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Socialistai konferavo 
WFTU keliasi į Kairą 
Kanklės, birbynės, ir tt. 
šiame “Šviesos” numeryje

A. Žilėnas

Taip vadinamas socialisti
nis internacionalas baigė sa
vo tarybos posėdi Ziuriche, 
Šveicarijoje*. Kaip jam buvo 
pranešta spaudoje, socialistai 
atmetė komunistu siūlymą su- 

/ daryti vieningus frontus.
Iš pirmo žvilgsnio tai smū

gis darbininkiškai vienybei, 
bet, kai pradedame nuodug
niau gvildenti, kas atsitiko 
Ziuriche, mes prieiname išva
dos, kad faktinai padaryta 
žingsniai pirmyn.

Visu pirma, pats socialistu 
rezoliucijos tonas yra švelnus, 
kaip ir abejojantis, kaip ir 
sakantis: ne dabar, bet kada 
nors ateityje. Kitas dalykas: 
dvi didžios socialistinės parti
jos, Franc ūži jos ir Britanijos 

* Darbo partija, stojo už tai, 
kad prie rezoliucijos būtu 
pridėtas pataisymas, kuris 
kaip ir pasveikintų kai ku
rias pakaitas, kurios buvo pra
vestos Komunistų partijos 

l suvažiavimo Maskvoje.

Pataisymai nepraėjo, 'bet 
faktas lieka faktu, kad Ziu
riche bent kalbėta ir disku- 
suota apie vienybę su komu
nistais. Dveji treji metai at3 

* gal apie tai nei kalbos ne
galėjo būti.

Austrijos valdžia pareika
lavo iš Pasaulinės darbo uni
jų federacijos (WFTU) keltis 
iš Vienos. Girdi, WFTU yra 
“užmaskuotas Kominternas,” 

I kurio Austrija negali toleruo
ti.

Ieškodama naujos vietos sa
vo centro raštinėms, WFTU 
nutarė atsikreipti į Egiptą, 
ir, kaip sako paskutiniai pra
nešimai, Egiptas davė sutiki
mą : WFTU centras įsisteigs 
Kaire.

Mes pasakytume, kad tai 
gera vieta. Kairas yra did
miestis, lengvai pasiekiamas iš 
trijų kontinentų — Europos, 
Azijos, Afrikos. Centro įstei

gsimas Kaire, tai yra, Afriko- 
\įe, taipgi įtikins labiau Azi
jos ir Afrikos darbininkus, 
kad kairieji į juos kreipia 
daugiau dėmesio, negu social- 
demokratai. Anų vadovauja
moje* tarptautinėje unijų fe
deracijoje Azijos ir Afrikos 
atstovybių beveik nėra.

’ Lietuvos spaudoje (žurnale 
“Pergalė”) skaitau, kad na
cionaliniai seni lietuviški in
strumentai vis plačiau popu
liarinami, kai veikia ištisi sku
dutininkų ir kanklininkų or
kestrai, kad atgaivinamos bir
bynės, lietuviškieji trimitai ir 
tt.

Tai dar vienas įrodymas, 
' kaip liaudiškoji Lietuvos val

džia brangina lietuvišką tau
tinį palikimą, tautiniai kul
tūrines lietuviškas tradicijas.

Nors Eisenhoweris atmetė pakto siūlymą, jis išreiškė savo norą tartis apie bombų gamybos galą

Paskutiniai
Washingtonas. — AFL- 

CIO elektristų unija nuta
rė dar pasvarstyti, ar pri
imti valdžios tarpininkų 
siūlomą planą Westinghou
se streikui pabaigti. Kom
panija planą jau priėmė.

Karači. — SEATO konfe
rencijoje Pakistano, Tai
lando ir Filipinų delegatai 
žymiai mažiau kalba apie 
ginklavimosi reikalą, negu 
Dulles ir britų ministras 
Lloyd.

Abejoja, ar žinia tikra, bet, 
nežiūrint to, ją skleidžia...
Miunchenas. — Šios sa

vaitės pradžioje žinia tapo 
paskleista emigraciniuose 
rateliuose Vokietijoje ir 
Austrijoje, kad Rumunijo
je įvyko kokios tai skerdy
nės, kad valdžios nužudytų 
žmonių lavonai valkiojasi 
gatvėse ir t. t.

