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KRISLAI
Smarki komunistė
Prezidento golfas
Susitikimas su hitlerininkais
Be jokių ribų
Tyrinėtojų tyrinėjimas
Sužlugusios viltys

A. Bimba

. Komunistu suvažiavime Mas
kvoje garsiai suskambėjo var
das Onos Pankratovos. Ji yra 
sena bolševike, partijos narė 
nuo 1919 metu. Ji yra isto
rikė ir Mokslu Akademijos 
narė. Ji esanti parašiusi di
desnių ar mažesnių du šimtus 
istorinių veikalų.

Suvažiavime Pankratova 
siūlė pakeisti ir pataisyti Ta
rybų Sąjungos istorijos vado
vėlius. Istorija turinti būti 
apibūdinta aiškiau ir reališ- 
kiau.

Beveik kasdien rašoma apie 
** prez. Eisenhowerio golfo kar

jerą. Praėjusį trečiadienį jis 
jau sulošęs visas aštuoniolika 
“skylių.” Tas, girdi, parodo, 
kaip jau puikiai yra mūsų 
prezidento sveikata ats įstei
gusi.

Bet visuose tuose geruose 
' ir linksmuose pranešimuose 

nuslepiamas vienas labai svar
bus dalykas apie tą puikų 
sportą ir prezidento pasiro
dymą su aštuoniolika skylių.

Aštuoniolikos skylių golfo 
laukas yra ilgas ir platus. Vi
sas aštuoniolika skylių apeiti 
ir sulošti ima nuo trijų pusės 
iki keturių valandų.

Visą tokį lauką apėjęs ir 
visas aštuoniolika skylių pa
daręs kad ir gerokai už Ei- 
senhowerj jaunesnis ir be jo- 

< kio širdies smūgio žmogus 
* jaučiasi pusėtinai pavargęs. 

Tai pripažins kiekvienas šio 
sporto mėgėjas.

Tai kame paslaptis, kad Ei- 
senhoweris, po tokios sunkios 
ligos, jau gali taip šauniai pa
sirodyt? štai kame: Jis pės
čias nevaikštinėja. Jis ratu
kais važinėja. Ant kojų jis 
viso labo gal tepastovėti ke
letą minučių.

šitaip golfinti didelės svei- 
> katos nereikia.

Kaip tiktai taip golfina ir 
mūsų prezidentas.

Skaitau pranešimą, kad po
nia Devenienė su ponais Ma
tulioniu ir Karveliu buvę at
sidūrę Vakarų, Vokietijoje ir 
konferavę su “aukštais poli
tikais.”

Gi šiandien Vak. Vokietijoje 
aukšti politikai yra buvę aukš
ti hitlerininkai.

šitie politikai viršminėtai 
traicei pažadėję padėti išva
duoti Lietuvą iš lietuvių tau
tos !

Alabamos valstijoje teroras 
prieš negrus nebeturi jokių ri
bų. Pradėti masiniai areštai. 
Sulaikyti ir- bus baudžiami 
netgi negrų kunigai.

O mūsų federalinė valdžia 
tyli, nieko neisako, nieko ne
daro tam terorui kelia pasto
ti.

Senatoriai nutarė tyrinėti 
senatoriams duodamus ky
šius !

Karas Artimuose Rytuose

nuosaikus
kurie

išvengiamas, tvirtina J. T.
Jungtinės Tautos. — Iš I lio Ben-Gurionu jis priėjo 

Artimųjų Rytų sugrįžęs į išvados, kad jie abudu yra 
Jungtinių Tautų generali- į atsakomingi iiv
nis sekretorius Dag Ham- i savo kraštų vadai 
marskjold pareiškė, kad ka-1 nesimestų Į karines avan- 
ras toje srityje toli nėra i tiūras. 
neišvengiamas. Jis sakė, j Hammarskjokias 
kad kantrios derybos, 
riose dalyvautų visos ano ; Izraelis turi didelį norą 
pasaulio kampo valstybės, l likti nepriklausomais ir ne
su laiku prives prie taikos ' sidėti į karinius blokus, 
nusistovėjimo. i

“Jeigu mes pažiūrime į I 
faktus, sakė Hammarskjol- ■ 
das, “mes prieiname prie | 
išvados, kad Artimieji Ry-1 
tai nesiranda prie karo 
prarajos, kaip tai dažnai 
yra vaizduojama.”

Hammarskjoldas pridė
jo, kad pasikalbėjimuose su 

J Egipto Nasserįu ir Izrae-

sakė, 
ku- ■ kad ir arabiški kraštai ir 
ano j Izraelis turi

Braziliečiai vaiko sukilimo 
vadus iš vieno punkto Į kitą

Rio de Janeiro. — Val
džia sako, kad sukilusieji 
aviacijos karininkai su ma
joru Haroldo Veloso prie
šakyje dabar randasi Jaca- 
reacanga aerodrome. Iš vi
so, sako valdžia, tų sukilė
lių yra apie 100. Dieną 
anksčiau jie buvo išstumti 
iš Santaremo aerodromo. 
Dar anksčiau jie buvo iš: 
stumti iš Itaitubės.

Sukilėliai pajėgia išsilai
kyti, sako valdžia, nes tie 
visi punktai randasi džiun
glių srityje, yra izoliuoti ir 
gali būti pasiekti tik iš oro.

Iš tokių pelų negalima ti
kėtis grūdų.

Gerai, būtų, kad kokia nors 
visuomeninė organizacija pa
sisiūlytų patyrinėti senato
rius, kiek kuris kyšių yra ga
vęs, Būtų įdomūs rezultatai. 
Visiems būtų iš ko pasimo
kyti.

būklėje dabar 
Lietuvos laisvinimo by- 
klausia Chicagos mari- 
Draugo editorialų rašy-

atsakymas:

“Kokioje 
stovi 
Ja?” 
jonų 
to jas.

Jo
“Vieni mano, kad tas rei

kalas yra visiškai beviltiškas 
ir visos pastangos šia krptimi 
yra bereikalingas jėgų eikvo
jimas. Kiti, nors tiki šio rei
kalo svarba, bet liūsta, kai il
gai nesulaukia savo vilčių iš
sipildymo” (Draugas, vas. 20

Tokios kvailos viltys negali 
išsipildyti. Galima užtikrinti, 
kad liūdėtojams nusibos liū
dėti. Dalykas aiškus: lietu
vių tauta Lietuvos niekam ne- 
beatidųos. Ponų, kunigų ir 
utėlių viešpatavimo laikai pra
ėjo ant visados!

O Chicagos mąnševikų dien
raščio redaktorius sakosi su
radęs, kad dabar mūsų varg
šė Lietuvėlė randasi “po mon
golų batu.”

Nebėra maskolių, nebėra 
kalmukų. Ją apniko “mon
golai”! Galimas daiktas, kad 
kaip tik dėl to mūsų “Lietu
vos laisvinto jams” taip bai
siai nebesiseka.

! Mirė Kilgore

Paskutiniai pranešimai
Washingtonas. — Demo

kratų senatorius Fulbright 
(iš Arkansas) išsireiškė, 
kad sekr. Dulles “fantastiš
kai nusižengia faktams,” 
kai tvirtina, kad Tarybų 
Sąjungos jėga pasaulinėje 
plotmėje mažėja. Fulbright 
tvirtino, kad yra kaip tik 
atvirkščiai.

Maskva. — 
dijas skelbia, 
las Žukovas,
munistu sekretorė Furcie- 
va, “Pravdos” redaktorius

Tarybinis ra- 
kad marša- 

Maskvos ko-

išrinkti prezidiumo (polit- 
biuro) alternatais.

Aurora, III. — šio Chica
gos priemiesčio majoras P. 
Egan iškėlė mintį, kad ko
kie 200 Amerikos miestų 
majorų turėtų padaryti 
ekskursiją į Tarybų Sąjun
gą.

Washingtonas. — Auk- 
i ščiausias teismas 8 balsais 
prieš 0 nutarė, kad buvęs

už kyšių ėmimą į taip va
dinamą “anti-komunistinį 
fondą,” kurį jis naudojo sa
vo tikslams.

New Haven ,Conn. —Vie
nas apkaltintųjų Smitho 
akto byloje, Robert C. E- 
kins, buvo teisėjo Anderso
no apkaltintas “paniekoje” 
teismui, nes atsisakė įvar
dinti idėjos draugus, su ku
riais drauge darbavosi poli
tiniame judėjime.

Londonas. — Edenas pa
sakė smarkią anti-tarybinę 
prakalbą, kuri, sakoma, bu
vo taikoma, kad prirengti 
šaltesnę dirvą Chruščiovo 
ir Bulganino vizitui.

Montgomery, Ala.— Neg
rų boikotas prieš segreguo- 
tus miesto autobusus eina 
visu smarkumu.

Taipei. — Čiangininkai 
skelbia fantastinę pasaką, 
kad Sovietų agentai iš
sprogdinę privatinį Mao

Washingtonas. — Staiga 
nuo širdies smūgio mirė 
West Virginijos senatorius 
Kilgore, vienas demokratų 
frakcijos vadų. Jis ėjo se
natoriaus pareigas trečią 
terminą. Kilgore mirtis su
mažino demokratų daugu
mą senate iki vieno (48 
prieš 47). Bet West Virgi
nijos gubernatorius turi i 
teisę paskirti laikiną sena
torių, kuris eis tas parei
gas, iki naujas bus išrink
tas. Manoma, kad guberna
torius paskirs demokratą.

K&°lVu-s. palaidotas' Stevensonas ragino sušaukt Su valstybinėmis ceremo- į c?
nijomis. 1 Rolfiiiii ihmvdii Imn įprnn oi i a

ILA vadas Joe Ryan turi Tse-tungo orlaivį, bandyda- 
I eiti kalėjiman z6 mėnesiams mi Mao užmušti. . .

Francūzija pasiųsianti dar
200,000 karių į Š. Afriką

Paryžius. — Francūzijos Francūzija jau dabar tu- 
ministras Alžyro reikalams ri 330,000 kareivių Šiaurės 
Robert Lacoste pasiūlė vai- Afrikoje. Du trečdaliai jų 
džiai, kad į Šiaurės Afriką . randasi Alžyre. Jeigu dar 
būtų pasiųsta dar 200,000 1200,000 bus pasiųsta, tai 
kareivių. Jis norėtų, kad francūzai Afrikoje turėtų 
francūzu kareivių įgula ! daugiau pusės milijono ka- 
rastųsi kiekviename Alžyro reivių, kas reiškia — dides- 
kaimelyje. Tik tokiu būdu nę dalį savo karinių pajėgų, 
galima būtų sulaikyti par-: 
tizanus, sakė Lacoste.

Šiandien?

Ike prieina išvados
Washingtonas. — 

rodo, kad šiandien, 
dienį, prezidentas,
howeris spaudos konferen-

Viskas 
trečia- 
Eisen-

ii 1- • • •• cijoje paskelbs, ar jis kan-, baitŲjų ir negrų koniereneiją 'didatuos, ar ne. Nors nėra

Iranas numalšino sukilimą, New Yorkas. — Adlai 
užmušė 120 kurdu kovotoju Stevensonas ragino prezi- 

; dentą Eisenhoweri sušauk- 
' ti pietinių valstijų baltųjų 
ir negrų atstovų konferen- 

: ciją. Jis neišaiškino, ką jis 
; skaito baltųjų atstovais, ar 
j tai jis nori, kad taip vadi- 
I namų “Baltųjų piliečių ta- 
' rybų” rasistai būtų kvie
čiami sėsti prie vieno stalo 
su negrais atstovais, kurių 
organizaciją, NAACP, ra-

Teheranas. — Sukilimas • 
buvo kilęs Azerbaidžano- Į 
Kurdistano srityje, tarp j 
kalnėnų genties, kuri žino- j 
ma kaip jevandudai. Jevan-; 
dūdai yra kurdai ir jie i 
nori nepriklausomo nuo I- ; 
rano Kurdistano.

