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Nauji tyrinėtojai
Bando diktuoti
Indonezijoje
Protingas majoras
“Vaduotojai” verkia

J. Grigiškis

W'ashingtone kongresiniai ir 
semitiniai tyrinėtojai pasiry- 

■ žo patyrinėti, kaip Amerikai 
draugingos šalvs veda preky
bą su socialistiniais kraštais.

Makartistai ir kiti reakci
ninkai tikisi, kad šie tyrinėji
mai iškels daug tūliems kraš
tams nemaloniu daviniu. An
glija. Prancūzija ir Italija 

1 būsiančios tan nemalonuman 
įveltos.

Vargiai tie tyrinėtojai ką 
nors atsieks. Jie negalės su
laikyti prekybos su socialisti
niais kraštais, nepaisant ką jie 
darytu. Visa, ką jie gali pa
daryti, tai dar vieną pašvin
kusi burbulą išpūst.

Tarybų Sąjungos vyriausybė 
pareiškė, kad ji negali sutik
ti su prez. Eisenhowerio ir 
Anglijos premjero. Edeno nu
sitariami vieniems kištis i ara
bišku kraštu su Izraeliu ki
virčus.

Praktiškiausias būdas tuos 
kraštus sutaikinti. Tarybą Są
junga tvirtina, per Jungtines 
Tautas veikiant. Vakaru mi- 
htarinė intervencija, kokią 
^•oponuoja Eisenhoweris ir 
Edenas, kad kaip, gali sukur
ti pasaulini karą.

Nepaisant visko, Washingto
nas dai vis nori pasauliui (lik- 
1 uoti.

Vakarai galutinai prarado 
in Joneziją, kuri šiomis dieno
mis nukirto visus saitus su 
Olandija. Indonezija pasilie

ki ka neutralia šalimi Azijoje.
Harahapo valdžia dar ban

do pataikauti Washingtonui, 
bet ji visai diskredituota In
donezijos žmonėse, kuriu 75
procentai balsavimuose prieš 
ją pasisakė. Tai valdžiai die- 

. nos yra suskaitytos.

Des Moines, Iowa, majoras 
Ray Mills pakvietė Dniepro- 
petrovsko majorą čia atvykti. 
Majoras Mills pasižada aplan
kyti Tarybų Sąjungą, kad su 
jos gyvenimu, daugiau susi
pažinti.

Majoras Ray Mills taipgi 
yra Iowa valstijos Darbo Fe
deracijos prezidentas. Jis no
rėtų, kad Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos unijų delegacijos 
pas i k e i st ų apsilankymu.

Smagu girdėti daugiau ir 
• daugiau balsų už amerikiečių 

ir tarybiecių bendradarbiavi
mą. 

•_
Klerikalų “Draugas” rašo:
“Lietuviškieji veiksniai, ve

dantieji kovą už Lietuvos iš
laisvinimą, savo veikloje susi
duria su viena didele kliūti
mi, būtent—- lėšų trūkumu.

g Tie “veiksniai” — tai kle
rikalų, tautininkų ir menševi
kų žyliojimai-važin ė j i m a i į 
Washingtona, landžiojimai 
pas visokius politikierius.

Daugelis ir tų lietuvių, kurie 
pirmiau paremdavo “laisvin- 
tojų” traicę, dabar pradeda 
suprasti, kad “iš tų pelų ne
bus grūdų.”

Klerikalai todėl neveltui 
verkia “lėšų trūkumu.”

/‘Senatorius Pat McNamara 
> a s i ū 1 ė bilių panaikinti tą

Policija i 
Republic

Farmingdale, L. I. —12,- 
000 Republic Aviation Cor
poration darbininkų strei
kas, kuris prasidėjo šios 
savaitės pradžioje, kompa
nijos ir policijos buvo su
tiktas užsimojimais ji pa
laužti bauginimais, terori
zavimu, streiklaužių var
tojimu, areštais ir sumuši
mais.

Pirmadieni ir antradieni 
kompanija pakartotinai 
bandė pravesti pro masinio 
pikieto linijas streiklaužius, 
bet pikietai to neprileido. 
Policija suėmė 58 pikietus 
pirmadienį ir dar daugiau 
antradienį. Tapo suimtas 
unijos vadas Justin Ostro, 
International Association 
of Machinists Republic lo
kalu vadas. Jis paskui buvo 
paleistas po $300 užstatu.
Policija puolė pikietus

Keliolika pikietų buvo 
sužeista ir keli pateko ligo-

BBC išmetė iš darbo tris 
vadovaujančius orkestrus 
Londonas. — Britanijos 

radijas, BBC, atsakė iš dar
bo visų trijų orkestrų mu
zikantus, įskaitant BBC 
simfonijos, kuri skaitosi 
vienu geriausių orkestrų 
pasaulyje. Valdžia pašali
no visus BBC muzikantus, 
nes jie solidarizavosi su 
streikuojančiais nepasto
viaisiais muzikais, kurie 
prašė algų pakėlimo ir išė
jo streikam

BBC dabar liko visai be 
muzikos.

Rtahaw© 
pildetas 

ninėn, kai policija lazdo
mis ir pistoletų rankeno
mis pradėjo mušti pikietus 
per galvas. Unija pasiuntė 
telegramą gub. Haarima- 
nui su skundu, kad Baby
lon miestelio policija ir 
Suffolk apskrities šerifo 
vyrai žiauriai puola tai
kingus pikietus, tuomi 
stengdamiesi padėti kom
panijai palaužti streiką.

Kompanija teigia, kad pi- 
kietavimas yra “nelegalus.”

738 žmones jaus 
žuvo šalčiuose 
V a k a r įį E11 ropo j

Londonas. — Kaip šalčiai 
(jie dabar čia vadinami 
“sibiriškais”) vasario pra
džioje sukaustė beveik visą 
Europą, taip jie dar tebe
laiko ją sušalusią ir sniegu 
apdengtą. Šią savaitę vėl 
snigo visoje Vakarų ir 
Centralinėje Europoje, pra
dedant nuo Švedijos šiau
rinės provincijos Laplandi
jos, baigiant Pietine Italija,

Apskaičiuojama, kad nuo 
šalčių Vakarų Europoje 
jau žuvo 738 žmonės. Pas
kutinėmis keliomis dieno
mis sunkiausiai nukentėjo 
Francūzija, kurios pietines 
provincijos paprastai tu
ri klimatą kaip Florida, bet 
dabar yra po storu sniego 
klpdu. Vien Francūzijoje 
žuvusiųjų skaičius jau sie
kia 173.' '

Padėtis G r a i k i j o j e lieka 
nepastoviu Karamanlis dar 

netikras, ar liks galioje
Atėnai. — Beveik pilni 

Graikijos rinkimų rezulta
tai rodo, kad labai nepasto
vi padėtis susidarė, kurioje 
bile kuriai valdžiai bus 
sunku išsilaikyti ilgesnį lai
ką. Iš 300 parlamento na
rių Karamanlio pro-ameri- 
kietiška partija turės 159 
deputatus, tai yra, nedidelę 
daugumą. Bet liaudiškoji 
koalicija gavo aiškią dau
gumą balsų — 1,767,133, 
palyginus su dešiniųjų 1,- 
589,609.

Tiktai komplikuota ne
pilnai proporcinė sistema 
privedė prie to, kad kaires
nės partijos, kurios gavo 
balsų daugumą, turi ma
žiau deputatų. (Nurodoma, 
Tąfto-Hartley įstatymo sky
rių, kuris reikalauja unijų va
dams pasirašyti nekomunisti
nius afidavitus.

McNamara nurodo, kad 
toks įstatymas padaro darbo 
unijų vadus “antros klasės pi
liečiais,” geriau sakant, juos 
pažemina.

šį įstatymą seniai reikėjo 
atšaukti.

kad panašiai yra Britanijo
je, kur prie valdžios, dabar 
stovi toriai-konservatoriai, 
bet balsų daugumą pas
kiausiuose rinkimuose ga
vo darbiečiai.)
Karamanliui palanki Grai

kijos spauda sako, kad rin
kimai yra “Vakarų trium
fas,” bet visi laikraščiai 
pripažįsta, kad pastovios 
valdžios Karamanlis nega
lės palaikyti. Dar nežinia, 
ar jis pats pasiliks galioje, 
ar perleis vairą kitam savo 
partijos asmeniui, kuris 
labiau priimtinas liaudiš
kai opozicijai.

Pats Karamanlis tuo 
tarpu padarė kelis pareiš
kimus, kurie rodo, kad jis 
stengiasi daryti koncesijas 
galingai liaudiškai opozici
jai parlamente, gal tikėda
masis, kad opozicija, nebus 
tokia aštri prieš jį. Jis 
tarp kitko sakė, kad Atlan
to paktas netraktuoja Grai
kijos teisėtai, kad Vakarų 
jėgos nedraugiškai atsine
ša link Graikijos Kipro 
klausime.

Jurgis Washingtonas gimė 1732 metų vasario 
22 dieną. Jis buvo vienas pirmaeilių kovotojų už 
mūsų krašto nepriklausomybę. Revoliuciniame 
kare jis sėkmingai vadovavo amerikinėms jė
goms, kurios sudaužė galingas Anglijos imperi
jos karines jėgas. 1789 metais jis patapo* pirmuo
ju Jungtinių Valstijų prezidentu. Jungtinių Val
stijų žmones garbingai jo gimtadienį mini.

II ’askutiniai pranešimai 
Jl

Detroitas. — Čia gyve
nantis negras daktaras Ja
mes A. Brewer iškėlė, kad 
jo brolis daktaras Thomas 
Brewer žinojo, jog rasistai 
gali jį nužudyti. Trumpas 
laikas prieš tai, kaip rasis
tai jį nušovė Georgijoje, 
Thomas Brewer sakė savo 
broliui:

“Jeigu aš būsiu rasistų 
užmuštas, mano mirtis ne
bus veltui.”

Detroitas. — UAW-AFL- 
CIO prezidentas Walter 
Reuther atsišaukė i visus 
savo unijos lokalus su ra
ginimu, kad jie dalyvautų 
civilinių teisių konferenci
joje Washingtone, kuri į- 
vyks kovo 3, 4 ir 5 dd.

New Haven. — Conn. 
Smitho akto aukų byloje 
gynyba pradėjo savo kal
bas.

Washingtonas. — Skan
dalas apie kyšius, kuriuos, 
gazo lobistai davė ir bandė 
duoti Nebraskos ir kitu 
valstijų republikonams, da
rosi vis labiau komplikuo
tas. Iškelta, kad $2,500 au
ka buvo siūlyta tiesioginiai 
Nebraskos GOP komite
tui. . .

Rio de Janeiro. — Keliu 
aviacijos aukštų karininkų 
surengtas pučas' Brazilijos 
džiunglių srityje tęsiasi. 
Pranešama, kad prie suki
lėlių prisidėjo aviacijos ka
rių keli daliniai.

Fog-gia,* Italija. — Dau
gelyje Pietinės Italijos da
lių badaujantieji neturtingi 
valstiečiai surengė naujus 
protesto maršius, reikalau

dami iš valdžios duonos. 
Prie Foggios prefekto rū
mų policija ir karabinieriai 
bandė išsklaidyti demon
strantus ir daugelį sužeidė.