Radijas “Free Europe” 
pripažįsta spaudos atsto
vams, kad neturi jokių įro
dymų apie tuos neva įvy
kius Rumunijoje, bet to ra- i 
dijo redaktorius pareiškė: j

“Mes visvien per savo i 
stotis tas žinias transliuo
jame Rytų Europai.”

Rumunų imigraciniai ra
teliai Miunchene sako, kad 
jie nežino, iš kur ta žinia 
atėjo. Amerikos ir Britani
jos žvalgybos pareigūnai 
Vakarti Vokietijoje ir Aus
trijoje dabar sako, kad tos 
žinios apie Rumuniją 
“skamba nelabai patikėti
nomis.”

Filipinų Kompartija prašo 
leidimo veikti legališkai
Manila. — Advokatas A- 

velino P. Garcia kreipėsi 
į Filipinų valdžią su prašy- 

j mu, kad legališkos veikimo 
teisės būtu suteiktos Ko
munistų partijai. Jis savo 
prašyme, kuris įteiktas pa
čios Kompartijos vardu, 
nurodo, kad Komunistų 
partijos veikia legališkai 
Japonijoje, Indonezijoje, 
Britanijoje, Francūzijoje ir 
net Amerikos Jungtinėse 
Valstijose.

Pavyzdžių galima būtų pa
duoti tiek ir tiek.

• • • • • •
Tik ką iš spaudos išėjęs 

“Šviesos” numeris (sausio- 
vasario-kovo) turi labai įdo
mų straipsnį apie neseniai mi
rusią poetę Valsiūnienę, tą 
skurde ir varge augusią lie
tuvę darbininkę, kuri per 
sunkų, darbą tapo mokytoja, 
o praeito karo įvykių įkvėp
ta prasimušusi savo jausmin
gais kūriniais į pačias pirmas 
Lietuvos rašytojų eiles.

šis “šviesos” numeris turi 
ir daugiau įdomios medžiagos.

pranešimai i
Bonna. — Bundestago že- ! 

masis butas 390 balsų prieš į 
30 patvirtino valdžios pla- į 
nūs mobilizuoti pusės mili- į 
jono karių Vakarų Vokie- j 
tijos armiją.

Washingtonas. — Eisen-1 
howeris, nežiūrint silpnos I 
sveikatos, jau įsijungė į ' 
priešrinkiminę kampaniją. I 
Jis apsilankė republikonų Į 
moterų suvažiavime ir pa-I 
sakė trumpą sveikinimo | 
prakalbėlę.

Saudi-Arą bijos, ' 
Sirijos vadovai 
atvyko i Egiptą •

i
Kairas. — Saudi-Arabi- ' 

jos karalius Saudas ir Siri-1 
jos prezidentas Šukry ai-1 
Kuwatly ilgai tarėsi su E- 
gipto premjeru Nasseriu. 
Arabų kraštų spauda sako, 
kad tai faktinai “visu ara
bų aukštasis štabas” taria- j 

si apie žingsnius prieš Tz-! 
raeli.

Tie trys arabiški valdo-' 
vai taipgi tarėsi apie atsi-' 
nešimą link Jordano ir ko-! 
kių priemonių imtis, kad ! 
patraukti tą šalį pilnai prie , 
necionalistinio arabiškoi
bloko. ;

Saudi-Arabijos karalius I 
atskrido Kairan orlaiviu, ■ 
kuri lydėjo ištisa eskadri- i 
lė Čekoslovakijoje pirktų I 
orlaiviu, v

— Į

“Glubb save skaitė Jordano 
valdovu,” sako jordaniečiai

Ammanas. — Jordano 
spauda sako, kad nebuvo 
kitos išeities, kaip pašalin
ti generolą Glubb “pašia” iš 
Jordano Arabiško legijono | 
vadovybės. Spauda sako, :
kad Glubb elgėsi, lyg jis, o 
ne karalius arba premjeras, 
turėtu galią Jordane.

