii- greitai | 
pasi)-ašyta todėl, kad čia pra
dėjo veržtis ir gatvekarių bei 
autobusų darbininkus verbuo
ti kita unija — United Mine 
Workers of America. Kad 
užbėgti šiai unijai už akių, 
(John Lewis vadovaujamai), 
matomai, pirmesnės vadai pa
spaudė ir samdytojai sutiko, 
kad ką nors reikia duoti darW 
bininkams. Na, gerai, bile 
darbininkai laimėjo.

Pagerbta prieš motinystę
Jeanette Currae (Mykolo' Či

činsko duktė) neužilgio pasi
ruošusi tapti motina. Ta pro
ga jos artimos draugės suruo
šė jai pagerbimą — “Baby 
Shower” pare. Susirinkusiose 
apart gerų linkėjimų, būsimar 
motinai, ai* geriau pasakius, 
būsimam “svečiui ar vieš
niai,” įteikė dar ir atitinkamų 
dovanų. 'J.

Enugu, Nigerija. — Bri
tanijos karalienė Elizabeta 
ir jos vyras Edinburgho 
kunigaikštis lankosi Rytty 
Nigerijos sostinėje Enugu.

2 pusi. Laisvė (Liberty). Ketvirtad., Vasario )Feb.) 9, 19Š6



LAIŠKAS IŠ LIETUVOS Toronto, Canada
Senas Vincas gavo savo 

giminaites (nuo Vilkaviš
kio) laiškelį, kurio kai ku
rias ištraukas spausdina
me. Be to, kaip skaitytojai 

>atys, 'dedame ir dviejų 
mergaičių, Seno Vinco gi

minaičių, nuotraukėlę, kad 
parodyti, kaip gražiai šian
dien Lietuvos mergaitės ap
sitaisę. — Red.
Didžiai Gerbiamas Dėde!

Sveikiname jus ir visą 
jūsų seimą su Naujaisiais 
penkiasdešimtais šeštai
siais metais ir linkime 
daug, daug laimės, sveika
tos, pasisekimo gyvenime.

Nuoširdžiai dėkojame 
jums už laiškutį, kuris ne 
tik mums sukėlė daug 
džiaugsmo, bet ir visiems 
broliams bei seserims.

Mes gyvename senoje sa
vo vietoje. Visi esame svei
ki ir gyvi. Auginuosi tris 
dukras ir sūnų. Vyriausia 
duktė Bronislava 17 metų 
ir lanko gimnaziją, 9-tą 
klasę. Duktė Alena lanko
4- tą klasę, sūnus Juozas
5- tą klasę ir pati mažiausia 
Vida lanko mokyklą dar tik 
pirmi metai, 1-ą klasę. Vy
ras dirba pernai atidaryta
me “Vilkaviškio” rūbų siu
vimo fabrike, prie centrali- 
nio apšildymo. Aš šeiminy- j 
kauju namuose, leidžiu 
dukras ir sūnų į mokyklą. 
Gyvenam ūkiškai: turime
' arvę ir kiaulę, todėl nors 

a _ namuose, tačiau darbo 
Pektinai, o kartais net ir 

perdaug. Gyvename viduti
niai.

Broliai ir sesers visi svei
ki, tiktai brolis Jonukas 
1953 m. liepos 31 d. išsisky
rė iš gyvųjų tarpo. Jis mi
rė susirgęs širdies liga ir 
palaidojome Didvyrių ka
puose, kur ilsisi ir tėvai.

Į laišką įdedu mažiukę 
nuotrauką, kur priekyje

ma mano duktė Bronislava 
ir truputį už jos, sesers ()- 
nutės duktė, kuri žemyn 
nuleidusi ranką. Mano duk
tė labai nori susipažinti su 
Jūsų dukrele. Tiesa, gal ji 
nemoka lietuviškai, bet 
kaip nors būtų malonu su
sirašyti. Bronislava taip 
pat mokosi gimnazijoje 
anglų kalbos, tačiau labai 
silpnai ir laišką parašyti 
angliškai dar nelabai pasi
tiki. Vėliau atsiųsime dau

giau iš šeimos nuotraukų, 
o dabar labai prašyčiau at-, 
siųsti jūsų Dėde ir Dėdie-| 
ne taip pat dukters su šei- ' 
ma nuotraukėles. |

Brangus Dėde! Jūsų laiš
ke nustebino mus' toks ne
tikėtas dėdės Juozo išsis- j 
kyrimas iš gyvųjų tarpo. 
Tai labai apgailestavome, 
tačiau kaip jam ten išėjo 
tokia netikėta mirtis?

Tad ir baigsiu.
Likite sveiki ir laimingi.
Bučiuojame jus visus i 

karštai ir siunčiame lai-' 
mes visai jūsų šeimai.

• „ Duktė Zuzana
stovi su gimnazistės unifor-■ Vikaviškis, 1956. I. 7.

WILKES-BARRE IR PLYMOUTH, PA.
Mūsų organizacijų metiniai 

susirinkimai atsibuvo pasek
mingi. Iš raportų pasirodė, 
kad nariai yra gerame stovy
je.

60-oji kuopa pasveikino 
Laisvės dalininku suvažiavimą 
su $10. Komitetas yra ge
ras, tad nariai vienbalsiai už- 
gyrė ir šiems metams tą pati.

LLD 97-os kuopos nariai šia
me susirinkime dar nemokėjo 
duoklių už šiuos metus, bet 
žadėjo užsimokėti sekančio 
mėnesio susirinkime. Kadan
gi šį kartą kuopos ižde pi
nigu nėra, tai niekam ir auko
ti negalėjome. Kuopa buvo 
nutarusi turėti didelį paren
gimą šį pavasarį, jau ir sve
tainę buvome paėmę. Bet iš 
LMS centro vaidintojų bei 
dainininkų tam laikui negavo
me, tad parengimą turėjome 
atšaukti, nes kitoks parengi
mas būtų be pasekmių. Kuo
pos komitetas vienbalsiai pa
liktas ir šiems metams tas 
pats.