Sukilusieji kalnėnai taip
gi reikalavo, kad valdžia 
neatimtų iš jų gyvulių ban
dų už nedamokėtus taksus, v

Irano valdžia sako, kad ji 
sukilimą numalšino ir nu
žudė 120 kalnėnu, v

' užtikrinimo, kad jis tai pa- 
munistine”. i darys, bet beveik visi spė-

Stebėtojai sako, kad tuo i lioja, kad ilgiau atidėliot ne- 
nekonkretišku pasiūlymu ; nebegali.
Stevensonas bando pataisy- Antradienį buvo nuomo
ti žalą, kurią jis sau pada- nių, kad prezidentinė spau- 
rė prakalbomis praeitomis dos konferencija nuo vidu- 
keliomis savaitėmis, per dienio bus atidėta iki vėly- 
kurias jis pasisakė už “lė- : vo popiečio, kad preziden
tus ir laipsniškus” žings-;
nius prieš rasistus. Kaip y- j sukrėtimo
ra žinoma, unijos ir negrų i market). Kadangi ji užsi-
organizacijos aštriai pas- daro pusė po trijų, tai

„ .... . merkė Stevensoną kaip ra-! spaudos konferencija gal
sistai nuolat apšaukia “ko-1 sistų užgerintoją. vyks apie ketvirtą valandą.

; tinis paskelbimas nesukeltų
i biržoje (stock

Tl p • • • 1 Ii • 1 11 limybės, ką prezidentas paProiesoriai reikalauja, kad'skelbs:

Francūzai ir taip jau 
i yra ištraukę beveik visas 
savo jėgas iš Vokietijos ir 
kitų vietovių, vis kad pa
siųsti Alžyran, Marokan ir 
Tunisijon. NATO štkbas 
tuomi nepatenkintas, nes 

i francūziškos divizijos, ku- 
; rios kaip NATO dalys tu
rėjo rastis Europoje, da
bar randasi Afrikoje. Fran- 

i cūzija dabar turi NATO 
! jėgų Europoje beveik tik 
ant popieriaus, o ne tikre-

Izraeliečiai šaltai priėmė 
Amerikos J. V. karinį laivą

Tel Avivas. — Izraelie
čiai labai šaltai priėmė A- 
merikos^ karinį laivą, nai
kintuvą, kuris įplaukė į 
Haifos uostą “draugiškame 
vizite,” kaip sako Washing
tonas. Izraelio spauda ir 
parlamento deputatai iš
reiškė abejonę, ar tai iš 
tikrųjų geros valios vizitas. 
Laikraštis “Hadavar”
ko, kad amerikietiško lai
vo apsilankymas yra dau
giau jėgos, negu draugiš
kumo parodymas.

Laivo įgula, amerikiečiai 
jūreiviai, lankosi Tel Avive 
ir Jeruzalėje. Izraeliečių 
laikraščiai sako, kad “nors 
karinis laivas mums nėra

Sakoma, kad yra trys ga- j mielas svečias, eiliniai jū- 
-1 rininkai tokiais yra.”

sa-

n

Gili aiškino, kur praleido 
penkerius metus, iki nutarė 
prisistatyt teismo Įstaigom
New Yorkas. — šimtai 

žmonių, tarp jų seni kovos 
draugai Claude Lightfoot 
iš Chicagos ir Ben Davis iš 
New Yorko, taipgi jo žmo- i 
na ir vaikai,’sutiko komu
nistų vadą Gil Greeną, 
kuomet jis atvyko į Foley 
square teismą. Kaip yra 
žinoma, Green, kuris buvo 
vienas iš pirmųjų Smitho 
akto aukų, per penkerius 
metus buvo pasišalinęs kaip 
politiniai persekiojamas.

Laikraštininkai klausė 
Greeno, kur jis radosi per 
praeitus penkerius metus, 
ir jis atsakė:

“Aš radausi Amerikoj 
Liaudmiestyje, ant Kon
stitucijos ir Bill of Rights 
gatvių kampo. Dabar, kuo
met prisistačiau, koks šim
tas FBI agentų, kurie ban
dė mane surast, yra liuosi, 
ir galėtų palaikyti tvarką 
prieš rasistinius riaušinin
kus Alabamoje.”

Lucy būtų grąžinta mokyklon
Tuscaloosa. — Alabamos 

universiteto profesorių 
dauguma darbuojasi už tai, 
kad negrė studentė būtų 
sugražinta mokyklon. Kaip 
yra žinoma, ji pirma negrė 
studentė, kuri priimta ton 
aukštojon mokyklon, bet 

i paskui buvo išmesta, ka
dangi rasistai sukėlė riau
šes prieš ją.

Vietinės rasistinės “Bal
tųjų piliečių tarybos” • vice
pirmininkas Jesse C. Hali

užpuolė universiteto pro-
fesorius su kaltinimais, kad I kandidatuos;
jie “sukelia trubelio,” ra- '

kad kandidatuos; !Tahar ben Amar tarėsi su
2. Jis pasakys, kad ne-1 Mollchl if PinCRU, Alžyre 

• verda stiprėjanti mūšiai
3. Jis nepasakys aiškiai,, Paryžius. — Tunisijos

gindami vėl priimti Lucy, kad kandidatuos, bet duos : premjeras Tahar ben Amar 
Jis teigė, kad piofesoiiai suprast, kad, “nežiūrint ne- atvyko Francūzijon, kur 
randasi po komunistų įta- galavimo, jis ' ’ ‘ '
ka ir neturi vietos Alaba- tarnauti kraštui,* jeigu tai 
moję. Jis taipgi sakė, kad būtina. Tas reikštų, kad Ei- 
Alabamos universiteto pro-1 sehoweris sutiktų kandi- 
fesorių tarpe yra nemenkas datuoti, jeigu jis 
skaičius atvykėlių iš ' Šiau- “draftuotas.” 
rėš, ir “jiems tikrai neturė- i -----------------

pasirengęs

Mirė Pirmojo Pasaulinio 
karo metu pagarsėjusi 
artistė Elsie Janis

Los Angeles. — Turėda
ma 67 metus amžiaus čia 
mirė Elsie Janis, daininin- 
kė-artistė, kuri buvo pa
garsėjusi Pirmojo pasauli
nio karo metu. Ji tada bu
vo žinoma kaip “Amerikos 
ginkluotų pajėgų numylėti
nė.”

Ji vėliąu parašė kelias 
knygas, tarp jų jumoristinę 
biografiją 
good.”

“So far, So

laikė ilgokus pasitarimus 
su premjeru Molletu ir už
sienio reikalų ministru Pi- 
neau. Tahar ben Amar turi 
nemažai bėdų. Iš vienos pu
sės francūzai nesiskubina 

i duoti Tunisijai platesnę ne- 
, kokią jie 

_ x . .. jai žadėjo, iš kitos pusės
Bostonas. Amerikos įapjau ekstremistiniai na- 

_. . _ . ... J ___ l" cionalistai Tunisijoje pra
darius J. Addington Wag- ^ejo partizaninį karą prieš 
nėr sako, kad Amerika pa^ja Amaro valdžia ir 
pralošia propagandos karą : fVQnL-1711<s 

• v • i • • -*■ • i • L I cv11 L U * L t o •pries Sovietus. Jis sake, 
kad Amerika turi griebtis 
propagandos, daugiau pro- nešama, kad 
pagundos ir dar kartą pro- | ^iai partizanai nukovė 16 
pagundos.”

būtu

tų but" vletos mus« Alaba- • Nori daugiau propagandos priklausomybę,
i iai žndėin iŠ

Cardenas priėmė Stalino i legijono nacionalis koman
« - 1 T A <4 H i rv 4* Al/nrrvardo taikos prizą, kurį 

jam įteikė ambasadorius
Meksika. — Buvęs Mek

sikos prezidentas Lazaro 
Cardenas Teatro Ideal sa
lėje priėmė Stalino vardo

Tuo tarpu iš Alžyro pra- 
nacionalisti-

teikė Tarybų Sąjungos var
du ambasadorius Aleksan
drovas. Paprastai gavusie
ji tą prizą vyksta Maskvon, 
kad dalyvauti įteikimo ce
remonijose, bet Cardenas 
nenorėjo vykti. Net buvo 
kalbų, kad jis gal iš viso

prizo nepriims, nes tas, 
girdi, sudarytų įspūdį, kad 
jis komunistas. Cardenas, 
betgi, tuos gandus paneigė 
ir pareiškė, kad jis didžiuo
jasi Stalino vardo 
prizą gavęs.

francūzu, o francūzai sa- 
kosi nukovę 58 alžyriečius 
ir paėmę nelaisvėn 63 pas
kutinių dviejų dienų bėgy
je.

ta.ikos
ORAS NEW YORKE

Giedra, šalčiau

i
I
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DARBIEČIAI IR KOMUNISTAI
BRITANIJOS DARBO PARTIJOS viršūnėse mainosi | 

atsinešimas Į Bulganino ir Chruščiovo vizitą. Dar kelios 
savaitės atgal darbiečių vadai Šaltokai atsinešė į tą vizi- ! 
tą, nerodė noro patys prie tarybinių vadų priėmimo pri
sidėti. Bet štai šiomis dienomis pradėjo ateiti žinios, kad 
kitokie vėjai pradėjo pusti. Pasirodo, kad darbiečių te
oretikas Richard Ciossmanas ir keli kiti partijos strate
gai norėtų pasikalbėti su Chruščiovu ir Bulganinu. Dar
biečių žurnalas “Tribune” (bevanistų) ir dienraštis “Dai
ly Herald” (dešiniųjų) vieningai sako, kad tarybiniai 
svečiai tikriausiai norėtų susipažinti ir su darbiečių ju
dėjimu Britanijoje, ne tik su oficiale konservą ty ve val
džia.

Kitaip sakant, darbiečiai, kaip partija, jau nori sueiti 
į tam tikrus ryšius su svečiais.

Edeno valdžia ir toriai, žinoma, tuomi nepatenkinti. 
Jie nenori, kad Chruščiovas ir Bulganinas lankytų fab- j 
likus ir kooperatyvus, kad iie kalbėtųsi’su darbo žmo
nėmis, kaip jie kalbėjosi Indijoje su valst. ir audyklų 
darbininkai^ su bežemiais ir metalistais. Jie nenori, kad 
tarybinių vadų apsilankymas turėtų bent kokį ideologinį 
antspalvį.

Jeigu tik darbiečiai nesimaišytų, jeigu jie “nekištų sa- ' 
vo kojos,” tai Edeno valdžia tą tikslą * galėtų atsiekti: į 
viskas būtų ant griežtai ceremonialio pagrindo.

Kas daryti? Uždrausti darbiečių vadams matytis su | 
komunistiniais svečiais, valdžia negali. Įspėti svečius, 
kad jie su darbiečiais nesitartų, nesikalbėtų, irgi nepa
togu.

Tad Edeno valdžia, kad ir nenorom, turės stebėti jai 
nemalonų fenomeną: šiokį tokį socialistų-komunistų ide
ologini suartėjimą. Tiesa, tik pradžią, tik labai ribotą ir 
dar šaltą, bet suartėjimą visvien.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
TIKĖJIMO vergija
Kanadiškis “Liaudies Bal-; 

sas” rašo:
“Šiandien madoje daug Į 

kalbėti apie žmonių paver- į 
girną ir jų išlaisvinimą, bet 
pačios didžiosios žmogaus 
nelaisvės nenorima liesti. 
Tie visi rėksniai mato “ver
giją” tik tenai, kur žmogus 
nori padaryti galą viso
kioms vergijoms. O ten, 
kur labiausiai žmogus iš
niekinamas ir pavergiamas, 
stengiamasi išlaikyti žmo
nes tamsoje ir pavergime.