Britanijos spaudoje apie 
ji buvo rašoma kaip apie 
tikrą Jordano valdovą, ir 
“iis nieko nedarė, kad to
kią nuomonę išsklaidyti — 
ko daugiau, — iam ta nuo
monė labai patiko.”

Egipto premjeras vieną 
kartą pasakė Jordano jau
nam karaliui Husseinui, kad 
“Jūsų armija nėra jūsų.” 
Jau tada, ir tas buvo beveik 
metai atgal, Husseinas pa
žadėjęs Nasseriui Glubbą 
prie pirmos progos pašalin
ti.

Tokyo. — Joban kasyk
loje, Japonijoje, sprogimas, 
užmušė 14 darbininkų ir 
sužeidė 7.

Helsinkis. — Suomijos 
streikieriai atsikreipė į 
Švedijos darbo unijas su 
paramos prašymu.

Suomijos streikieriai j a u 
pilnai sulaikė transportą

Helsinkis. — Suomijos 
darbininkai, kurie dalyvau
ja generaliniame streike 
už aukštesnes algas, sulaikė 
ne tik viešą, bet ir privati
nį transportą. Per pirmą 
streiko savaitę benzino-ga- 
zolino stotys buvo atdaros. 
Pasėkoje kai kurie privati
niai autobusai, kurius vai
ravo patys savininkai, kur
savo, lygiai kaip privatiniai 
automobiliai.

Bet dabar streikieriai 
privertė tas stotis užsida
ryti. Jie taipgi privertė pri
vatinius autobusus, kurie 
dar turi gazolino, pasišalin
ti.

Benzino-gazolino stotys 
Suomijoje priklauso britų

Shell arba amerikiečių Gulf 
Oil kompanijoms.

Policija bandė neleisti 
streikieriams veikti prieš 
atdaras gazolino stotis, bet 
streikieriai nepabijojo susi-- 
remti su policija.

Premjeras Fagerholm 
paskelbė, kad streikas nei
na prieš valdžią, kaip tai 
buvo skelbiama, o tik prieš 
privatinius savininkus, ku
rie nesutinka pakelti darbi
ninkų algas 7%.

Streikuoja apie milijo- i 
nas darbininkų. Jie priklau- i 
so prie unijų, kurių apie ■ 
65% sudaro darbininkai, ■ 
kurie yra po socialdemo
kratų įtaka, apie 35% po 
komunistu itaka esą. i. 4- 4

Danija ir Tarybų Sąjunga 
bendradarbiaus Baltijoje

Maskva. — Tarybų Są
jungos premjeras Bulgani
nas ir Danijos premjeras 
Hansenas pasirašė sutartį, 
kad tos dvi šalys bendra
darbiaus Baltijos jūrinin
kystėje, kartu veiks laivų 
gelbėjimo akcijose, pasi
keis navigacinėmis žinio
mis ir t. t. Danija taipgi 
pasižadėjo pristatyti So
vietams du 10,000 tonų pre
kybinius laivus, kurie bu
vo užsakyti jau keleri me
tai atgal. 1954 metais So
vietai nutraukė prekybi
nius santykius su Danija, 
nes ta atsisakė išpildyti

kontraktą ir pristatyti 
tuos laivus, kadangi Ame
rika padarė tokį spaudimą 
ant Danijos.

Danijos apšvietos reika
lu ministras Bomhaltas su
sitarė su tarybiniu kultū
ros reikalu ministru Mi- 
chailovu platinti kultūrinį 
bendradarbiavimą tarp šių 
dviejų šalių. ,

Taipgi susitarta artimo
je ateityje pradėti Kopen
hagoje derybas apie kai 
kurias Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos skolas Danijai, 
pareinančias dar iš senų re
žimu laiku. 4 4.

Izraelio parlamentas prieš 
tuoj autinio karo pradėjimą
Jeruzalė. — Kraštutiniai 

i dešinioji “Herut” partija 
reikalavo, kad Izraelis tuo
jau pradėtų karą prieš ara
biškas valstybes, bet liku
sios partijos balsavo prieš. 
Premjeras Ben-Gurionas, 
kuris papmsthi skaitomas 
“kietos” 'Snti-arabiškos tak
tikos šalininku, šiuo kartu 
sakė, kad Izraelis nepradės 
preventyvio karo.

