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KRISLAI
Nedarbo šmėkla 
Jie turi laimėti 
XX suvažiavimas

Rašo R. Mizara

Automobilių pramonėje reiš
kiasi nedarbas. Chrysler ir 
l'ord kompanijos paleido apie 
• 10,000 darbininkų. Jie paleis
ti, sako, laikinai, bet kada jie j 
bus grąžinti i darbus, nieks j 
nežino.

Į 
Automobilių' kompani jos 

šiuo tarpu viena per kitą 
stengiasi .juo labiau rekla
muotis per radiją, per tele- 
\izija, per spaudą. Bet pir
kėjų neatsiranda tiek, kiek 
jos pageidauja, ir gana!

O neatsiranda dėl to, kad 
darbo žmonės neturi pinigų.

Daug žmonių pirkosi auto
mobilius “ant išmokėjimų.” 
Jie prasiskolinę bilijonais do-j 
Joriu.

Tegu bus paleista iš darbo 
koks milijonas kitas darbinin
kų ir tuojau pamatytume 
baisią depresiją.

Amerikiečiai įpratę pirkti 
daiktus bargan. Kol dirba, jie

* šiaip taip savo “bilas’.’ apsi
moka. Kaip greit būtų paleis
ti iš darbo, taip greit nebe
galėtų mokėti skolų. Galima 
Įsivaizduoti, ką visa tai reikš
tų .'

West i ngh ouse korporac i j os 
darbininkai dar vis tebestrei- 
kuoja. Samdytojai atsisako 
išpildyti streikininkų reikala
vimus ir tiek!

». Kai kur įvyko tarp streiki- 
, ninku ii- policijos susirėmimai.

Antai, Columbus, Ohio, 47 
streikininkai teismo buvo nu
teisti kalėti už tai, kad jie 
pikietavo fabrikus. Kompani
ja tuojau pasiskubino ir pa
reiškė: nuteistieji yra išme
tami iš darbo “ant visados.”

Bet nusiminti dėl to neten
ka: kai streikas bus laimėtas, 
tai ir nuteistieji turės būti pri
imti atgal darban.

Šiuos žodžius rašant Mask
voje prasideda XX Tarybą1 
Ssjungos Komunistų partijos 
suvažiavimas.

Tai bus pirmas suvažiavi
mas, įvykęs po J. Stalino mir
ties. • 1

Partija turi apie 8,000,000 
narių. Tai milžiniška orga
nizacija, stovinti didžiulės ša
lies priešakyje.

f Na, o Komunistinio jaunimo 
sąjungoje yra keliolika mili
jonų narių. Iš tos sąjungos 
daugelis jaunesnio amžiaus 
žmonių pereina į Komunistų 
partiją.

Didelė šalis, didelė darbo 
žmonių partija, dideli jai ir 
uždaviniai, šalies ekonomika, 
mokslas, kultūra nepaprastai 
kyla, plečiasi, žengia pirmyn. 
Visa tai sudaro naujas pro
blemas partijai, stovinčiai 
220,000,000 žmonių priešaky.

Dėl to ir šis suvažiavimas 
turi didžiausios reikšmės vi- 

Tsoms tarybinėms respubli
koms. Netiesiogiai jis turi

UNIJOS REIKALAUS ALGŲ PAKĖLIMO, ŠIAIS METAISX'

Prasidėjo Sovietų
S t e b ė t o j a i s s u važi avime 

dalyvavo žvmūs užsienio *
darbininkų partijų vadai

Maskva. — Atsidarė dvi
dešimtas Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos suva
žiavimas. Jame dalyvauja 
apie 1,500 delegatų iš visų 
TSRS respublikų, atstovau
jantieji 8 milijonus K. P. 
narių.

Suvažiavimas vyksta 
Kremliaus didžiųjų rūmų 
salėje.

Suvažiavimo proga Mas
kva papuošta raudonomis 
vėliavomis ir mieste vy
rauja šventadieniška nuo
taika.

Apart pačių delegatų, su
važiavime kaip stebėtojai 
dalyvauja atstovai nuo 40 
užsienio kraštų darbinin
kiškų partijų. Atvyko 
Francūzijos Thorezas ir 
Duclos, Italijos Togliatti,

Alabamos “Baltųjų piliečiu” 
taryba teisina riaušininkus
Birmingham, Ala. —Vie

tinės “Baltųjų piliečių ta
rybos” galva John H. Whit
ney pareiškė, kad riaušės, 
kurios buvo pravestos Ala
bamos universitete Tusca- 
loosoje, buvo “pilnai patei
sinamos ir reikalingos.” 
Kaip yra žinoma, universi
teto vadovai paklausė riau
šininkų ir išmetė iš mokyk
los pirmą ten priimtą neg
rę studentę Autherine Lu
cy.

Whitney atvirai sakė, 
kad “riaušės yra reikalin
gos. Jeigu įstatymai eina 
prieš mus, mes turime eiti 
prieš' Įstatymus.”

reikšmės ir viso pasaulio dir
bantiesiems.

/ __ ._

/ Praėjusį mėnesį Vilniuje 
įlyl<o Lietuvos Komunistų 
partijos IX-asis suvažiavimas. 
J ik sprendė Lietuvos respubli
kos gyvybinius reikalus.

Apie jį mes kol kas nedaug 
tegavome žinių. Vienas da
lykas aiškus: A. Sniečkus ir 
Niunka, tarp kitų, pasiliko 
LKP sekretoriais.

Buvo išrinktas naujas Cen
tro Komitetas; nustatytos gai
rės Lietuvos žmonių gerbū
viui kelti.

Kurie dar neperskaitėte J. 
Šimkaus laiško, tūpusio Lais
vėje; vasario 14 d., būtinai 
perskaitykite. Jis labai daug 
pasako apie tai, kas yra ir 
kas bus mūsą tėvų žemėje.

K. P. suvažiavimas;
D................................ ................................................................ ...........................................................

Britanijos valdžia nepatenkinta
Maclean-Burgess pasiaiškinimais

•Britanijos Harry Politt, 
Kinijos Čou Teh ir atstovai 
nuo Vokietijos Komunistų 
partijos (Vakarų), Suvie
nytos socialistų partijos 
(Rytų), Lenkijos PPR 
(Darbininkų partijos), nuo 
Lotynų Amerikos kom. 
partijų, iš Azijos, Afrikos 
ir 1.1.

Suvažiavime pirmą ir 
pagrindinį politinį raportą 
padarė partijos generalinis 
sekretorius Nikita Chruš
čiovas. Premjeras Bulgani
nas padarė raportą apie a- 
teinantį penkerių metų pla
ną. Apie tą planą per mėne
sius buvo vedamos diskusi
jos kiekvienoje tarybinėje 
įmonėje, fabrike, įstaigoje, 
kolūkyje ir mokykloje.

Sevilijos studentai reiškė 
solidarumą Madrido kolegom

Madridas, — Iš Sevilijos 
ateinia žinios, kad tenykš
čio universiteto studentai 
surengė demonstracijas, 
kuriose solidarizavosi su 
madridiečiais studentais. 
Jie dideliame lauže degino 
frankistinius laikraščius 
ir šaukė obalsius prieš 
Franco.

Falangistas fašistas Pe
rez, kuris tapo sužeistas 
susirėmime su studentais, 
dar tebeguli be sąmonės 
Madrido ligoninėje. Fran- 
kistai stengiasi padaryti iš 
jo kankinį. Spausdinamos 
jo fotografijos, ligoninėje 
jį aplankė beveik visas mi
nistrų kabinetas ir t. t.

Valdžia uždarė studentų 
klubą “Tiempo Nuevo” 
(“Naujieji Laikai”), saky
dama, kad jis pasidarė “ko
munistu lizdu.” v

Pittsburghas. — Miesto 
taryba priėmė savo nariu 
pirmą moterį: Mrs. s Irma 
D’Ascenzo. Ji tapo įtrauk
ta miesto tarybom kai kitas 
narys, E. M. Schifano, tapo 
išrinktas teisėju.

Zsa Zsa graikų deive?
Phoenix, Ariz. — Graikų 

fraternalė organizacija A- 
hepa savo suvažiavime ė- 
mėsi nutarti, kuri Holly- 
woodo aktore yra pana
šiausia į Graikijos senovi
nę deivę. Ir jie priėjo išva
dos, kad tokia yra Zsa Zsa 
Gabor, kadangi ji “savo 
klasikiniu grožiu, figūra ir 
judesiais į deivę panašiau
sia.”

Londonas. — Užsienio 
reikalų ministras Selwyn 
Lloyd sakė, kad Tarybų Są
jungos valdžia nepatenkin
ta aiškinimais apie McLean 
i-r Burgess. Kaip yra žino
ma, tie du Britanijos eks- 
diplomatai, kurie dabar 
gyvena Tarybų Sąjungoje, 
priėmė spaudos atstovus ir 
paaiškino, kad jie penkeri 
metai atgal perėjo Tarybų

Maskva Įspėjo 
nesiųst jėgų Į 
Artimus Rvtiis 

aY

Maskva. — Tarybų Są
junga įspėjo Britaniją ir 
Jungtines Valstijas nesiųs
ti karinių pajėgų į Arti
muosius Rytus. Tokių pajė
gų pasiuntimas, sako Tary
bų Sąjunga, būtų agresin
gas žygis, kenksmingas pa
saulinei taikai ir laužantis 
Jungtinių Tautų principus. 
TSRS užsienio reikalų mi
nisterija išleido pareiški
mą, kuris yra lyg atsaky
mas i Eisenhowerio ir Ede
no skelbimą, kad jankiai ir 
britai yra pasirengę siųsti 
karines jėgas į Artimuosius 
Rytus. Ike ir Edenas savo 
bendrame pareiškime sakė, 
kad jie siųstu jėgas, padė
ties stabilizavimui.

Sovietai sako, kad jie 
kreiptųsi su skundu i J. T. 
Saugumo tarybą, jeigu a- 
merikiečiai ir britai tikrai 
užsimanytų siųsti savo-ka
rines jėgas kur nors į Jor
daną, Iraką, Arabiją arba 
kitą Artimųjų Rytų šalį.

Iš Japonijos paklydęs’ 
balionas virš Sibiro...
Tokyo. — Amerikos lai

vyno pareigūnai paskelbė, 
kad vienas laivyno aviaci
jos paleistas balionas da
bar randasi aukštai virš Si
biro. Esą, tas balonas turė
jo skraidyti skirtinga kryp
timi, bet netikėtas priešin
gas vėjas jį nunešė virš Si
biro.