Paieškomo u ilkes-barriečių ! 
Kažin, kur jie nabagai din
go?! Praeitų metų pabaigo
je LLD 43 kuopa po daugelio 
metų atostogavimų, pasekmin
gai atlaikė kad ir neskaitlin
gą susirinkimėlį.

Tiesa, šiame susirinkimėlyje 
nebuvo svarbių tarimų; vie
nok buvo nutarta sušaukti di
desnį susirinkimą po naujų 
metų, sausio mėnesį. Ypatin
gai smarkiai pareiškė dar teb
esantis kuopos iždininkas J. 
G. Jis sakė: mes turime su
šaukti susirinkimą po naujų 
metų, kaip greit galime, ku
riame turėsime viską sutvar
kyti, kaip organizacijoj turi 
būti. Ypatingai, ižde yra pi
nigų, kurių aš niekam neduo
siu be susirinkimo. Bet kol 
kas nieko nesigirdi. Kažin, 
ar ii- sekantis susirinkimas

įvyks už dešimties mtų ?
Kasparienė jau gana seniai 

sirguliuoja, negali dalyvauti 
parengimuose, neigi visuome
niniame judėjime?. O žinome, 
jog Kasparienė visuomet buvo 
\ įsuomeninėje veikloje. Lin
kiu jai ištvermės ir greito pa
sveikimo ir sugrįžti į visuo
meninį judėjimą!

Į

Visur buvęs

Cleveland, Ohio
Rengiasi pagerbti draugę

Gabriūnienę ii
Elzbieta Gabriūnienė vis i 

dar negali atsigriebti iš po I 
skaudaus smūgio, kuris ją pa
lietė, kai staigi mirtis pasiė
mė jos mylėtąjį gyvenimo 
draugą. Dabar teko nugirsti, 
kad Elzbietos geri draugai ir 
draugės rengia gimtadienio 
pažmoni jos pagerbimui ir 
paguodai. Tik dar nesą nu
statyta, kada pažmonys įvyks.

Draugo Rodgers sveikata 
eina geryn

Clevelando vienintelis ir 
nuolatinis Vilnies vajininkas, 
kuris nuolatos rūpinasi Vil
nies skaitytojais per ištisus 
metus, buvo rimtai susirgęs ir 
per kelis mėnesius prisiėjo 
Petrui pagulėti lovoje, o pra
eitas vajus prisiėjo baigti jo 
žmonai Onutei. Bet vajaus 
punktų jiedu gavo daugiau 
negu pirmesnjame vajuje. 
Dabar, nors atrodo sumenkęs 
nuo ilgo sirgimo per kurį bu
vo netekęs apetito valgyti, 
ant veido jau atrodo pasvei
kimo žymės, apetitas pasitai
sęs ir abelnai Petro sveikata 
eina žymiai geryn, ko visi jo 
draugai ir draugės, o ypatin
gai jo žmona Onutė, jam nuo
širdžiai linkime. J. N. S.

“Prašvilpta Laimė”

TORONTO. — Na, tai jau 
visi žinome, kaip nereikia 
vestis. Čalio Cibu ko patyri
mas, kaip man atrodo, yra 
gera pamoka visiems norin
tiems apsivesti per laikraščius. 
Aš čia kalbu apie Toronto 
lietuvių menininkų perstaty
tą komediją “Prašvilpta Lai
mė.”

ši dvieju veiksmu komedi-• c j
ja iš šiaurės Amerikos senųjų j 
lietuvių emigrantų/ gyvenimo 
gražiai išvanojo, kaip garo 
pirtyje, tokius “gudruolius,” 
kurie perdaug “toli” mato.

Veikalas sukasi apie du ka
valierius. dalis Cibukas, 50 
metų senbernis, u> ž s i m a n o 
vesti turtingą merginą ar naš
lę ir užbaigti savo vargus. 
Jam talkon ateina kitas sen-' 
berilis, Aleksas, mėtytas ir vė
tytas “inteligentas,” kurs gy
venimą daro pasinaudodamas 
tokiais “gudruoliais,’’ kaip 
Cibukas. Bet “biznis’’ užsibai
gė labai blogai.

Kada Cibukas pasiskelbė 
per laikraštį, kad jis ieško 
pačios, vienas senas Cibuko 
pažįstamas (dar iš krajaus) 
sugalvojo šposą, kad apdaili
nus Cibukui šonus. Jis pri
kalba savo žmoną ir jos drau
gę parašyti laiškus Cibukui 
ir nuvažiavus pasijuokti iš jo. 
Taip ir atsitiko, žinoma, tu
rėjome labai skanaus juoko 
ir mes, torontiečiai, žiūrėdami 
tą perstatymą.

Vaidino J. Valūnas šeimi
ninko Kuraičio rolėj, T. Min- 
gilienė — jo žmonos rolėj, J. 
Linarta — Cibuko rolėj, G. 
kačys — Aleko rolėj, B. Ja- 
nauskienė — Onos Baltimic- 
nės rolėj ir A. Merkienė — 
Betės Pilypaitės rolėj. Pasta
rosios buvo tos merginos, ku
rios atsiliepė į Cibuko skel
bimą ir gražiai išvilko viršun 
Cibuko “gudrybes.” Režisa
vo J. Mingilas, o sufleriavo J. 
Naujokaitis.-

Jiems visiems didelis ačiū 
už gerą suvaidinimą tokios 
j u ok i n g o s ko m ėdi j o s.