Tikėjimai, religijos, ko
kios jo nebūtų, yra žmo
gaus dvasinis pavergimas. 
Žmoguj yra supančiotas j 
tikėjjmu, bauginamas ajn-' 
žinu pragaru, jeigu jis ne
klausys, jeigu jis abejos 
tam ^kėjimui. Yra tokių 
tikėjimų, kurie tiesiog da
ro žmogų kvailu. Pavyz
džiui, tikėjimas, kad žmo
gaus dvasia po mirties pe
reina į kitą žmogų ar net į 
kokį vabzdį. Indijoje, pa
vyzdžiui, žmonės badauja, 
o karvių bandos trypia 
laukus. Jų negalima liesti, 
nes jos “šventos.” Tikint, 
kad uode gali būti įsikūni
jusi žmogaus siela, negali
ma uodo naikinti, kada jis 
tavo kraują geria, nes jis 
lygus žmogui, kadangi ja
me žmogaus siela.

Šiomis dienomis Ontari- 
joje mirė moteris, sufanati
zuota religinių pinklių. Tai 
auka jehovininkų tikėjimo. 
Jie išskaitę kur tai biblijo
je, kad nevalia imti kito 
žmogaus kraujo. O čia rei
kia jai kraujo, kadangi au
to nelaimėje ji neteko daug 
kraujo. Dvasininkai nepa
velijo imti svetimą kraują 
ir taip mirė jauna moteris, 
palikdama penkis našlai
čius.”

į NEBIJO LIAUD1EČIŲ
V. Andrulis “Vilnyje” ra

šo:
“Viešai veik neskelbia

ma, bet iš Artimųjų Rytų 
esama štai kokių davinių:

Čekai inžinieriai ir tech
nikai, dideliais skaičiais ir 
ilgam laikui pasiruošę, 
vyksta į Egiptą ir kitas a- 
rabu šalis.

Vengrijos specialistai i- 
ma statyti cukraus įmones 
Indijoje. Dirbs jie ten bent 
tris metus.

TSRS siunčia daug maši
nerijos Indijon.

Lenkijos komercinė dele
gacija vyksta Ceylonan. 
planuoja pirktis daug gu
rno, kuris Lenkijai labai 
reikalingas.

Kinijos ir Egipto atsto
vai veda derybas pirkimui 
Egipto vatos už $12,000,000.

Egipto premjeras Nasser 
planuoja vykti Maskvon.

Visa tai rodo geresnius 
santykius tarp arabų kraš
tų ir liaudies respublikų, 
taip ir TSRS.

Arabus, matyt, nebaugi
na ‘komunistinis pavojus.”’

Klajoja ar meškerioja?
MONTREAL.—“Nepriklau

somos Lietuvos” redaktorius 
J. Kardelis savo laikraštyje: 
paskelbė baisių- dalykų, bū
tent, jo “surinktomis” žinio- j 
mis, atėję laiškai iš Lietuvos; 
tiesiog “sukėlė sąjūdį” (“N., 
L.” vas. I 15 d.).' Ką tie jo J 
laiškai pasako? Ogi nieko. 
Jis pats isavo žodžiais jo ne- > 
laimingiems skaitytojams ap
sako, o “patvirtinimui” pri-1 
deda, kad vis plačiai kalba
ma. Ir kiek nesąmonių ten jo j 
prirašyta.

Pirmiausiai, jis rašo: “kad 
iš Toronto per Montreal) išvy
ko grupė komunistų. Jiems j 
buvo suruoštos iškilmingos iš-' 
leistu vės. Kas ž o d i s , tai > 
melas. Jokia grupė komunis-1 
tų ar nekomunistų iš Toronto , 
nėr Montrealą į Lietuvą ne- i 
važiavo ir jokių iškilmingų 
ar neiškilmingų išleistuvių i 
jiems čia niekas neruošė. Kiek1 
yra žinoma, tai i Lietuvą grįž-: 
damas Skeberdis keletui va
landų buvo sustojęs pas savo, 
gimines ar senus iš Lietuvos { 
kaimynus, tai ir viskas.

Toliau jis rašo, kad jie nu
važiavę iš Lietuvos nerašė 
laiškų, kol iš Kanados nega-i 
vo paraginimo. Už tai: “Da-I 
bar jau plačiai Toronte kai-j

graborių, ir sužinosite, ar ver
ia grįžti Lietuvon.

Tai antra pirmos rūšies 
Kardelio iškepta nesąmonė.

Ant galo paduoda savo 
“surinktas” žinias iš Mont- 
realo. Jis rašo: “Montrealy 
maždaug gauti panašūs atsa
kymai: Ir čia plačiai kalba
ma (vėl plačiai kalbama—J. 
S.), kad tūlas tautietis gavo 
iš savo brolio Įspėjantį laišką, 
kuriame maždaug (o kodėl ne 
tikrai, bet tik maždaug?—J. 
S.) taip parašyta: Broli, ne
tikėk,, ką sako propaganda... 
dabar pats savo kailiu- paty
riau, tai suprantu, kad čia 
visai kitaip yra. . .

“Pasirodė dar daugiau fak
tų : brolis tas Sibire jau, o 
siųstas siuntinys sugrįžo. . . 
Šios žinios jau jaudina ir la
bai atkaklius partiečius” (su
prask- Kardeliui visi komunis
tai ir partiečiai, kas ne su 
juo).

Na, ir taip “Nepriklauso
mos Lietuvos” re d ak t o r i u s 
sau užsiagitavęs “visus” Ka
nados lietuvius, matomai, or
ganizuos į savo “armiją” il
su John Foster Dulles palai
minimu, kurį patalpinęs gre
timai su gautų iš Lietuvos 
laiškų “turiniu,” maršuos iš-

bama, koks gautas atsaky- laisvinti Lietuvą...
mns. Nueikite i Young gat-j Tai trečia Kardelio iškepta 
vę. toks tai numeris, ir ten; pirmos rūšies nesąmonė’., 
gausite atsakymą,” — past Jaunas senis

Haverhill, Mass.
Vasario 19 d. po pietų išė

jau pasivaikščioti ir pakvė
puoti tyru oru, nes iš vakaro 
gerokai pasnigo, tai oras šva
rus. Sutikau savo kaimyną, 
žodis po žodžio mano kaimy
nas klausia manęs,, ar aš ei
siu pažiūrėti kupčių. Aš sa
kau, kokių kupčių? Sako, ar
gi tu nežinai, kad k upei ai at
važiuos pirkti Lietuvą. Tuo
met aš dasiprotejau, kad čia 
Balfo yra rengiamos prakal
bos neva Lietuvos išvadavi
mui. Aš sakau, kad Lietuva 
nėra ant pardavimo ir todėl 
jos nieks negali nupirkti. 
Tuomet mano kaimynas sako, 
tas ir nesvarbu. Ir tie ku li
čiai tai trr būt žino, bet jų 
tarpe yra didelių ponų, ku
rie niekuomet nedirbo, o gy
vent nori ir dar ne bet kaip.
todėl jiems yra reikalingi pi
nigai, kad galima būtų ne tik 
pragyventi, bet ir turėti gerus 
laikus, o šiuo tarpu dar yra 
žmonių, kurie mano, kad su
dėjus gerą krūvą pinigų gali
ma nupirkti bet ką, o svar- 
b i a u si a—Li etų vą.

Mes jau ir Lietuvių Piliečių

Žinios iš
Mirė Kostas Kličius

VILNIUS. — 1956 metų 
sausio 21 dieną po ilgos ir 
sunkios ligos mirė TSKP na
rys, Vyriausiosios melioracijos 
valdybos prie Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos viršininkas 
Kostas Kličius.

Nuo jaunystės metų jis dir
bo samdiniu' pas buožes, mo
kėsi, vėl dirbo darbininku ir, 
nugalėdamas įvairius sunku
mus, 1931 metais baigė Me-

Lietuvos
j žinierius ir technikus, kurie 
! kas savaitę vieną dieną apmo
kys 3 f) moksleivius tekintojų, 
galvanininkų, frezuotojų, šalt-

■ kalvių ir elektrikų speciajy- 
I bju.ii • Savo ruožtui mokytojai ir 
i mokiniai įsipareigojo suteikti 
1 gamyklai pagalbą sutvarkant 
ir apželdinant įmonės terito
riją, mokytojai surengs pa
skaitų ciklus pedagoginėmis 

! temomis. Mokytojai taip pat 
| pasižadėjo konsultuoti darbi-

Bomba filmy teatre
New Delancey filmu tea tro

ly j e New Yorke koks nors 
žiaurus idi.iotas metė namų 
darbo bombą, kuri apžalojo 
keletą asmenų. Prie, to dar 
visi buvusieji teatre tapo su
trukdyti ilgą laiką. Policija 
neišleido nė vieno per dvi va
landas. O buvusieji balkone 
kiekvienas atskirai buvo per- 
tardomi.

Menama, kad bomba buvo 
mesta iš balkono. Sakoma, 
kad buvo numestos 3 mažytės 
bombos, bet dvi atrado ne
sprogusias.

Tėatre , daugiausia rodomi 
ispaniškai kalbantieji filmai.

lietuvių parsitraukė tiktai tris 
dipukus. Girdi, tai labai ma
žai, o parsitraukti tai labai 
lengva, tiktai reikia piliečiui 
pasirašyt, kad duosi kambarį, 
paieškosi darbo, ir viskas, čia, 
atrodo, strielčius prašovė pro 
šalį. Uš jo kalbos atrodė, kad 
pasirašei, tai ir užbaigta. Tur 
būt tas ponas nežino, kad jei
gu parsitrauksi žmogų ir jam 
nesurasi darbo, tai pats turė
si jį užlaikyti per tam tikrą 
laiką ir apmokėti jo bilas. 
Rodė pinigą su Smetonos [la

ivei k si u. Matyti, kad jam tai 
I yra labai didelė brangenybė.

Romanas apgailestavo, , kad 
Lietuvoje būdamas poterių ne- 

1 kalbėjo. Dabar, sako, jau 
; kalbąs. Matyti, ant senatvės 
Į eina prie dvasios šventos. Lai- 
į mingos jam kelionės. Amen!

Dainavo dainininkas J. Ta- 
j mulionis iš Nashua, N. H., ir 
i pats sau armonika akompa- 
I navo. Dainavo, tai dainavo, 
o kadangi nemenkas vyras, 

; tai kad jau spūsteria armoni- 
; ką, tai žodžių nesigirdi. Ne- 
■ žinau, gal Nashvėj tokia mu- 
i zikos mada.

Gedimino Klubo svetainėje i 1>opiclis užsibaigč sudaina- 
dar prieš 3 valandą po pietų. į VUf. Lietuv0 .s himnu. Chorui 
Jau ir prasidėjo ceremonijos, i jam| akompanav„ Tamulio- 
Pirmiausia švento Jurgio baž-l •, .. . . , . i ms.nytinis cnoras sudainavo Ame- j
rikos himną. Ale chorelis la- į Nors kupčiai atvažiavo, kad 
bai kūdas: trys vyrai ir ketu- j nupirkti Lietuvą, vienok jie 
rios moterys. Atrodo, kad į pinigų neatsivežė, o dar iš 
bažnyčia mažai turi pritarėjų, j lengvatikių žmonelių surinko 
Jaunimas nenori dievą garbin-1 $73.75 ir išėjo savais keliais.
Ii. Chorą mokina francūzų 
tautybės mokytoja. Po to bu
vo perstatytas kalbėti vietinis 
kunigas A. P. Baltrušiūnas. 
Jis prisipažino, kad ir apie 
Lietuvą labai mažai ką žino, 
todėl, sako, aš apie tai nė ne
kalbėsiu. Sakė, skaičiau ka
žin kur apie Lietuvą, ale ne
atsimenu. Paragino susirin
kusius aukoti, kad išvaduoti 
Lietuvą, ir atsisėdo, žinoma, 
kaip iš kunigo tai daugiau ne
galima ir norėti, žinant, koks 
kunigų mokslas ir kiek jam 
svarbu Lietuva.