Kadangi balionai turi ra
dijo įtaisus, tai jie siunčia 
signalus, kur randasi, nors 
balione žmonių nėra. Tokiu 
būdu stotys, iš kur tie ba
lionai paleidžiami, visuomet 
žino, kur jie randasi.

(Stebėtojai sako, kad lai
vynas pasiskubino pranešti 
apie baliono buvimą virš 
Sibiro prieš tai, kaip So
vietai pareiškia protestą).

Deli. — Indija pasiuntė 
draugišką karinę misiją, 
kuri Egypte praleis 15 die
nu, v

Kolonistai kalba net 
apie sukilimą Alžyre
Alžyras. — Reakciniai 

francūzų kolonistai Alžyre 
kalba net apie sukilimą 
prieš pačią Francūziją, a- 
pie atsimetimą nuo jos. 
Ultrareakcinės jų organi
zacijos sako, kad vietiniai 
kolonistai galėtų “patys su
valdyti alžyriečius-arabus,” 
atsimesti nuo Francūzijos, 
jeigu ta nutartų sutikti su 
alžyriečių-arabų autono
mijos arba nepriklausomy
bės reikalavimais.

Ultra-reakciniai kolonis
tai, kurie susidaro vyriau
siai iš žemvaldžių ir turtin
gų pirklių bei kai kurių 
policijos pareigūnų, skaito 
Molleto valdžią beveik ’’iš
davikiška.

A.F.L.-C.LO. taryba nutarė 
taipgi tęsti kovą už $1.25 
valandai minim aiišką algą

Sąjungon, kad darbuotis už 
taiką.

Lloyd sakė, kad Britani
ja pakartotinai klausinė
jo Tarybų Sąjungos apie 
tuodu britu, bet niekad ne
gavo patenkinančio atsaky
mo. Esą, Molotovas ir 
Chruščiovas dar tik keli 
mėnesiai atgal tikrino, kad 
Sovietai nieko nežino apie 
McClean ir Burgess.

' Unijos smerkė 
j Steven šoną nž 

‘laipsniškumą’
Detroitas. — AFL-CIO 

Civiliniu teisiu ir laisvių 
komiteto sekretorius Emil 
Mazey pasmerkė Stevenso- 
ną už jo pasisakymą, kad 
rasistinę segregaciją gali
ma panaikinti tik “atsar
giai ir laipsniškai.” Mazey 
tą savo nuomonę išreiškė 
kalbėdamas Nacionalės ad
vokatų gildijos suvažiavi
me.

Kelios dienos anksčiau 
Reutheris irgi pasmerkė 
Stevensono nusistatymą. Jį 
taipgi pasmerkė keli auto- 
darbininkų unijos vadai.

Mazey taipgi sakė, kad 
senatorius Eastlandas fak- 
tinai yra kukluksas, nes 
taip vadinamos Baltųjų pi
liečių tarybos yra ne kas 
kitas, kaip dabartinės KKK 
organizacijos.

Miami. — AFL-CIO pild- 
i tarybos posėdis išleido e- 
| konominį raportą, kurio 
I svarbiausias punktas yra 
algų pakėlimas. Taryba, 
kuri kalba 15 milijonų or
ganizuotų darbininkų var
du, sako, kad pagrindinėse 
pramonėse algos turės būti 
šiais metais žymiai pakel
tos ir unijos už tokį pakėli
mą kovos.

Jeigu algos nebus pakel
tos, sako unijos, darbo žmo
nių pirkimo pajėgumas ma- 

! žės ir mažai gaminių parsi- 
j duos, kas savo ruožtu su
kels didesni nedarbą.

AFL-CIO taryba taipgi 
I nutarė tęsti kovą už $1.2,5 
minimalę algą. Dabar mini- 
malė alga yra 75 centai va
landai. Kovo pirmą galion 
įeis įstatymas, kuris reika
lauja, kad minimališka alga 
būtu nemažesnė vieno do
lerio. Bet tas unijų nepa
tenkina — jos nurodo, kad

Indonezija nutraukė visas 
derybas su olandų valdžia
Jakartą. — Indonezijos 

valdžia nutarė nutraukti 
visas derybas su Olandija. 
Informacijos reikalų mi
nistras Makmuras paskel
bė, kad Indonezija dėjo vi
sas pastangas susitarti su 
Olandija, bet olandai nero
dė nuoširdumo.

Kaip yra žinoma, Indone
zija iki praeito karo buvo 
Olandijos kolonija, o 1945 
metais indonezai pradėjo 
ginkluotą kovą, kad iškrap- 

| štyti olandiškus okupantus 
iš savo krašto. 1949 metais 
Olandija buvo priversta 
pripažinti Indonezijai ne
priklausomybę, bet tam tik
ri speciališki ryšiai tarp 
abiejų kraštų liko iki šios 
dienos.

Indonezija dabar reika
lauja, kad Olandija pasi
trauktu ir iš Iriano arba 
Vakarų Naujosios Gvinė
jos, bet olandai atsisako 
tai daryti.

Indonezija dabar pas
kelbs baigtomis visokias 
prekybines, finansines ir 
kultūrines sutartis., kurias 
turi su savo buvusia val
dytoja Olandija.

Studentai susirėmė su 
policija Kubos Havanoj
Havana. — Policija ban

dė išvaikyti minią studen
tų, kurie bandė padėti vai
niką vietoje, kur trys metai 
atgal tapo nušautas stu
dentas Ruben Batista. Po
licija lazdomis sužeidė ke- 
lioliką studentų, o du poli
cininkai tapo sužeis-ti pisto
letų šūviais.

prie dabartinio brangumo 
doleris valandai yra toli 
nepakankama pragyveni
mui.

Taryba taipgi nutarė da
ryti konkretiškesnius žing
snius link dar neorganizuo
tų darbiniu, organizavimo. 
Visų pirma nutarta bandyti 
panaikinti jurisdikcinius 
ginčus tarp paralelinių uni
jų, ypatingai tarp tos pa
čios industrijos unijų, kur 
anksčiau prie CIO ir AFL 
priklausiusios unijos dar 
tebeveikia atskirai.

Taipgi pasisakyta už fe- 
deralinę pagalbą mokyk
loms.

Lamberstville, N. J. —Du 
broliai, negrai Alvin ir Ver
non Gatli, sako, kad jie su
rado penkių milijonų dole
rių vertės uraniumo netoli 
čia, tik apie 60 mylių nuo 
New Yorko.

Fašistinės riaušės rodo, kad 
reikalingas Liaudies frontas

Paryžius. — Francūzijos 
komunistų organas l’Hu- 
manite” sako, kad fašisti
nės riaušės, kurios įvyko 
praeitą savaitgalį, rodo, 
kad Liaudies frontas da
bar būtinai reikalingas. Ko
munistų laikraštis nurodo, 
kad padėtis dabartiniu lai
ku daugeliu atžvilgių pana
ši į 1936 • metų, kuomet 
“Ugninio Kryžiaus.” fašis
tiniai riaušininkai bandė 
užvaldyti gatves. Tik vie
ningas liaudiškas frontas 
įstengė jiems pastoti kelią.

“l’Humanite” sako, kad 
daugelis Socialistų parti
jos vietinių skyrių savo su
sirinkimuose diskusuoja 
vieningo fronto klausimą 
ir už jį pasisako.

Montgomery, Ala. — A- 
pie 200 negrų ir pažanges
nių baltųjų vadų dalyvavo 
bendroje konferencijoje, 
kurioje buvo tartasi, kaip 
pastoti kelią rasistiniam te
rorui. Konferencijoje daly
vavo ir Alabamos AFL-CIO 
vadai Carl Griffin ir James 
Battles.

Porto Alegre, Brazilija, 
i — Potvyniuose paskendo 
110 žmonių. Potvyniai užlie- 
j jo didelius plotus. Pelotas. 
i upės vanduo pralaužė šliu
žus ir išsiliejo po plačią te
ritoriją. i

Santiago. — Lengvas že
mės drebėjimas buvo jau
čiamas Valparaiso srityje, 
Čilėje. Niekas nenukentėjo.

ORAS NEW YORKE 
Gali būti lietaus
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1955 m. gruodžio 28 d. su
kako 10 metu, kai mirė vie
nas žymiausiųjų Amerikos ra
šytojų — Theodore Dreiseris. 
Ta proga buvęs pietamerikie- 
tis žurnalistas, A. Vaivutskas, 
kuris šiuo metu gyvena Vil
niuje, parašė Lietuvos spau
doje apie Dreiseri straipsnį. 
Kadangi mes nebuvome nieko 

j apie to rašytojo mirties su- 
j l.aktį pirmiau rašę, tai žemiau 
■ p a d u o d a m e A. Vaivutsko 
į straipsnį, paimtą iš Lietuvos 
spaudos.— Red.

visuomet buvo vyraujančiu 
mano gyvenimo principu. Ma
no gyvenimo ir darbo logikos 
principas tuo būdu mane ve
da prie įstojimo į Komunistų 
partiją.”

ryškus įrodymas, kaip mūsų 
dienomis geriausios užsienio 
meninės pajėgos savo plunks
ną, savo kūrybą pajungia de
mokratijos, taikos ir huma
nizmo interesams.

MOTERŲ KAMPELIS
Dainininkės apie Lietuvos

operą

APSIGALVOJIMAS
SAVAITĘ prezidentas Eisenhoweris išvyksta į 

Georgia valstiją poilsiui. Ten būdamas (apie porą sa
vaičių), prezidentas gerai apsigalvos dėl to, ką daryti: 
apsiimti kandidatu dar vienam terminui ar neapsiimti?

Be abejojimo, tai svarbus klausimas. Mūsų šalies 
prezidento pareigos nėra lengvos, ypatingai Eisenhowe- 
rio, kaip prezidento, darbas sunkus.

Na, o neseniai Eisenhoweris buvo sunkiai susirgęs, 
gavo širdies ataką, pavojingą ligą. Iš jos jis išsigydė 
tiek, kad šiandien gali ir vėl savo pareigas eiti.

Praėjusią savaitę jis buvo ligoninėje, kurioje buvo jam 
padaryta visapusiška sveikatos diagnozė. Širdies ligų 
specialistai ji labai gerai ištyrė. Ką jie jam sakė dėl 
apsiėmimo būti kandidatu kitam prezidentystės termi
nui, nežinome. Be to. prezidentas andai tarė, kad, nežiū
rint, ką sakys specialistai, jis apsiėmimo ar neapsiėmimo 
klausimą pats spręs ir savo žodį tars vasario pabaigoje.

Ką prezidentas tuo reikalu pasakys, liekasi palaukti 
ir pamatyti.