Veikalas rašytas amerikie-1 
čio rašytojo po Andriaus 
S k r i p k o s s 1 a p y v a i • d žiu.

Per pertrauką draugas K. 
Kilikevičius, Liaudies Balso 
administratorius, p r a n c š o., 
kaip praėjo LB vajus Toronte. 
Iš raporto pasirodė, kad net 
Ls draugų ir draugių darba
vosi laike vajaus. Pirmoj vie
loj' išėjo draugė Antanavičie
nė, kuriai vietoje buvo įteik
ta dovana, o ji, dėkodama už 
lai, pasakė labai jautrią pra
kalbėk*. Ji ne tik labai gra
žiai padėkojo tiems, kuriuos 
ji atlankė vajaus metu, bet ir 
ragino, kad susipratę lietuviai 
stovėtų su Liaudies Balsu.

Reporteris

Detroit, Mich.
Pagerbimui balius 
per telefoną

Sausio 28 d., nuvažiavęs į 
D. L. klubą, gavau; žinią per 
klubo gaspadorių Albertą Ko
marą, kad Jurgis Nausėda 
prašęs jį pašaukt telefonu. 
Paskambinus, Na u s ė d i c n ė 
pasakė, kad vakare Draugijų 
svetainėje bus baliukas pager-* 
bimui žymios veikėjos Uršu
lės Palevičienės, ir kvietė ma
ne dalyvauti. Prižadėjau bū
ti. 1

Susėdus visiems prie stalų, 
pagerbimo baliaus vedėjas Jur
gis Nausėda pasakė, kad įvy
kį sugalvojo jo žmona ir 
Kraptavičienė per telefonus. 
Kitos pažangios moterys įsi
jungė ir surengė šį balių pa
gerbimui Palevičienės, kaip 
daug dirbusios vaidinime, d a H 
navime ir draugijos naujų na
rių verbavime, taipgi vaka
ruose, parengimuose dirbusios.

Susirinkusieji delnų plojimu 
sveikino sugalvotojus ir ren
gėjus, kad jie labai gerai pa
darė. Ypatingai, kai Palevi- 
čienė yra širdies ligos kam
inu o j a m a.

Kai Palevičienė buvo pilnoj 
sveikatoj ir kai buvo veiki-* 
m as, ji daugiausia veikė. Ne
buvo to vaidinimo, kur ji be
būtų buvusi įtraukta; ji dai
navo Moterų pažangos chore, 
Aido chore; dainavo solo,, du
otus ir dirbo progresyvėse 
draugijose ką tik galėjo.

Dabar, kuomet nelaboji li^a 
pakirto jos sveikatą, jau ne
begali daugiau veikt šiuo lai
ku.

Nausėdai paprašius, kad
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dalyviai išsireikštų, ką jie ma
no apie pagerbimo balių. Vi
si kalbėjusieji užgyrė rengė
jų sumanymą ir linkėjo Ur
šulei Palevičienei stipresnės 
sveikatos.

Taipgi pirmininkas Nausė- 
do pareiškė, kad likusį pelną, 
kiek jo bus, priduos Palevi- 
čienei kaip dovaną už atlik
tus jos darbus.

Baigiant, reikia pasakyti 
garbės žodį kalbamo paren
gimo sugalvotojoms Nausė-

urmu rnnnn nirin

Dr. Jono Kaškiaučiaus
Kūriniai Dar Gaunami Laisves Knygyne

Dr. Jonas Kaškiaučius jau viršaus 70 metų am
žiaus. Jis yra parašęs daug labai naudingų 
knygų apie sveikatą. Jo raštais pasinaudodami 
galėsite gyventi ilgą amžių, taip kaip gyvena 
jis pats. Tačiau susipažinkite ir su paties Dr. 
Jono Kaškiaučiaus ‘gyvenimu, mokslu, litera
tūrine kūryba ir bendrai jo visuomenine veikla.

Būtinai Įsigyl Jo Knygą

n

Prošvaistes
Šioje knygoje yra paduoti žymiausi bruožai iš 
Dr. Kaškiaučiaus gyveninio. Šioje knygoje yra 
rinkinys jo gražiausių eilių. Mes negalime api
būdinti 
dinimo 
ateitį, 
sielą.

Knyga iš 256 puslapių, Kaina Tik $1.00

jo poezijos reikšmę, to gilaus sielos jaų- 
ir kėlimo ūpo kovojimui už skaistesnę 
Tik patys skaitydami ją suprasite jos

Kitos Dr. Kaškiaučiaus svarbios knygos 
gaunamos Laisvės knygyne yra sekamos:

Sveikatos Šaltinis

dar

Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nuro
dymai kaip gelbėtis pasireiškus kokioms papra
stoms ligoms, kaip jas pažinti ir būdai jų pra- 
šalinimui.

Puslapių 353, Kaina $2.50

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, ' apslobus, 
staigiai viduriais apsirgus nesant .galimybės 
greit gauti daktaro pagalbos. Paduoda daug 
receptų. Ši knyga yra labai reikalinga kiek
vienuose namuose.

Puslapių 128, Kaina $1.00

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, 
kuomi maitintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą 
amžių. Įsigykite ją tuojau.

Puslapių 62, kaina 50c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdo
miais paveikslais. Labai įdomus pasiskaitymas.

Puslapių 240, Kaina $1.50

Pagerbkime ilgametį rašytoją skaitydami jo . 
raštus, pasinaudokime patys jo raštais apšvie- 
tos ir sveikatos atžvilgiais. Užsakymus prašo
me siųsti:

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
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dienei ir Kraptavičienei ir vi
soms kitoms moterims, prisi
dėjusioms materialiai ir pa
tarnavimu.