Tuscaloosa, Ala. — 500 
Alabamos universiteto stu
dentų pasirašė po peticija, 
kad negrė studentė Au- 
therine Įmcy būtų atgal 
priimta universitetan. Sa
koma, kad daugiau būtų 
pasirašę, jeigu ne rasistų 
teroras. Rasistai sumušė 
kelis baltus studentus, ku
rie rinko parašus, taipgi 
suplėšė keletą peticijos la
pų, kurie jų buvo pilni pa
rašu. I

Paryžius. — 15 NATO 
nariu kariniai vadai čia 
pradėjo savo pasitarimus.

Jeruzalė. — Izraeliečiai 
sako, kad jie savo teritori
joje suėmė Jordano karei
vi. €

Eisenhoweris pratęsė savo 
atostogas kelioms dienoms
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris, kuris 
buvo planavęs sugrįžti į 
sostinę antradienį arba tre
čiadienį, nutarė pasilikti 
plantacijoje Georgijoje prie 
Thomasville bent iki šešta
dienio. Manoma, kad šios 
savaitės pabaigoje jis galu
tinai padarys nuosprendį, 
ar jis nori kandidatuoti.

Tuo tarpu prezidentas il
sisi, medžioja ir šiek tiek 
lošia golfą. Jis taipgi, kaip 
sako pranešimai, “galvoja 
vienišas.”

Bulganinas patiekė 
ekonominius planus

Maskva. — Premjeras | mui visiems iki 40 valandų, 
Bulganinas Tarybų Sąjun- algų pakėlimui ant 30%

Komunistų partijos per ateinančius penkerius 
■ metus, kainu žeminimui ir ' *■

gos .
suvažiavime patiekė ekono
minį raportą, kuris atsklei-

I dė, kaip tai sako praneši
mai, didingą vaizdą, kokius 
didelius užsimojimus Tary
bų Sąjunga turi savo gy
ventojų gerbūviui kelti.

Planai nubrėžti pramo
nės kėlimui, atominėm ener
gijos taikingo naudojimo 
plačiam įvedimui gyvenime, 
darbo savaitės sutrumpini-

J. T. žino, kaip 
Arabija gauna

' vergu Afrikoj
Jungtinės Tautos. — J. 

Tautu Ekonominė ir socia
linė komisija gavo rapor
tus, kad Saudi-Arabijos 
vergų gaudytojai labai ak
tyvūs Afrikoje, iš kur jie 
parsiveža vergus ir parda
vinėja turtingiems ara
bams.

Tie vergų gaudytojai 
I maskuojasi kaip musulmo- 
' nu misijonieriai. Jie įkalbi- 
; nėja afrikiečius, ypatingai 
jaunas negraites, vykti Me
kon kaip “pilgrimaitėmis.”

Kuomet afrikiečiai atve
žami Arabijon, policija juos 
suima kaip nelegalius imi- 

! grantus, o tie patys vergų 
gaudytojai juos išima is 
kalėjimo neva po kaucija ir 
pardavinėja.

Turčiai, kurie vergus 
perka, daugiausia moka už 
13 ir 14 metų mergaites. 
Už tokias moka iki 4,000 
rijalų (apie $1,000). Kiek 
mažiau moka už pajėgin- 
gus jaunus vyrus.

Socialdemokratai i š s t ū m ė 
Adenauerio klerikalus iš 
Rein-Vestfalijos kabineto

Diuseldorfas. — Adenau
erio vadovaujama klerika- 
liška krikščioniu demokr. 
partija prarado savo kon
trolę vienoje žymiausių Va
karų Vokietijos sričių, 
Šiaurės Reino-Vestpalijoj, 

.—kontrolę, kurią klerika
lai laikė per devynerius me
tus.

Krikdemiškas srities 
premjeras K. Arnoldas bu
vo išstumtas ir jo vietą už
ėmė socialdemokratas F. 
Steinhoff. Landtago (vieti
nio seimelio) deputatai iš
reiškė nepasitikėjimą kle
rikalams.

Tas persivertimas atsiti
ko, kai Laisvieji demokra
tai, partija, kuri iki šiol 
veikė koalicijoje su krikš
čioniais demokratais, persi
metė ir pradėjo remti so

't. t.

Mokslininkas Kurčatovas 
tuo tarpų pareiškė, kad-ta
rybiniai fizikai yra pasi
rengę bendradarbiauti su 
Amerikos fizikais tyrinėji
muose atominės-vandenili- 
nės energijos vystyme tai
kingiems tikslams.

Suvažiavime taipgi kal
bėjo buvęs premjeras ir 
dabartinis elektros jėgos 
ministras Malenkovas, už
sienio reikalų ministras 
Molotovas, Suomijos-Kare- 
lijos respublikos preziden
tas Otto Kuusinen ir kiti.

Perskaitytas pasveikini
mas nuo* Jugoslavijos ko
munistų, po kuriuomi pa
sirašė Tito. Delegatai tą 
pasveikinimą priėmė gar- 

Į siais plojimais.
' Molotovas savo kalboje 
sakė, kad Tarybų Sąjungos 
užsienio reikalu ministeri
ja, kuriai jis pats vado
vauja, nepakankamai įver
tino kolonialių tautų ir 
darbo žmonių visame pa
saulyje taikos judėjimo jė
gas. Jis taipgi pabrėžė, kad 

; komunistai visur turi siek
ti vieningo fronto su so
cialistais.

Varšuva. — Amerikiečių 
negrų trupė baigė vaidinti 
operą “Porgy and Bess” 

j Lenkijoje ir išvyko Čeko- 
slovakijon.

Kairas. — Orlaivio ne
laimėje prie Kairo žuvo ne 
50 asmenų, kaip buvo tikę- 4. 7
ta, o 52.

cialdemokratus. Seimelyje 
už krikščioniu demokratu 
kontrolę balsavo 96 deputa
tai, už socialdemokratus 
102.

Pakaitos Rein-Vespali- 
joje yra nemenkas smūgis 
Adenaueriui visos Vokieti
jos plotme. Visų pirma, 
klerikalai praranda savo 
daugumą senate (Bundesra
te), kuris susideda iš vie
tinių seimelių delegacijų. 
Iki šiol krikščionys demo
kratai Bundesrate turėjo 
daugumą, bet Rein-Vestfa
lijos Laisviems demokra
tams perėjus opozicijon pas 
socialdemokratus, pastarie
ji dabar turi daugumą bal
sų ir Bundesrate.

ORAS NEW YORKE "
Giedra ir šalta

v



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY MOTERŲ KAMPELIS

Established April 5, 1911
Every day except Sundays, Mondays and Holidays 

110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y

Presidcnt V. KAZEL: Sccr-Treasurer, WILLIAM CHAPEL^
Editor, ROY MIZARA

< SUBSCRIPTION RATES
United States, per year .
United States, per 6 months.. $1.50 
Queens Co. 
Queens Co.

T • • *v •Jinai pasižymi mede savo 
žmonėms ir jų veiksmams

$8.00

........ $9.00 per year 
. $5.00 per six mos.

Canada and Brazil, per year 19.00 j 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 ; 
Foreign countries, per year $10.00 I 
Foreign countries, 6 months $5.50

Žvilgterėję į šį paveikslą 
imtai žmonių pasakys:

“O aš ją gerai pažįstu.
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 

under the Act of Marell 3, 1879 Tū katančiai kitu prisi-

GERA PROGRAMA
| mins:

AFL-CIO TARYBA, laikiusi suvažiavimą Miami i 
Beach, Fla., priėmė gerą 1956 metams ekonomine pro
grama.

Suvažiavime buvo nurodyta, kad nedarbas žymiai pa
didėjo automobilių pramonėje, taipgi jis kamuoja teks
tilės ir anglies gamybą. Tuo pačiu sykiu korporacijos 
daro milžiniškus pelnus. Korporaciniai 1955 metų pelnai 
žymiai viršina bet kurių kitų metų pelnus.

Taryba nurodo, kad tokia padėtis reikalauja darbinin
kų algų pakėlimo, taksų sumažinimo mažiau uždirban
tiesiems, federalinės valdžios paramos naujų namų ir 
mokyklų statybai, ligoninių statybai, naujų kelių vedi
mui, $1.25 minimum algos į valandą.

Taryba mano
man, daugiau progų atsirastų bedarbiams 
darbus, o dirbantieji galėtų daugiau 
reikmenų įsigyti. Žmonių gyvenimas, 
galėtų pagerėti.

Kad tai atsiekti, AFL-CIO Taryba 
programa paremti ir už ją kovoti.

Pelnagrobiai, kuriems visai nerūpi visuomenės gero
vė, visokiais būdais tam priešinsis, o valdžia jiems padės. 
Todėl darbo žmonėms reikės vesti griežtas kovas, kad

kad tokią programą pravedus gyveni- 
gauti naujus 

jiems reikalingų 
a belu a i imant,

kviečia visus

NAUDINGAS VETO

nepasmerkė paties biliaus

“ Maty ta kur
Vieni minės

nors.

i nnecticut valstijos kuria- 
i me nors mieste. Kiti saky- 
jsis ją sutikę Brooklynę, dėr 
kiti ją matę Richmond Hill 

i ar kur nors kitur. Visi jie

Cal kas paklaus, kuomi ji 
nai įsigijusi tokių plačių 
pažinčių? Jiems galima at-

Jos meile žmonėms ir jų
> veiks-! visuomeniškiems 

mams įgijo jai tas pažintis 
ir aukštą pagarbą.

Ji skaito lietuviu liaudies 
i spaudą ir rūpinasi, kad ji

■ žino, koki darbai dirbami

! nelaukdama paraginimų ji
nai pasistengia įdėti į tuos 
darbus savo Šerą tokį, kokį 
jos spėkos ir ištekliai tuo

• laiku leidžia.
Jeigu darbas reikalauja 

I materialės paramos, ji bu
rna viena 
į laukdama

pirmiausių, ne
pažiūrėti, kiek 

duos. Esant rei- 
am, kur žmogus Į

kainuoja.
Vargiai rasis Naujojoje 

Angį, toks lietuviais apgy
ventas, 
mas, 
kiusi

miestelis ar kai- 
ku’r. ji nebūtų atlan- 
tos kolonijos surengta

ANNA PHIUPSE
svarbią sueigą. Taip pat 
niekad neapleidžia brookly- 
niečių vykdomų svarbiųjų 

! pramogų, nežiūrint tolimos 
i ir iškaštingps kelionės.
į Iš kur pagyvenusi mote- 
■ ris semiasi tos energijos ir 
i ištekliaus?

Ryžtingas užmojis pa- 
; remti gerus darbus, troški- 
j mas viską matyti, girdėti, 
i nepasilaidoti gyvai tebe- 
isant suteikia stiprybės ir 
! akstiną nesigailėti tam iš- 
i kaščių.

.vena pati ir iš kurio gauną 
dalį sau pajamų. Gauna pa- 

* jamas ne ponaudama, bet 
sunkiu darbu, kokio dauge
lis ir jaunesnių moterų nė
ra dirbusios ir nedirba. Ji 
per laikus pati atlieka visus 
namo apžiūros ir net per- 
dažymo, perpopieriavimo 
darbus.