- Gyvenau tada Lotynų Ame- 
; l ikoje, ir tartum šiandien pri
simenu du įvykius iš 1945 me
tų, kurie susiję su T. Draize- 

i rio vardu*. Tų metų liepos 20 
: d. Draizeris paraše JAV Ko- 
i munistų partijos generaliniam 
sekretoriui Fosteriui laišką, 
prašydamas jį priimti į Ko
mu n istų 
taisyklė, 
spaudos 
k į visai

kapitalistinės 
ivy-

činė 
pra

am er i kie'- 
komunistų

Teodoras Draizeris gimė 
1871 m. rugpjūčio 27 d. Indi
anos valstijoje. Jo tėvas buvo 
vokietis emigrantas, audėjas, 
motina — čekoslovakų kilmes 
amerikietė. Draizerių šeimo
je buvo 13 vaikų. Teodoras— 
dvyliktasis, u Nepaprastai var
gingai gyvenę ši gausi šeima. 
Teodorui iš pat jaunų dienų 
teko dirbti įvairiausius dar
bus. Mokslą jis pasiekė sava
rankiškai besimokydamas. Ta
čiau jį traukte traukė bele
tristika, susižavėjęs jis per
skaitė Tolstojaus, Dikenso, 
Šekspyro, Defo, Fildingo, vė
liau Čechovo, Gogolio, Gorkio 
raštus.

MŪSŲ NUOMONE, pavojus susidaro iš sekamo: kai 
kurie republikonai lyderiai nori, kad Eisenhoweris būti
nai apsiimtų kandidatuoti, net jeigu jis ir nemano išbū
ti ketverius metus prezidentu. Jie, republikonai, žino, 
kad Eisenhoweris yra populiarus, kad jis yra tvirčiausia 
kazyrė jų rankose. Todėl jie mano šitaip: tegu Eisen
howeris apsiima būti kandidatu, net jei jis nėra pilnai 
sveikas. Prie Eisenhowerio (vice-prezidentu) turėtų bū
ti pastatytas dabartinis vice-prezidentas Nixonas. Kai 
Eisenhoweris bus išrinktas, tegu jis tuomet rezignuos, 
o prezidentu, savaime suprantama, pasiliks Nixonas.

Taip samprotauja ypatingai dešinieji republikonai, įsi
kibę į Nixono skvernus žmonės.

Jeigu prezidentas, apsigalvodamas, prieitų tokios nuo
monės, tai, savaime aišku, būtų labai bloga. Visiems ži
noma, kad Nixonas tai ne Eisenhoweris. Jeigu jis būtų 
pastatytas šalies prezidentu netiesioginiai, tokiais bū
dais, kokius siūlo dešinieji republikonai, tuomet būtų la
bai bloga.

partijos gretas. Kaip 
dalis

apie šį reikšmės 
nutylėjo. Tačiau

dalis — tiesiog isteriškai 
šūkaloti, plūsti, siųsti 
keiksmus įžymiojo 
čių rašytojo ir
vardu. Kitas momentas — kai 
1915 m. gruodžio 28 d. Drai
zeris, sulaukęs 71 metų, mirė.

i Tik kai kurie buržuaziniai 
Į laikraščiai išspausdino pačiu 
I smulkiausiu šriftu ir pačioje 
i nežymiausioje vietoje žinutę 
apie rašytojo mirtį. Reakcin- 

• giesiems Amerikos sluoks- 
i niarns T. Draizerio kūryba bu- 
i vo priešiška, ji buvo prieš 
Įjuos nukreipta. Apie Ameri
kos imperialistus Draizeris pa
sakojo teisybę, demaskuoda
mas reakciją su jos veidmai
niškumu, išsigimimu, vilkiš
kais įstatymais.

į Čikagą atvykęs, Draizeris 
gauna darbo redakcijoje re
porteriu. Jam te/nka klajoti 
miesto gatvėmis renkant ži
nias apie įvykusias peštynes 
karčiamose, apie žmogžudys
tes, streikininkų suėmimus, 
gangsterių užpuolimus ir apie 
kitus policinės kronikos nuo
tykius. Toks žurnaiisto-kia- 
jūno darbas Draizeriui pa
laipsniui atskleidžia tikrąjį 
amerikoniškojo gyvenimo pa
saulį: iš vienos pusės jis pa-

T. Draizerio kūrinius aukš
tai vertino Amerikos ir viso 
pasaulio paprastieji žmonės. 
Jie džiugiai sutiko nuoširdų, 
drąsų ir tvirtą Draizerio pa-

partijos eiles. į kompartiją 
atėjo įžymiausias, talentin-

ISPANIJOJE
TOJI DEMONSTRACIJA, kurią neseniai suruošė 

Madrido universiteto studentai prieš falangistus (fašis
tus). nebuvo menkas dalykas.

Studentu demonstracija Madride buvo atspindys pla
taus anti-fašistinio sąjūdžio visoje Ispanijoje.

Anti-fašistinis, anti-frankinis judėjimas Ispanijoje ple
čiasi, tvirtėja. Ne visur jis turi tą pačią išvaizdą, ne visur 
anti fašistai veikia pagal tą patį brėžinį, bet jie veikia.

Falangistai, aišku, paskelbė, būk Madrido universiteto 
studentų demonstracija buvusi “komunistų darbas.” Ga
limas daiktas, kad komunistai “prikišo prie jos savo 
rankas,” bet tai ne visa pasako. Tai parodo, kad Ispani
jos liaudis pagaliau rimtai ryžtasi nuversti nuo sosto 
budelį Franco.

Šiemet sukaks lygiai 20 metų, kai Ispanijoje prasidėjo 
civilinis karas, kuriame ne vienas ir amerikietis padėjo 
savo gyvybę, begindamas respubliką. Padedamas Hitle- 

vrio ir Mussolinio, Franko laimėjo, daug anti-fašistų buvo 
išžudyta, bet tai nereiškė, kad anti-fašistinis judėjimas 
Ispanijoje yra užgniaužtas visam. Kad taip nėra, rodo ir 
Madrido universiteto studentų išstojimai.

Anksčiau ar vėliau fašistų diktatūra Ispanijoje bus 
parblokšta ir liaudis vėl sugrįs laimėtoja. Tai yra neiš
vengiama.

rikos rašytojas, taurus huma
nistas, didelis menininkas. Jo 
realistiniai romanai gausiai 
paplito plačiosiose liaudies 
masėse. Draizerio “Ameriko
niškoji tragedija” ne tik išpo
puliarino šio rašytojo vardą, 
bet ir padėjo pažinti kapita
listinę Ameriką, kurios mono
polijos tartum devynkojis tu
ri aprėpęs daugiau ar mažiau 
išsivyčiusias Lotynų Amerikos 
šalis. Draizerio pavaizduotos 
milijardierių Amerikos reži
mą žiauriai patyru Gvatema
los ir Panamos darbo žmones, 
Kolombijos kavos plantacijų 
valstiečiai ir Bolivijos bei Či
lės kalnakasiai, Paragvajaus 
ir Brazilijos darbo žmonės. 
Štai kodėl Draizeris taip sti
priai veikė Lotynų Amerikos 

j šalių liaudies mases jų kovo
je prieš imperialistų kėslus, 
už nacionalinę nepriklauso
mybę. už tikrąją demokratiją.

NEMOKĖTI
VAKARŲ VOKIETIJOS valdžia nutarė nemokėti A- 

merikai, Anglijai ir Francūzijai už palaikymą kariuo
menių dalinių Vokietijoje.

Bonno valdžia sutinka duoti tiems kariuomenių dali
niams patalpas, bet atsisako duoti pinigų jiems “pragy
venti.”
. Visai tai kelia nerimą Washingtone, Londone ir Pa
ryžiuje. Čia galvojama taip: ne tiek jau svarbu patys pi
nigai, kiek jų Vakarų Vokietija iki šiol duodavo; svar
bu tai, kad Vakarų Vokietijos valdžia, pastatyta “vaka
rinių talkininkų,” jau pradeda šiauštis, jau pradeda ne
siskaityti su savo “dėdėmis,” kurie iki šiol taip rėmė 
Adenauerio valdžią.

Jeigu vokiečiai laimės šiuo klausimu, tai, galimas daik- 
tas,( galvoja Dullesai ir kiti, kad neužilgo pareikalaus 
ir “ko nors daugiau.”

Kadaise J. Stalinas pranašavo, kad Vakarų Vokietija 
ir Japonija visuomet nebus Washingtono tarnaitėmis; 
jos anksčiau ar vėliau pareikalaus savo teisių — tai ne
išvengiama.

2 pusi. Laisvė (Liberty). Treč„ Vasario (Feb.) 15, 1956

Draizeris nuėjo tuo keliu, 
kurį mūsų epochoje pasirinko 
daugelis žmonijos šviesiausių 
protų. Savo pareiškime JAV 
kompartijai rašytojas pažy
mėjo, jog jis su1 dideliu pa
sitenkinimu sveikina praneši
mus, kad tokie įžymūs moks
lininkai, kaip prancūzų fizi
kas žolio-Kiuri, prancūzų ma
tematikas Lanžęvenas ir kiti 
komunistiniame judėjime su
rado galimybę savo moksli
nius darbus susieti su visuo
meninėmis problemomis. “Aš 
taip pat, — rašė Draizeris,— 
esu giliai sujaudintas, l;ad to
kie liaudžiai atsidavę meni
ninkai ir rašytojai, kaip ispa
nas Pablo Pikaso ir prancū
zas Luji Aragonas įstojo j ko
munistinį judėjimą, kuriame 
veikia tokie dideli kultūros 
ugdytojai, kai]) Danijos ro
manistas Martinas Anderso
nas Neksč ir Airijos drama
turgas šou O’Keizi.”

Savo motyvavimą jis baigė 
šiais žodžiais: “Įsitikinimas 
žmogaus didumu, ir pagarba

velkančią darbo liaudį; iš ki
tos — eksploatatorių klasės 
moralinį supuvimą, klastą, 
melą apie tariamą gerovę vi
siems. žurnalistu 
jis ryškiai pamato, 
ir spaudos 
tesinaudoja 
saujelė.

Eidamas 
tuosius savo 
Draizeris prašo savo pirmąjį 
romaną “Sesuo Keri,” kuria- | 
me demaskuoja amerikoniš
ku mą. Prieš pat knygos pa
sirodymą ją konfiskavo reak
cionieriai. Nuo to laiko rašy
toją nuožmiausiai pradėjo 
pulti kapitalistinė spauda. Jis 
buvo apšauktas “bedieviu,” 
“gyvenimo klastuotoju,” “vil
nie advokatu.” Nė viena įta
kingesnė leidykla ne pilėme jo 
rankraščių. Taip dešimt me
tų rašytojas negalėjo niekur 
pasirodyti.