Beje, Jurgis Nausėda pasa
kė, kad daugelis nedalyvavę, 
kurie buvo pasižadėję. Gal 
dėl blogo oro. Mat, lijo ir 
šalo, takai ir keliai slidūs.

•Taigi per telefonus sureng
tas Palevičienės pagerbimui 
balius buvo sėkmingas. V. Zt

Baltimore, Md.
Ateinantis parengimas

Mūsų draugai-lės, gyvenan
tieji mieste bei užmiesčiuose, 
ne tik dirbti organizacijoje 
numato reikalą, bet taipgi 
retkarčiais savytarpyje pasi
linksminti.

Tokio pobūdžio vakaras yra 
rengiamas vasario 11 dieną, 

i Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 48-tos kp., Workman 
Hall, 2507 E. Madison St. 
Pradžia 7:30 v. vak. šis pa
rengimas yra kaipo atžymėji
mas mūsų organizacijos 25 
metų gyvavimo sukakties.I

Kaipo daug davusi nariams 
apšvietoje, taip finansiniai ji 
pilnai užsitarnauja mūsų vi
sų atsilankymo.

Kaip narius, taip pašalie
čius nuoširdžiai kviečiame da
lyvauti, 

i

Komisijos narė

iš Lietuvos
Universiteto auklėtinių- 

žurnalistų vakaras
VILNIUS.—Praėjusiais me

tais Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko vardo universitetas 
išleido antrąją žurnalistų lai
dą. Iš viso čia paruošti 39 
spaudos darbuotojai, kurie 
dabar dirba įvairiose respu
blikinių laikraščių bei žurna
lų Redakcijose, leidyklose, ra
joninių laikraščių redakcijose. 
Istorijos - filologijos fakulte
to žurnalistikos skyriuje šiuo 
metu ruošiamas gausus būrys 
busimųjų spaudos darbuoto
ju.

Įvyko universiteto auklėti-* 
nių-žurnalistų vakaras. Jame 
dalyvavo žurnalistikos >sky- 
riaus studentai, baigusieji šį 
skyrių, o taip pat respubliki
nių laikraščių bei žurnalų re
dakcijų, leidyklų atstovai, šio 
vakaro — susitikimo metu- pa
sisakė žurnalistikos katedros 
vedėjas J. Karosas, univėrsn 
teto prorektorius K. Mitro- 
polskis, respublikinių laikraš
čių ir žurnalų atstovai, baigu
sieji žurnalistikos skyrių A. 
Kadžiulis, D. Beinoraitė ir kt.

Po to buvo atlikta litera
tūrinė programa. Tiesa

Amatininkai, pajieškodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.
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* ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, ypač ••
❖ tų, kurios parduodamos už visai žmonišką kainą ir kurias pra- H
* dėję skaityti, skaitysite neatsikvėpdami, kol pabaigsite. $13.00 o
❖ VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK UŽ $5.00! Tuoj kiškite penkinę H 
4! į voką ir siųskite, nes tokia proga atsitinka rečiau, nei aukso klo- ’ J

i
dų atradimas. ' < 1

SAULES RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, nes myli, o J' 
nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 pusi., kaina $3.00. < •
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės) sako: skaitai mane, nes aš pa- J* 
rodau tau gyvenimą baisesnį, negu pats gyvenimas parodytų. < •

❖ 316 pusi., kaina $3.00. Iliustruota. !!
5* • •* ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi širdJes • • 
* rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skaitysi. 449 pusi. !!
4. kaina $4.00. Iliustruota, ' •
* ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sako: tik <. 
X mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios dalies darbus, ; • 
Ž vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį išlikimą. 652 pusi . «> 
? kieti viršeliai, kaina tik $3.00! J!

S
 VISOS 4 KNYGOS SYKIU tik už $5.00- Persiuntimo kaštus 

apmokame. Rašykite: Dr. ALG. MARGERIS, 3825 S. Ilalsted J J 
St., Chicago 8, Ill. ; J

b
«k
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LAISVES SPAUSTUVĖ DARO
BIZNIERIAM KALENDORIUS

I
iI

BIZNIERIAI — duokite savo kostumeriams ap
skritų metų atmintiną dovaną — GRAŽŲ KA
LENDORIŲ. Tai naudingiausias daiktas kos- 
tumeriui ir biznieriui

Kalendorius bizniui yra puikiausias pasiskelbi- 
mas, nes jis kasdiena kabo ant sienos šeimai 
prieš akis, kasdiena skaitomas jūsų vardas, ant
rašas ir telefonas. Ne tik jūsų kostumeriai, bet 
ir jų svečiai per kalendorių susipažįsta su jū
sų bizniu

Iš anksto užsisakykite kalendorius sekantiems 
metams. Dabar laikas užsisakyti dabar gausite z 
geriausią pasirinkimą paveikslų ir į laiką — 
PRIEŠ KALĖDAS — bus išpildytas jūsų užsa
kymas

Laisvės spaustuvė tinkamai patarnaus jums ka
lendorių reikalu, nes Laisvės spaustuvė turi di
delį pasirinkimą gražių paveikslų kalendoriams. 
Jūs turite pamatyti tuos paveikslus, kad įvertin
ti jų gražumą

Parašykite ar patelefonuokite Laisvei, o Laisvės 
atstovas greit pribus pas jumis su sampalais. 
Jus stebins turiningas pasirinkimas iš Laisvės 
sampalų paveikslų bei vaizdų kalendoriams

•

Prašome be atidėliojimo kreiptis:
LAISVE

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
Telefonas Virginia 9-1827

* '

3 pusi. Laisve (Liberty). Ketvirtad., Vasario )Feb.) 9, 1956



Hartford, Conn
Mirė Marijona Ramoškienė, 
dainininkės Birutės 
Ramoškaitės motina

Vasario 1 d. St. Francis li
goninėje. Hartfordo, mirė Ma- 
i i joną Ramoškienė, 68 metu 
amžiaus. Ji mirė nuo širdies 
smūgio. 1 lartforde ji išgyve
no 40 metų. Marijona Ra
moškienė — motina žymiosios 
dainininkės Birutos Ramoš
kaitės, kurios po vyru pavar
dė yra Mrs. Cyrus Mann ir 
kuri gyvena O 1 d T a p p a n

mo-

ii* 
E.