Kaip ir visi tikrai pažan
gūs žmonės, ji darbą skaito 
žmogaus vertingumo ir sa
vigarbos ženklu. O uždarbį 
naudoja kultūringai gy
venti pati ir paremti kul
tūrinius darbus, kultūrines 

Į įstaigas. Juk net Richmond 
Hill esančio Lietuviu Kul
tūrinio Centro gėlynas da
binasi jos dovanota bran
gia eglute, kurią jinai do
vanojo atminčiai velionio 
savo sūnaus.

Jinai taip pat labai jaut
ri nukentėjusiems nuo per
sekiojimų ar šiaip nelai- 

1 miu. •
Brooklynietes moterys 

labai apsidžiaugė, kuomet 
gavo žinią, kad ją ir kitą 
tokią pat draugę iš kito 
miesto turėsime laimės 
gauti garbės viešniomis .šie
metiniame Moterų Dienos 
minėjime.

Moterys kviečia visus jau 
dabar pasižymėti tą dieną, 
dalyvauti tų malonių vieš
nių susitikime. Įvyks kovo 
4-tą. Prasidės pietumis, 1 
vai. O įdomi programa ir

Senas

Per

svarbiausia, ji atidos savo ' teitų lengviau, negu kam 
visus darbus į šalį ir nu-! nors kitam. Jos draugai 
vyks ten, nedejuodama, kad j kaimynai pasakojo, kad ji 

i kelionė tolima ar brangiai | turi namelį, kuriame gy

Atlanta, Ga. — NAACP 
trauks teisman astuonias 
vietines valstijas, kurios 
priešinasi Aukščiausio teis
mo nutarimui baigti segre
gaciją mokyklose.

Vincas

Gyvi šešėliai
(Apsakymėlis)

dvi savaites nesiskutau' 
j barzdos, tai mano, iš dievo ab- 
rozo išmaliavotas veidas nuo 

! ausies iki ausies apsidengė 
Į jauno ežiuko kailiuku, ir aš 
pradėjau rengtis į seniai pla
nuojamą žygį.

Kojas sukišau į užlopytais 
keliais kelines, apsiaviau sun
kiais, jau pusėtinai 
valkiotais batais, 
storus, atbrizgusia 
marškinius, ant jų
alkūnėmis kareivišką milinę, 
ant galvos užsivaukšlinau 
kiauru pakaušiu veltinę skry
bėlę, už ausų užsikabinau 
tamsiai mėlynus akinius ir nė 
dievas Adomą taip greit ne
nulipino, kai aš išvirtau į bo
rn ą.

mylių iš-

apykakle 
kiauromis

pažįstąs buso vairuotojas, per
žvelgę nuo galvos iki kojų, 
norėjo ką tai sakyti, bet man 
pakišus jam po nosia dolerį 
ir pasakius — iki Philadel- 
phijos,—jis atidavė man grą
žą ir, dar kartą žvilgterėjęs į 
veidą, truktelėjo pečiais ir 
pradėjo važiuoti.

Radęs neužimtą sėdynę, at
sisėdau prie lango. Netrukus 
visos sėdynės tapo užimtos. 
Bet, štai, vikriai įšoka į busą 
gražiai pasirėdžiusi, blizgu
čiais apsicackavusi, lūpytes te
pusi ir nusitepusi esybėlė. Ap- 
sižvalgius, kad visos sėdynės 
užimtos, dėbtelėjo į neužim-

bino už baro. O minėtas se
nis atsisuko į mane, pasiga- 
nėdinančiai nusišypsojo ir nu
sidžiaugė: “Laimėjai, tėvuk! 
Ką gersi už tai?“

(“Aš valgyt noriu. . . Matai, 
kad perkaręs, kaip benamis 
šuo.“

“Sei,.Džio! Duok tam bomui 
sandvičių. Duok du!“

Mano bičiulis išėjo iš už 
baro ir gan mandagiai pasi
teiravo, kokio aš sandvičiaus 
noriu — su sūriu ar su mė
sa? Man atsakius, priėjo 
prie po stiklu sudėtų užkan
džių Šėpęlės, atnešė du sand
vičius, patekšleno man per pe
tį ii\ nieko nesakęs, vėl nuėjo 
už baro.

“Sei!
1 keiktas 
juokus 
teiravo

“Kur
kj durną bomą rasi, kuris ne
gertų? Tik paduok, tai aš ir 
paskutinį lašelį nuo baro su
laižysiu.“

Senis gardžiai nusikvatojo 
ir vėl kreipėsi į mano bičiulį: 
“Sei, Džio! Duok tam kalės 
vaikui gert ir nusiplaut.”

Mano bičiulis, jau visa pla
čia burna šypsodamasis, pa
statė ant staliuko stikliuką 
degtinės ir stiklą alaus, pa
tekšleno man per petį ir da- 
dėjo: “Būk geras ir kitiem 
bomam nesakyk, kad tiek

Ar tu tikrai esi pra- 
blaivininkas, ar tik 
iš savęs kreti ? pasi- 
vėl tas pats senis, 
jau tu, prieteliau, to-

ta sėdynę šalia manęs ir man | daug laimėjai.“
į veidą, matomai, nusitarė į Aš linktelėjau galva, pa
gėriau stačia važiuoti, negu ' kėliau stikliuką į mano gera-, 
sėsti šalia bomo. Ir taip iš- Jė.ją ir .šūktelėjau: “Už ta- 
stovėjo iki aš išlipau, o ji klek- ■ 
telėjo į mano vietą.

Eidamas didmiesčio gatve, , 
susitinku gražioj eilutėj įlin-'

PREZ. EISENHOWERIS padarė tai. ko troško ameri
kinė visuomenė, būtent, pastoti gelia gazo trustui apip
lėšti visuomenę.

Vetuodamas gazo bilių, prezidentas atmetė 31 republi- 
kono ir 22 demokratų senatorių pasimojimą apiplėšti vi
suomenę.

Tiesa, prez. Eisenhov 
tikslo, bet tik priemone
liūs įstatymu padaryti. Jis sako, kad bilius buvo bandy
tas net papirkimais laimėti.

Nepaisant, kaip prezidentas aiškintųsi, <is žalingas 
bilius yra atidėtas iki po prezidentinių rinkimų. Nes 
šiuo metu iš naujo jis kelti iš numirusių yra tiek republi- 
konams, tiek demokratams nenaudinga.

Kiti dabar tvirtina, kad Eisenhoweris bilių vetuoda
mas, pasiruošia kelią savo kandidatūrai prezidentiniuose biliejinis 
siu metu rinkimuose, v <

i'* F E ®1 roi esores Laumėm skieucs
judi lie j lis

Vilnius. — 1955 m. gr. 
mėn. Lietuvos Valstybinėje 
konservatorijoje įvyko ju-

SUOMIJOS PREZIDENTAS
NAUJASIS SUOMIJOS prezidentas Urho Kekkonen 

yra konservatyvės agrarų partijos vadas. Rinkimuose 
jis laimėjo daugumą balsų prieš socialdemokratą kandi
datą Karlą Fagerholmą. Kekkonen laimėjo komunistų 
parama.

Kodėl komunistai savo balsus atidavė už Kekkonena?
Per eilę metų Kekkonenas bendrai su buvusiu prezi

dentu Paasikiviu vairavo partiją ir valstybe taikos keliu 
ir bendradarbiavimu su Tarybų Sąjunga. Būdamas 
premjeru Kekkonenas įgavo didžiulį pasitikėjimą savo 
krašto žmonėse ir didžiulio kaimyno, Tarybų Sąjungos, 
akyse.

Kas kita su socialdemokratais. Jie bando Suomiją pa
sukti Vakari] link ir įtraukti ją į NATO (Jungtinių val
stijų vadovaujamą militarinę sąjungą). Socialdemokra
tai bando neutralę Suomiją padaryti priešiška Tarybų 
Sąjungai.

“Naujienų” redaktorius, atrodo, baisiai nepatenkintas, 
kad jo plauko socialistas nelaimėjo prezidento vietos. Už 
tai jis dabar smerkia komunistus, būk jie norį “sunai
kinti socialdemokratų partiją.” Naujasis prezidentas, 
girdi, “pataikaus komunistams, atsidėkodamas už jų 
paramą.”

• Ateitis parodys, kaip jis vairuos valstybinį vairą, ži
nome tik tiek, kad naujasis prezidentas netrauks savo 
krašto į kokius nors karinius blokus. Atrado, kad jis lai
kysis tos pačios neutralūs linijos, kaip kad laikėsi jo 
pirmtakūnas Paasikivis.

vienos iš seniausių lietuvių 
muziku — Elenos Laumen
skienės 75-osioms gimimo 

, ir 50-osioms kūrybinės, pe
dagoginės ir visuomeninės- 
muzikinės veiklos metinėms 
pažymėti.

Pranešimą apie jubiliatės 
gyvenimą ir kūrybą padare 
doc. J. Gaudrimas.

tuvos Valstybinėje konser
vatorijoje fortepijoną. Pra
nešėjas Gaudrimas nušvie
tė E. Laumenskienės veiklą 
populiarinant liaudies dai
ną, skleidžiant darbo žmo
nių masėse muzikinę kultū
rą. E. Laumenskienė bur
žuazijai valdant daug prisi
dėjo propaguodama kon
certų, paskaitų būdu Skria
bino, Rachmaninovo, Šope
no, Grigo, Mendelsono ir 
kitų kompozitorių kūrinius.

— Dar prieš 40 metų, — 
nurodė pranešėjas, — E. 
Laumenskienė pradėjo pir
muosius

Iskienės pedagogine veikla.
Jubiliatę sveikino kūrybi

nių ir visuomeninių orga
nizacijų atstovai. Buvo per
skaitytos telegramos iš 
Maskvos, Rygos, Baku, AL 

| ma-Atos ir k t.
Prof E. Laumenskienė 

karštai padėkojo visiems 
susirinkusiems už nuošir
džius sveikinimus.

Vakaro pabaigoje kon
certe buvo atlikta eilė E. 
Laumenskienės kūrinių.

Koresp.

LAZARIS CARDENAS
MŪSŲ KAIMYNINĖJE Mekikoje nuoširdžiai veikia 

ir kovoja už taiką žymusis visuomenininkas ir buvęs 
Meksikos prezidentas Lazaro Cardenas.

Šiomis dienomis jis priėmė jam skirtą tarptautinę 
stalininę taikos premiją.

Kai jam buvo paskirta minima premija, taikos prie
šai su Alko: jeigu Cardenas, priims stalininę premiją, 
tai. jis pasirodys esąs komunistu ir dėl to praras Meksi
kos žmonėse įtaką. Bet jis savo priešų zaunų nepaklausė. 
Priimdamas premiją Cardenas pareiškė:

“Esu dėkingas už garbę, kurią įgijau su taikos premi
ja. Aš visada maniau, kad pasaulinės taikos tikslas ne-

—Elena Stancikaitė-Lau
menskienė gimė 1880 m. 
Radviliškyje. Anksti pasi
reiškė jos muzikiniai gabu
mai. 1900 m, E. Laumen
skienė įstojo į Maskvos 
konservatorijos fortepijono 
klasę, vedamą Rubinšteino
mokinės A. Gilbert. Vėliau ; Tai—“Žibutė, 
ji muzikos mokosi pas įžy
mų rusų muziką A. Skria
biną. Baigusi konservatori
ją Maskvoje, 1908—1918 m. 
m. laikotarpiu jubiliatė dės
to Rusų muzikos draugijos 
Vilniaus skyriaus muzikos 
mokykloje. Jubiliatė, pa
žymėjo pranešėjas, — mu
zikos srityje buvo auklėja
ma įžymių muzikų, kurie 
formavo E: Laumenskienės 
muzikinę kūrybą realizmo 
dvasia.