Dešinieji reikalavo pra
vesti balsavimą pasitikėji
mo valdžiai klausimu. Prieš 
balsavo tik tos partijos na-

riai, — 13 jų. 66 balsavo už 
valdžią. Komunistiniai de
putatai susilaikė nuo bal
savimo. Nors oficialiai bal
suota tik dėl pasitikėjimo 
valdžiai, faktinai tai buvo 
balsavimas dėl to, ar pra
dėti tuojau karą, ar ne.

Tuo tarpu Haifos uoste 
policija išvaikė komunistų 
vadovaujamų darbininkų 
mitinga už taiką su arabiš
komis valstvbėmis. Mitin
ge dalyvavo keli šimtai dar
bininkų, žydai ir arabai.

Maskva. —Amerikos am- kurie ga-
basadorius Charles E. Boh- Ii vesti prie tolimesnio nuo-

i monių pasikeitimų. %
Eisenhoweris saV<

1 ke nerodę, kad AmeriWB;^^<% 
pabengusi tartis apie

lenas asmeniškai pristatė 
premjerui * Bulganinui pre
zidento Eisenhowerio atsa 
kymą į jo ankstyvesnį Jais 
ką. Po to Bohlenas dalyvį 
vo Danijos premjero Han 
seno garbei suruoštame! bbį j ... -- . . . \ .i r r \
bejosi su Chruščiovu ir Mo- negali 
lotovu. Chruščiovas pas-' siūlymo sunaikinti jau eg- 
kui sakė, kad pasikalbėji- zistuojančias bombas.

bankete ir per 20 min. kai- ų/ji supWA'L 
lx,*aa: u. i\/r^ L. A? piTi^ti ; taTV^S

mas buvo draugiškas.
Apie Eisenhowerio laiš

ką Bulganinas išsireiškė, 
kad jame iškeltos nuomo
nės įdomios, kad jose yra

Polio skiepų 
stoka tesis ■

uvėriu laiš- 
;a$ . draugiš- 
i Bulganino 
yti 20 metų 
įtartį tarp 
tybų Sąjun- 
kto nepami
nė j imas ^sKai romas kaip ir 
| atmetimti^sąko diplomatai.

Londonas. —Prez. Eisen-

Washingtonas. — Kana- howerio atsakymas Bulga- 
da, Danija ir eilė kitų ša- I ninui Šūkėle viltį, kad ver- 
lių jau praeitą rudenį bai-1 ta atnaujinti nu^gįnklavi-
gė skiepyti visus vaikus 
anti-polio (Saiko) .skiepais. 
Bet šalyje, kur tie skiepai 
atrasti, iki to dar toli. Svei
katos, gerbūvio ir apšvietos 
reikalų sekretorius Folso- 
niąs pripažino, kad skiepų 
stoka dar bus jaučiama ir 
ateinantį pavasarį bei rude
nį.

Jau išdalinta 36,24^974 
kubiniai centimetr^Ctk 
skiepų, kurie šiais metais 
bus naudojami vaikų ir 
nėščių moterų skiepijimuk 
Bet to toli gražu neužteks, 
sakė jis, o “produkcija aL 
silieka.” Ką valdžia daro, 
kad produkcija neatsiliktų, 
jis nesakė.

mo derybas Jungtįn 
tu rėmuose. J.
lavimo reikalų
ja, Britanijos ra
atnaujins posedžf
mėnesia 19 dieną, pąlvvaus 
Arnėriko^B^Tarybų Sųjųrv 
gos,
jos ir Kaųaddš<^^^^7^

Lau- 
phk- 
P1SP 
imu,

4idurya|{a4uos6 siautė didi 
audra, užmušė 1, sužeidė 7

Marion, Ind. — Indiano
je, rytinėje Illinois dalyje 
ir eilėje kitų Vidurvakari- 
nių valstijų siautė didelės 
audros. Tornadas Marione 
užmušė vieną žmogų, o

ą nuo vieno taverno 
>idė k asmenis.Rio de Janeiro. — 

lijos teismas nuteisė^ $ 
jiems metams kalėjimo^ 
hemar de Barros, 
praeituose rinkimuose kan
didatavo i prezidentus. Jis 
išėjo trečioje vietoje. /[ si^tg vidurvakariuose, ju-

De Barros tapo apkaltin- dėjo Rytų 
tas, kadangi jis naudojo 
suktingu būdu v; 
fondus, už valdžios

keturias farmas, sužeidė 3 
žmones.