Velionė buvo pažangi 
teįis, priklausė Laisvės 
rui, Sūnų ir dukterų Draugys
tei if kitoms organizacijoms.

Nuliūdime liko dvi dul 
rys: Mrs. Cyrus Mann 
Mi's. Frederick Kenyon iš
Hartfordo; . sūnus Edwardas, 
esantis Panama Canal Zono
je; trys broliai, — Charles 
Lopatta, gyv. Baltimorėje, 
Anthony Lopatta, gyv. Toron
to, Kanadoje, ir Joseph Lopat
ta, gyv. Chicagoje; taipgi se
suo Miss Ann Lopatta.

Laidotuvės įvyko vasario 4 
dieną. Buvo daug gėlių ir 
daug žmonių. Išlydint palai
kus iš šermeninės, Ona Girai- 
tienė pasakė kalbą, o V. J. 
Valaitis kalbėjo kapinėse. 
Vėliau palydovai buvo 
kviesti į Lietuvių Namo 
drovės salę pietums.

Velionė buvo kilusi iš 
mo Padovinių, Daukšų para-1 
pijos, Marijampolės apskri-! 

, t i ės. Po tėvais pavardė —j
Lopata.

Lai būva Marijonai lengva 
šios šalies žemė!

pa-
Be li

Anthony Kishkiūnas

(Laisvės redakcija reiškia 
nuoširdžią užuojautą velionės 
Marijonos dukroms, sūnui, 
taipgi visiems artimiesiems. O 
jai pačiai 
b ės.’)

amžinos ra m y

New Haven, Conn
Mūsų naujienos

NewYorto^/^g/Inlot
Sveikinimai Laisvės

suvažiavimui
Per klaidą nebuvo pažy

mėta sveikinimuose suva
žiavimui, kad aukojo $10 
M. Simonavičius, iš Brook
lyno. Atsiprašome.

J. Banaitis iš Flushing
aukoj o 
buvusi
mą.

klaidingą paskelbi ft
O J. Skliutas, iš Worces- 

terio, praneša: “Sveikinto
jų sąraše nebuvo paminėta, 
kad J. M. Žukai aukojo $2. 
Labai atsiprašau Žukų už 
klaidą. Taipgi noriu iš gi
lumos širdies padėkoti vi
siems aukojusiems Laisvės 
dienraščiui. . . ”

Dar apie mažai žinoma 
vabaly gyvenimą ;

Šį sekmadienį įvyksiančioj) 
prelekcija tikrai bus skirtin
ga nuo kitų. Pasikalbėjus su 
prelegentu A. Gilmanu suži
nojau, kad jis pasiruošęs at
sakinėti net štai kokius klau
simus :

Ar daugelis žino vabzdžių 
i (insektų) kūno sudėtį-struk- 
į turą ? Įdomaujantiems jis ža- 
’ dėjo pasakyti, kiek kojų’ tu- 
: ri utėlė, kiek voras. Ai- vėžys

ar
Ar vabzdžiai turi nosį, akis, 

turi, tai kur?ausis? Jeigu 
O jeigu neturi, 
di, mato, užuodžia?

Prelekcija apie vabzdžius 
teiks karikatūristas, skulpto
rius ir tapybos menininkas, 
agrikultūros mokslo mėgėjas 
A. G ii manas.

Prelekcija įvyks vasario 12-

ditorijoje, Atlantic Avė. ir 
110th St., Richmond Hill. 
Įėjimas nemokamas. Visus

i j kviečia.
Floridą. Neseniai William , 
Zakevich su savo šeima išvy-1 
ko į Miami, o Kazys ir Anto- 
sė Šaliūnai išvyko dviem sa
vaitėm į St. Petersburgą.

Rengėjai

HARTFORD, CONN.
Mirus

M a ri j oi lai R amoškien ei
(LOPATAITEI)

Reiškiame gilią užuojautą mirusios dukroms Birūtai, 
Adelei, žentams, sūnui Edwardui, anūkams, drau
gams ir artimiesiems. Tegul Marijonai būna lengva 

ilsėtis šios šalies žemėje.

Sesuo O. LOPATAITĖ
Brolis V. K. LOPATA ir žmona

N. Y. valstija galėtų gauti 
pinigų žmonių reikalams

raščio Daily Worker 
Michael Singer tame 
tyje nurodinėja, kad

Angliškojo darbininkų dien- 
rašyto- 

laikraš- 
Albany 
virš bi

lijoną dolerių žmonių reika
lams patenkinti. Tie, iš ku
rių tie pinigai būtų paimti, nei 
vienas nenubankrūtuotų. Nie
kas dėl to nealktų.

Tie šaltiniai, sako jis, tai 
milžiniškos taksų nuolaidos, 
kokias davinėjo per 12 me
ti) valstijoje viešpatavusi bu
vusiojo gubernatoriaus Dew
ey valdžia.

Jis žymi, kad dėl tomis 
nuolaidomis atidavi n ė j i m o 
kompanijom $1,024,579,231 
susidarė mokyklų krizė, tapo 
užšaldytos elgetiškoje, stadi
joje valstijos darbininkų-ltar- 
nautojų algos, atitraukti tūks
tančiai dolerių nuo pašalpos 
varguomenės šeimoms, sutruk
dyta statyba ligoninių.