Antras kalbėjo Jonas J. 
Romanas iš Bostono. Čia jį 
vadina strielčiumi. Kalbėto
jas apgailestavo Smetonos lai
kų. Sakė, kad prie Smetonos 
Lietuvoje visiems buvo gerai 
gyventi. Matyti, jam atrodė, 
kad kaip jam buvo geraiLie
tuvoje gyventi, tai ir visiems 
buvo gerai. Iš jo kalbos ma
tyti, kad jam Lietuvoje dirb
ti nereikėjo. Toliau kalbėto
jas išbarė haverhilliečius už 
tai, kad, ■ girdi, iš apie 700

Kurpius

New York City
Praeitais metais Ne v; Yor- 

ko italai turėjo žymų svečią, 
tuometinį Italijos premjerą 
Scelbą. Kadangi Scelba skai
tomas aštriu reakcininku, tai 
italai darbo žmonės nedaug 
dėmesio kreipė į jį, nors buvo 
bandyta per itališką spaudą ir 
radijo programas sudaryti 
jam palankią atmosferą.

Šią savaitę New Yorkan 
atvyks kiti žymūs svečiai iš 
Italijos — prezidentas Giova- 
ni Cronchi ir užsienio reika
lų ministras Martino. Nors 
Cronchi tos pačios partijos 
kaip Scelba (krikščionių de
mokratų) žmogus, jis žymiai 
liberališkesnis ir pažangesnis. 
Nęw York o italai rengiasi jam 
duoti žymiai šiltesnį sutikimą.
. Cronchi tarp kitko apsilan

kys ir keliose itališkose siuvy
klose Brooklyne.

lioracijos technikumą. Dirb
damas kaip melioratorius, jis 
lygiagrečiai studijavo univer
sitete technikos mokslus. Jau 
tais laikais K. Kličius akty
viai dalyvavo Lietuvos Komu
nistų partijos vadovaujamoje 
darbo žmonių kovoje prieš 
fašizmą.

Karo metais K. Kličius Ta
rybinės Armijos lietuviškojo 
junginio eilėAi kovėsi prieš 
hitlerinius okupantus. 1943 
metų žiemos kautynėse ties 
Oriolu jis buvo sunkiai su
žeistas.

Išvadavus Lietuvą, K. Kli
čius dirbo Vilniaus žemės 
ūkio technikumo direktorium, 
o jiuo 1949 metų — Vyriau
siosios melioracijos valdybos 
viršininku. Už nuopelnus dar
be K. Kličius buvo apdovano
tas “Garbės ženklo” ordinu.

K. Kličius visas savo jėgas 
ir sugebėjimus atidavė kovai 
už darbo liaudies reikalą. 
Darbe jis pasireiškė kaip ge
ras organizatorius, buvo jau
trus darbo žmonių poreikiams, 
geras draugas ir kuklus žmo
gus.

K. Kličiaus šviesus atmini
mas ilgai liks mūsų širdyse.

Sausio 24 d. Vilniaus vi
suomenė palydėjo į paskutinę 
kelionę Kostą K ličių.

10 valandą 40 minučių pri
ėjimas. prie velionio karsto 
nutraukiamas. Gedulinga ei
sena patraukia į Antakalnio

■ ninkus, besimokančius darbo j
' jaunimo ir neakvaizdinėse
! mokyklose.I
Į ■ i
’ Autotransporto pirmūnai

UKMERGĖ. — Autotrans-* 
; porto kontoros kolektyvas p ir- ;

išAugintą derlių. Iš kiekvieno 
pasėlių hektaro vidutiniškai 
gauta po 12 centnerių grūdų. 
Urbono vadovaujama antroji 
laukininkystės brigada 39-ių 
hektarų plote išaugino po 
12.9 centnerio žieminių kul- 

' t urų iš kiekvieno hektaro. 
1 Baigus kūlimą, išaiškėjo, kad 
' šios brigados nariai gavo po 
117.5 centnerio miežiu iš kiek- 
i vieno hektaro 24 hektarų plo
te, po 15 centnerių vasarinių 

1 kviečių iš hektaro, po 12.7 
į centnerio žirnių.

Kolūkio cukrinių runkelių 
j augintojai iš kiekvieno hekta-

| ma laiko įvykdė 1955 metų 
: užduotį.

Puikius gamybinius rodik
lius pasiekė eilė šoferių, štai, 
J. Meiliūnas, vair uodą m a s 
Z1S-585 markės savikrovį au
tomobilį, daugiau kaip 2 kar- 

I tus viršijo nustatytą automo
bilio ridos be kapitalinio re
monto normą, sutaupė 23,567 
rublius remontui skirtų lėšų, 
apie 9 tūkstančius litrų benzi
no ir 20 komplektų padangų. 
Jo vairuojamo automobilio 
našumas palyginti su 1953 m. 
šiemet padidėjo 2.5 karto.

Už pasiektus socialistiniame 
lenktyniavime aukštus gamy
binius rodiklius Ukmergės au
totransporto kontoros šoferiai 
J. Meiliūnas, S. Pakalnis, M. 
Banys, E. šumskis ir šaltkal
vis V. Plevokas TSRS auto
mobilių transporto ir plentų 
ministro Įsakymu apdovanoti 
autotransporto pirmūnų ženk
leliais. G. Titnagis

i -----
) Džiugūs rezultatai

BIRŽAI. — “Tarybinio al
iojo” žemės ūkio artelės na
riai baigia apskaičiuoti 1955 
metais kolūkiniuose laukuose

kapines..
Atsisveikinimo žodį kapinė

se tarė Lietuvos TSR Ministrų
į Tarybos pirmininko pavaduo- 
llojas J. Laurinaitis.

—Koštas Kličius, — pasakė 
i Laurinaitis, — mirė anksti, 
I turėdamas 49 metus amžiaus, 
I degdamas .pasiryžimu dar 
I daug nuveikti darbo žmonių 
I gerovei.

Nežiūrint pakirstos sveika- 
tos, Kostas Kličius dar karo 
metu’ aktyviai Įsijungė į visuo-' 
meninį darbą. Kurį laiką jis, 
vadovavo lietuvių vaikų na
mams ir mokyklai Taškento 
srityje.

Po karo K. Kličiui vyriau- 
; sybė patikėjo įvairias atsakin- 
i gas pareigas, kurias jis sąži- 
! ningai atlikdavo. Dirbdamas 
atsakingose p a r e i g o sc, K. 
Kličius Įnešė dideli indėlį ke
liant respublikos žemės ūkį, 
atkariaujant iš gamtos naujus 
žemės plotus. K. Kličius la
bai mylėjo savo darbą, jam 
atidavė visas savo jėgas, da
rė visa, kad dar labiau su
klestėtų mūsų kolūkiai ir ta- 

' rybiniaį ūkiai.
I Kosto Kličiaus laidotuvėse
Į

l taip pat kalbėjo Lietuvos že
mės ministro pavaduotojas 
Vazalinskas, Vyriausiosios me
lioracijos ■ valdybos prie Lie
tuvos TSR Ministrų Tarybos 
viršininko pavaduotojas Ve-

I lieka, Šilutės mašinų-meliora- i .v 'cijos stoties direktorius Kriš
čiūnas. T.

; ___________ .

Gamyklos ir mokyklos 
bendradarbiavimas

ŠIAULIAI. — Dviračių ga
myklos ir miesto 4-osios vidu
rinės mokyklos kolektyvai su
darė tarpusavio bendradar
biavimo sutartį. Dviračių ga
mintojai įsipareigojo Įrengti 
mokykloje mechaninę dirbtu
vę ir aprūpinti ją politechni- 
niam apmokymui reikalingais 
įrankiais ir medžiagomis, pa
dėti organizuoti elektrotechni
kos ratelį ir suteikti ’ paramą 
Įrengiant fizikos ir chemijos 
kabinetus. Gamyklos adminis
tracija, partinė ir profsąjun
ginė organizacijos išskyrė in-

Beranžė

ro surinko po 180 centnerių 
šaknų. Kolūkis šiais metais 
gavo geriausią rajone kuku
rūzų derlių. 54 hektarų plo
te iš hektaro surinkta po 21.5 
centnerio kukurūzų burbuolių.

Gaunama technika 
Kauno HES

KAUNAS. — Plečiasi Kau
no hidroelektrinės statyba, 
šiuo metu statybos aikštelėse 
atliekami paruošiamieji dar
bai betono gamyklos, medžio 
apdirbimo kombinato ir kitų 
pagalbinių įmonių statybai, 
tiesiama HES geležinkelio ša
ka, autokelias.

Spartinti • statybos darbus 
HES statytojams žymiai pa
deda iš broliškųjų respublikų 
gauta naujoji technika. Gor
kio automašinų gamykla at
siuntė statyboms tris sunkve
žimius. Prieš keletą dienų 
Kostromos ekskavatorių ga
mykla atsiuntė statyboms pir
mąjį ekskavatorių. Mityščių 
automašinų gamykla jau iš- 

; siuntė Kauno HES stątyto- 
. jams savikrovius sunkveži
mius.

Padeda HES statytojams ir 
l Kauno mašinų nuomojimo sto- 
i ties kolektyvas, žemės kasi- 
i mo darbus statybos aikštelėse 
atlieka stoties buldozeriai, 

: skreperiai, traktoriai. Gerai 
įdirba Sivolovas, Januškevi- 
. (Gus ir kiti.

Negrai ir marionetės
Laivu gabena negrų minia;
Juos greit plantatoriui par

duos.
Jie sėdi tylūs, nusiminę. . . 
Mirtis kas dieną skina juos. 
Bet kapitonas sako: — lat

rai,
Užtenka dvėsti! Bus blogai. 
Aš jums parodysiu teatrą: 
Kvatokit, juokitės, vergai!

Kvatokit, juokitės, vergai!
(Beranžė — Francūzijos 

poetas, kovotojas. Francū- 
ziškai jo vardas ir pavardė: 
Pierre Jean de Beranger. 
Jis gimė 1780 m., mirė — 
1857 m. Eilėraštį “Negrai 
ir marionetės,, lietuvių kal- 
bon išvertė A. Churginas.)

Sukaltos lentos. Juda lėlės. 
Tai puikumėlis, iš tiesų! 
Bet ypačiai Polišinelis 
Patraukia dėmesį visų.’ 
Jie dairosi iš nustebimo, 
Nustėrę kuždasi ilgai, 
Paskui tylom šypsotis ima... 
Kvatokit, juokitės, vergai!
Jūs matot poną komisarą? 
Kuprių valdovą puola jis. 
Bet tas šalin mušeika varo 
Ir jam užduoda per dantis. 
Spektaklio tokio sužavėti, 
Juodieji krykščia kaip vai

kai. . .
Gana verkšlent! Gana liū

dėti !
Kvatokit, juokitės, vergai!
0 štai ir velnias. Kaip pašė

lęs
Jis šokinėja šen ir ten, 
Kol juokdarys Polišinelis 
Su juo prasmenga praga

rai).
Nors ir tamsi šėtono oda, 
Bet jį nugrumti — ne juo

kai.
Ir negrai giria kipšą juodą... 
Kvatokit, juokitės, vergai!
Šit kaip, užuodę pelną didį, 
Baltieji ponai gerbiami 
Lėlėm nuo" sielvarto juos 

gydė,
Už jūrių marių veždami.
Taip lygiai daro ir kara

liai :
Matydami, kad bus blogai, 
Žaislų jie duoda mums lig 

valiai, —

Inj
I-«.iiern 5019: Misses* Sizes 12.

14. 1<5, 18. 20; 30, 32. 34. 36. 38. 40. 
42 Size 1G takes 4’# yards 35dnch.

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.
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JONAS BILIONAS

MIRUS

—Joniuk, kelkis, rarotų me 
tas eiti 
' rolio Antano balsą.
a Bet keltis, oi, kaip nenorė
jau: taip buvo gera ir šilta 
miegoti. . .

— Tuoj... — atsakiau per 
miegą ir apsiverčiau ant kito 
šono.