Grįžusi į Lietuvą, 1921 
metais kompozitorė pakvie
čiama dėstyti fortepijoną 
Kauno muzikos mokykloje, 
vėliau (1933 m.) konserva
torijoje. šias pareigas ji ei
na iki šiol, dėstydama Lie-

kompozicinius 
Mėgstama jos 

forma — muzikinė minia- 
tūra. Vokalinės muzi
kos kūriniuose vyrauja ly- 
rinė-romantinė nuotaika.

yto žvaig- !
ždė,” “Diemedžiu žydėsiu,” ; 
“Vakaras”, ir kt. Nemaža 
dainų 'ji sukūrė Salomėjos ■ 
Nėries, K. Binkio ir kitų 
poetų tekstais... Kompozito
rė yra parašiusi eilę instru
mentinių piešiu, iš kurių

1 “Mazurka,”
Atsimini- i 

romansas violončelei i

pažymėtino's > ' 
“Tarantela,” 
mas,”
su fortepijonu.

Dau- 
bend- 
Lau- 

bruo- 
kalbos

drimas. pažymi, kad 
rieji kompozitorės E. 
menskienės kūrybos 
žai yra muzikinės 
paprastumas bei nuoširdu
mas, vaizdingumas, melodi
jos 
mos aiškumas, 
apsistoja ties. E

nesudėtingumas, for- 
ranešėjas 
Laumen-
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sutaikomas su vienpusiška neapykanta ir diskriminaci-

Cardenas storai pabrėžė, kad taika turės pasisekimo 
tik tada, kai visi taikos trokštą žmonės neatlaidžiai už

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept,, 11042 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,

I v o sveikatą i r i 1 gą a m ž i ų, ge- 
i ras žmogeli.“

“Pas velnią su savo ilgu am- 
.... ........ ____j ____ _ t.„. žiumi! Jeigu neturėčiau už 
dusį pusamžį pilietį, ištiesiu 1 ką išsigert, seniai būčiau pa
jam ranką ir prabylu prislėg- j sikoręs.” 
tu balseliu : “Nors ant kavos j 
puoduko-, mister.

“Važiuok į Vašingtoną! Ten 
maistas pūsta, o pinigų 
sani svietui užtenka 
viems nėra,“ piktai 
jis ir nuėjo.

Matau, ateina geras ma
no pažįstamas. Aš ir jam at
kišti ranką ir tą pačią gies
melę pagieda. Bet jis tik dėb
telėjo man 
ėjo.

Perėjęs 
įsmunku Į 
sa liūną, 
to krėslo, stiklą alaus po no
sia pasistatęs, kiurkso pusėti
nai apšepęs senis. Mano bi
čiulis sėdi už baro, vobuliuo- 
ja lūpose cigarą ir skaito laik
raštį. Mane pamatęs atsisto
ja, meta nedraugišką žvilgsiu’ 
man į veidą ir angliškai už
akcentuoja: “Kokiu velnii 
tu nori?“

“Ne velnių, o valgyt noriu 
Ar negalėtum, paskolint ma’ 
bent vieną sandvičių, kad los 
ka?” paprašiau angliškai, vo: 
susilaikydamas nuo juoko.

‘■Paskolint tau sandvičių ? !’ 
riktelėjo jis ir dadėjo: “E 
aš tau pradėsiu skolint, 
nespėsi ryt. . . Po velniu 
čia!“

Aš vietoj išeiti, įtempęs

Mums nusikvatojus, 'į saliū- 
! ną pradėjo griūti kokios tai 
' darbavietelės darbininkai pie- 

vi- j tų valgyti. Aš, išgėręs degti- 
tik sa-! nę *r alų, iškiūtinau savais 

atsikirto i keliais, Eidamas mislinau: 
Kažin ką tas mano bičiulis 
būtų sakęs, jei, kada jis ma-X 
ne taip žiauriai puolė ir kei- < 
kė, aš būčiau pasirodęs kas . 
esu<?

Eidamas gatve, vėl kyščio- 
jau ranką sutiktiems praei
viams. Bet tik nuo Vieno se
nioko gavęs kvoterį įsmukau į 
vieno, nors ir ne taip jau1 ar* 
Limai pažįstamo lietuvio gan 
Švariai užlaikomą restaurąną. 
Tautietis, su baltu žiurstu ant 
krūtinės, stovėjo už taip va
dinamo kaunterio. Jis dėbte
lėjo į ipape šaltu, neprielan
kiu žvilgsniu, o aš, nieko ne- 
aukęs, atsisėdau! už neužimto 
taliuko. Jis pasišaukė patar- 
autoją ir, akim į mane pa- 
odęs, ką tai jai pasakę.

Patarnautoja buvo švariai 
psitaįsiusi, jauna, graži mer- 
ina. Kaip tik ji prie manęs 
>riėjo, aš, nedavęs jai nė iš- 
ižiot, pasakiau ko noriu.

“O ar turi pinigų, mister?” 
“To dar nebuvo! Ar tai vL 

i koštumeriai, įėję į restau- 
aną, turi parodyt, kiek pini- 
ų jie turi?”

Ne visi, bet. . .
Jai nebaigus sakinio,, atsi- 

kubino mano pažįstarpėlis ir 
žgriovė: v .
“Pinigai ar ne pinigai, o tu 

uos savo utėliuotus skarma- 
•js neškis,, iš kur atsinešei! 
’o velnių iš čia!“

Aš ir čia buvau pasiklojęs 
□lošti tokią pat rolę, ką įt’ 
aliūne sųlošiau—rpietį mąne, 
lesk ir savo stąlą. Ta^iąu, 
'.tsįnųnęs, kad čia guliu pa* 
Jiūti ir Į tvarkos ranka?, iš
kiūtinau tik dėkodamas jam 
jž tokį mandagų man patayr 
lavimą, net durų atidarymą.

Bet čia įvyko visai nesitikė
tas nuotykis.; įėjęs resUpra- 
nan, kaip visi džentelmanąi 
krtd daro, pakabinau savo 
skrybėlę ant vąšo. Tad jam 
nespėjus užtrenkti duris, • aš 
riktelėjau: “Atiduok mano 
skrybėlę I

daugiau) 
-..yriui i "v.1.". ■—ri. '. 1 . 7
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i veidą, ėjo ir nu-

kelis skersgatvius, 
savo seno bičiulio 

Prie, baro, ant aukš-

ta
i'

sa 
vo nervyną, kad nepradėčia 
kvatoti, atsisėdau' prie vien 
staliuko. Mano bičiulis, išblio 
vęs gan riebų keiksmažodį 
išėjo iš už baro ir trenkė: 
peklą iš čia! Neišeisi geruoju 
tai ištrenksiu pro duris! Gir 
dėjai?!!’

“Duok sandvičių, tai išeisiu 
O jei mesi, tai ir šis* stalas su 
manim išeis,“ įsikibęs į sta
liuką, atsakiau jam.

“Bravo! Laikykis, sena? 
\ąįko!” delnais suplojęs, rik
telėjo prie baro kiurlęsąs se
nis.

“ Mano bičiulis kiek atlyžo ir. 
nevą tai teisindamasis, lyg ir 
susigėdęs, kalbėjo: “Visa bė
dą su šitais bomais tame, kad 
jei vieno pasigailėsi, ką nors 
duosi, tas pasako kitiems, ir 
paskui bon>ų neatsiginsi per 
kelias dienas.”

Tuo tarpų įėjo vįenas koštu? 
meris mano bičiulis nu^isku?

A



4 Kaimo
Pskovo srities pietuose, 

kalvotuose didžiulio Čado eže-< 
ro krantuose stovi senovinis 
kaimas Velje. Dabar Veljės 
kaime yra didelis kolūkis 
Smena” (“Pakaita”), kuria- 
e susibūrė daugiau kaip 

00 valstiečių še<imų. Kol
ūkis kasmet gauna milijoni
nes pajamas iš linininkystės.

Veljės kaime yra mašinų- 
traktorių stotis, vidurinė mo
kykla, radijo mazgas, ligoni
nė, siuvimo dirbtuvė, kaimo 
vartotojų draugija, kuri vyk
do mažmeninę prekybą. Iš
augo vietinė inteligentija.

Atvykdamas į Velję, aš pa
galvojau : kaip praleidžia sa
vo laisvalaikį šio didelio kol
ūkinio kaimo gyventojai, žy
miai nutolusio nuo geležinke
lio ir rajoninio centro kaimo 
gyventojai? Kaip patenkina
mi jų dvasiniai poreikiai?

Susipažindamas su kolūkio 
“Smena” pirmininku: Vasili
jum Pavlovu, aš pradėjau 

įkalbėti šia tema.
—Apie kultūrinį darbą mū

sų kaime galima papasakoti 
daug įdomaus, — pastebėjo 
jis. — Patariu jums apsilan
kyti mūsų klube.

Mes stovėjome plačioje 
aikštėje. Pavlovas nurodė į 
didelį vienaaukštį pastatą, 
V'iris užėmė beveik visą kitą 
aikštės pusę, šviesūs, platūs 
langai, sienos, apdailintos pa
gal vietinį Įproti įvairiaspal
viu akmeniu, gražus fasadas 
su kolonomis ir ryškiomis 
afišomis iš abiejų pusių—vi
sa tai teikė pastatui patrauk- 
b>l įr kiek iškilmingą vaizdą.

• —Tai ir yra mūsų kaimo 
klubas, — pasakė kolūkio pir
mininkas. — Jis pastatytas 
dar prieš karą, o po to buvo 
praplėstas.

Pusvalandžiui praslinkus aš 
įėjau į klubo pastatą, kur die
nos metu buvo tylu. Mane 
pūtiko jauna moteris, klubo 
vedėja Ana Spicyna. Ji anks
čiau mokytojavo.

—Kada kaimo taryba pa-' 
kvietė mane vadovauti klu
bui, aš nutariau, kad mano 
žinios pedagogikos srityje ir 
meilė menui gali atnešti čia 
naudos, — pasakė Spicyna.— 
Darbas klube pagal savo po
būdį yra įvairus ir patrauk
lus. Man ir mano draugams 
atsivėrė dideli galimumai.

—Apie kokius draugus jūs 
kalbate ?

—Apie klubo meninės ta
pybos narius. Jie vadovauja 
įvairiems reikalams. Be to, 
į tarybą įeina vidurinės mo
kyklos direktorius, ligoninės 
vyriausiasis gydytojas, maši- 
nų-traktorių stoties profsąjun
ginės organizacijos atstovas ir 
kai kurie kiti darbuotojai.