Smarkios audros, kurios

linkme. Buvo 
noma, kad jos trečiadie- 
J.vaLira arba ketvirta-

nauaojo^man
aldiškus .

piųir New
vakarinę

Mollet konfera 
komunistinei

ląrlamento
ai s

MaJenkovas pirmu kartu 
lankysis Vak. Europoje
Maskva. — Šio mėnesio 

15 dieną Britanijon išvyks 
tarybinių elektros ekspertų 
delegacija, kurios prieša
kyje stovės elektros jėgai
nių ministras Malenkovas, 
buvęs premjeras. Tai bus 
pirmas jo apsilankymas 
Vakarų Europoje.

I Ottawa. — Italijos prezi
dentas Gronchi tarėsi su 
aukštais Kanados valdžios 
pareigūnais. .

Viena. — Reakciniai pa
bėgėliai čia skleidžia gan
dus, kad Rumunijoje siau
čia teroro banga, kad nužu
dytų valdžios priešų lavo
nai voliojasi Bukarešto 
gatvėse.

Paryžius. — Šį ketvirta
dienį Francūzijos parla
mentas pradeda svarstyti 
Alžyro klausimą. Kad prisj«\ 
rengti toms diskusijoms ir 
kad bent kiek sušvelninti a- 
takas prieš save, socialisti
nis premjeras Mollet pasi
šaukė komunistinės frakci
jos vadus, tarp jų Duclos, ir 
su jais tarėsi. Jis bandė 
juos įtikinti, kad dabartinė 
francūzu taktika Alžyre 
vienintelė galima, kad dau
giau nuolaidų negalima da
ryti, kad Alžyras turi eiti- 
prie apsisprendimo teisių 
labai laipsniškai ir t. t.

Komunistai, kaip sako

spauda, jam atsakė, kad vi
sų pibma valdžia turėtų su
eiti į kontaktą su tikrais 
Alžyro gyventojų atstovais, 
tai yrą, kaip tik su tais na- ’ 

Į cionalistais, kurie veda e-, 
i nergingą kovą už nepri-
klau'soi^ybę^;Xj7^K

Mollet tai 'L 
šinės opozięiįį

ė pries 
tus.

priešin 
niu prj
ar

Sr-esi su de- 
^a^pscJie 

[metriniai

Vešu, dalinai apsiniaukę /



Anicetas SkrinsRAŠO IR SAKOKAS

buvo pa

om

tech

Laisvoji Sakykla

Olandija

IŠSIGIMĖLIAI JIE, 
DAUGIAU NIEKAS!

kuris vyko
dažnai lin

inių 
jun-

bet si ži- 
jau pra- 

Lietuvos i 
- siuntiniai 
nepamirš- 
žmonėms

Juos 
esu o 
Pas-

jau s e 
seserim 

išsipa

Skrinsk u 
gamyklos 
cechus,

is vieno si 
labai įdo

Nesenai 
pastebėjo, 
verti rast

FARMERIAMS BLOGA 
IR KANADOJE

Dabar Londono valdžia žada pasiųsti ten daugiau sa 
vo kariuomenės 
kariuomenės čia bus prisiųsta, mes nesiliausime kovoję 
pž savo siekimus, už Kiprą salos prijungimą prie Graiki-

viena stambiau- 
paleis

dėl kitos 
priežasties nora
gai kitur persi- 
Gerai būtų man 

jie gyvena. Pra-

atsisako rašy- 
paliktai žmo- 
tėvams, bro- 
giminėms ?
kokios rūšies

pagal tai, kas tokiuose atsitikimuose įvyko kituose pa
vergtuose kraštuose, muitas rodosi, anglai Kipro saloje 
prakiš. Ar negeriau būtų, jei kipriečiams dabar, tuojau 
būtų duota tai, ko jie,nori?

SIUNTINIAI Iš LIETUVOS 
f AMERIKĄ

pildyti žmonių pageida-
Red.)