—Ai
da u vėl

išgirdau per miegą

da nesikelsi?—išgir- 
balsą :—Greičiau !
nutraukė nuo manęs

šalčio, kaip van-
Brolis 

kailinius, 
denio apipiltas, iššokau iš lo
vos ir. užsimetęs ant pečių 
kailiniukus, bematant atsidū- 

*?ūui troboj. __ ____ _
sikėlę: tėvas su maldaknyge 
rankoj sėdėjo už stalo ir ragi
no ražančiaus giedotų; moti
na su mergina sukinėjosi apie 
krosnį.

Adventui atėjus, kas šven
tadienis eidavom pamainomis 
anksti nevalgę rarotų. Šį kar
tą man su sesele išpuolė. Nors 

^»>ažas buvau ir labai nemėg
davau anksti keltis, tačiau 
pats prašiau tėvą, kad leistų 
mane rarotų: jas atbuvus, ir 
pačių kūčių sulaukus links
miau būdavo. Taigi greitai 
nusiprausiau, susiieškojau pa
lovy batus, apsiaviau, apsivil- 
l^iu kailiniais, ant viršaus 
( die, pasakiau sudie ir 

u beeinąs, 
nęs laukė 
—Palauk, 

tarė motina.

jau visi buvo at-! maišto metų

nes sesuo

nu
li u- 
jau

kara aprišiu,— 
nešdama savo

—Man nereikia,—atsakiau 
skubindamas pro duris.

—Vaikeli gi tu mano,
ša/si.'

į Visokių kalbų apie tą Piest- 
! upį tarp žmonių vaikščiojo; 
tų kalbų klausant, ne vienam 
stodavo plaukai ant galvos ir 
šiurpuliai kratė kūną; ne visi 
drįsdavo tuo keliu sutemus ei
ti.

Iš tiesų, buvo ko bijoti.
Vieną kartą naktigoniai 

persigandę pasakoję, kad iš 
Piestupio ugniniai stulpai iš
kilę, — iškilę, pavaikščioję 
šventosios pakraščiais ir pra
nykę. Senis Jokūbas aiškino, 
kad tai turėję būti pinigai, 
kurių didžiausi kubilai nuo 

i e»są tenai pakas
ti. Tiedu vyrai, kurie tuos 
turtus Piestupy pakasę, da 
visai neseniai Rygoj mirę; pa
kasę tuos pinigus, bijodami, 
kad nekliūtų rusų valdžiai; 
neseniai prieš mirdami buvę 
atėję tų turtų išsikastų, bet 
neberadę pažymėtosios vietos, 
iš nuliūdimo ir numirę. Sa- j 
ko, kad dabar ta vieta šven
toji plaukianti, o pinigai ka- 

ida-ne-kada ugniniais stulpais 
iš vandenio išsikelią, norėda
mi to k i v o būdu žmonėms ap
sireikšti.

Mūsų kaimynas Mataušas 
(o jis nors kartais mėgsta iš
gerti, bet taip žmogus neme
lagis) vėl tokį atsitikimą pa
sakojo: Važiavęs jis kartą 

1 turgaus dieną iš Anykščių; 
užgaišęs miestely, ir vėlu jau 
buvę ; bet mėnesiena švietusi; 

į važiuojąs jis per Piestupį — 
; toj’ vietoj, kur tiltas yra ir 
' šventojo Jono kryžius stovi,— 
į žiūrįs: prie šventojo Jono

JONUI URBONUI

MIRUS
JONUI URBONUI, Pittsburgh, Pa.

Chicago' 111

SUvis su skara ir 
skundžiaus patem- 
Man regėjos labai 
kad aš, būdamas

turiu moteriška skara 
Bet motina į mano 

nežiūrėjo: aprišo 
kaklą ir ausis, už- 

giliai ant galvos šil- 
ir išlydėjo pačian

skara! — 
pęs lūpą, 
nepadoru, 
vyras, 
ryšėti,
vyriškumą 
>|ian šiltai 
maukšlino 
1ą kepurę 
kieman.

—žiūrėkit, lazdas geras pa
siimkit, — tarė ji mudviem: 
—gink, Dieve, kad kas neuž
pultų,—tiek dabar šunų page
dusių laksto, o ir vilkų galit 
kaltais susitikti.

Tiesa, tą žiemą pasiutę šu
nys daug buvo žmonių apy
linkėj aprieję, o ir vilkai ne
labai toli miške ubagą sudras
kė. Taigi, eidami pro skie
dryną, (pasirinkom sau po g;

*ą baslį; nors buvau kaip ge
ras pupų pėdas, bet savo pa
galį tik panešti galėjau, 
nojau, kad turiu ne tik save, 
bet ir seserį apginti. Ir iš 
tiesų, arti namų jaučiaus toks 
drąsus, kad, regėjos, visus vil
ius ištaškyčiau. Bet juo la
biau nuo namų tolinomės, juo 
menkyn mano drąsa ėjo. Kol 
pakelėj buvo matyti žmonių 
trobos, jų languose švietė ži
buriai, buvo ramu ir smagu 

^<iti. Bet pagaliau įėjom miš
kan... šiurpas apėmė. Ap
linkui nė balso’; tik gurgžda 
po kojų sušalęs sniegas. . .

—Išgirs vilkai, kad einam, 
—manau glausdamos arčiau į 
seserį. — ir atlėks: gal būt, 
slapstos kur netoli ir tyko.

Bailiom akim žiūrim į abi 
♦ kelio pusi. Aplinkui, kaip ap
mirusios, šerkšno aptrauktos 
stovi aukštos pušys ir eglės; 
jų ilgos nulinkusios šakos nu
svirusios ligi pat žemės; taip 
ir rodos, kad iš po tų šakų 
žybčioja žalsvos
•eg is, tuojau ims ir iššoks vil
kas. Rūpinuos eiti taip, kad 
nesigirdėtų, bet sniegas, kaip 
tyčia, gurgžda ir gurgžda...

V Kada pagalinu laimingai iš
ėjom iš miško, netoli pasirodė 
sodžiaus žiburiai ir sulojo šu
nys, mano baimė vėl pradėjo 
nykti: tik retkarčiais atsigrę
žęs žiūrėjau, ar Besiveja kas 
iš miško, ir rūpinaus 
eiti. ’

Bet kada sodžius 
užpakaly, širdis vėl 

* prieš mus juodavo
Piestupys.

ge-

Ži-

vilkų akys;

greičiau

pasiliko 
apmirė: 
baisusai

Vasario 17, 1956, Pittsburgh, Pa.
Mes liūdime netekę širdingo draugo, pažan

gaus veikėjo, ir reiškiame ^ilią užuojautą jo 
pasilikusiai moteriai, dviems dukterims ir žen
tams.

dviems dukterims ir veli

J. Mauragiene S. Monskienė
A.. Vičinas S. Urmonienė
P. Paulauskienė St. Paulauskas
V. Šerbinienė J. Briedis
J. Purtikas G. Urbonas
S. Orda v A. Montvila
L. Jasiunas J.. Kvederas
J. K. Mažu k na P. S. Karsokai
P. J. M art; nkus J. Lekavičius
M. Budnikas C. Stašinskas
J. Vaitonis J. Grant
J. Mažeika W. Alinskas
J. Petrikis J. Sadnikas
J. Miliauskas Fr. Imbras

20, 1956, Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse.

Ilsėkis, Jonai, amžinai Amerikos šaltoj že
melėj.

Jis palaidotas vasario

Cleveland, Ohio
Jonas Daraška 
gražiai palaidotas

Gaila mums netekus gero širdingo draugo, 
pažangaus veikėjo, mes liūdime Jo. Giliausią 
užuojautą Jo pasijuksi ai žmonai, dukterims ir 
artimiesiems.

Charlis ir Julija Melnis, Springdale, Pa.

pildydamas Vilnies Clevelan- 
do skyriaus visą puslapi kas 
savaitė, ir rašė dar arti 30 
metų, kol jo ranka pajėgė iš
laikyti plunksną.

Bet dėl to jo Viktorijai pri
siėjo pasiimti i savo rankas 
visą šeimos gyvenimą — jai 
reikėjo sunkiai dirbti namuo
se ir dirbtuvėje. Jonas tą pil
nai įvertino ir po visais savo 
raštais padėdavo Viktorijos 
vardo pirmutines raides M. V. 
D. Taipgi ir visi jos drau
gai, draugės ir dirbtuvės dar
bininkai nuolatos teikdavo 
jai pagarbą ir užuojautą už 
jos pasišventimą savo šeimai. 
Dabar taipgi visi teikiame 
Viktorijai, jo sūnums Alebr- 
tui ir Edvardui giliausios už
uojautos jų liūdesio dienose.

Vienas iš draugų

šokančios sau- ant sniego bal
tai apsisiautusios susitvėrusios 
panytės, o kitoj .pusėj kelio, 
prie pačio popo miškelio, rai- 
tąsis ant pakriaušio 
žmogus ir kvatojas. Visi plau
kai ? 
sto j ę 
savo kumelį ir, kaip vėjas, 
paršvilpęs namo. Ir ligi šios 
dienos stebisi Mataušas, kaip 
ils tada gyvas likęs. Ne vie
nas yra taip matęs naktimis 
lakstantį po Piestupio kalne
lius ir žvengiantį juodą ku
meliuką arba vėl pakelėje1 po 
eglėmis bliaunantį žilą ožį. 
Tame pačiame popo miškely 
yra pasikorę trys burlokai iš 
artimojo sodžiaus; ten pat 
Piestupy burlokų kapai. . . 
Sako, dažnai tie pakaruokliai 
ir kiti numirėliai išeiną iš sa
vo kapų ir daužąsi aplinkui 
per naktis; ne vienas 
juos Piestupy susitikęs.
minėtuoju Mataušu toks 
tikimas buvęs: važiavęs 
vasaros naktį pro burlokų ka-^ 
pus, žiūrįs: užpakaly jo ra
inose sėdįs baltas, išblyškęs 
žmogus. Mataušas tada iš
gėręs buvęs ir drąsus.

—O tu ko čia mano ratuose 
sėdi?—paklausęs Mataušas.

—Ar negali, girdi, kaimy
ne, man pypkės duot parūky
ti?

Mataušas jam davęs.
Parūkęs tas žmogus pyp

kės, pasakęs ačiū Mataušu i ir 
pranykęs. Tai ne kas kitas 
buvęs, kaip tik numirėlis iš 
burlokų kapų . . .

(Bus daugiau)

Visų mylimą draugą Joną 
begailestingoji mirtis išskyrė 
iš gyvųjų tarpo. Nors velionis 
Jonas dėl savo pakirstos svei
katos per suvirs 30 metų ne
begalėjo daugiam asmeniškai 
dalyvauti’ darbininkų draugi
jiniam e judėjime, žmonės jo 
nepamiršo už jo praeities dai
lius, labai daug lankėsi jo 
šerinenyse ir su ilga virtine

likę dirbtuves ir vaikai mo
kyklas, išėjo į gatves. Tas dar 
daugiau išgązdino reakciją. 
Raita policija jojo per kietai 
susikimšusių žmonių minią ir 
į abi pusi lazdomis svaidė. Po
liciją sekė kompanijų sunkve
žimiai su mušeikomis, apgin
kluotais lazdomis, kuriose bu
vo prikalta vinių, ir
svaidė į žmonių galvas. O už
vis paskiausiai sekė karinis 
ta n kutis, nes tuo laiku dar ne
turėjo didelių tankų. Pėsčioji 
policija rinko sužeistuosius, 
mažiau ar daugiau sužeistus

automobilių palydėjo velionio ■ gaudė ir vežė į policijos stotį. 
Jono kūną į Lakeview kapiny- ~ 
na amžinam atilsiui. Net Vik
torijos giminės atvažiavę iš

Visų LLD 190 kp. narių atydai

Penktadienio vakaro, kovo

jomis

plikas

Mataušui ant galvos atsit- Pittsburgho į šermenis stebė- 
; iš visos galios sudrožęs kad taip labai daug žmo

nių, lanl<ėsi šermenyse ir lai
dotuvėse.