Klubas turi salę 300 žiūro- 
a ų, erdvų foję, kuris panau
dojamas ir šokiams, kamba
rius mokslo užsiėmimams, bi
blioteką ir skaityklą. Klubo 

^darbe svarbiausiąją vietą uži
mą, tu r būt, meno saviveikla, 
tačiau didelis ^dėmesys skiria
mas mokslinio švietimo pro
pagandai ir kitoms priemo
nėms, pavyzdžiui, įvairių pa
rodų vietinėmis temomis su
rengimui, geriausių kolūkie
čių patyrimo išpopuliarini
mui.
L Choras

Didelį populiarumą kaime 
turi klubo choras. Choro kon
certai patraukia, visų pirma, 
t avo aukšta muzikos kultū
ra. Neatsitiktinai choras kas
met kviečiamas net į srities 
sceną — į Pskovo miestą, o 
rajone jis laikomas geriausiu 
jš 12 kaimo klubų chorų.

• Chorui vadovauja Aną Spi
cyna.

—-Nemanykite, kad jis la
bai gausus, — šypsosi ji. — 
Jvfūsų principas — kruopščiai 
atrinkti talentingus žmones ir 
kaip reikia juos paruošti. Aš 
mokiaus muzikos ir dainavi
mo dar būdama institute ir- 
Žinau, kaip tai svarbu. Dvi
dešimt mūsų choro dalyvių 

dainavimui skiria visa savo
__

y pusi. Laįsvė (Liberty).

klubas
laisvalaikį. Kas jie per to
kie? Mūsų solistas Borisas 
Vorsalevas — mašinų-trakto- 
rių stoties elektrikas, o ge
riausioji solistė Valentina 
Kostina — kaimo vartotojų 
draugijos buhalteris. Choro 
pasirodymuose su sėkme daly
vauja du kolūkiečiai, mokyto
ja, agronomas, traktorininkas, 
pašto skyriaus bendradarbė ir 
kiti.

Kaimo choras dainuoja ru
sų liaudies dainas, o taip pat 
tarybinių kompozitorių dai
nas. Jo repertuare yra ukrai
niečių ir baltarusių dainos. 
Choro dalyviai dainuoja ir so
lo.

Nemažesni populiarumą turi 
dramos ratelis. Jo vadovas 
Aleksiejus Spicynas — turin
tis bendrą pavardę su Ana 
Spicyna — dirba naftos ba
zėje ir kartu geras režisie
rius - mėgėjas. Ratelis kaimo 
scenoje jau pastatė keletą Če
chovo ir Ostrovskio, šiuolai
kinių dramaturgų pjesių. Be 
to, vietiniai skaitovai ir de
klamatoriai skaito kolūkie
čiams eilėraščius ir ištraukas 
iš įvairių grožinės literatūros 
veikalų. žiūrovai pažįsta ir 
gerbia savo artistus — jauną
jį kolūkietį Viktorą čuprovą, 
traktorininką Vladimirą Pe
trovą, medicinos seserį Mari
ją Kuznecova, kinomechaniką 
Jurijų Litvinova, kolūkio są
skaitininkę Raišą Aksionovą. 
Dramos ratelis išgarsėjo už 
Veljės kaimo ribų.

Klubo koncertuose visada, 
žinoma, dalyvauja ir stygų 
orkestras. Susikūręs prieš 
daugelį metų, jis atlieka dau
gelį muzikos kūrinių. Visi 
muzikantai gerai skaito gai
das ir todėl orkestras atlieka 
ir klasikinio repertuaro veika
lus.

—Mūsų meno saviveikla pa
sirodo ne tik klube, — pa
sakoja Ana Spicyna. — Vasa
ros metu artistai išvyksta į 
laukus, kur dirba kolūkiečiai 

, ir MTS mechanizatoriai. Įsi- 
■ vaizduokite šiltą vasaros die- 
• ną, stovyklą lauke, neaprė
piamus žalius linų želmenis. 
Prasideda pietų pertrauka ir 
tą pačią minutę skelbiamas 
pirmasis koncerto numeris. 
Bajanuį ar akordionui akom
panuojant skamba aštri dai
nuška, nuoširdi daina, valsas. 
Improvizuotoje! scenoje, kurią 
dažnai sudaro paprasta pie
velė, dainininkus pakeičia šo
kėjai, pasakovai, muzikantai. 
Tokios išvykos į laukus daug 
džiaugsmo suteikia ir žiūro
vams ir artistams.

Klubo meno saviveiklos bri
gada, kuri susideda iš choro, 
dramos ratelio ir orkestro da
lyvių, pasirodo MTS sodybo
je, kolūkio gyvulininkystės 
fermose, apylinkės gyvenvie
tėse.

Didelį kultūrinį auklėjamą
jį vaidmenį vaidina lektorijus, 
esantis prie klubo. Paskaitas 
skaito lektorių grupės nariai. 
Dažnai kviečiami lektoriai iš 
rajoninio centro.

Daugelį patraukia klube 
organizuojami klausimų ir at
sakymų vakarai, jaunimo va
karai, vakarai, paskirti susiti
kimui su kaimo priešakiniais 
žmonėmis ir veteranais. Vai
kams klube organizuojami ry
tiniai spektakliai, specialūs 
muzikos koncertai ir kino se
ansai, pasilinksminimai mo 
kyklinių atostogų metu, nau
jųjų metų sutikimo eglutės.

Filmai ir knygos
Tris kartus per savaitę Vel

jės kaimo gyventojai žiūri sa
vo klube naujus kino filmus.

Ypatingą vietą Veljės kai
mo kultūrini a m e gyve
nime užima biblioteka, jos 
darbas nenutrūkstamai susi
jęs su klubu. Turėdama 6,500 
knygų, biblioteka aptarnauja 
•150 nuolatinių skaitytojų. Bet 
tai dar ne viskas. Prie bibli
otekos nuolat veikia 9 kilno
jamieji filialai arba kaip jie 
čia vadinami “kilnojamosios

Vasario (Feb.) 23, 1956

Du išradėjai ir pietų gene- kūjų kolegija, 
rolas buvo neseniai išrinkti į 
didžią Amerikos žmonių gar
senybių salę, kuri yra tautinė 
šventovė New York o Univer
sitete.

šiuose susirinkimuose bus ren-1 
kąmi delegatai į konferenciją. Į

Kuopos taipgi rengiasi prie 
savų pramogų. 190-os kuo- i 
pos pramoga įvyks kovo 17 d., ; 
klubo svetainėje. Prie jos ko
misija jau plačiai rengiasi. V i- 
si nariai ir svečiai kviečiami 

. dalyvaut.
Mirė du pažangiečiai

šuos žodžius rašant, gautas 
pranešimas, kad mirė Juozas 
Mack (Mockevičius), LDS 55 
kuopos ir LLD 190 kuopos na
rys. Taipgi gautas praneši
mas, jog mirė Jonas Daraš- 
ka, irgi senas clevelandietis. 
Savu laiku jis daug rašydavo 

| “Vilnies” Clevelando skyriuje 
! po V. M. D. slapyvardžiu.

USNYNE
Du išradėjai ir generolas 

išrinkti j Garsenybių salę 
grupė žymių

amerikiečių, reprezentuojan
čių 48 valstijas, 1954 metais 
turėjo 128 narius. Rinkėjai 
yra skiriami Dr. R. Sockman, 
šventovės direktoriaus įr jiarjo 
New Yorko Universiteto Sena
to.

šalia trijų laimėjusių kan
didatų, kiti, kurie gavo 20 ai’ 
daugiau balsų, bus automatiš
kai nominuoti į 1960 m. kan
didatus. Jie yra: 1) William 
James, filosofas; 2) Henry 
David Thoreau, autorius; 3) 
Edward A. MacDowell, Rom-I 
pozitorius; 4) Andrew Car
negie, pramonininkas; 5) Lu
ther Burbank, natūralistas; 
6) Charles Eliot, buvęs Har
vardo Universiteto preziden
tas; 7) Winslow Homer, dai
lininkas.

Garsenybių Salė buvo pra- 
gar- dėta šio amžiaus pradžioje, 

šventovė buvo pašvęsta 1901 
.m. Pirmas bronzinis biustas 
pastatytas 1907 metais, buvo 
Horace Mann ; paskutinis 
biustas — Theodore Roose
velt, pastatytas 1954 m.

Common Council

Moderninė Lietuvos Istorija Poemoje 
Tai žmogaus Sielą Jaudinantis Kūrinys!

Paraše žymusis Lietuvos Poetas

Teofilis Tilvytis
Gyvai atvaizduojama kaip Lietuvai tapus ne
priklausoma, godūs ant turto elementai, po prie
danga patriotizmo, puolėsi ten išnaudoti liaudį. 
Lobo ir be žmoniškumo atodairos vis daugiau 
glemžėsi turto.

metu
4-

trijų

greitai. 
išrinkti

galima
Clevelando Žinios

Komunistų teismas
Kaip jau žinoma iš prane-

Wilbur Wright, pirmojo 
lėktuvo žmonių naudojimui 
išradėjas, Thomas Jonathan 
“Stonewall” Jackson, popu
liariausias pietų naminio ka
ro herojus ir George Westing- 
house, daugelio mechaniškų 
įtaisymų geležinkeliams išra
dėjas, buvo vieninteliai kan
didatai iš grupės 209, kurie 
gavo daugumą balsų per 12 
rinkimų (rinkimai yra daro
mi kas 5 metai). Drauge su! 
jais šią garbę nusipelniusių 
amerikiečių nuo 1900 
skaičius pakilo ligi 86. »

( Bronziniai biustai šių 
kandidatų1 bus pastatyti
senybių salėje, kuri randasi 
New Yorko Universiteto stu
dentų bendrabutyje. Iki šio 
laiko 81 bronzinis biustas bu
vo pastatytas garsenybių sa
lėje. Kiti du — prezidento 
Wilsono ir Josiah Willard 
Gibbs, fiziko matematiko — 
biustai bus pastatyti 
Wilson ir Gibbs buvo 
1950 m.

Rinkimams pasiūlyti
daugiausia 7. Kandidatai tu
ri būti mirę per 25 metus ir 
Amerikos piliečiai. Išimų, 11-os teisiamų komunis-

Wright, aeronotikos pionie- tų teismas pasibaigęs įdomiais 
rius, gavo 86 balsus, 
lis Orville, kuris mirė 
m., nebuvo 
kad nebuvo praėję 25 m. 
jo mirties. Gen Jackson, ku
lis šalia Robert E. Lee yra 
pietų mylimiausias 
buvo antras su 72 
Georgei Wright, išradę j as-in- 
žinierius ir pramonininkas, doje matosi, kas tokio naujo, 
gavo 62 balsus, t. y. vienu skirtingo nuo kitų panašių 

negu reikėjo teismų. Niekur pirmiau dar
; nebuvo iškelta, kiek informe- 

rinkimams da- ria.i gaudavo apmokėti už jų 
per metus lai-

Jo bro- rezultatais. Nors nė vienas iš 
kuris mirė 1948 teisiamųjų nesigynė, kad jie 
renkamas todėl, “prigulėjo komunistų partijai, 

po tačiau 6 iš vienuolikos džiū- 
rėsLrasti kaltais, o 5 ne.