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y 
under the Act of March 3, 1879

kurie 
rašo spaudoje, 

kad nieko 
e pasilikti- 

savo arti m i e s i.ems!
iš tikrųjų dideli išgve- 
išsigimėliai!

United States, per year ....... 88.00
United States, per 6 months.. $4.50 
Queens Co................ $9.00 per year
Queens Co.,..... $5.00 per six mos.

taisyklėmis
Vilniaus e
žym i a i pagerrmta bj'd 

patalpose. Plataus
► elektros reikąięnų 
e vis labiau iTŽ&ciia-

Haga
siuntė protestą Indonezijai, 
nes ta atsisakė duoti įva
žiavimo vizą olandui advo
katui, kuris norėjot vykti 
ginti olandą klientą, kuris 
teisiamas Indonezijoje. 2.pųsk Laisve (Liberty). Ketvirt., Kovo (March.) 8, 1966

ramybė nesibaigė, o tik paaštrėjo.
Per penkis mėnesius besitęsę pasitarimai tarp britų ir 

vietos gyventojų atstovų, ^nutrūko, nieko apčiuopiamo 
neduodami. Anglai neva žadėjo kipriečiams autonomiją, 
bet pastarieji tai atmetė. Jie nori ne autonomijos, — jie 
(jų dauguma) nori, kad Kipro sala būtų grąžinta Grai-

tos priemones ! 
aš paaiškinti.

taisyklė, klausimas 
profsąjungos or- 
susbinkime. kur 

kritikuoja darbi-

Chicagos Naujienos (š. m. 
vasario 29 d. ) Įdėjo į savo 
pirmą puslapį iš Clevelando 
gautą žinią', kurioje pasakoja
ma, kad tūla Adelė Neima
nienė gavo siuntinį iš Tarybų 
Lietuvos:

Sausio 31 d. Laisvėje pasi
rodė rašinys mano adresu ir 
po^juo pasirašo “Konferencijos 
Dalyvis’’. Minėtame rašiny nė
ra nei vieno žodžio tiesos, net 
nesidrovėta pakeisti mano sa
kinius ir padaryti savotišką

. Neramybės Kipre gali išsivystyti į ašftrius mūšius 
tarp vietos gyventojų ir britų kariuomenės.

Nieks tikrai nežino, kuo visa tai baigsis, bet spėjant
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Partnerių (biednesnių jų) 
padėtis sunki ir ji tebesunko
ja ne tik Jungtinėse Valstijo
se, — ji sunki ir Kanadoje. 
Liaudies Balsas rašo: «

krisluose A. Žilėnas 
kad niekam nėra 

i, kurių plati visuo-

Skaitytojų Balsai
KĄ DARYTI

JORDANAS, KIPRAS, ANGLIJA
BESIGERLNDAMA arabams, Didžioji Britanija ka

daise Palestinoje įkūrė naują valstybėlę — Jordaną. Jor
danas buvo dar viena anglų imperinės parapijos filija.

Londono valdžia, aišku, organizuodama tą valstybėlę, 
nesigailėjo jai lėšų. Anglams labai rūpėjo turėti tvirtą 
bazę Viduriniuose Rytuose, kad išgalėtų ginti savo inte
resus ir kitose šalyse, reikalui esant.

Anglai buvo pastatę ten sau palankią valdžią, suorga
nizavo armiją, pavadintą Arabų Legionu, įsisteigė ir mili- 
tarinių lėktuvų bazes, žodžiu, per kai kurį laiką anglai 
Jordane jautėsi kai}) namie.

O kad galėtų pilniau Jordaną kontroliuoti, tai Arabų 
Legiono komandieriumi paskyrė leitenantą generolą 
John Bagot Glubb, prie jo pridėjo eilę kitų karininkų 
(anglų). Valdykite ir gyvenkite, sakė jiems Londono 
valdžia, tik saugokite, kad Jordanas visuomet šoktų pa
gal mūsiškę muziką.

Ir per ilgoką laika Jordanas-šoko pagal Londono muzi
ką. Šios šalies žmonės labai skurdo, bet jie vis klausė, ką 
įsakys Londonas, ką įsakys gen. Glubbas.