Policijos stotyje irgi buvo ne
mažai kraujo koridoriuose.

Po tos dienos visas kairesnis 
veikimas buvo nugrūstas į po
žemi. Tuomet Jonas Daraška 
ne vien stropiai ^vadovavo lie
tuvių' veikime, bet buvo įsi- 

ir i tarptautinį veiki-

Jonas labai neapkentė ske- 
bų. Kartą Belle Vernon pie
ninės darbininkai išėjo į strei
ką, o kompanija pradėjo dirb
ti su skebais. Jonas, pamatęs 
Belle Vernon vežimą gatvėj, 
nepaisydamas, kad policistas

esąs 
Su 

atsi- 
jisai

iš Lietuvos
Vilniaus įmonių 
gaminių paroda

Naujai pastatytos Vilniaus 
miesto partinės bibliotekos 
patalpos (Kaštonų gt. Nr. 7) 
atidaryta Vilniaus pramonės 
gaminių paroda. Parodoje su 
savo gaminiais, dalyvauja dau
giau kaip 60 respublikos sos
tinės fabrikų, gamyklų bei ar
telių.

Išstatyti gaminiai, diagra
mos; nuotraukos ir kita me
džiaga rodo audringą Vil
niaus miesto pramonės augi
mą. Respublikos sostinės pra
monė 1950-1955 metais išau
go daugiau kaip 3 kartus.

B. Tautavičienė

3 pusi.! Laisve (Liberty). Tree., Vasario (Feb.) 29, 1956

Velionis Jonas Daraška gi- j Juiigęs 
męs Philadelphijoj 1890 me- 
tais. Kada Jonuka's buvo 6 
metų, tėvai išsivežė į Lietuvą. 
Bet Jonas, sulaukęs 16 metų 
amžiaus, sugrįžo į Ameriką ir 
apsigyveno Pennsylvanijos an- 
gliakasyklų apylinkėje. Bedir
bant kasyklose kartą prisiėjo
nupuolusį nuo bėgių mainų i ant arklio dabojo skebą, Jo- 
karuką užkelti atgal ir tuomi ' nas griebęs skebą gerai ap- 
skaudžiai sužeidė nugarkaulio Į lamdė iki policistas jį areš- 
smegenis' ir, greičiausiai, iš tos 
priežasties kiek vėliau pradė
jo retkarčiais netekti lygsva
ros ir puldavo, o dar vėliau 
nuo juosmens žemyn visai su
paralyžiavo.

1910 metais Jonas apsigy
veno Clevelande ir tuojau sto
jo prie darbininkiškos veiklos. 
Veikė nuoširdžiai, ypatingai 
tuomet, kada Tarybų santvar
ka įsitvirtino Rusijoje ir tas 
sukėlė Amerikos darbininkuo
se revoliucinį ūpą, o nuo to, 
buržuazija įpuolusi isterijom 
puolė darbininkų ūpą nuslo
pinti. Pavyzdžiui, paimkime 
Cl.evelando raudonąją geguži
nę 1.919 metais, kurioje gat
vės buvo aplaistytos darbinin
kų krauju. Darbininkai, pa

tą vo . Bet skebas vistiek pa
bėgo palikęs vežimėlį su ark
liu.

Mirus jo pirmai žmonai, Jo
nas liko su dviem berniukais: 
vienas iš jų turėjo 6 metus, 
kitas 4, ir tuomet nebuvo ki
tos išeities, kaip susirasti 
tiems kūdikiams motiną, glo
bėją. 1920 m. Jonas apsi
vedė su Viktorija Masiejūte, 
kuri tapo geriausia tų kūdikių . 
motina ir globėja.

1924 metais Jonas tapo su
paralyžiuotas nuo juosmens 
žemyn, kad nebegalėjo dau
giau pasistoti ant kojų, —- 
tai buvo pasekmė mainų ka
ru ko kėlimo ant bėgių. Bet 
Jonas nepaliovė dirbęs darbi
ninkų judėjime, jis bendra
darbiavo spaudai, dažnai už-

So,. Boston, Mass,
Amerikos Lietuvių Literatūros Draugiojs 

7-tos Apskrities Komiteto posėdis įvyks kovo- 
• March 11 d., prasidės 1-mą valandą popiet, 

18 Broadway, So. Boston, Mass.
Kviečiame 7-tos Apskrities narius ir visus 

kolonijų veikėjus dalyvauti šiame posėdyje, nes 
turime daug bėgančių reikalų aptarimui, kurie 
rišasi su piknikais 7-tos Apskrities, Lawrence, 
Mass., ir didysis spaudos piknikas, Montello, 
Mass.

Šiame posėdyje turėsime atstovą nuo dien
raščio Laisvės. Todėl visi dalyvaukite posėdyje, 
kad tinkamai apsvarstyti piknikų rengimą ir 
kitus organizacijos reikalus.

J. Jaskevičius, 7-tos Apskr. Seki:

9 d., įvyks LLD 190 kuopos 
svarbus susirinkimas, kuriame 
visi nariai privalo dalyvauti: 
reikės išrinkti delegatus į LLD 
15-os apskrities konferenciją, 
kuri įvyks kovo 25-ą dieną; 
reikės sudaryti gerų sumany
mų konferencijai, ir reikės 
prisirengti prie sekančio pa- 
žmonio. Todėl būtinai ateiki
me visi į LLD Klubo svetainę 
penktadienio vakare, 8 vai., 
kovo 9.

B. Brazienė sunkiai serga

Draugė M. Brazis buvo iš
vežta į St. Alexis ligoninę, o 
dabar jau parvežta į namus, 
bet vis dar sunkiai tebeserga. 
Draugė gyvena: 2142 W. 95 
St. Todėl, kuriems laikas lei
džia, atlankykime draugę ir 

pilno 
galėtų

palinkėkime greito ir 
pasveikimo, kad vėl 
dalyvauti su mumis.

N. S.

Daug žmonių dalyvavo 
Dowginienes laidotuvėse

Vasario 18 d. buvo palai
dota Ona Dowgin-Dauginiene 
Liet. Tautinėse kapinėse. Ve
lionės palaikus lydėjo apie 
50 automobilių.

Pirm išlydėsiant, Ridiko 
koplyčioje buvo graži progra
ma, kurią pradėjo Giedrai
tienė su vargonų muzika. 
Giedojo solistas Algirdas Bra
zis ir dainininkė Ona Kubi
lienė. Kalbas pasakė ark. S. 
A. Giųiotis, prof. B. Kubilius 
ir M. Zolpienė.

Kalbėtojai nušvietė velionės 
kilnų gyvenimą ir veiklą lie
tuvių organizacijose. Jos drau
gišką būdą ir teikimą pagal
bos, kur matė reikalą.

Apie velionę tiek reikia pri
dėti, kad daug metų skaitė 
“Vilnį,” nors buvo “Naujie
nų” darbuotoja. Buvo per
traukus prenumeravimą tūlą 
laiką, bet po kelerių metų vėl 
užsirašė ir skaitė iki sveikata 
pradėjo menkėti.

Ona Dauginienė buvo drau
giško ir tolerantiško būdo mo
teris. Ji su visais lietuviais 
ir kaimynais gražiai sugyve
no.

Liko dideliame liūdesy trys 
sūnūs ir duktė. M. J.

PASIRUOSKIME
šiemet minime 250 metų nuo gimimo vieno iš Jungtinių Valstijų įkū
rėjų — Benjamin Franklin, šis didis mūsų šalies patrijotas ir moksli
ninkas, taipgi buvo nuoširdus liaudies mokytojas ekonominio gyveni
mo. Iš daugelio jo išmintingų posakių vienas yra: “ankstyvas paukštis 
pirmas pagauna slieką,” O tai reiškia, nesivėluok i darbą, šioms die

# A*
noms tas posakis labai tinka mums, turint prieš akis nepaprastai sun
kų uždavinį.

Su balandžio 15 diena pradėsime vajų sukėlimui Laisvei $15,000 fondo. 
Tai vajus subalansavimui dienraščiui vasarinio budžeto. Darbas bus 
didelis ir labai sunkus. Būtinai yra reikalingas iš anksto pasiruošimas, 
kad laikui atėjus, galėtume su visomis pajėgomis stoti į didįjį darbą. 
Nuo pradžios daug priklauso pabaiga darbo.

Taigi, geisdami vajui gero pasisekimo, pasinaudokime Benj. Frankli
no pamokinimu — iš anksto pasinio škim e ir laiku pradekime darbą — 
tada darbas eis kaip mes norime, kad eitą. Tik iš anksto gerai pasiruo
šę galėsime pasidžiaugti savo darbo rezultatais.

\

Fondo sukėlimui reikia kuodaugiausia parengimų. Jau dabar laikas 
rengti ir garsinti pramogas. Nuo išgarsinimo labai daug priklauso 
parengimų pasisekimas. Ankstyvasis pavasaris turi būti išnaudotas 
parengimams salėse. Vasariniam parengimam reikia užsisakyti par
kus jau dabar.

Laisvės Prietelią verbavimas tai ir gi svarbus numėtys šio mūsų vajaus 
programoje. Geriau finansiniai pasilaikančiuosius Laisvės patrijotus 
kalbinkime įstoti į Laisvės Prietelių Klubą. Visose kolonijose reikia 
darbuotis, kad kuo daugiausia gauti Laisvės prietelių. Laisvės Prietelio 
metinė duoklė $25.

Būkime “ankstyvi paukščiai,” pasirūpinkime taip, kad su pirma diena 
vajaus darbas būtų pradėtas visose kolonijose. Gerai iš anksto pasiruo
šę, smarkiai pradesime, lengviau ir linksmiau baigsime savo didįjį dar
bą apšvietos reikalui.

%

LAISVĖS ADMINISTRACIJA



kapas supiltas 
kapinėse. K. 

vasario 19 d.

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NEW YORK
REAL ESTATE .

iš Kaz. Petronio 
laidotuvių

Dar v imi as 
Alyvų kalnelio 
Petronis mirė
Lake Ronkonkoma miestelyje, 
L. I. Ten turėjo nuosavą na
melį. Palaidotas vasario 23 
dieną.

Kadangi apie velionio mirti 
daugeliui nebuvo žinoma, o ir 
laidotuvės Įvyko iš Lake Ron
konkoma, tai tik mažas skai
čius palydovų tegalėjo daly
vauti.

Velionis dar galėjo ilgai gy 
venti, rodos, kad buvo tik 
m. amžiaus, 
gis atėmė 
liko duktė

65 
bet širdies smū

gy vybę. Liūdesyje 
ir daugiau giminių, 
buvo LDS 50 kp. 

keliolika metų, bet 
nedalyvavo.

Ispaniškai kalbantieji Motery Dieną turėsime dvi
kovos už atstovybę

Ispaniškai kalbantieji new- 
i šiemet rimtai yraj y o r k iečiai

Velionis 
narių, per 
jokiame veikime 
Skaitė dienrašti Laisvę.

Lai būna velioniui ramu ii-' 
sėtis, o jo dukteriai gili už
uojauta. Koresp. i

Sugrįžo iš ligoninės
Frank Yakstis (jaunasis) 

.jau sugrįžo iš ligoninės, kurio- 
sa vaičių 

Frank 
gerai,
keletą beturi galingi šviesos prožek- 
Jis su 
gyve-

Garbingas viešnias iš toli
Moterų Klubo rengiamieji i 

pasimoję gauti sau atstovybę ! Moterų Dienos minėjimui pie- 
Įstatymų leidimo Įstaigose ir I lūs Įvyks') jau ši sekmadieni, 
valdvietėse. Toks Įspūdis ga-I kovo 4 dieną, 1 valandą, Li- 
vosi vasario 25-ą New Yorke Ibei'ty Auditorijoje, kampas 

Atlantic Avė. ir llOth Street, 
Richmond Hill, N. Y. Kvie-

i vy k u s i o j e k o n f e r en c i.j o j e.
Konferencijoje apiei 200 de

legatų atstovavo visas did-į 
miesčio sritis, o taip pat ir j 
(ilę organizacijų ir įstaigų. 
Įdomu tai, kad svarbų vaid
menį čia vaidino jaunimo at- ■ 
stovai, pasiryžę valdžion pa-, 
statyti savo atstovus. Jie sa
kė, jog reikia dėmesio ispa- i 
niškai kalbantiems jaunukams 
ir studentams, kad jie galėtų ! 
siektis aukštesnio mokslo.