Kadangi apie visą teismo 
herojus, procedūrą jau buvo plačiai 
balsais, rašyta, tai nesigilinsime. Bet 

visa tai sekant vietinėje spau-

Draugės Gabriūnienės 
gimtadienis šį sekmadienį

Nereikia aiškinti, kokioje 
liūdesio padėtyje yra patekusi 
draugė Elzbieta Gabriūnienė, 
taip staigiai netekusi savo nu
mylėto gyvenimo draugo Jur- 
gučio, su kuriuo ji taip malo
niai sugyveno. Todėl jos drau
gės ir draugai sumanė sureng
ti gimtadienio pažmonį jos su
raminimui bei pagerbimui utž 
jos darbus ir paramą draugi
jiniame judėjime.

Draugės Gabriūnienės drau
gės pagamins gerą vakarienę, 
prie kurios visi galėsime ska
niai ir sočiai pavalgyti. Su do
vanomis nereikės sukti galvų, 
sudėsime sulig išgale, o drau
gė Gabriųnienė pasirinks sau 
dovaną, kokia jai geriausiai 
patiks. Vakarienė bus 7 vai. 
vakare. Gimtadienio pažmo- 
nys įvyks draugės Gabriūnie
nės namuose, 1329 Russell 
Rd., arti Superior Ave.

Elzbietos Gabriūnienės drau- 
kviečia visus nuoširdžiai.

Rep.

Visokie savanaudžiai, svietiškiai ir kunigai 
veržėsi į valdžią, steigėsi biznius, nubiednlejcn- 
tiems bruko paskolas, o vėliau už paskolas ati
minėjo ūkius, miestuose namus ir kitokį turtą.

Mažažemiai valstiečiai ir darbininkai buržua
zinėje Lietuvoje, spekuliantų buvo nustumti į 
vergiją ir nepakenčiamai skrudų skurdą, — nu
rodo poetas Tilvytis.

Pagaliau, skurdo ir priespaudos nebepakęsda- 
ma pavergtųjų minia, vadovybėje komunistų 
partijos sukyla; nuverčia Smetonos fašistinį re
žimą, įsisteigia liaudies valdžia Ir kuriama so
cialistinė santvarka.

Kas tada atsitinka su spekuliantafs, žemės, na
mų ir kitokio turto suktais būdais iš liaudies 
prisiplėšusiais? Apie tai tikrai ir aiškiai su
prasi pasiskaitęs knygą USNYNE

gės

Iškilo gaisras antrojo pasaulinio karo, vokie
čiai okupuoja Lietuvą. Nudžiugo visi liaudies 
priešai ir nuolankiai pasiduoda okupantams, 
išdavinėja vokiečiams Lietuvos patriotus. Pra
sidėjo baisus masinis žmonių žudymas. Lietu
vos buržuaziniai gaivalai šnipinėja vokiečiams 
Padeda vokiečiams žudyti komunistus ir kitus 
prieš vokiečius kovojančius žmones, — grau
džiais vaizdais piešia poetas.

Chicago 111.balsu d augi a r 
išrinkimui.

Nominacijas 
re amerikiečiai
ko ligi 1955 m. balandžio 1 d. 
Iš visų Amerikos kampų ir iš 
tautinės garbės skyrių moky* 
klose ir Amerikos mokyklų 
Vokietijoje, Hawaii, Austri
joj, Cuboj, Puerto Rikoj ir 
Ganai zonoje ėjo nominacijos.

Šios tautinės šventovės rin-

Mirė Juozas Klastauskas
Vasario 17 d., po sunkios 

ir varginančios ligos, 'ilgokai

Tam tikromis 
išduoda ir 
tolimuose 

nedidelėse

bibliotekėlės, 
dienomis šie filialai 
pakeičia knygas 
kolūkio baruose, 
gyvenvietėse.

Bibliotekos vedėjas Sergie- 
jus Kondratenko atvyko čia iš 
armijos. Tai tikras knygų mė
gėjas ir bibliotekos darbo en
tuziastas. Jo iniciatyva klu
be' sistemingai surengiamos 
naujų knygų parodos. .

— šiais metais mes nusipir
kome daugiau kaip 300 nau
jų knygų, neskaitant įvairių 
žinynų, vadovų, gavome dide
lį skaičių brošiūrų, — pasa
koja Kondratenko. — Savo 
skaityklai prenumeru o j a m e 
dvylika centrinių laikraščių ir 
dvidešimt šešis grožinės lite
ratūros bei meno, populia
rius mokslinius žurnalus. Bi
blioteka gauna, žinoma, ir vi
sus srities leidinius, 
skaityklą kasdien 
150-1200 žmonių, 
sižvelgti ir į tai, 
kaime yra dar dvi 
—mašinų-traktorių
vidurinėje mokykloje.

Kaimo klubas išlaikomas 
kaimo tarybos biudžeto lėšo
mis. Lėšų dalį--labai nežy
mia—klubas gauna iš moka
mų spektaklių ir koncertų.

Kaimo gyventojai mėgsta 
savo klubą, šiais metais jie 
rūpestingai pasodino aplink jį 
medžius, moksleiviai apsodi
no prie pastato gėlių lysves ir 
sutvarkė sportinę aikštelę.

Su Veljės kaimo klubu aš 
susipažinau lapkričio vidury
je. Ten jau buvo ruošiamasi 
naujųjų metų kaukių baliui. 
Man pasakė, kad į balių nu
tarta pakviesti 
ir manoma, kad 
įdomus.

Mūsų 
aplanko 

Reikia at- 
kad mūsų 
bibliotekos 
stotyje ir

500 žmonių 
jis bus labai

M ščęlkovas

darbą — liudijimus, o Cleve- 
lendo teisme kiekvienam in
former iu i buvo leista pasisa
kyti, kiek judošgrašių jis ga- ' išgulėjęs ligoninėje, mirė Juo-

Atlygipimas, matomai, ir-; zas Klastauskas, ilgametis ir 
nevienodas — pradedant1 nuoširdus progresyvės 
$3,500 iki $23,000. Nieko 
uždarbis.

Tos naujos taktikos tikslas 
gali būti ir tas, kad pažuvau
ti naujų informerių. Juk nė
ra paslaptis, kad tokių žmo
nių atsiranda nemažai, kurie 
už keli grašius savo tėvą i 
motiną parduotų.

LLD reikalai

vo. 
gi 
nuo 

' sau

konfę- 
25 d. 
Klubo

Baisaus teroro kančiose sublizgėjo gyvybės 
viltis Lietuvos žmonėms. Sovietai pradėjo grū
sti vokiečius atgal. Bėga iš fronto sumušti ’ o- 
kiečiai per Lietuvą. Plėšia ir nešasi viską, ką 
tik pagaudami. Lietuvos buržuazija, tarnavusi 
vokiečiams, dreba iš baimės del vokiečių pra
laimėjimų. O Lietuvos patriotams švinta lai
mėjimo aušra.spau

dos rėmėjas ir žymus veikė
jas progresyvėse organizacijo- * 
se. Mirė sulaukęs 71 metų ; 
amžiaus. Amerikoje išgyveno 
45 metus.

Liko nuliūdime žmona Ami- 
1 jja, dvi dukterys — Julia I 

ir Calder, jos vyras John, Elaine 
Berniee Dargis ir jos vyras 
Alfred, jos sūnus Ronald, bro
liai. Vladas, Julius, Pranas, 
Felix, Stasys ir Kazys Klas- 
tauskai ir jų šeimos, švogeris 
Rokas Šniukas ir jo šeima, ir , 
dąug kitų giminių, draugų ir 1 
pažįstamų. Lietuvoje sesuo 
Julijona Barkienė ir jos šei
ma.

Reiškiamie. gilią užuojautą 
ir ki

tiems artimiesiems.

Kas ten dėjosi tuom periodu; tikrą vaizdą 
gausi perskaitęs knygą Usnyne. Didelio talento 
rašytojas — Teofilis Tilvytis — taip gyvai ir 
vaizdžiai aprašo, kad skaitydamas jautiesi ksd 
gyvai, judančiai matai tą sielą jaudinančią, 
istorinę epochą Lietuvoje.

Ohio 15 Apskrities 
rencija šaukiama kovo 
Ji įvyks Clevelande, 

svetainėj. Apskrities sekreto-, 
rius tuo rūpinasi, taip kad vi
sos kuopos gaus smulkesnius 
pranešimus laiškais. Svarbu, 
kad konferencija būtų skait
linga. O kad taip būtų, vi-1 j0 žmonai, dukteriai

160 Puslapių. Kaina tik $1.00 
Užsakymus Prašome Siųsti:

LAISVĖ
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y,

sos kuopos turį rūpintis pri
siųsti ne tik pilną skaičių de
legatų, bet ir svečių. '

Todėl prieš konferenciją 
įvyksta visų kuopų susirinki
mai. 22-os kuopos susirinki
mas įvyks vasario 24 d., o 190 
kuopos—kovo 9 dieną. Narių 
pareiga juosei dalyvauti, nes

Monaco, Nors Grace 
Kelly dar neištekėjo už 
princo Rainierio, bet Mona
co jau pradėjo spausdinti 
pašto ženklus su jos pa
veikslui

WORCESTER, MASS

i

Užkvietimas

• 5

o

Žinokite. Kad
ILGI ŽIEMOS VAKARĄI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, ypač 
tų, kurios parduodamos už visai žmonišką kainą ir kurias pra
dėję skaityti, skaitykite neątšikvėpdąmi, kol pabaigsite. $13.00 
VERTES KNYGŲ DABAR TIK UŽ ?5.00! Tuoj kiški te penkinę 
i voką ir siųskite, nCs tokia proga atsitinka rečiau, nei aukso klo
dų atradimas.
SAULES RŪSTYBE (romanas) sako: 
nemylėti negali, kada manę skąitai. 
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės) sąko: 
rodau tau gyvenimą baisesnį, negu 
316 pusi., kaina $3.00. Iliustruotą.
ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: 
rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada 
kaina $4.00. Iliustruota,
ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sako: tik 
mane skaitydamas matysi lietuviu tautos trečiosios dalies darbus, 
vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį išlikimą. 652 pusi., 
kieti viršeliai, kalną tik $3,00! *
VISOS 4 KNYGOg SYKIU tįk už $5.00- Persiuntimo kaštus 
apmokame. Rašykite: Dr- ALG. MABGERIS, 8325 S. Ilalstcd 
Št.» Chicago 8, Ęll. .

skaitai mane, nes myli, o 
311 pusi., kaina $3.00.
skaitai mane, nes aš pa- 

pats gyvenimas parodytų.

tik tadą vaikščiosi širdies 
mane skaitysi. 449 pusi..

Sekmadienį, kovo (March) 4 tą d. įvyks Aido 
Choro metinis banketas, Lietuvių sąlėje, 29 En
dicott Street. Pradžia 5-tą vai. vakaiv. Kviečia
me visus dainos mylėtojus atsilankyti į šį Aido 
rengiamą banketą. AidieČiai visuomet atsilan
kiusius svečius ne tik pavaišina gerais valgiais, 
bet palinksmina gražiomis dainomis.

šio banketo programoje dalyvauja Aido Cho
ras ir duetas Ona Dirvęlienė ir Jonas Saba
liauskas, vadovybėje mokytojo Jono Dirvelio, 
Bus naujų dainų, tik dabar sumokytų.