1911 m. Draizeris parašė ir 
per didelius vargus išspausdi
no savo antrąjį romaną “Dže- 
ni Gerhardt.” Rašytojas gar
sėja visame pasaulyje. Ne
trukus jis rašo “Troškimo tri
logiją,” kurios “Finansistas” 
pasirodo 1912 m., “Titanas”— 
1911 . Trečiąją dalį rašyto
jas baigia, prieš savo mirtį. 
1915 m. išeina jo romanas 
“Genijus.” vaizduojąs daili
ninko ir jo meno moralinį nu- 
smūkimą dolerio šalyje.

, Tačiau pats didysis Drai
zerio veikalas yra “Ameriko
niškoji tragedija,” pasirodžiu
si 1925 metais. Romanas pa-j 
sidarė populiarus, pasak Drai- 
zerio, “no todėl, kad tatai yra 
tragedija, bot todėl, kad ji 
yra amerikoniškoji.”

1927 m. Draizeris lankėsi 
Tarybų Sąjungoje. Nuo to 
laiko jis tapo tikru socializmo 
šalies draugu. Iš keliones po 
Tarybų Sąjungą 
knygą “Draizeris 
siją.” “Po kelių, mėnesių, — 
rašė jis, — aš išvažiavau na
mo, jausdamasis, kad stipriai 
susidraugavau su liaudimi, 
pasižyminčia nuostabiu protu, 
dideliu žmogišku jautrumu, 
neišsemiamu narsumu ir tuo 
giliu1 gyvenimo supratimu, ku
ris išves tą liaudį per bet ko
kius bandymus, leis jai paro
dyti visam pasauliui kelią į 
geresnį gyvenimą ir įrodyti to 
kelio teisingumą.”

T. Draizeris aktyviai daly-

tiktai

dirbdamas, 
kad žodžio 
Amerikoje 
kapitalistų

1955 metų gruodžio 31 d. 
Lietuvos Akademinis ope
ros ir baleto teatras at
šventė savo 35 metus gyva
vimo. Įdomių nuomonių ju
biliejaus atžymėjimo metu 
pareiškė artistai. Čia pa
duodame trijų moterų nuo
mones, tilpusias Lietuvos 
spaudoje. — Red.

Artiste A. Staskevičiūte 
rašo:

Sunkūs buvo pirmieji 
mūsų operos žingsniai. Rei
kėjo sukurti viską iš pa
grindų. Nebuvo choro, or
kestro, solistų, administra
cijos. Pirmąją solistų sudė
tį, išskyrus Kiprą Petraus
ką, sudarė niekad nedaina
vę operoje žmonės. Orkest
rą teko rinkti įvairiais bū
dais po visą Lietuvą. Nedi
delis mėgėjų choras sudarė 
operos choro branduolį. 
Šiame darbe didelį vaidme
nį suvaidino būrys entuzi
astų priešakyje su Kipru 
Petrausku.

J. Tallat-Kelpša atliko di
džiulį darbą parengdamas 
solistų partijas. Pirmaisiais 
metais jis buvo ir dirigen
tas, ir pedagogas, ir pats 
vertė operų tekstus, ir per
rašinėjo gaidas orkestrui.

Kiekvienas spektaklis 
praeidavo su dideliu pakili
mu, kiekviena diena baig
davosi susirūpinimu ryto
jum. Dažnai teatro kolek
tyvas atsidurdavo vargin
goje būklėje dėl lėšų sto
kos. Lietuvos buržuaziniai 
vadeivos žiūrėjo į teatro

atkūrė savo žemėje 
valdžią, prasidėjo 
naujas puikus kū- 
gyvenimas respub-

dėviu- sukūrimą Kaune kaip į ne
amžinus metus įvykdomą fantaziją.

dvidešimt

jis paraše
žiūri i Ru

Bet 
meno mylėtojų pąstangos 
nugalėdavo visas kliūtis.

J. Tallat-Kelpša, baigęs 
Peterburgo konservatori
ją, dar studentaudamas a- 
kompanavo garsiems ope
ros solistams; Kipras Pet
rauskas kūrybiškai augo 
šalia Sobinovo, Šaliapino; 
P. Oleka, talentingas akto
rius, puikus dainininkas, vė
liau vyriausias režisierius,

vavo pažangiojoje visuomeni
nėje veikloje. Savo aistringais 
publicistiniais straipsniais 
ragino Amerikos ir viso 
šaulio liaudį kovoti prieš 
akciją, už pažangą, už 
sybę.

T. Draizerio kūriniai Tary
bų Sąjungoje eina milijoni
niais tiražais, jie plačiausiai 
skaitomi tarybinių 
masėse. Tarybiniai

jis 
pa
rė
to i-

žmonių 
žmonės 

gerbia didžiojo Amerikos ra
šytojo atminimą už 
bos teisybę 
už jo kovą 
demokratiją.

jo kūry- 
ir meistriškumą, 
už taiką, laisvę,

A. Vaivutskas

(Kas

Chicago’ UI.
veikiama “Vilnies” labui

Pereitas “Vilnies” direkto
rių susirinkimas daugiausiai 
svarstė redakcijos štabo rei
kalus, ypač kaip sudarius są- 

š redakcijos pa
prūse i ką, kad jisliuosuoti I 

galėtų eiti prie savo rinkinių 
iš praeities literatinio gyveni
mo — knygos redagavimo. 
Mes manome, kad ir laisvie- 
čiai su LLD Centru sutiks, 
kad tokia istorinė Prūseikos 
raštų knyga būtų išleista.

“Vilnies” reikaluose/ ir dau
giau kalbėta, kaip tai veiki
mas ir medžiagine ir materia
le parama ir direktorių yra 
daug pabrėžta nuveikti su vi
sų vilniečių pagalba.

“Vilnis” stato labai juokin-

buvo artimai susijęs su 
Maskvos MCHAT’o artistų 

‘šeima. Visi jie tvirtai laikė
si realistinės meno kryp
ties ir diegė jį į mūsų na
cionalinį teatro meną.

Kai Liet, darbo žmonės 
1940 m.
tarybų 
visiškai 
rybinis 
likoje.

Teatro menas pasuko so
cialistinio meno keliu, pra
sidėjo nauja lietuvių tau
tos, kartu ir jos nacionali
nio meno bei kultūros vys
tymosi epocha. Operos ir 
baleto teatras su entuziaz
mu imasi naujų pastatymų.

Talentingais operos va
dovais pasireiškė J. Gry
bauskas, režisierius A. Gus
taitis, jaunieji dirigentai 
A. Kalinauskas, R. Geniu
šas, A. žiūraitis. Į operos 
teatro vokalistų šeimą įsi
liejo baigusieji Valstybinę 
konservatoriją.

1951 metais už “Boriso 
Godunovo” operos spek
taklį suteiktos stalininės 
premijos režisieriui J. Gry
bauskui, solistams: Kiprui 
Petrauskui, J. Petraškevi- 
čiutei, J. Stasiūnui, R. Si
pariu! ir chormeisteriui J. 
Dautartui.

Operos ir baleto teatro 
kolektyvas su didžiu pakili
mu ir atsakingumo jaus
mu ruošėsi lietuvių litera
tūros ir meno dekadai Mas
kvoje. Ši lietuvių vokalinio 
meno ataskaita susilaukė 
žymių laimėjimų. Parody
tieji spektakliai “Kunigaik
štis Igoris,” “Traviata” ir 
“Marytė” buvo aukštai r į- 
vertihti. Operos ir baleto 
teatro kolektyvui buvo su
teiktas aukštas ir garbin
gas Akademinio teatro var
das, daug įpareigojantis a- 
teičiai. Eilei artistų suteik
ti garbės vardai, įteikti or
dinai, medaliai.

LTSR Valstybinio Aka
deminio operos ir baleto te-

atro 35-osios metinės yra 
lietuvių muzikinės kultūros 
šventė.

Solistės E. Saulevičiutes 
žodis:

Kiekvienas žmogus jau
nystėje turi savo svajonių 
tikslą. Mano tikslas buvo 
tapti dainininke. Šią mano 
karštą svajonę įgyvendino 
Tarybų valdžia. Tarybi
niais metais aš turėjau yi- 
sas sąlygas mokytis, užbai
giau Konservą 
vau priimta į t 
šiandien švenčia savo 
bingą jubiliejų.

Šia proga noriu pareikš
ti karštą padėkąą prof. K' 
Petrauskui, kuris Konser
vatorijoje mokė mane dai
navimo meno, visa širdimi 
stengiasi perduoti moki
niams savo patyrimą ir

gą komediją “Prašvilpta Lai
mė” 26 d. vasario Mildos te
atre ir į šį parengimą nu
tarta kviesti R. M i žarą, “Lais
vės” redaktorių, kuris yra ge
rai susipažinęs su tuo veikalu. 
Jis daug ką pagelbės prie 
“Prašvilptos Laimės” persta
tymo ir sykiu jis mus 
supažindins, *su veikalu, 
Rydamas

Dabar 
ra. Jau 
rektorių
drg. J. Pauliuko yra siuntinė
jami laiškai ir blankai dėl 
linkimo daiktų del bazaro. 
Gavę tokius laiškus LLD ir 
LDS kuopos, klubai ir įvairios 
grupės prašomi pasidarbuoti 
dėl “Vilnies”

Roselando 
narė draugė

gerai 
pasa-

prakalbą.

apie “Vilnies 
pradėtas darbas di- 
ir “Vilnies” vedėjo

baza-

bazaro.
Moterų Klubo 
Šimanduskienė 

jau seniai darbuojasi dėl ba
zaro. Ji jau baigia siūti kal- 
drą ir daugiau rankdarbių. 
Tai geras pavyzdys mums vi
siems veikėjams kolonijose.

“Vilnies” piknikai naujame 
sode—“Santa Fe Parke, Wil
low Springs, Illinois.

Pavasarinis piknikas bus 17 
d. birželio, o rudeninis 2 d. 
rugsėjo, dieną prieš Labor 
Day. Prašome visų draugijų 
ir organizacijų ant viršminė- 
tų dienų nerengti parengimų 
bei piknikų.

Mes turėjome išsikelti iš 
Liberty Grove sodo, nes Dam
brauskienė vietą išrendavo 
kokiai tai grupei, kuri panai
kino piknikų vietą. V. V.

Today's Pattern

by
Pattern 9164: (simple — no side 

opening): Halt Sizes 14%, 16%, 
18%. 20%, 22%. 24%.. Size 16% 
takes 4% yards 35-inch fabric.

tia ir bu
*is

Kaip sakoma liaudyje 
“už ačiū neišsipirksi.” To
dėl mes, jaunieji, dėsime 
visas pastangas, kad gar
bingai pateisintume mums 
išreikštą pasitikėjimą ir 
sėkmingai toliau tęstume 
bei vystytume puikiąsias 
mūsų teatro tradicijas.