Toliau rašytojas įvardija 
vietas, kur tie pinigai randa
si, kaip juos reikėtų atgauti, 
kad galima būtų atsteigti 
valstijos žmonėms taip labai 
reikalingus patarnavimus.

Po miestą pasidairius Namą savininkams 
i 

Trečioji avė. jau beveik 1 
baigia atsikratyti savo senojo 
:r triukšmingojo iškeltojo ge- tos taksų ratos. j" 
ležinkelio — eleveiterio,» ku-1 informaciją matyti 
ris dabar jaui beveik nuardy- liuoti taksų nuostatą gali tai 
tas. Ta gatvė dabar visai pa- Į padaryti savo apskrities raš- 
keitė savo veidą: skendusi 
tamsoje, nešvari ir apleista, ji 
dabar pasirodo esanti plati, 
šviesos aplieta ir greit keičiasi 
ir pastatų veidas • 
pigių saliūnų ii' senienų 
tuvių atsidaj)o naujos užeigos, 
įmonės, daromi planai nau
jiems pastatams ir tt.

New Yorko nejudamo tur
to savininkams jau nustaty- 

Noi’intieji tą 
i ar ape-

■ tinėje pirm kovo 15-fos.

i NAACP tyrinėja butą I 1 !• 1 • • ••
ienorau- samdos diskriminaciją

Trys vaikėzai, važiuodami 
gatve, rankų darbo buože pa
grasino šaligatvyj stovinčiam 
policistui. Pastarajam tai ne
patiko ir jis pasivijęs vaikė
zus suėmė, nuvežė i policijos 
nuovadą. Pas vaikėzus 
ta daug muštynėms 
Dabar visi laukia jų

ras- 
įrankių. 

teismo.

Winchester Arms Co. dar
bininkai, kurie neseniai susi
organizavo i uniją, dabar pa
davė kompanijai reikalavimą, 
kad pakeltų darbininkams al
gas po 15 c. valandai ir kad 
palengvintų darbo sąlygas.

Labai žemy dar esama 
siuvyklose algų

Ruošiantis unijos viršininkų 
rinkimams embroidery darbi
ninkų lokalo 66-iojo (ILGWU) 
eiliniai nariai paskleidė lape
lį. Jame keliami aikštėn ūni- 
jistų pasiskundimai ir reika
lavimai būsimajai naujai val
dybai, o per ją ir samdyto
jams.

Pirmiausioje vietoj’e stato
mas algų priedo reikalas. Sa
ko, kad jų vidutinė (average) 
alga yra ■ 
įskaitant ir 
k amų jų to 
Bet imant 
algos labai
apsiuvinėtojų $26;
tojų $46; kai kurių kitų, įskai
tant darbo išnešiotojus ii' 

t rinkėjus šapose, po $32 ir 
1 savaitei.

Naujas veidas — naujas 
vardas, sako posakis. Miesto 
tvarkytojai nori tą posakį 
pritaikyti ir prie Trečios avė. 
Jiems atrodo, kad užvadinimas 
“Third avė.” jau ant visuo
met žmonių mintyse surištas 
su skurdžia, sena ir apleista 
gatve, o dabar, kuomet gat
vė atnaujinama ir atjaunina
ma, jai reikia ir naujo *vardo.
Bot koks tas naujas užvadini- ■ kaip nors panašiai, 
mas bus, iki šiol dar nedasi- 
galvota.

NAACP skyriai keliose 
Queens vietovėse, ypatingai 
Jamaicbje ir Flush inge, pra
veda tyrinėjimą, kaip negrai 
diskriminuojami butų samdy
me. Labiausiai tyrinėjami 
apart.mentiniai namai.

Tyrinėjimas pravedamas 
sekamu būdu: negrų porelė 
nusiunčiama į kokį nors priva
tinį apartmentų projektą. 
Jie bando samdyti butą. Pa
prastai jie gauna visokius aiš
kinimus — “Tas butas, kuris 
garsintas, jau išrenduotas” ar 

Paskui
NAACP į tą pačią vietą pa
siunčia baltą porelę. Ir tas 

i pats butas, kuris buvo “išren
duotas” (kai negrai atsiklau- 
sinėjo) pasirodo esąs laisvas 
rendavimui!

NAACP sako, kad tokių at- 
i sitikimų buvo šimtai.

Connecticut valstijoje labai 
baus tuos, kurie per greitai 
važiuoja. Būtų gerai, kad mū
sų geri draugai ir prieteliai 
prisilaikytų patvarkymų; ir
kad nereikėtų rūpintis tuo, i 
kas bus rytoj.

>56 savaitei. Tai 
aukščiausia apmo- 
amato mechanikų, 
atskirais amatais, 
mažos: karteliais 

išsiuvinė-'

SU-

LDS 16 kuopa laukia svečių 
ant pietų. Tai bus Užgavėnių 
pietūs. Įvyks kovo 12 d. Pa
šoksime ten ir gražiai pasikal- 

’ besime apie svarbius reikalus.

Mrs. C. Martin, apie 40 
pavojingai susižeidė galvą 
virtusi čiuožinėdama ant 
Central parke.

m., 
pa- 

ledo

Beje, miesto tėvai turi ir 
daugiau1 planų Trečiajai avė. 
Esą, visokie paradai, kurie 
dabar vyksta Penktojoje avė., 
bus perkelti į Trečiąją. Mat, 
turtingų 5th avė. krautuvių 
saviliinkai skundžiasi, kad tie 
paradai kenkia jų bizniui: 
turtingos poniutės, kurios pa
prastai atvažiuoja į tas ištai
gingas krautuves, parado 
nomis vengia ten atvykti, 
tektų perdaug maišytis 
“plebėjais,” prasčiokais,
rie atvyksta stovėti šaligat
viuose ir stebėti paradus...