Praėjusiais metais buvo pasimota sudaryti militarinę 
sutartį Viduriniuose Rytuose. Buvo sušaukta į Bagdado 
miestą konferencija, kurioje dalyvavo Pakistanas, Ira
kas, Iranas, Turkija ir Jordanas. Sudarytas taip vadina
mas Bagdado paktas — tai buvo lyg ir dalis NATO. Tai 
militarinis paktas, nukreiptas prieš Tar. Sąjungą, aišku. 
Kam gi daugiau jis ten būtų reikalingas?.!

Na, ir po to prasidėjo kažin kaip tasai paktas braš
kėti. Smūgį jam kirto-niekas kitas kaip Jordanas. Jorda
no žmonės pradėjo reikalauti, kad pasitrauktų valdžia, 
kuri jų šalį įkergė Į Bagdado paktą. Žlugo viena valdžia 
ir kita. Pagaliau susidarė tokia valdžia, kuri pareiškė, 
kad Jordanas nebus Bagdado pakto dalimi, kad jis bus 
neutralus. Gi neutralumą Londono ir Washingtono val
džios skaito pritarimu taikos blokui, tarybiniam tautų 
blokui!

Matyt, anglų paskirtas ir finansuojamas gen. Glubbas 
kaž ką “navatno” ten darė. Matyt, jis suko armijoj (Le
gione) lizdą, iš kurio buvo manyta nuversti valdžią, at
sisakančią įeiti į Bagdado paktą.

Jordano žmonės tai nujautė, žinioje tai ir valdžia. Na, 
ir neseniai, praėjusią savaitę, Jordano valdžia įsakė gen. 
Glubbui kuo greičiausiai išsikraustyti iš Jordano!

Šis žygis — didžiulis antausis Edeno valdžiai. Tik pa
galvokite vyriausias anglų ramstis iš Jordano ištrenkia
mas !

Žinia nuskambėjo per visą pasaulį labai garsiai. Net 
ir amerikinė spauda (komercinė) labai plačiai apie tai 
rašė ir rašo. Ir rašo tokiu tonu, tarytum Jordano valdžia 
neturėjo teisės išvyti iš savo šalies tą, kuris jai blogo 
dirba!

Visa tai dar kartą parodo, kaip mažos šalys bjauriai 
yra traktuojamos imperialistinių šalių! Jos net neturi 
teisės pasakyti, kas turi vadovauti jų kariuomenei.

Šis įvykis sudarė naują anglų imperialistams galvo
sūkį. Edeno valdžia dabar nežino, ko griebtis. Finansuo
ti toliau Jordano kariuomenę, ar nefinansuoti. Paaštrin
ti santykius su Jordanu ir kitomis arabiškomis valstybė
mis ar nepaaštrinti? Ginkluoti Izraelį, kad jis galėtų iš
provokuoti karą prieš arabiškas šalis ar neginkluoti?

Dėl įvykių Jordane Anglijos spauda vyriausiai kalti
na Saudi Arabi ją ir Egiptą. Girdi. tie kraštai, tų šalių 
valdžios paakstino Jordaną taip daryti. Jei anglai atsi
sakys teikti Jordanui pagalbą, tai suminėtieji kraštai tą 
padarys.

Mums gi atrodo, kad dėl viso to kalčiausia yra pati 
Anglija. Ji, su Dulleso akstinimu, darė per dideli spaudi
mą i Jordaną, na, ir bespausdama, beveik išspaudė dugną.

Netenka nė sakyti, kad dabar Izraelis reikalaus iš 
Anglijos ir Amerikos daugiau ginklų. Viduriniuose Ry
tuose, taigi, padėtis yra gan prasta, tiesiog pavojinga. 
Kai kurie stebėtojai mano, kad ten gali bet kurią dieną 
užsidegti karo liepsna.

Jei taip bus, tai dėl to kalčiausi bus imperialistai.

Kaip Iš TIKRŲJŲ TEN 
BUVO IR KAIP YRA? 