V. Gogely te pasisako;
Minėdami 35-ąsias mūsų 

teatro metines, mes, tech- 4 
niniai teatro darbuotojai, 
džiaugiamės įnešę ir sdvo 
kuklų indėlį į respublikos 
teatrinio meno augimą.

Mano akyse, galima sa
kyti, kūrėsi Operos ir bale
to teatras, ir labai džiugu 
matyti jį šiandien tokį auk; 
štai išaugusį, tarnaujantį 
savo menu tarybinių žmo
nių interesams, ugdantį 
meninę žmonių kultūrą.

Kaip uoliai tefika lymin^ 
bėti ruošiantis “Miegančio
sios gražuolės,” “Ant marių 
kranto,, baletams. Kartu su 
rūbininkėmis Kaminskiene, 
Zachoroviene šiems spek
takliams mums reikia pa
ruošti po 140—150 įvairių 
kostiumų. Ir visa tai per 
trumputę pertrauką.

Išaugo, suklestėjo tarybi
niais metais mūsų teatras, 
jo menas pasidarė prieina
mas plačiosioms darbo žmo
nių masėms. Ir todėl vi
siems teatro darbuotojams 
— solistams ir chorui, or
kestrantams ir mums, w 
niniams darbuotojams, 
negaila jėgų ir darbo.

9164 
Į 4/2 - 24’/D ‘

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite; Pat- 
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 1*^ 
N. Y. . -u ffli

e



SUDANAS-NEPRIKLAlJSO.MA

Pirmoji 1956 metų diena 
pasižymėjo naujos valsty- 
bes gimimu. Šią dieną Su
dano parlamente ši šalis o- 
ficialiai paskelbta nepri
klausoma respublika.

Sunkus buvo Sudano ke
lias j nepriklausomybę. 
Daugelį dešimtmečių šalis 
buvo pavergta kolonizato
rių, kurie ■ imperializmo 
prieaušryje sukarpė Afri
kos žemyno žemėlapį.

Sudanas yra Afrikos 
s šiaurės-rytų dalyje. Jo te

ritorija užima 2.5 milijono 
kvadratinių kilometrų. Tai 
beveik du kartus daugiau, 
negu Anglijos, Franc., Vok. 
ir Italijos plotai, kartu pa
ėmus. Sudano gyventojų 
skaičius siekia apie 9 mili
jonus žmonių, pagrindinė 
kalba — arabų.

> Šalyje daug gyventojų 
klajoklių ir pusklajoklių. 
Sėslūs gyventojai susitelkę 
daugiausia didelių upių — 
Baltojo bei Žydrojo Nilo, 
Atbaros slėniuose. Čia yra 
stambiausi Sudano miestai 
— sostinė Chartumas (apie 

* 75 tūkstančiai gyventojų), 
Omdurmanas (130 tūkstan
čių) ir kt.

Sudano gelmėse gausu 
naudingų iškasenų: aukso, 
vario, alavo, švino, geležies 
rūdos ir kitų metalų. Ša
lyje yra galimumų sėkmin- 

verstis žemės ūkiu, ku
ris sudaro pagrindinį gy
ventojų užsiėmimą. Čia au
ginamos grūdinės kultūros, 
medvilnė, kurių plotai sie
kia 250 tūkstančių hekta- 
rų. Visur išsivysčiusi gyvu
lininkystė. Tačiau, nepai
sant savo gamtinių turtų 
ir palankaus klimato, Su
danas yra šalis, turinti že
mą pramonės ir žemės ūkio 
išsivystymo lygį.

Sudane yra keletas pra
monės įmonių, kurios per
dirba vietines žaliavas, 
daugiausia medvilnę. Med
vilnė taip pat sudaro svar
biausią šalies eksporto dalį. 
Sudanas įveža daugiausia 
pramonės dirbinių.

Būdingas faktas yra tas, 
kad 90 procentų Sudano 

'gyventojų neraštingi.
Šis ekonominis ir kultūri

nis Sudano atsilikimas aiš
kintinas ilgu viešpatavimu 
šalyje užsienio kolonizato
rių, kurie nedavė Sudano 
liaudžiai nieko, išskyrus 
skurdą ir badą. Naujausio
ji Sudano istorija yra glau
džiai susijusi su anglų ko
lonijine politika.

Anglija pradėjo mėginti 
įsitvirtinti Sudane nuo pra
eito amžiaus antrosios pu
sės. Bet į užsienio grobikų 
įsiveržimą Sudano, liaudis 
atsakė pasiaukojančia išsi
vadavimo kova. Tuomet 
britų vyriausybė pasiuntė į 
Sudaną didelę baudžiamąją 
ekspedicija. Anglijos ka
riuomenė okupuoja šalį ir 
panaikina jos nepriklauso
mybę.

Paversdama Sudaną sa- 
,o kolonija, Anglija mėgi
no veikti dangstydamasi E- 
gipto vėliava. 1899 metais 
Anglijos vyriausybė pas
kelbė Sudane kondominiu- 
mą, tai yra bendrą Anglijos 
ir Egipto, kuris tuo metu 
taip pat buvo anglų kariuo
menės okupuotas, valdymą 
Sudane. Aukščiausioji val
džia Sudane perėjo į britų 
generalgubernatoriaus ran
kas. Jis tapo pilnavaldžiu
šalies šeimininku. Anglijos- 
Egipto kondominiumas ta
po tuo būdu patogia forma 
anglų kolonizatorių viešpa-
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tavimui Sudane įtvirtinti.

Visą laiką, kol anglai val
dė Sudaną, liaudis narsiai 
kovojo už savo laisvę. Ypa
tingą užmojį ši kova pasie
kė pasibaigus antrajam pa
sauliniam karui, kada dau
gelyje Afrikos šalių pakilo 
galinga nacionalizmo išsi
vadavimo judėjimo banga. 
Tais metais ypač ryškiai 
pasireiškė Sudano ir Egip
to tautų išsivadavimo ko
vos ryšys. Antiimperialis- 
tinis judėjimas Egipte su
vaidino didelį vaidmenį iš
vaduojant Sudaną iš kolo
nijinės priespaudos.

1951 metais Egipto par
lamentas denonsavo vergo
vinę Anglijos—Egipto 1936 
metų sutartį, kuria remda
masi Anglija kišdavosi į 
Egipto vidaus reikalus ir jo 
teritorijoje (Suezo kanalo 
zonoje) buvo dislokuota 
anglų kariuomenė. Kartu 
buvo panaikinta ir Anglijos 
—Egipto konvencija dėl 
kondominiumo Sudane.

Sudaniečiai su entuziaz
mu sutiko šį Egipto parla
mento nutarimą, kuris pa
stūmėjo nacionalinio išsi- 
va vinto judėjimą Sudane į 
naują galingą pakilimą. Į 
išsivadavimo kovą įsijungė 
visi gyventojų sluoksniai — 
darbininkai, valstiečiai, na
cionaline buržuazija. Eilę 
stambių antnmperialisti- 
nių išstojimų organizavo 
Sudano Profesinių sąjungų 
federacija, vienijanti savo 
eilėse daugiau kaip 150 
tūkstančiu narių.

Anglų administracijos, 
kuri valdė šąli su durtu
vų pagalba, būklė Sudane 
pasidarė labai kebli, šiomis 
sąlygomis Anglijos vyriau
sybė buvo priversta daryti 
nuolaidu.

1953 metų vasario mėn. 
Anglija ir Egiptas pasirašė 
susitarimą, kuriuo numa
tyta, kad Sudano likimą 
galutinai nuspręs Sudano 
parlamentas 1955 metais. 
Šiam laikotarpiui, anglų 
generalgubernatoriui pa
liekami visi jo įgaliojimai, 
bet buvo sudaryta komisija 
iš Egipto, Sudano, Anglijos 
ir Pakistano atstovų jo 
veiksmams stebėti. Buvo 
nustatytas taip pat trejų 
metų “pereinamasis laiko
tarpis,” kurio metu suda
niečiai turėjo pakeisti visus 
svetimšalius vadovaujan
čiuose postuose valstybi
niame aparate, armijoje ir 
policijoje.

Priversti nusileisti anglų 
kolonizatoriai ėmėsi visų 
priemonių, siekdami neleis
ti susikurti nepriklausomai 
Sudano valstybei. Jie norė
tų matyti Sudaną Britų im- 
pedijos sudėtyje, siekė iš
saugoti anglų viešpatavimą 
fiktyviai nepriklausomame 
Sudane. Bet anglų koloni
zatorių korta buvo mušta.

Sudano parlamentas pa
sisakė už šalies apsisprendi
mą ir pareikalavo evakuoti 
užsienio kariuomenę. Ligi 
1955 metų rugpiūčio suda
niečiai pakeitė svetimša
lius, buvusius vyriausybės 
organuose, o iki lapkričio 
vidurio užsienio kariuome
nė apleido šalį.

1955 metų gruodžio pa
baigoje Sudano parlamen
tas priėmė nutarimą, ku
riuo Sudanas skelbiamas 
nepriklausoma respublika, 
ir sausio 1 dieną valstybės 
sostinėje — Chartume bu
vo iškilmingai iškelta Su
dano respublikos trispalvė 
vėliava. Afrikos žemėlapyje

atsirado nauja suvereni 
valstybė.

Sudano politinių veikė
jų pareiškimai rodo, kiek 
yra brangi Sudanui nepri
klausomybė, atgauta žiau
rioje kovoje su kolonizato
riais. Pasikalbėjime su E- 
gipto savaitraščio “Rože 
el-Jusef” bendradarbiu Su
dano ministras pirmininkas 
Al-Azharis pareiškė, kad 
“Sudanas neprisijungs prie 
jokio pakto” ir kad jo už
sienio politika “atitiks poli
tiką Egipto ir kitų arabų 
šalių, kurios nesusirišo da
lyvavimu paktuose. . . Mes, 
— pareiškė Al-Azharis, — 
laikysimės neutraliteto po
litikos.”