Kviečiame visus būti su mumis kovo 4-tą

AIDO CHORAS



Iš operetės “Grigučio” 
vaidybos pamoką

Vasario 8-ą Liberty Audi
torijoje Įvyko pamokos ope
retės “Grigučio,” kurį Aido 
Choras pastatys pradžioje ge
gužės mėnesio. Aktoriai su
sirinko visi, išskyrus M. Ta- 
melienę, kuri randasi Florido
je.

Ši jau buvo trečioji repeti
cija. Pirmesnėse buvo skai
tymas veikalo, apie ji pasikal
bėjimas ir aiškinimas apie 
mimiką, šioje jau buvo prak
tikuojama vaidyba.

Režisierius šį kartą turėjo
me du : M. Stensler i)’ J. Juš
ką. Apie Jušką daug nerei
kia kalbėti, nes mes esame 
matę jo mokymus ii’ gabumus.

Įdomu man buvo tas, kad 
M. Stensler, no seniausia sto
jusi režisūros veikloje, irgi į 
gerai nusimano. Ji padarė ' 
daug korektūros tarmėje,! 
veiksmuose - judesiuose, 
gražu matyti juos abu 
tinai stebint repeticiją 
rektuojant. 
mo minčių, 
savo, derino.

Apie vaidintojus galima sa
kyti, kad yra sukviesti iš pa
čių geriausių, kurie daug vai
dinę, dainavę ir mums yra 
gerai žinomi. Jų vardus ma
tysite spaudoje vėliau. Daly
vaus mažose rolėse ir pora to
kių, kurie bus matomi gal pir
mu kartu.

Sk irtu mus

Buvo 
sutar- 
ir ko- 
skirtu- 
disku-

ŽODIS APIE “GRIGUTĮ

Operetė buvo vaidinta po
rą kartų Brooklyne. Dauge
lis metų atgal esu matęs, bet 
buvo mano visai pamirštas. 
Rodosi, kad visai naują vei
kalą matau. Veikalas gra
žus, turi visko: daug juoko, 
liūdesio, meilės, keršto, ilge
sio, burtų.

Vietiniams lietuviams bus 
gera proga operetę pamatyti. 
Bet ir kolonijose draugai tu
rėtų jau pradėti rūpintis šiuo 
klausimu, užvesti derybas su 
“Grigučio” komisija, kaip, kur 
ir kada būtų galima pastaty
ti “Griguti.” V. K.

Richmond Hill kuopa 
suruošė gerą banketą

LDS 13-osios kuopos ban
ketas praėjusi šeštadieni Įvy
ko vaišingas, kaip ir visi tos 
kuopos banketai. Tuo patimi 
sykiu vaišės buvo biskeli skir
tingos nuo kitų organizacijų 
šiuo sezonu čia vykdytų ban
ketų. Dažnai lankantiems ban
ketus tai buvo patenkinanti 
pakaitėlė.

Skanų valgį pagaminusios, 
pačios .šeimininkės patarna
vo ir prie stalų.

Po vakarienės įvyko trum
pa kalbų programėlė. Pirmi
ninko S. Brusoko iškviesti, 
žodį kitą tarė E. 
tė, K. Petrikienė, 
New Jersey A. 
Siurba, J. Grybas,
W. Keršu lis. Vieni 
šio pobūvio svečius į būsimas 
savų organizacijų pramogas. 
Visi pagyrė kuopą už nenu
silenk imą sunkumam s, už 
įvykdymą metinės pramogos.

Vienas gražiai kreditavo ir 
tų pramogų lankytojus, kad 
“nepasilaidoja gyvais tebebū
dami,” patys tebegyvena pil
nu visuomeniško, pažangaus 
žmogaus gyvenimu, tuo pati
mi paremia ir visiems naudin
gą organizaciją, 
LDS.

Dalyviai šiltai 
gyrusiems kuopą 
gą ir darbštuoles

Jeskevičiū- 
svečias iš 

Matulis, J. 
A. Bimba, 

kvietė

kokia yra

pritarė pa- 
už šią sibei- 
šeimininkes.

Dal.

GAUDOMI, BET . .

Gale praėjusios savaitės vėl 
du asmenys didmiestyje tapo 
užmušti auto nelaimėse ir 311 
sužeisti 622-viejuose susidūri
muose. Policija areštavo 20 
girtų vairuotojų ir išdalino 
C,046 pašaukimus teisman už 
įvairius peržengimus trafiko 
taisyklių.

LaUtB (Liberty) Ketv., Vasario (Feb.) 23, 1956

New¥)rto^^ife^y2lnloi
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Nežiūrint, kad 
savaitė choras

Ateikite padainuoti ir 
pasišokti sykiu su 
aidiečiais vakaruškoje

Aido Choras koncertuose 
dainuoja publikai, bet savo 
vakaruškose prašys publikos, 
kad ji padainuotų chorui.

žinoma, choristai yra pa
siruošę ir patys dainuoti 
publika sykiu, 
jau kelinta
praktikuoja operetės 
čio” dainas, vienok 
kų minutėmis perdainuoja ii’ 

j keletu liaudies dainų, kad 
! mokėtų jas gerai dainuoti sy- 
! kiu su dainuojančia publika.

A id iečiai kviečia visus dai- 
! nos ii1 draugiškų pobūvių mė- 
! gėjus praleisti vasario 25-os 
'vakarą su aidiečiais.

Aidiečiai kviečia visus. Pra
džia 7:30. Įžanga nemoka
ma. Įvyks Liberty Auditorijo
je, kampas Atlantic Avė. ir 
l lOth St., Richmond Hill, N. 
Y. Sitlė randasi už dviejų 
blokų nuo BMT Jamaica trau
kinio lllth St. stoties.

pertrau-

Brooklyne ties alude prie 
39-A Fifth Avė. peštynėse 4 
suaugę vyrai vieni kitus ap- 
raižė peiliais. Vienas pavo
jingai sužeistas. Sal> 
so barnio pagrinde/ 
graži veiterka, kuri 
bendravusi su vieniu, 
krypusi prie kito.

buvusi 
pirmiau 
bet pa-

■V

Siunčia delegaciją
apgynimui pensijos

Bronxo darbininkų, ir liau
dies organizacijos siunčia de
legaciją i Washingtona rei
kalauti, kad Socialiu saugumo 
taryba atsteigtų senukui Ja
cob Mindei pensiją, kurią ra- 
gangaudžiai pagrobė 
kaip nuteisto einant 
A ktu.

nuo jo, 
Smith

pas So-Delegacija lankysis 
cial security viršininkus. Taip
gi matysis su šios, valstijos se
natoriais Lehmann ir įves. 
Tarsis ir su Bronxo kongres- 
manu Buckley, Bronxo demo
kratų lyderiu, kad paremtų 
kovą už atgavimą pensijos.

Veteranas užtarė kitus 
skriaudžiamus veteranus

Kare sužalotas veteranas 
Kutcher ,nuo kurio buvo atim
ta veterano pensija, bet pas
kiau atgauta, viešame susi
rinkimo pareiškė, jog neteisė
tas yra užgrobimas pensijos 
nuo veteranų Robert Thomp- 
sono ir Saul Wellmano. “Tai 
baisus dalykas,” sakė jis.

James Kutcher kalbėjo ma
siniame mitinge Community 
Church, New Yorke, kur da
lyvavo apie 175 publikos. Jis 
greta kitko, Įspėjo, jog:.

“Atsteigimas pensijos tiems 
dviem yra svarbus saugumui 
visų paliegusių veteranų.” Jis 
sako, kad jeigu Veteranų ad- 
m listracija gali atimti pensi
ją nuo komunistų, ji tai ga
lės daryti su visais kitais pa
liegėliais veteranais, kurie nė
ra komunistais.

Patsai Kutcher yra newar- 
kietig, 44 metų, kare praradęs 
abi kojas. Už tai jis susi
laukė netikėto atpildo—1948 
metais ji prašalino iš darbo 
Veteranų administracijos kaip 
“kairų.”

Kutcher pirm Įstojimo mi- 
litariškon tarnybon buvo na
riu- trockistinės Socialist 
Workers partijos, tokiu tebe
buvo tarnyboje ir iš ten sugrį
žęs, to neslėpė. Tokiu jis te- 
bepersistatė ir kovodamas už 
atgavimą darbo. Už tą 
vingumą ragangaudžiai 
džioje jį buvo nubaudę ir 
mimu pensijos. Bet kilo
daug protestų, kad veterano 
pensija jam tapo atsteigta.

le o- 
val- 
atė- 
tiek

Prasidėjo masinis Republic korporacijos 
fabrikų pikietavimas

nežiūrint, ar strei- 
savaites ar

Piliečiams teks balsuoti 
už paskolą namams

New Yorko Valstijos seime
liui jau yra oficialiai pasiūly
tas bilius, reikalaujantis, kad 
valstija teiktų 200 milijonų 
dolerių paskolą privatiniams 
statybininkams statybai gyve
namų namų, ši paskola būtų 
raikoma “vidutinėmis lando
mis” namams.

Tokio biliaus pageidavo gu
bernatorius Harrimanas. JĮ 
Įteikė Seimelio mažumos ly
deriai senatorius Mahoney ir 
assemblymanas B a n n i g a n. 
Tačiau biliaus priėmimas Sei
melyje dar nebūtų pilnutiniu 
tarimu paskolą duoti, nes ja
me tik pasiūloma, kad pasko
los klausimas būtų pavestas 
piliečiams balsuoti ateinan
čiuose rinkimuose lapkričio 6.

Praėjusį rudenį piliečiai už
gynė 50 milijonų paskolą tam 
tikslui. Tačiau gubernato
rius sako, kad prašymai to
kių paskolų jau viršija 300 
milijonų dolerių sumą. Tarpe 
prašančių yra privatiniai 
t y b i n i n k a i, k oo p c ra ty va i, 
jos.

NEW YORK
HEAL ESTATE

Roslyn. Prie uosto. Privatiškos 
giraitės, arti vandenio. Iš akmens, 
slate roof, atdari ir aptverti por- 

vonios, 3 miegrūmiai, ug- 
voidrodinės sienos; divo- 

sienos iki sienos; profosio- 
išdekoruota; ištaisytas 

Indų ploviniui- mašina ir 
įrankių. 
Savininkas

čia i; 2i 
niavietė 
nai nuo 
nališkai 
skiepas.
ekstra 
$28,500. 
ar RO.

Nužeminta iki
KO. 3-6621,

(36-39)

$5,000 už operaciją
New Yorke 11 vyrų ir 1 

moters džiūrė nusprendė, kad 
profesijonalis sport i n i n k a s 
Roy Campanella turi sumo
kėti $5,000 daktarui Samuel 
Shenkmanui už operavimą jo 
delno. Daktaras reikalavo 
$9,500. Sportininkas sakė, 
jog tokią suma perdaug aukš
ta. Prie to, ji nebuvo iš 
anksto susiderėta. Kai jis 
klausęs daktaro, kiek operaci
ja kainuos, daktaras visiškai 
nenustatęs kainos. Gi dakta
ras tikrina, kad buvę s u si du
jėję.

Unija reikalauja pakelti al- 
centu valandai. 