Joe Uwanawich, brooklynie-1 
tis čigonų vadas, pasimokėjo 
$505 pabaudų už 52 trafiko 
tikietus.

die
nes 

su 
ku-

j vyks 
Errdi-

cott St.

Žymus advokatas 
gins Smitho aukas

Buvęs New Yorko apskri
ties prokuroro padėjėju John 
McKim Mintoh, ilgametis New 
Yorko advokatų organizacijos 
veiklus narys, sutiko ginti du 
te i s i a m u os i u s einant 
Aktu. Jis gins Fred 
William Norman.

Smith
Fine ir

Numatyta teismą 
kovo 12 Ai.

Kiti toje pat byloje teisia
mieji yra James E. Jackson, 
George Blake Charney, Alex
ander Trachtenberg, Mi's. Ma
rion Bach rack ir Sidney Stein.

pradėti

Jackie Gross, stambiojo 
gemblerio brolis, tapęs kito 
kalinio sumuštas Rikers salos 
kalėjime.

Laimėjo 26 savaites 
užtrukusį streiką

United Electrical unijos 
lokalas 475-as laimėjo streiką 
prieš International Projector

Darbininkai per savo uniją 
išsikovojo po 
drojo mokesčio 
landą ir po 10 
tai trejų metų 
goję. Taipgi

30 celitų ben- 
priedo per \a- 
centų kas me- 
kontrakto ei-1 
gavo unijinės

šapos sąlygas ir atsikratė fir
mos buvusių 
tams visokių 
prisakymų, 
k ė net 72.

Unijistai 
(samdanti
bandė panašią 
žyti taktiką, kaip kad 
ja ir Westinghouse 
prieš, tą pačią uniją,

iškeltų unijis- 
reikalavimų ir 

kurių skaičius sie-

sako, kad firma 
darbininkų) 

unijai sudau-.
varto
ti rm a

o taip
i pat ir prieš 1UE (CIO). Daug 
kartų bandė įvežti streiklau- 
žius. Išprovokavimui pikietų 
nuolat siuntinėjo viršininkus 
ir formanus per pikieto liniją.

i Tam nepavykus, kvietė AFL, 
' kad ji ten kurtų savo uniją.
Tačiau AFL savo atstovus at
siuntė ne streiką laužyti, bet 
į streikierių mitingą pareikš
ti solidarumą.

Streikieriams, kuriems būti
nai reikėjo, buvo teikiama pa
rama. Tam aukomis prisidė
jo lokalo tebedirbantieji na
riai ir kitos unijos. Streikic- 
riai išsilaikė vieningi.

Newyorkiete Mrs. Nancy 
Benton pareikalavo iš miesto 
ž500,000 atpildo už tai, kad 
jos sūnelis buvo mokykloje 
skiepytas Saiko skiepais be 
jos leidimo.

MATTHEW A 
BUYJEJS 
(BUYAUSKAS)

THE BALALAIKA
Symfonijos Orkestrą 

Alexander Kutin, direk. 
Pirmą sykj 4-tas aktas 

Koncerto formoj— 
Rimsky Korsakoff’o 

“SADKO”
Su Choru, žymiais solistais 

ir Orkestru.
CARNEGIE HALL

ŠEŠTAD., VASARIO 11 
Tikietus dabar galima gauti 
Box Office: 11.25; $1.75; $2; 
$2.50 ir $3 (taksai iškaityti). 
Arba rašykite: Rita Kutin, 

60 W. 8th St., N. Y. C.
Tel. SP.7-6198.

Susirinkimas
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. susirinkimas 
vasario 13 d., 7:30 V. v., 29

Visi nariai stengkitės da
lyvauti, išgirsite* kuopos delegato J. 
Skliuto raportą 
kų suvažiavimo, 
svarbių reikalų.

iš Laisvės dalinin-
Turime ir kitu

Kuopos Sekr.
(26-28)

PHILADELPHIA, PA.
LLD. 10 kuopos susirinkimas 

: jvyks šeštadieni, vasario (Feb.) 11 
; d., prasidės 7-tą vai, vakare, vieta 

1150 N. 4th St.
Visi nariai malonėkite atsilan

kyti laiku. Taipgi prašome ir mo
teris nepasilikti tą vakarą namie, 
nes valdyba lauks jūsų skaitlingai 
susirenkant.

Kurie 
duoklių už 
užsimokėti. 
Valdyba.

dar nesate užsimokėję
1956 metus, malonėkite

Tai iki pasimatymo.
(25-27)

Laisvė (Liberty) Ketvirtad., Vasario )Feb.) 9, 1956

New Yorko vidurinių mo
kyklų (high schools) moky
tojai susirinko ir tarėsi, kaip 
kovoti už aukštesnes algas. 
Eilinis vidurinės mokyklos 
mokytojas dabar uždirba ma
žiau. negu eilinis darbinin
kas.

Buvo kalbama apie streiko 
galimybes, bet mokytojams 
streikuoti u ž d rausta New 
Yorko valstijoje. Tad,— mo
kytojai nutarė vesti kaip ir 
“pusiau-streiką”: jie dėstys 
pamokose, bet neužsiims jo
kiais mokykliniais dalykais 
po darbo valandų.