I. L.

č., Vasario (Feb.) J5, 1956

Skaitytoju Balsai
“Ir pražilsim, nesulauksim”
Aną dieną, nuėjęs pas kai

myną į svečius, buvau užklaus
tas. ką manau apie Bulganino ■ 
atsiųstą laišką Eisenhoweriui. 
Kaimynas sako, kad mūsų 
prezidento atsakymas Sovietų ' 
premjerui yra teisingas, pasi
remdamas “Keleivy” tilpusiu 
aprašymu veda m a j a m e 
straipsnyje už vasario 1 d. Be 
kitko, kalbėdamas apie Bul
ganino laišką, J. D. štai ką 
plepa:

“Toks gudrus sumanymas, 
nėra pačių rusų išgalvotas. 
Amžinatilsį Hitleris, kada jis 
rengėsi savo kaimynus mėsi
nėti, pirma visiems pasiūlė 
‘ pasirašyti nepuolimo sutar
tis.’ O jei Amerika imtų ir 
pasirašytų tokią, rusai turėtų 
laisvas rankas “pasidairyti” 
po Europą, Aziją ir Afriką 
naujų aukų savo apetitui pa- 
tenk’nti.

“Amerika rusų pasiūlymą 
atmetė ir pasiūlė rusams pa
rodyti darbais, kad jiems tai
ka tikrai rūpi. žinoma, tų 
darbų ir pražilsim nesulauk
sim.“

J. I). nepaduoda, kurioms 
valstybėms Hitleris davė pa
siūlymus pasirašyti nepuolimo 
sutartis. Aš tą norėčiau ži
noti.

Toliau J. D. bėdoja, jei 
Amerika pasirašytų su Sovie
tais sutartį, tie bolševikai ga
lėtų laisvai dairytis. Jo su
pratimu, mūsų prezidentas tu
rėtų grasinančiai aukštai iš
kelti visas turimas bombas ir 
neduoti visam pasauliui ra
mybes, ypač J. D. būtų links
mas, jei JAV vyriausybė dau
giau grasintų liaudiškoms res
publikoms.

Ant galo, nusiminęs, J. D. 
dejuoja apie pražilimą gerų 
darbų iš rusų pusės belau
kiant. Apie tai, kas turėtų 
daugiau parodyti gerų darbų, 
pakalbėkime plačiau.

Tik per paskutiniuosius du 
karu rusai ir su jais išvien 
už darbo žmonių reikalus ko
vojančios šalys, tai yra per 
Antrąjį pasaulinį karą, kaip 
apskaičiuojama, prarado apie 
.15 milijonų savo geriausių vy
rų. O kiek Sovietų Sąjungoj 
sunaikino visokio turto, bai
su ir pagalvoti...

Sveiko proto žmogus, ži
nodamas tokius sovietinių ša
lių nuostolius, kaip J. I). kad 
žino, pats būdamas socialis
tas ir gerai suprasdamas, jog 
socialistinei santvarkai karai; 
nereikalingi, neturėtų reika
lauti gerų darbų parodymo iš 
socialistinių šalių pusės, kuo
met kapitalistinis pasaulis vi
su smarkumu vėl rengiasi prie 
trečio pasaulinio karo.

Jungtines, Amerikos Valsty
bes pastatė ant kojų iš viso 
pasaulio suvažiavę gabiausi, 
sveikiausi ir mokyčiausi žmo
nės. O kuo JAV bando at
simokėti toms šalimas, kurios j 
joms davė savo geniausius sū
nus ir dukras?. .

Mūsų šalis turėjo mažai 
kariškų nuostolių, turėdama

žemėj daug turtų, išaugo Į 
tvirtą, galingą valstybę. To
dėl, teisingai žiūrint, į dabar
tinę pasaulio žmonijos padė
lį, ši šalis turėtų pasirodyti 
su gerais darbais po visą pa
saulį, ne tik keliose pasirink
tose šalyse, kaip dabar kad 
yra daroma. A. K.

Truputis iš doros revoliucijos
Pažvelgus į žmonijos istori

ją, matai, jog supratimas do
ros be pertraukos eina tobu- 
Įyn. Kas tamsiuose laikuose 
buvo gera ir dora, dabar, 
šviesesniuose laikuose, tapo 
paneigta ir uždrausta.

Štai’ keletas pavyzdžių.
Senovėje žmonės, kurie ap

gyveno Europą, laikė sau už 
gerą dalyką, jeigu galėjo pa
skersti savo kaimyną ir jo mė
są suvalgyti, lygiai kaip šian
dien daro laukiniai žmonės 
ant Malanezijos salų ir kitur. 
Argi mes, šviesesnių laikų 
žmonės, šiandien nesipiktintu- 
mėm ir nesibaisėtumėm vien 

SVARBIOS KNYGOS
Dabar Parduodamos Numažintomis Kainomis

Kas Skaito ir Rašo Duonos Neprašo

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Prisikėlusi Lietuva
Parašė Antanas Bimba, kai po karo aplankė Lietuvą, 
čia rasite labai daug svarbių dalykų, kurie jums bus 
įdomūs. Puslapių 224, kaina $1.0. DABAR TIK 75c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kainu 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

POEZIJA

Prošvaistės
Jono Kaskaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. Susipažinkite su jo gy-< 
venimu, mokslu ir literatūrine kūryba. 256 puslapių, 
DABAR TIK 75c.

Džiaugsmai ir Sielvartai
Parašė A. Dagilis. Rinkinys labai įspūdingų eilių, 
136 puslapių, kaina tik $1.00

USNYNE — Istorija Poezijoje
Moderninė Lietuvos istorija, gyvai ir jaudinančiai ap
rašyta poezijoje. Naudingas ir puikus pasiskaitymas. 
Parašė žymusis Lietuvos poetas TEOFILIS TILVYTIS.

Puslapių 160, kaina $1.50. DABAR TIK 75c.

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, 
kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

APYSAKOS

Kelias j Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. , 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 368, kaina $1.50. DABAR 
TIK $1.00.

Ūkanos 
f •

Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasodu 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kuPūrinio atgiv imo h i’n 
istorinis romanas. Parade Algirdas Mar erT. ’ n " 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

KNYGOS APIE SVEIKATA

Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nurodymai kau 
gelbėtis pareiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip ,ia> 
pažinti ir būdai jų prašalinimui. Parašė Dr. J. J Kaš 
kiaučius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuolaidos)

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, kuomi tnai 
tintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą amžių Parašė Di 1 
J. Kaškiaučius, puslapių 62, kaina 50c (nėra nuolaidos*

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, staigiai vidu
riais apsirgus nesant galimybės greit gauti daktaro pagel
bės. Paduodama daug receptų. Parašė Dr. J. J. Kaškiau
čius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR TIK 60c.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose. 
KAINA $5.50.

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisvės 
knygyne. Kartu su užsakymais prašome prisiųsti 

ir pinigus.

Gaunamos Laisvės Knygyne
110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill, N. Y.

tiktai sayo mintyje, tuo, ko 
mūsų protėviai pageidavo ir 
ką jie skaitė dora ir geru da
lyku?

štai kitas pavyzdys. Seno
vės Spartos gyventojai žudė 
savo vaikus, ypatingai ką tik 
gimusios mergaitės buvo ma
žoj vertėj laikomos. Taigi, 
idant atsikratyti nuo “nepra
šytų svečių,” spartėnai, be už- 
gavimo savo doriškų jausmų, 
vaikelius išgabendavo į kalnų 
pusnynus ir klykiančius pa
mesdavo ant šalčio dėl pra
rijimo žvėrims.

Mūsų jausmus jaudina jau 
tiktai atsiminus apie tokius el
gesius.

Lietuvių prosenoliai senovė
je, nors ir godojo savo tė
vus, bet tik tol, kol buvo drū
ti ir sveiki ; bet kada žmo
gus ar žmona pasendavo arba 
sunkiai sirgdavo, sveikieji na
miškiai juos nutroškindavo, 
arba sunegalėję seneliai patys 
gyvi susidegindavo.

Ar mes šiandien tokį elgesį 

laikome dora? Kitą kartą lie
tuviai turėdavo po keletą pa
čių, vienok mes savo papro
čiu skaitome nedora gyven
ti daugpatystėje, kadangi tai 
skriaudžia moters būvį.

Kas viename amžiuje laiko
ma už dorą ir gerą, tas vė
lesniame! ir šviesesniame am
žiuje yra atmetama šalin kaip

LIETUVIU KULTŪRINIO 
CENTRO REIKALAIS

Šiomis dienomis sekami 
parėmė Kultūrinį Centrą:

Petras Babarskas, Hollis, 
N. Y., savo šimto dolerių 
paskolą paskyrė garbės na
rystei.

Pranas Varaška, Ridge
wood, N. Y., paaukojo pen
kinę.

P. Gaspariene, Grand Ra- 

nedoras dalykas.
Matomai, žmonijos nusista

tymas keičiasi kaip doros su
pratime, taip ir kituose rei
kaluose, kylant visuomenės 
pažangai.

Stulgiškis

Būkite Laisvės Prietelius.
Metinė duoklė tik $25.00.

pids, Mich., paaukojo $3.
Širdingai ačiū už para

mą. Laukiame daugiau pa
ramos.
Lietuvių Kultūrinio Cent

ro reikalais rašant adre
suokite sekamai:

Libertv Auditorr’m,
110-06 Atlantic Avė.,
Richmond Hill 19. N. Y.

LNB Valdyba

V



Cleveland, Ohio
Bus kas nors naujo sekant j 

sekmadienį
Paprastai mūsų, pažmoniai 

ii vakarienės vyksta šeštadie
niu vakarais, bet šį sekmadie
nį, vasario 19 d., LDS Klubo 
svetainėje įvyks pažmonys su 
draugiškais pietumis ir pa
skaita. ir tas viskas vyks die
nos laiku. Draugas J. žebrys 
skaitys paskaitą s v e i k a t o s 
klausimu. O mes visi žinome, 
kad gera sveikata yra mūsų 
brangiausias turtas. Pietūs 
bus patiekti 2-ą vai., prie ku
riu visi susėdę draugiškai ir 
skaniai papietausime, pasimo- 
kėję tik po $1. Todėl iš anks
to pasakykime savo šeiminin
kėms. kad jos negamintu pie
ty tą dieną. Tik visi pasi
stenkime įsigyti tikietus iš 
anksto, kad šeimininkės žino
tų, kiek pagaminti valgio, 
•‘kad užtektu ir neliktu,” kaip 
sakydavo mano dėdienė savo 
samdytai merginai. Tikietus 
galima gauti pas LLD 22-os ir 
190-os kuopą valdybas. Tą 
didelį pažmonį rengia abi 
Lietuviu Literatūros Drau
gijos kuopos. Bus ir muzika 
šokiams.