Konferencijoje kalboj o 
valstijinės rendu kontroles ad
ministratorius Weaver ir ko
vai prieš diskriminaciją Įstai
gos pirmininkas Abrams.

čia visus.
Garbės viešniomis yra spe

cialiai kviestos ir atvyksta iš 
toliau :

Harrisono Senute ir 
Anna Philipse.
Pietūs bus dviejų mėsų 

yisais kitais pridėčkais, 
darni su .gerais pietumis, 
taip užtikrino sekretorė.

Po pietų įvyks įdomus ir 
svarbus pranešimas apie tos 
dienos reikšmę.

su 
duo-

4 milžiniški prožektoriai 
ant Empire State pastato

Pradedant kovo 31 diena

je jis išbuvo keletą 
po smūgio širdžiai, 
tikrina, kad jis jaučiasi 
Tačiau gydytojai įsakė 
savaičių ilsėtis namie, 
žmona Anne ir tėvais
na 8608 76th St., Wood h a- 

’ ven, N. Y.
Malonu girdėti, kad jauna 

energija nugalėjo priepuolį ir; jėgą 
teikia viltį pilnutinai sugrįžti 1 New 
i gyvenimą.

toriai pradės mesti savo švie
sos stulpus nuo aukščiausio pa
saulio 
stogo.

Traukinys “pavargo”
lengvas ir turė- 
greitu naujutė-

Specifiškai 
jęs būti labai 
lis Aerotrain tapo išsiųstas iš 
Pennsylvania stoties į Pitts- 
burghą. Bet vos pasiekęs 
Lindeną jau pajuto negalint 
šturmuoti. Toliau sekė kita 

; kliūtis. Philadelpliijoje kelei
vius persodino Į senuką, bet 
jau patikėtą traukinį.

Padalino Saiko skiepus
Sveikatos komisijonierė Dr. 

Baumgartner skelbia, kad pri
vatiniams daktarams suteikta 
10,800 skiepų, taikomų 6 mė
nesių iki 14 metų amžiaus 
vaikams.

Kita tiek
mentas pasiliko teikimui 
tinęs sveikatos stotyse, 
aprūpina neišgalinčius 
pas privatinį gydytoją, 
dytojai skiepus taipgi
dykai, tačiau ims mokestį už 
patarnavimą.

pastato, Empire) State, 
Tie prožektoriai turės 

i milijonų žvakių šviesos 
Jie bus matomi ne vien 

Yorke, bet New Jer
sey valstijoje, Pennsylvanijos 
kampe, Connecticut ir net 
Bostono mieste, kai oras bus 
labai tyras.

Viena šviesa bus nukreipta 
tiesiog- i viršų, trys kitos ho- 
rizontaliai ir pamažu suksis 
aplink.

Tos šviesos, sako
State pastato direktoriai,' 
sveikinimui visiems, kurie 
arba laivu atvyksta mūsų 
lin pet* New Yorką arba 
timus punktus.”

Kai kurie laikraščiai sako, 
kad tie prožektoriai su laiku 
bus taip žinomi visame pasau
lyje, kaip dabar yra Laisvės 
statula, kuri randasi Now 
Yorko uoste, Bedloe saloje. •

Beje, tuos prožektorius pri
rengia Westinghouse, kur da
bar

Empire 
‘pa- 
oru 
sa
por

skiepų depart- 
mies- 

kur 
eiti

gavo

SPECIALI KELIŲ SARGYBA
New Yorko miesto centre 

36 blokų plote šią savaitę 
pastatyta speciali kelių sargy
ba. Jai išskirti ir specifiškai 
lavinti 100 policistų, kurie ta- 
nw plote griežtai prižiūrės 
trafiką 30 dienų. Pagal jų 
raportus ir pagal tą, kiek su
mažės trafiko nelaimės ir ge
rės važiuotė, bus daromi pla
nai trafiko kontrolei ateityje.

Tuose blokuose beveik ties 
kožna sankryža bus sargas. 
Iki šiol iš plote esančių 129 
sankryžų tiktai prie 49 būna 
sargai.

Brooklyne numatoma įkurti 
senukams gyvenvietę — “se
nior village.’’ Tai nebūtų 
vien senukams, bet nemažas 
plotas būtų pritaikytas senie
siems žmonėms gyventi, 
se rendos būsiančios po 
$20 už kambarį.

el u o- 
apie

BIZNIERIAMS
Būti kokiame nors biznyje 

ir nesiskelbti —* tai tas pats, 
kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
ką darai, bet niekas kitas to 
nežino . . . Nori apje savo biz
nį žmonėms pranešti, — pasi
skelbk ir nuolat skelbkis Lais-

tas, 
m as

eina streikas. Jeigu bo 
nenusileis unijai ir strei 
greitu laiku nebus baig 
tai tų prožektorių iškeli 
turės būti atidėtas.

Po miestą pasidairius
Yra visokiausių klinikų — 

žmonėms ir kitokiems gy
viams, bet gal keisčiausia 
randasi New Yorko Botanikos 
sode (Botanical Gardens) ri
bose. Tai yra augalų klinika. 
Kiekvieną šeštadienį nuo 10 
valandos ryto iki 4 vai. popiet 
specialistas A. C. Pfander, to 
sodo administratorius, priima 
bacientus. Galite atnešti la
pą ar šakelę nuo savo darže
lio augalo, daktaras Pfande- 
ris atsargiai egzaminuos, per
žiūrės ir jums įteiks pilną di- 
agnozą: jis .paaiškins, nuo ko 
augalas kenčia ir kaip jį gy
dyti.

Kartais jis pataria naudoti 
tam tikrus vaistus, o kartais 
prirašo tik naują dietą: trą
šas, žemės paturtinimą ir tt.

į Kas laukia nedarbo 
apdraudos bilių?

Stebėtojai New Yorko Vals
tijos. seimelio darbų eigos sa
ko, kad pagerinimai nedarbo 
apdraudos gali pasilikti nenu
tarti, nežiūrint Seimeliui įteik
tų gerų bilių.

Bilius tuo klausimui yra Įtei- 
i kę abie.ji, demokratai ir re- 
publikonai.

Manhattan d e m o k r a t a s 
Weiser yra pasiūlęs aukščiau
sią savaitinį mokestį $45. Da
bai- aukščiausia suma yra $36.

Utica republ ikonas Rath 
yra pasiūlęs mokėti po $40 
per savaitę, taipgi pratęsti 
mokėjimą nuo 13 iki 20 sa
vaičių.

Kas kliudo bilius priimti? 
Partijų savitarpinė kova.
Demokratai nenorės balsuo- 
už republikonų bilius. Ypa

čiai šiais rinkimų metais re
publikonai gali tuo pasinaudo-i 
ti. žinoma, kad jie didžiuo-l 
tusi tais pagerinimais.

Gi republikonai, kurie Sei
melyje yra daugumoje, demo
kratų bilius gali užsmaugti nė 
negimusius. Kaip?

Visi biliai turi pirmiau, per
eiti kai kurias komisijas ir 
tiktai tų komisijų 
pasiūlyti Seimeliui

1 tebūna svarstomi. 
! sijas kontroliuoja,
Seimelyje, turi daugumą 
atveju republikonai.

Vienok ir republikonai nė- 
! ra visą galinčiais. Guberna
torius Harrimanas gali jų bi- 
Į liūs atmesti (vetuoti). Demo- 
| katai turėtų pasiteisinimą, 
i kad jie buvo pasiūlę ir no- 
, rėjo daugiau pagerinti nedar- 
i bo apdraudą, bet republiko- 
1 nai tam pastojo kelią. Gi pa- 
i kliuvę tarp tų dviejų varžo- 
l vų už galią darbininkai lik
tųsi be1 pagerintos apdraudos.

Pagerinimą galėtų užtikrin
ti tiktai daug stipresnis 
veiksmas, negu dabar 
mc.

Tuo tarpu. Seimelis ne 
go jau skirstysis namo 
koms ir mobilizuoti savo par
tijai balsus artėjantiems pre
zidentiniams ir kitų pareigū
nų rinkimams. L S.

Miesto tarybos pirminin
kas Abe Stark, demokratas, 
pareiškė, kad jis norėtų 1957- 
metais būti kandidatu. į mies
to majorus. Jis kandidatuotų, 
sakė jis, jeigu dabartinis 
j oras Wagner i s nenorėtų 
didatuoti kitam terminui, 
iki 1957 m.t dar daug 
gali pasikeisti, sakė jis.
betoj ai mano, kad Wagner is 
tuo laiku norėtų vėl kandida
tuoti, nebent jam būtų pasiū
lyta kokia nors aukštesnė vie
ta arba kandidatūra.

ma- 
kan- 
Bet 
kas 
Ste

4 pusi. Laisvė (Liberty). Tree., Vasario' ( Feb.) 29, 1956

ti

užgirti ir 
svarstyti 

Gi ko’mi- 
tas, kas 

šiuo

unijų 
mato-

už il- 
Vely-

Prie Boweres lft-os akrų 
plote numato statyti vidutinė
mis rendomis namų projektus 
ir fabriką. Nugriovus aukš
tojo geležinkelio liniją, dingo 
ir “dingusiųjų” varguolių pa
saulis.

PASIRADAVOJA 5 RŪMAI

Pasirandavoja 5 rūmai su visais 
moderniniais įrengimais. Randa tik 
$68.00 į mėnesį. Prašome šaukti:

GL. 6-807.3
(40-41)

_ HELP WANTED-MALE

HORIZONTAL 
BORING MILL 

JIG BORER 
PATYRĘ PRIE 

MAŠINOS ĮRANKIŲ 
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.

Namų darbininkė. Guolis vietoje, 
patyrusi. Vėliausi paliudijimai. My
linti vaikus. Amžiaus apie 30 ar 40. 
$35 j savaitę. PY. 8-8866 (po 6 
vai. va k.).

(37-39)

I/evittown. — Cape, Cod, 3 miegrū
miai; didelis kampinis plotas; 
Storms, tvora, knotty pino virtuvė; 
šaldytuvas, mašina skalbimui. 1 
blokas nuo mokyklos ir krautuvių. 
Tuojau užimama. $11,300. Savi?, - 
ninkas — SU. 1-5856.

(39-41)

komisijų tuos pasiūly-

Buvęs kaunsilmanas 
Davis sugrįžo

• t . t

Buvęs New York City Coun
cil narys Benjamin J. Davis 
Jr. tapo paleistas iš kalėjimo. 
Jis kalėjiman buvo įbruktas 
einant minties kontrolės Smith 
Aktu.

Kreivos distrikty ribos 
gal liks neištiesintos

Jau matoma, kad republi
konai neišleis iš Valstijos sei
melio
mus, kurie reikalauja pakeis
ti kai kurių rinkiminių dintrik- 
tu ribas. 4

Pakaitų reikalavo guberna
torius Harrimanas. Jis ra
gina distriktų ribas nustatyti 
griežtai pagal skaičių gyven
tojų. Naudojantis dabartinė
mis ribomjs mažuma piliečių 
išrenka daugumą atstovų. Jis 
taip pat reikalavo padaugin
ti atstovybę, rinkti 50 dau
giau.