Port Wa- Korporacija siūlo pakelti al- 
vis1 gas tik po 5 centus.

| Fabrikų direkcija paskelbė 
•pirmaodienio rytą, kad fabri
kai atsidarys, ir kas norės ei
ti fljrhjtU jplės dirbti. Tas 

, Kad firma rengiasi 
n a u d ot i str e i k 1 a u ž i u s.

Prie;fabilikii sutraukta daug 
policijos.

Pirmadieni prasidėjo masi- pasirengę 
nis keturių Republic Aviation kas tęsis dienas, 
Corp, fabrikų pikietavimas. ■ mėnesius.” 
Tie keturi fabrikai randasi'
Long Islando vietovėse Farm- gas po 19 
ingdale, Hicksville, 
shington ir Greenlawn, 
netoli New Yorko.

Tuose fabrikuose sustreika
vo apie 19,000 darbininkų. 
Dauguma jų priklauso prie 
International Association of ' reiškia, 
Machinists.

Unijos prežidentas Justin 
Ostrow pareiškė, k ad “mes

Virš tūkstančio žmonių 
delegacija Albany j e

Vasario 15-ą, valstijiniam 
biudžetui svarstyti viešojo po
sėdžio dieną, Į Albany atvyko 
virš tūkstančio asmenų dele
gacija. Ją sudarė tėvų ir mo
kytojų sąjungų,x rendauninkų, 
valstijos tarnautojų ir kitų 
masinių organizacijų atstovai.

Ypačiai gausios buvo moky
tojų ir tėvų grupės.
diskusijos daugiausia lietė pa
skyras 
zacijų 
t ijinės 
Heald 
pridėti

Tad ir

Organi-mokykloms.
atstovai sako, l’ad vals- 
mokyklų padėčiai tirti 
komisijos pasiūlymas 
apie $60 milijonų pa

skyrų mokykloms yra toli ne
pakankamas.

Vien tiktai New Yorko
miestui reikėtų bent 22 ar 23 
milijonų priedo, sako majoras 
Wagneris,, kuris taipgi buvo 
nuvykęs i tą posėdj sykiu su 
miesto iždininku Gerosa.

Miestinės* švietimo Tarybos 
prezidentas Silver ragino Sei
meli mokyklų reikalui pavar
toti tuos 40 iki 50 milijonų 
dolerių, kuriuos planuojama 
sugrąžinti valstijos gyvento-

jams nuolaidomis taksų.
Sulaukusi progos tartį 

dį varde, savo organizacijos 
Komunistų partijos atstovė 
Lillian Gates pasiūlė visiems 
vieningai reikalauti fed erai ių 
taksų numušimo. Ji reiškė vil
tį, kad ii' valstija galėtų iš
tesėti numušti taksus ir tuo 
pat metu teikti mokykloms 
reikalingą paramą, jeigu1 tak
sai būtų paimti iš ten, kur 
nedataksuojama. Tokiomis ne- 
dataksuotomis, sakė ji, yra 
daug korporacijų.

' Mokytojų unijos atstovė 
Rose Russell pareiškė, kad tie 
planuojamieji valstijos taksų 
numažinimai daugumai gy
ventoji] būtų mažareikšmiai, 
bet, mokykloms atidavus būtų 
didelė parama..

Jinai, kaip ir Gates, siūlė 
pavartoti mokykloms valstijos 
ižde/ susikaupusi perviršių; 
pilniau takšnoti korporacijas. 
Iš tų • šaltinių gautų pajamų 
pridėti bent šimtą milijonų 
mokyklų statybai, išlaikymui 
ir gerinimui, mokymo.

zo-

toks

Tai

Harrimanas kalba apie 
tyrinėjimo centrą, kur 
gydytą NY narkotikus

Gubernatorius Harrimanas 
valstijos legislatūrai pasiūlė 
įsteigti New Yorko mieste 
eksperimentinį centrą, kur bū
tų vedamas tyrinėjimas, kaip 
geriausiai kovoti prieš narko
tikų vartojimą.

Harrimanas sako, kad 
centras pirmais metais 
nuotų tiktai $160,000.
yra palyginant lašas su jūra, 
sako jis, kai pagalvojame, 
kad narkotikų vartotojai kas
met išleidžia bent $40,000,000 
tiems Įprastiems vaistams. Bet 
kas dar blogiau, tai narkoti
kų vartotojui tapimas krimi
nalistais, sako jis, nes, netu
rėdami pinigų narkotikų nusi
pirkimui, tie ligoniai griebiasi 
apiplėšimų, užpuolimų ir tt.

Harrimanas taipgi sakė, kad 
galima būtų sumažinti 
tikų vartoj imą No w 
jeigu būtų sumažintas 
liavimas. Daugiausia
tiku Ameriką pasiekia 
New Yorko uostą. Jeigu ta
me uoste rastųsi daugiau mui
tininkų, kontrolierių, tai dalį 
šmugeliavimo galima būtų su-

narko- 
Yorke, 
šmuge- 
n ar ko

pei’

New Yorke ne vieta 
drambliams vaikščioti

uni- Ridgewoode sulaikytas 16 
metų, stambus 6 pėdų jaunuo
lis Abramowski, Įtartas pa
grobime ir apiplėšime taksiko 
vairuotojo. Pas ji radę gin
klu ir amunicijos.

apo-

kompanijos 
pakelti te

pernai bu-

Pikietai protestavo, 
bet tankai tapo išsiųsti

Praeitos savaitės pabaigoje 
apie 200 pikietų susirinko 
Brooklyne prie 29^os prieplau
kos, Kane St. gale, kad pro
testuoti prieš tankų siuntimą 
Į Saudi-Arabiją. Tai buvo pi
kietai nuo žydų 
nizacijų ir jie 
tankų siuntimu 
mas pavojun.

Iš viso tankų 
Pikietai nešė 

į’ios sakė : 
Arabijos aliejaus su Izraelio 
krauju 1”

Policija keletą kartų, pikie- 
tus išsklaidė, kadangi jie ban
dė sulaikyti tankų krovimą i 
laivą. Pikietai taipgi šaukė 
sloganus ir ragino uostinin
kus krovėjus tankų nekrauti, 
bet prašymas neturėjo rezul
tatų. .

sionistų orga- 
sakė, kad tų 
Izraelis stato-

ten buvo 19. 
iškabas, ku- 
Nemaišykime

Newark, N. J

Neduos tikėtą diplomatą 
autovairuoto jams

: New Yorko policijoje pa-;
• skutiniu laiku pasidarė opus
- klausimas, kas daryti su di

plomatinių auto vairuotojais, 
kuomet jie nusižengia vaira
vimo Įstatymams. Daugeli 
kartų, kai policija Įteikė ti
kėtus užsienio diplomatams 
arba jų šoferiams už netei
singą vairavimą arba parkini- 
rną, anie protestavo, kad jie 
turi “diplomatinę neliečiamy
bę.”

Dabar policijos komisijonie- 
rius Kennedy Įsakė, kad tike- 

' tų diplomatams neduotų. Vie
toje to, policininkas tokiame 
atsitikime turėtų smulkmeniš
kai viską susirašyti, pranešti 
savo kapitonui, o tas apie tai 
praneštų diplomatinei atsto
vybei. v ,

•' .i ; < '■__ . 1 ? ...—--- ------- -

Texaso žvėrių treineris 
MacDonald atvyko New Yor- 
kan su savo drambliuku Vai, 
kad ji rodyti televizijos pro
gramoje. Kuomet dramblys 
pasidarė neramus savo narve 
sunkvežimyje, treineris ji iš
vedė Į gatvę pasivaikščioki.

Bet policininkai, kurie pa
stebėjo dramblį 53-ioje gatvė
je Manhattane, buvo bent 
kiek kitokios nuomonės. Jie 
informavo treineri, kad New 
Yorkas no vieta drambliams 
eiti pasivaikščioti — ir treine- 
ris^ąbąr,.atsakys teisme už 
“vjesu šaligatviu a Susisiekimo 
trukdymą.'’

Įsakė persvarstyti 
telefonu kainas

New Yorko valstijos
liacinis teismas Įsakė valdinei 
Public service komisijai per
svarstyti telefonų 
prašymą leisti vėl 
icfono kainas.

Minėta komisija
vo atmetusi tokį kompanijos 
pj-ašymą. Kompanija nori to 
kio pakėlimo, kad bėgiu vie- 
nerių metų gautų $65,850,000 
priedo. Vartotojams namuo
se pakėlimui būtų po apie 75 
centus per mėnesį, bizniuose 
no

PRANEŠIMAI Jr
SO*. BOSTON, MASS.

Atvažiuoja K. Petrikienė iš Brook
lyn, N. Y. Pagerbim-ui viešnios L. 
L.D. Moterų 2 kp. rengia bankie- 
tą su gražia dainų programa. įvyks 
kovo 18 d., 4 vai. dieną, 318 Broad
way. Tai bus vienas iš gražiausiu 
parengimų šiame sezone. Prašome 
visus įsitėmyti ir dalyvauti paren
gime. Rengėjos- .

(36-38) . '

apie $2.

Susirinkimas
LLD 1 kuopos susirinkimas 

įvyks šio ketvirtadienio vaka- 
ra. vasario 23-ia, 7:30, Liber-* y *■' t

Svarbu visiems dalyvauti.
Valdyba

HELP WANTED-MALE
HORIZONTAL 
BORING MILL 

JIG BORER 
PATYRĘ PRIE 

MAŠINOS ĮRANKIU 
SUSTATYMO

Mūsų Simsbury Fabrike 
Prie Pirmo Šifto

Puiki Alga. Visokios apdraudos. Po 
pirmų metų darbo alga bus nusta
tyta. Kreipkitės nuo 8 iki 4 papras

tom dienom. 
HARTFORD

SPECIAL MACHINERY CO. 
287 Homestead Ave. 

Hartford, Conn.

MALE and FEMALE

39-tas Metinis

Banketas ir Koncertas
Paramai Rusų progresyvio dienraščio

Russki Golos
Rengia laikraščio Russki Golos skaitytojai

Sekmad.. Vasario 26 Feb
UKRAINIAN HOME

59 Beacon St., Newark, N. J.

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

kitais malonumais.

Įvyks sekmadienį, 1:30 vai. popiet
Išanksto įsigykite bilietus, kainą $3.50.

Bilietai gaunami 57 Beacon St. Matykite H. Pilutik.
‘........................................ ‘ ■ 1.........^3"’ '

TONY’S
UJL’-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberls

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

DRAFTSMEN, LAYOUT MEN, DETAILERS. 
CLERK TYPIST, STENOGRAPHERS, 

SALES CORRESPONDENCE
PRODUCTION SCHEDULERS, MATERIAL SCHEDULERS.

Reikalinga nors vienų metų patyrimo. Mes siūlome nuolatinj darbą, 
gerą algą, apmokamas atostogas, ligoje atostogas, asmeniškas atostogas 
ir apdraudos pašalpą. Hcliarc Welders, su aircraft certifikacija leidžiant 
dirbti prie Heliarc welding bellows. Jei interesuojatės, kreipkitės j Em ' 
ployment Ofisą, pirmadieni iki penktadienio, 8 v. r., 10 v. r. ar 1 v. iki 
3 v. dieną.

TITEFLEX, INC.
HENDEE ST., SPRINGFIELD, MASS.

Medaus Pagalba 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, 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 Laisves Knygyne, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y,
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