Iš LLD 15-os apskrities 
komiteto susirinkimo

Iš fin. sekretoriaus raporto 
pasirodė, kad ižde randasi tik 
$20.43. Tas padarė nekokį 
įspūdį,—se k a n č i o j e k o n f e re n - 
rijoje delegatai neturės iš ko 
daug paaukoti apšvietos įstai
goms. Bet tą įspūdį kiek ati
taisė pažmonio komisija, pri
duodama pelno $51. Iždfl su
menkėjimas įvyko todėl, kad 
praeitą vasarą 'komitetas su
rengė du didelius piknikus: 
LLD jubiliejinį pikniką, kuris 
davė pelno apie $100, kuris 
buvo paaukotas knygą fondui, 
ir spaudos pikniką, kuris davė 
pelno $237.73, kas tapo pa
dalinta laikraščiu paramai, o 
apskričiai nieko.

Iš kuopų raportą pasirodė, ' 
kad 22 kuopa jau turi 17 na-e 
rių, pasimokėj tįsių duokles už 
šiuos metus; 190 kuopa jau 1 
turi 36 narius pasimokėjusius! 
ir 2 naujus narius.

Nutarta’ šaukti metinę kon
ferenciją kovo 25 d. ir pa
tiekti gerus pietus delegatams 
ir svečiams. Taigi ir kuo
poms bus jau laikas pasirū
pinti prisiuntimu po pilną 
skaičių delegatų su gerais su-i 
manymais konferencijai.

Buvo paimta domėn A. 
Klevo sumanymas apie drau
go Leono Prūseikos raštu iš
leidimą, tilpusį Laisvėje iš va
sario 2, kur tarpe kitko sako- J 
ma, ‘‘kad reikėtų sudaryti 
Prūseikai tokias gyvenimo są
lygas, kad jisai galėtų kokius 
metus laiko atsidėti išimtinai 
tiktai tokio kūrinio suruoši
mui.” Todėl LLD 15 apskri
tis proponuoja, jeigu tas gali
ma, pakviesti prie Vilnies iš 
bendradarbių rašytojų sava
noriai rašinėti dažniau per tą 
laiką, iki draugas Prūseika 
primos savo raštus spaudai.

Nutarta surengti spaudos 
pikniką rugsėjo 2. J. N. S.

Automobilių nelaimės 
sumažėjusios

Policijos komisijonierius 
Kennedy su pasididžiavimu 
paskelbė, kad automobilių ne
laimės ir žūstančių skaičius 
šiais metais New Yorko mies
te jau sumažėjo ant 20% 
palyginant su praeitais. Ko
misijonierius sakė, kad prie 
to žymiai prisidėjo nepažymė
tų policinių automobilų varto
jimas. Tai yra, policininkų 
poros dabar važinėja papras
tais, nepažymėtais automobi
liais ir lengviau gali “iš pasa
lų” pagriebti tuos automobi
listus, kurie nusižengia įstaty
mams.

Kennedy pabrėžė, kad da
bartinė kampanija už saugų 
vairavimą yra ne' laikinas da
lykas, kuris bus baigtas. Jis 
sakė, kad griežta priežiūra ir 
pabaudos neatsakingiems vai
ruotojams bus tęsiamos nuo
lat -

Skrybėliniai dejuoja, 
kad algos mažos

Skrybėlių dirbėja ar dirbė
jas angliškame darbininkų 
dienraštyje Daily Worker nu
siskundė, kad padėtis toje in
dustrijoje bloga. Sako, jog 
darbo sezonai yra trumpučiai. 
Išdirba šešis iki 8 menesių.

Tačiau ir nedarbo metu ne
tenka ilsėtis. Sako, darbas 
yra ištęstas taip, jog veik vi
sus metus dirba po tiek, kad 
nedarbo apdraudos negali 
gauti. Algos (average) siekia 
$40 ir $45 savaitei. Bet yra 
daug moterų; kurios gauna 
tik po 25 centus per valandą.

New Yorko Millinery Work
ers 24 ojo lękalo apie du treč
daliai narių yra moterys.

Pasiskundime sako, kad al
gos nėra buvusios pakeltos 
nuo 1951 m. Pernai pasira
šytame kontrakte buvo paža
dėta po $5 priedo savaiti
niams ir 5 procentus dirban
tiems akordini darbą. Tą 
priedą turėjo gauti praėjusio 
sausio mėnesį, bet dar ir da
bar tebesą negavę. Samdyto
jai teisinasi neišgalinčiais pa
žadą ištesėti.

Nuėmė Muhamedo statulą 
nuo N. Y. teismo rūmu
Ant N. Y. municipalinio teis

mo rūmų iki šiol radosi apie 
tuzinas statulų, kurios vaiz
duoja istorijos didž i uosi u s 
įstatymdavius — graikų ir ki
nų filosofus, Mozę, Mohame- 
dą ir tt. Bet praeitą savaitę 
Mohamed o paveikslas buvo 
nuimtas, o jį nuimti reikalavo 
ne kas kitas, kaip patys mo- 
hametonai.

Mat, islamiškas (mohameto- 
nų arba musulmonų) tikėji
mas sako, kad nei pats 
Alah, tai yra, dievas, nei jo 
pranašas Muhamedas “negali 
būti vaizduojami akmenyje, 
marmure, drobėje arba popie
riuje” — kitaip sakant, nega
lima daryti paminklų, piešinių 
arba kitokių šventų atvaizdų.

New Yorko musulmonai, 
ant kiek jų čia yra, jau se
nokai reikalavo, kad Moha- 
medo statula būtų nuimta, bet 
jų nepaisė. Vienok, nekuris 
laikas atgal Arabijos, Sirijos 
ir kelių kitų musulmoniškų 
kraštų ambasados Washingto
ne tuo reikalu kreipėsi į Vals
tybės departmentą, Valstybės 
departmentas kreipėsi į New 
Yorko miesto valdybą, ir pra
eitą savaitę statula buvo nu
kelta ir kažkur išvežta...

Brangi daktaro 
kelionė pas ligonį

Paprastai už daktaro kelio
nę pas pacijentą į namus už
moka pacijentas, nors ne vi
suomet būna patenkintas — 
ne kartą išmetinėja, kad tos 
kelionės brangiai kainuoja. 
Tačiau kartais išeina priešiš
kai.

Jersey City gyventojas Dr.
Conti aną dieną pats užsimo
kėjo už savo kelionę pas pa
či j entą — sugrįžęs jis rado 
saugiąją šėpą atplėštą ir iš
nešta $20,000 vertės visos šei
mos brangumynų.

Pranešimas
WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, kovo (March) 4-tą d. 
įvyks Aido Choro metinis banketas. 
Lietuvių salėje, 29 Endicott. Street. 
Pradžia 5-tą vai. vakare. Kviečia
me visus dairios mylėtojus atsilan
kyti į šį Aido rengiamą banketą. 
Aidiečiai visuomet atsilankiusius 
svečius ne tik pavaišina gerais val
giais, bet palinksmina gražiomis 
dainomis.

Šio banketo programoje dalyvau
ja Aido Choras ir duetas — Ona 
Dirvelienė ir Jonas Sabaliauskas, 
vadovybėje mokytojo Jono Dirvelio. 
Bus naujų dainų, tik dabar sumoky- 
tų.

Kviečiame visus būti su mumis 
kovo 4-tą. Aido Choras

(29-32)

A. Gilmanas pateikė įdomią paskaitą 
apie vabzdžius

Vasario 12-os popietį , Li
berty Audito r įjoję, A. Gil
manas pateikė savišvietos mė
gėjams jo paties parašytą pa
skaitą apie vabzdžius ir jiems
giminingą gyviją.

Paskaitoje sukaupta labai 
daug medžiagos kalbamuoju 
klausimu, apie daugelį gyvių. 
Apie vienus jų jis prisiminė 
sakiniu kitu, tik prabėgamai. 
Kai kuriems, ypačiai budin
giesiems ir naudingiesiems, 
skirdamas daugiau dėmesio. .

Paskaita ilga. Tačiau klau- 
sovams nenusibodo, nes apie 
kožną minėtą jis buvo įter
pęs sakinį ar porą iš to, kas 
įdomiausia to vabzdžio gyve
nime.

Kitas labai naudingas prie

jo paskaitos dalykas tai tas, 
kad jis turėjo kai kurių 
vabzdžių ir kitų gyvūnėlių 
braižinius. Jis tai išgalėjo dė
ka to, kad pats yra dailinin
kas.

Jo braižiniai padaryti labai 
praktiškai—ant plonučio per
matomojo balto popieriaus. 
Kai popierių iškelia prieš 
šviesą, braižinys ■ matosi aiš
kiausiai ir iš tolo, kaip filme.

Klausovai- šiltai pasveikino,, 
prelegentą. Paskiau/ dar sta
tė eilę klausimų.

Publikos atvyko gražus bū
rys, nors šiltas ir saulėtas po
pietis viliojo į gatves ar į už
miestį. Įžanga buvo nemo
kama, tačiau atvykusieji dė
kingai atsiteisė surengimo iš
kasti. Rep.

Vienas mirė, kitas 
teisme už šilumą

Brooklyne renduojantis bu
tą dviejų šeimų name James 
Slattery pasibeldė į namuko 
savininko Edwardo Mahoney 
duris ir iš metinėdamas, kad 
stoka šilumos ir karšto van
dens. Abu išėję ant šaligat
vio susiginčijo, susi g r ū m ė . 
Anot policijos, rendauninkas 
smogė savininką kumščiu, o 
tas krito ant šaligatvio.

Rendauninkas persigando, 
pašaukė kaimynus, policiją ir 
ambulansą, bet Mahoney tuo
jau mirė. Policijos diagnozė 
sako, kad jis mirė nuo sąjū
džio, nuo širdies smūgio. Ta
čiau mirties priežastis tiriama. 
Smogikas sulaikytas be kauci
jos.

Slapukas turėjęs 
sunkią kelionę

į New Yorką iš Brazilijos 
atskridusiame lėktuve imigra
cijos inspektoriai rado slapu
ką. Sako, kad jį rado susi
gūžusį kniūpsčią ant pėdos 
pločio lentynutės šaltame lėk
tuvo nosinio rato kompart- 
mente.

Imigracijos viršininkai ne
tiki, kad jis galėjo toje padė
tyje visą kelią būti ir išlaiky
ti. Sako, kad lėktuvas 5,182 
mylias skrido 20 valandų, 
18,000 pėdų aukštumoje. Lėk
tuvo toje vietoje galėjo būti 
temperatūra apie zero ir ne 
daugiau 10 laipsnių. Gi oksi- 
geno galėjo būti tik apie pu
sė normalaus kiekio.

Iš ten vyruką ištraukė šla
pią ir alkaną, bet manoma, 
kad jis šiaip sveikas. Sako, 
jog stebėtina, kad jis dar gy
vas.