Jeigu ir būtų susitarta pa
kaitas daryti, jin, įvykdymas 
tebebūtų toli. Pagal dabar
tinius valstijinės Konstituci
jos nuostatus, tai turėtų nu
tarti dvi Seimelio sesijos ir 
užgirti piliečių referendumas.

. Namų darbininkė. Viduramžė. Na
mai be motinos, 4 šeimoje. Mote
riškė ieškanti, gerų namų, gaus ge
rą algą, nuosavą kambarj ir vonią. 
Patikima, su gerais paliudijimais. 
Max Kropf, 81 Grand Ter., L. I., 
Baldwin 8-6896.

(37-39)

Auklėtoja. Rye. Guolis vietoje, že
miau- 40 m. Vaikų/—2, 10 ir 12 m. 
Patyrusi ir su paliudijimais, 
alga tinkamai moteriškei.

Rye 7-4870

Puiki

(39-41)

Abelnam namų darbui. Patyrusi. 
2 mokyklos vaikai; nuosavas kam
barys. Visi modeminiai įtaisymai. 
Vėliausi paliudijimai, ir žemiau 45 
m. amžiaus. FR. 9-1069.

(39-41)

HELP WANTED MALE

Westbury. New Center Hall, col-x 
onial. 6 dideli rūmai. 214 vonios, 
ištaisytas skiepas; 2 karam gara- 
džius. $32,800. Su 7 rūmais (įskai
tant rekreacijos rūmą). $35,800. 
Būdavotojas — Edgewood 3-1500^ 

(3'9-45)

Roslyn. Prie uosto. PrivatiŠkos 
giraitės, arti vandenio. Iš akmens, 
slate roof, atdari ir aptverti por- 
čiai 
niavietė; 
n’ai nuo 
nališkai 
skiepas, 
ekstra 
$28,500. 
ar RO. :

2i vonios, 3 miegrūmiai, ug-* 
; veidrodinės sienos; divo- 

sienos iki sienos; profesio- 
išdekoruota; ištaisytas 

Indų plovimui mašina ir 
įrankių. Nužeminta iki 
Savininkas — RO. 3-6621, 

8-2527.
(36-39)

senatorius kad 
savo valstijos.

Yor- 
ren- 
bal-

Tas jo tariamasis “prasi
kaltimas,” taipgi ir pats “pra
sikaltėlis,” matomai, eiliniams 
žmonėms patiko. Davis 1943 
metais buvo išrinktas ir 1945 
m. perrinktas į New Yorko 
miesto tarybą. Jis tada nuo 
baltųjų žmonių buvo gavęs 
balsų daugiau, negu Mississip
pi valstijos 
gavo iš visos
O juk žinoma, kad New 
ko Miesto tarybos narius 
ka ne bile kas, kas nori 
suoti, bet tiktai piliečiai.

Sveikindama sugrįžtantį, 
Amerikos komunistų partija 
savo pareiškime pažymi, kad 
Davis ir kalėjime nepertraukė 
kovos. Jis patraukė fėderalę 
valdžią teisman už vykdymą 
skirstymo ir už blogesnį 
laikymą nebaltųjų kalinių 
deraliuose kalėjimuose.

Davis originaliai buvo 
teistas dvejiems metams, 
liau, jau iš kalėjimo jam 
vykus Į Pittsburghą
apgynimui komunistų partijos 
ten teisiamų jų vietinių komu
nistų teisme jam pridėjo dar 
2 mėnesius kalėjimo neva tiž 
paneigimą teismo, kai jis at
sisakė tapti informeriu. Ta-s

Charles White, kap. Mulzac, 
R. Baraniko ir kitu paroda

Šį pirmadienį, ACA meno 
galerijoje (63 East 57th St.) 
prasidėjo paroda, kuri pa
švęsta Negrų istorijos savai
tei pagerbti. Toje parodoje 
dalyvauja penki dailininkai: 
Charles White, kapitonas Mu.l- 
zac, R. Baranikas, E. Crich- 
low ir Keene.

LAIVŲ BUDAVOTOJAI 
STALIORIAI

Mokanti dirbti prie laivų; nuolati
nis darbas, gera alga. Midway Ave., 

Babylon, L. I. Mohawk 9-4460.
(39-45)

Forest Hills Gardens — Savininkas. 
Modeminiai 
Gražioje 
trumpas 
vių. 9 
rortai;
patio; ištaisytas skiepas, 
virtuvė, 
šeimai.

namai, Al ‘Stovyje, 
vietoje, kampinis plotas, 
kelias nuo L. I. RR sub- 

kambariai, 3t6 vonios; kiv 
puikūs daržai, aptvertas 

elektrinė 
Tinkama didelei ar mažai 
$50,000. LI. 4-1985.

(37-39)

uz-
fe-

nu-
Vė- 
n Li

liu d yti

Vaikai plėšikučiai
New Yorko East Side suim

ti dir po 10 metų ir vienas 9 
metų plėšikučiai. Policija sa
ko, kad jie naudojosi vandenį 
tryškiančiais šautuvėliais api
plėšimui kitų vaikų. Pastebė
ję motinos siunčiamus J krau
tuves, pirmiausia ližtrykšdavo 
akis, o tada atimdavo pinigus.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA
Užrašykite Laisvę savo draugui,.

R. Baranikas išstato kūrinį 
apie Emmett Till.

Paroda tęsis iki kovo 9 d. 
Galerija atdara visomis dieno
mis, išskiriant sekmadienius, 
nuo 11 valandos ryto iki 6 
valandos vakaro. Įėjimas, kaip 
tai paprastai meno galerijo
se, nemokamas.

Richmond Hill taksų 
mokėtojų mitingas

Richmond Hill Taxpayers 
Association praneša, jog šau
kiamas taksų mokėtojų masi
nis mitingas šį penktadienį, 
kovo 2-os vakara, 8 vai., Rich- 
mond Hill High School patal
poje, 89-30 114th St., Rich
mond Hill.

Kviečiami namų savininkai, 
rend alininkai, prekybininkai 
ir visi pilietiniais reikalais su
sidomėję gyventojai. žada 
svarstyti miestinės važiuotės 
problemas.

Sako, kad dalyvaus abiejų 
valdančiųjų partijų atsakingi 
lyderiai.

Galite patapti Laisvės prie- 
telrumi mokėdamas po $5 į 
menesį, iki sumokėsi $50 j 
metus.

MALE and FEMALE

DRAFTSMEN, LAYOUT MEN, DETA1LERS. 
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 ąpdraudos „pašalpą, Heliąrc Welders, su. aircraft certifikacija leidžiant 
dirbti- prie įHeli&rc- welding bfellows. 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.

Long Island geležinkelių 
firma prašė leidimo panaikin
ti Locust Manor stotį. Sako, 
kad tik 80 keleivių ja nair- 
dojasi tomis dienomis, kai to
je apylinkėje nebūna arklių 
lenktynių.

Glen Head Estates. 3 m. senumo 
namas, 3 miegrūmiai, 2 vonios, 2 
karam garadžius, ištaisytas skiepas, 
ugniavietė. Elektrinė virtuvė, d»-i 
vonai, daugelis ekstra dalykų. Nof? 
$29,500. Savininkas.

Glen Cove 4-8890
(37-4

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

Atvažiuoja K. Petrikienė iš Brook
lyn, N. Y. Pagerbimui 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 gražiausių 
parengimų šiame sezone. Prašome 
visus įsitėmyti ir dalyvauti paren
gime. —Rengėjos;

(36-38) !

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienio vąkare, ko
vo 1 d., Liberty Auditorijoje. Kvie
čiame visus narius dalyvauti. Tie, 
kurie šiemet duoklių nemokėjo, tu
rėtų šiame susirinkime pasimokėti, 
nes vėliau gali susispenduoti.

e , Valdyba. ’ (39-41)

BROCKTON, MASS.
Liet. Literatūros Draugijos 6-tos 

kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadieni, kovo-March 5 d., Liet. 
Taut. Namo kambariuose, prasidėss 
7:30, vai. vakare. Visi dariai prašo
mi dalyvauti susirinkime. Atlikite 
savo pareigą, užsimokėkite metinę 
duoklę pradžioje metų. Taipgi pa
sikalbėsime apie mūsų veiklą, jau 
ateina pavasaris, o mes nieko gero 
dar nenuveikėme apšvietos labui.

Geo. Shimaitis.
(40-42)

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*IMF**OC*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNU
Nors kartą susilaukėme savo kalboje žodyną. Išleistas Lietuvoje. Didelė 

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

GaUhamas Laisvės Knygyne, 11042 Atlantic Ave., Richmond Hill, N* Y.

Port Chester. 10 kambarių, 3 vo
nios, aliejus; karštas vanduo, 1/3 
akro plotas, 2 karam garadžius. 
Graži apylinkė, patogu į mokyklas; 
8 minutės į kurortus. Pardavimas 
su nuostoliu, $31,000. A. Brun į 
24 Grove St. WE. 9-0588.

(37-40)

Bryn Mawr Section. Yonkers. Sa
vininkas. Graži apylinkė, moderni
nis namas, pastatytas 1953. Liv
ing-Dining rūmas su Thermopane 
paveiksliniu langu. 3 miegrūmiai, 
daugelis ekstra įtaisymų. Yra 4%, 
20 metų Veteranų Mortgičius, užti
krintas iki 1973. $19,000. >

GR. 6-1949.’
(37-40)

Yonkers-Colonlal Heights. Visas mū
rinis namas, 6 kambariai, 1% vo
nios, 100x100 plotas, gražiai apaug
tas ’žalumynais; didelis salionas, 
ugniavietė, nuo sienas iki sienos di- 
vonai: spintos, dideli miegrūmiai. t 
Ištaisyta virtuvė. Prijungtas gara- 
džius (elektrinės durys). Arti mo
kyklų, bažnyčių ir ft. $36,000. Sa
vininkas SP. 9-4879.

• (37-40)

Dobbs Ferry. 7 kambariai. 3 mieg
rūmiai. Patraukliai išdekoruota ir 
puikiai užlaikoma; slate stogas; 
Rockwool insulated side walls. Ug
niavietė salione, įbudavota ugnia
vietė rekreacijos rūme; baras, ve-" 
randa; pine panelled laundry, hard-' 
wood floors. Paugeliš ekstra įtai
symų. Arti visko. Taksai prieina
mi. $29,800. Savininkas. Dobbs 
Ferry 3-2258. . (37-39)

Great Neck. Naujas 8 kambarių 
split level namas. Puikiuose Har
bor Kalnuose. Išdekoruotas, gata
vas užėmimui. Norime $45,000. Tu-4 
rime ir keletą kitų pardavimų, 
$20,000; $30,000. Būdavotojas ant
vietos. 20 Bayside Dr., Great Neck 
2-2270. (37-39)

New Hyde Park. Manhasset Vi
cinity. Turime tuoj parduoti. 60’ ' 
Cape Cod. 4 miegrūmiai, 2 vonios, 
dining porčius ir patio. M akro gra
žios vietos. Geras pasiūlymas. Nori 
$26,000. Savininkas — MA. 7-0015.

’ ' (83-40)

BUSINESS OPPORTUNITIES

GROCERY—ASTORIA
Įsteigta 15 metų

Įeigos $500 į savaitę
4 rūmų apartmehtas, išimtinai že 
ma randa* Geras lysas.

$800 prisideda tavoras 
Saukite. RA. 6-7262

(40-43)

Stebėtina proga porai, Carvel Ice 
Cream Store (su lotu šalimai), Val
ley Stream, ’ and Sunrise Highway,, 
50% ar 100% of Franchise. Duoda 
paėmų .$28,000 j metus. Patyrusi po
ra gali pasidaryti $25,000 j metus.

Savininkas: VA. 5-4472
(10-3 P. M., tik darbo dienom) >

(40-43)

UP-TO-DATE

BĄRBER SHOP 
ANTANAS LKXMONAS 

Savininkai

>M UNION AVENUE

M

BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyria Barberia -

/
?■■■