Paprastai, vidurinių, moky-J 
klų mokytojai turi nemažai 
darbo ir po pamokų.. Jie va
dovauja visokiems mokinių 
klubams, dalyvauja sporte su

mokiniais, padeda atsiliku
sioms mokiniams specialėse 
popietinėse klasėse, padeda 
mokiniams pastatyti veikalus, 
surengti koncertus, organizuo
ti, orkestrus, ir taip toliau.

Dabar mokytojai nutarė, 
kad visokia tokia veiklą boi
kotuos — kad parodyti mo
kyklų tarybai, jog jie nepa
tenkinti savo algomis. Beje, 
daugelis mokytojų sako, kad 
jie tokioje veikloj,e dabar net 
norėdami negalėtų dalyvauti, 
nes jie po mokyklos dirba ir 
kitur: gazolino stotyse, A & P 
krautuvėse, kaip sargai ir tt., 
kad išmaitinti savo šeimynas.

Newyorkieciai vakarais ga
li klausytis dviejų radijo pro
gramų, kurias perduoda uni
jos. WABC stotis 7 valandą 
vakaro perduoda Edward P. 
Morgano žinių pranešimus ir 
komentarus, o 10 vai. vakaro 
John Vandercooko panašią 
programą. Jas išlaiko AFL 
CIO. %

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N, J.

MArket 2-5172

Uostininkams nori 
įvesti ragangaudystę

Ponas G. P. Schmidt, ne
oficialus Waterfront komisi
jos pirmininkas, praėjusį pir
madienį pasišaukęs pas save 
kai kuriuos asmenis įtikinėjo, 
kad reikia uoste vykdyti va
ga n gaud y.stę.

Nors mažai teturėjo klausy
tojų (‘atėjo pora Jaivakrovių, 
o samdytojai visai nepasiro
dė liudyti), jis tikrino, kad 
uoste esą komunistų. Prieš 
įtartus komunistais jis varto
siąs liudytojų parodymus (bet: 
tų, liudytojų laivakroviams ne-< 
pasakė).

Jis siūlė prašalinti iš darbų kęsti. y Jos dabar gauna $1? 
visus pasinaudojančius Jung- už dieną.
tinių Valstijų
P e n k tu o j u A m en d m e n tir.

NEW YORK
HELP WANTED MALE

Į Reikalingas jaunas vyras, supran
tantis vokiškai. Taipgi su noru 
pakilti raštinės darbe. Firma im
portuoja mašinas. Kreipdamiesi 
praneškite savo militarišką stovį. 
Skambinkite: Watkins 4-6970. Ar 
rašykite: Box F-8, Room 830, 11 
W. 42nd SI., N. Y. C.

(27-29)

Padienės slaugės nori 
pakėlimo mokesties

Coney Island ligoninėje dir
bančios slaugės kreipėsi i li
goninės viršininkus ir miesto 
valdininkus, prašo pakelti mo-

Prašo mokėti tiek, 
Konstitucijos ; kiek mokama nuolat ten dir

bančioms, pastovioms slau- 
kad areštuoti pikieto gėms, po $15.50 už dieną.

šios slaugės tebėra neorga
nizuotos, jos visos rašė po at
skirą laišką.

.metu unijistai turi būti nu
bausti.

Uoste turis būti išsaugotas 
unijistams pritaikytas streik- 
laužiškasis priešdarbininkiš- 
kas Taft-Hartley Aktas.

Moses užgyrė laikinąjį pla- 
ną-pasiūlymą statyti naują 
sporto centrą Brooklyno Fort 
Greene distrikte, arti miesto 
ir biznio centrų. Ten gyve
nantieji žmonės turės išsikel
ti i tolesnius miesto užkam
pius.

Brook lyne planuoja statyti 
naują sporto aikštę. Vieta /nu
matyta arčiau miesto centro 
ir didžiųjų subways, taipgi 
Long Island geležinkelių m£z- 
gų. Gal bus tarp DeK/alb 
Avė. ii* Sterling PI.

Newark, N. J

Poros valandų laikotarpiu 
tarp nakties ir ankstyvo ryto 
vagys išnešę iš uždaro bran
gaus restaurano miesto cen
tre $15,000, kurie buvę su
jaukti šeštadienį.

TONY’S
UP-TO-DATE

ARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas

06 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. ¥.

Qeral Patyręs Barberii

39-tas Metinis

Banketą# ir Koncertas
Paramai Rusų progresyvio dienraščio

Russki Golos
Rengia laikraščio Russki Golos skaitytojai
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UKRAINIAN HOME

59 Bcaeon St., Newark, N. J.

Nuoširdžiai kviečiame į savo banketą lietuvius. At
eikite pamatyti gražios programos ir pasinaudoti 

kitais malonumais.

Įvyks sekmadieni, 1:30 vai. popiet
Išanksto Įsigykite bilietus, kaina $3.50.

Bilietai gaunami 57 Beacon St. Matykite H. Pilutik.

Medaus Pagelba Šalčiuose

Slogų pergalėjimui ir apsisaugojimui nuo slogų 
yra naudinga gerti arbatą su medumi. Arbata 
su medumi atšildo kūną, o skystimas bendrai 
yra naudingas kūno valymui.

Laisvės įstaigoje galite gauti garsiojo bitininko 
Končiaus medaus. Šviesus, liepų žiedų medus. 
Turime sucukrėjusio ir skysto tos pačios rūšies.

Kvorta $1.25, Puse Galiono $2.50
Kitur nesiunčiame. Tik užėję galite gauti

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNĄ
Nors kartą susilaukėme savo kalboje žodyną. Išleistas Lietuvoje. Didelė 
knyga, stipriais apdarais. Tai naudingiausias dalykas turėti savo na
muose, ypač tiems, kurie rašo spaudai ir kitais reikalais.

Kaina $5.50. Persiuntimą Apmokame
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

r

Gaunamas Laisves Knygyne, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N