Dėl ko jis rizikavo tokią 
kelionę? Vyrukas sakęs, kad 
jis norėjo “pamatyti Ameri
ką,”

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJI

Taksikų unija veikia 
apginti narių darbą

Taksikų-, firmos buvo nu- 
baudusios apie 200 savo dar
bininkų už išbandomąjį vienos 
dienos streiką. Jis įvyko sau
sio 18-ą. Darbą sustabdė su
teikimui taksikų vairuotojams 
ir garažų darbininkam pro
gos ateiti į unijos šauktą ma
sinį susirinkimą.

Tai buvo ir išbandymas uni- 
Ijos spėkų, kiek darbininkų at
silieps į unijos pašaukimą. 
Atsiliepimas buvo masinis.

Dabar Taxi draiverių loka- 
lo 826 viršininkas Jack Isa
acson sako, kad j a u d a u g 
kompanijų sugrąžino praša
lintuosius už streiką darbinin
kus atgal. Iš karto prieš tai 

s spyrėsi. Bet unija tuose gara- 
; žuose sustabdė darbą šiftui ar 
porai. Samdytojai pasidarė 

i sukalbamesni.
Unijistai sako, kad šalinio 

mas iš darbo nebuvo taip sau 
iš eilės visų tos firmos strei
kavusių, bet parinktųjų. Pa
rinkti tie, kuriuos firma skai
tė strateginiais unijos saugu
mui. Juos ir šalino ne už 
streiką, ne. Išrado kokią ki
tą priežastį, priekabę prie jų 
darbo.

Tarpe prašalintų buvę net 
išdirbusių po 20 metų/ tam 
'pačiam samdytojui. Planas 
prieš uniją buvo per daug 
aiškus. Pasakomis apie jų 
blogumą nepavyko užkalbėti 
kitų darbininkų.

Daugėja valstijos 
senieji žmonės

New Yorko valstijoje per
nai buvo 1,455,000 asmenų 
virš 65 metų. Tas skaičius 
smarkiai daugėja didžiosios 
imigracijos iš Europos k raštų 
ateiviams sueinant tą amžių. 
Prisideda ir bendrasis gyven
tojų daugėjimas.

1965 metais tikisi tokių tu
rėti jau 1,803,000, nežiūrint 
to, kad daug to amžiaus žmo
nių išrankioja, mirtis.

Pernai valstija išmokėjo 
įvairioms tų senesniųjų gyven
tojų pašalpoms 833 milijonus. 
Ton sumon įskaityta pensijos, 
ligoninės pagalba, pašalpa.

Tas pašalpas gavo tiktai 10 
procentų to amžiaus žmonių. 
Kiti 90 procentų vieni išsilai
kė patys savo turimomis so
cial security ar industrinėmis 
pensijomis, kiti tebedirbdami 
ar turėdami kokių kitų paja
mų.

1945 metais visokioms se
nesniųjų pašalpoms ir pensi
joms sykiu sudėjus valstija 
teišleido tik 170 milijonų.

New Yorko kinai šventė 
savo Naujuosius 'Metus

Praeitą sekmadienį kinai vi
same pasaulyje minėjo savo 
Naujuosius Metus— 4,654-us. 
New Yorko kinietiškame kvar
tale1, Chinatowne, apie 20,000 
žmonių susirinko, kad stebė
ti spalvingą Naujųjų Metų 
sutikimo karnivalą.

Karu i vai e dalyvavo liūtų, 
slibinų ir kitokiais kostiumais 
apsirengė šokėjai. Jų šokiams 
pritarė būgnai, cimbolai ir ki
tokių tradicinių kinietiškų in
strumentų muzika. Taipgi 
buvo sprogdinėjamos raketos. 
Nors tas uždrausta New Yor
ke, bet policija šiuo kartu 
žiūrėjo pro pirštus, leisdama 
kinams švęsti savo Naujuo
sius Metus, kaip to reikalau
ja tradicijos.

20,000 žmonių tarpe, kurie 
stebėjo karnivalą, buvo dau
giau ne kinų negu1 kinų.

Brooklyno Moterims
Moterų Klubo labai svarbus 

susirinkimas įvyks vasario 16, 
8 vai., Liberty Auditorij'oje. 
Galutinas pasiruošimas kovo 
4-os iškilmei. Visos nares 
prašomos atvykti. Valdyba.

Užsiprenumeruokite Laisvę 
dabar, kaina vis dar $8.00.

Užrašykite Laisvę savo draugui

, TONY’S j 

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyrė* Barber!*

L.D.S. BANKETAS
Įvyks šeštadienį

Vasario (Feb.) 18 d.
I

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Pradžia 7 vai. vakare Įžanga $2.50
Rengia LDS 13-ta kuopa ir kviečia visus ir

visas dalyvauti.
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4 put!. La is v S (Liberty) Tree., Vasario (Feb.) 15, 1956

2,560 šuny paroda...
Madison Square Gardelio 

pirmadienį prasidėjo šunų pa
roda, kuri tęsėsi ir antradie
nį. Iš viso buvo išstatyta 2,- 
560 šunų. Išstatytieji buvo 
apie dviejų šimtų skirtingų 
veislių arba “rasių.” Išstatyti 
tik “grynos veislės” šunys, o 
ne maišytieji, kurie neskaito
mi pakankamai “aristokratiš
kais.”

Parodoje speciali teisėjų ta
ryba balsavo, kurie šunys už
sitarnauja specialius meda- 

j liūs. Teigiama, kad jie spren- 
i džiami pagal išvaizdinį grožį, 
bet joks šuo negali laimėti, 
netgi stoti kontestan, jeigu 
jis neturi metrikų, kurie ro
do jo “grynumą” — kas bu
vo jo tėvai, seneliai, protė
viai ir tt.

Pavežiojo ir užvažiavo
Elmont gyventojų Tlocz- 

kowskiu 4 metų sūnelis tu
rėjo linksmą dieną. Tokia 
laimė — jį su broliuku ir tė
vu šeimos draugas Litinis pa
vežiojo. Parvežusiam juos 
namo Intiniui pradedant va
žiuoti namo, tėvo nepastebė
tas vaikas užbėgo tiesiog po 
auto ir ten pat mirė.

Važiuotojo neareštavo.

Pastatys 119 naujų 
pastatų mokykloms

New Yorko miesto Apšvie- 
tos taryba nutarė pastatyti 
119 naujų mokyklų. Jos kai
nuos $247,000,000 ir suteiks 
vietos 114,96-4 mokiniams. 52 
pastatai dabar randasi staty
bos stadijoje.

Apšvietos taryba sako, kad 
naujosios mokyklos žymiai su
švelnins susikimšimą. Bet jos 
nepalengvins mokytojų stokos 
ir vaikai daugelyje vietų dar 
vis turės lankyti mokyklas pa
mainomis, “šiftais.”

Daigiausia naujų mokyklų 
bus statoma Queens apskrity
je, kur smarkiai didėja gyven
tojų skaičius ir prisistato vis 
naujos ir naujos apgyventos 
apylinkės. Bet Brooklyne, 
Manhattane ir Bronxe, k u r 
biednuomenės vaikų didelė 
dalis lanko mokyklas apsenu
siuose ir apgriuvusiuose pa
statuose, statyba labai lėta.

Teisėjas Schanzer išbarė 
pas jį atvestus girtus auto 
vairuotojus, sakydamas, kad 
“jie tiek' pat pavojingi... 
kaip žmogžudys su užtaisytu 
šautuvu.”

NEW YORK----------------- >
MALE and FEMALE

■.. 7” Z^7
Namu darbininke Vii ėja. Patyru- 
si. Guolis vieloje. Nauji namaiy-vk''^ 
si įtaisymai. Nėra skalbimo. Dvi 
mergaites. Nuosavas kambarys, vo
nia ir TV. Vėliausi paliudijimai. .4

Gera alga. FA. 7-3014.
(30-36)

Seni kovos draugai ir v 
pritarėjai prisiminė č 
Ispanijos civilį karą

Sekmadienį Pythian Hali 
įvykęs mitingas už Ispanijos 
laisvę buvo entuziastiškas, pil
nas vilties, kad Ispanijos išsi- f 
vadavimo iš fašistinio jungo 
valanda netoli.

Mitingą rengė Lincolno ba- 
talijono veteranai, tai yra, 
amerikiečiai, kurie Ispanijoje 
kovojo prieš fašizmą, šiais 
metais sukanka lygiai du de
šimtmečiai, kai Ispanijos pi
lietinis karas prasidėjo.

John Gates, kuris šiame mi-> 
tinge pirmu kartu po išėjimo > 
iš kalėjimo susitiko su savo 
senais kovos draugais, Lincol
no bataiijono veteranais, bu
vo sutiktas griausmingais ap
lodismentais. Panašiai buvo 
sutikti Steve Nelson ir dak
taras Barsky. Bet daugiausia 
plota, kai estradoje pasirodė^ 
kitas senas kovos draugas, 
Joe Dougher, kuris ką tik /bu
vo išteisintas Clevelando Smi
th o akto byloja kartu su (tri
mis kitais antifašistais. ;

Dainininkai Bob ir Louise
Cormier dainavo Ispanijos pi
lietinio karo dairias.

Steve Nelsonas sakė, kfcd * 
įvykiai Ispanijoje (stufrgątų 
išstojimai) rodo, kad jau 
reiškiasi Franco režimo galo 
pradžia.

LDS banketas
Visiems LDS 13 kuopos na-j. 

riams ir kitiems LDS nariams 
primename, kad LDS 13 kud-A_- 
pos banketas jau čia pat -\Į/ 
įvyks šeštadienį, vasario 
Liberty Auditorijoje, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill.

Tai bus metinis banketas, 
prie kurio kuopos valdyba ir 
kiti darbuotojai smarkiai ruo
šiasi, kad jis geriausiai pa
vyktų. O jis gerai pavyks 
tiktai tada, kai LDS nariai — 
ir kiti svečiai skaitlingai at
silankys.

Dar sykį primenu: visi px 
visos dalyvaukite LDS 13 kp z 
bankete, šeštadienį, vasario 
18. Visi žinV^ite, kad pra
sidės' lygiai 7 vai. vakare.

Kuopos narys

.MATTHEW A.;;
BUYUS

I ; (BUYAUSKAS) • •

:: laidotuvių ::
■ DIREKTORIUS :

:: 426 Lafayette St- ji
■; Newark 5, N. J.
•; MArket 2-5172
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Medaus Pagelba Šalčiuose

Slogų pergalėjimui ir apsisaugojimui nuo slogų 
yra naudinga gerti arbatą su medumi. Arbata K 
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, Pusė Galiono $2.50
Kitur nesiunčiame. Tik užėję galite gauti

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNU
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

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