Kada Laisvė pasirodė labin
ti nėj formoj, kuo nevisi skai
tytojai tam pasipriešino. Bū
damas dienraščio koresponden
tas, turėjau už privalumą sa
vo laikraščiui pateikti skaityto
ju sentimentą. Plačiai pasi
kalbėjęs ir pateikiau, ką skai
tytojai mano apie tablatinę 
formą. Bet Antanas Bimba, 
darydamas man pastabą, nu
neigė skaitytojų nuomonę, o jų 
vietoj pasakė, jog tik aš taip 
manau.

Sausio 18 d. per Laisvę pa
dariau apeliaciją j tuos drau
gus, kurie traukiasi iš mūsų 
veikimo, kad jie atsilankytų į 
rengiamą tradicinį Laisvės 
naudai banketą. Banketas pa
vyko ir gražus būrelis susirin
ko svečių. Deja, po banketo 
mes su Juozu Šukiu apskaitlia- 
vome, kad daugiau kaip tuzi
nas neatsilankė. Ir neatsilankė 
tokių, kurie pirmiau dainavo, 
rašė dienraščiui, skaitė dien
raštį, net paskaitas 'skaityda- \ no, jog Taimerio 
vo, bet visviena neatsilankė-1 met Komunistų Par 
neatsiliepė į šaukimą. Reiškia, 
mano balsas nenuėjo į tyrus, 
bet paliete tuos draugus, kurie 
traukiasi iš veikimo; ar jie su
grįš, af ne, tai nuo jų priklaii-

“ Keista,- kad farmeriai, tu
rėdami javų perteklių, turė
tų; sunkiai verstis. Bet taip 
yra. Jie turi daug grūdų, 
bet už grūdus negalima 
pirktis, ko reikia. Grūdai 
guli ir daug kur gali suges
ti dėl prastų patalpų.

“ Vyriausy bes pasiū I ymas 
paskolinti farmeriams pinigų 
ant turimu grūdų, kaip at
rodo, nelabai viliojantis. O 
kas bus, jei grūdų nebus ga
lima parduoti? Kas tuomet 
skolas atmokės? Jeigu grū
dų susikaupimas būtų laiki
nas reiškinys, būtų kitas da
lykas. Dabar gi grūdų per
tek’liūs auga jau per eilę me-

A£ mielai sutikau 
šimties minučių 
vome “Elfoje.”

Kartu su A. 
žiūrime erdvias 
talpas, šviesius 
šio kambarius.

Nieko nepasakysi : 
švara ir tvarka.

Ypač kruopščiai, ai 
Ryčiau — priekabiai 
kas^ tikrina ventiliacijos įtai
sų darbą.

—Paleidus į. darbą naujus 
Įrengimus, senieji įtaisai nebe
galėjo kaip reikiant greitai 
švarinti orą,—sako jis.—Teko 
pareikalauti, kad kuo sku
biausiai būtų įtaisyti nauji. 
Mūsų paliepimu viename ce
che buvo taip pat perstaty
tos staklės, kurių išdėstymas 
sudarydavo darbininkams ne
patogumų ir galėjo sukelti ne
pageidaujamų pasekmių. Tai 
buvo kaip tik prieš mano ato
stogas. Patys matote, kad ga
myklos vadovybė ėmėsi visų 
re i k i am ų pr i e m on i ų.

—Ir viskas buvo padaryta 
per nepaprastai trumpą lai
ką, — Įterpė administracijos 
atstovas, nebejaunas augalo
tas inžinierius.

—Argi galima atidėlioti to
kius dalykus. . .

Anicetas Skrinskas paten
kintas linktelėjo galva:

—Pas mus, žinoma, kitaip ir 
neturi būti. Bet visgi dar at- 
atsiranda, tiesa retai, tokių 
vadovų, kurio, nurodydami į 
objektyvias priežastis, delsia 
Įvykdyti saugumo- inspektorių 
nurodymus. Tokių vadovų at
žvilgiu tenka imtis reikiamų 
priemonių.

—O kokios 
—pa prašiau

Kaip 
svarstomas 
gan i z ac i jos 
direktorių 
įlinkai ir kitų visuomeninių or- 
ganizacijų, atstovai. O būna 
kad tokius vadovus -tenks 
bausti pinigine pabauda.

Laiškas Redakcijai
Kaunas, 1 

Maloni “Laisvės 
Redakcija!

Prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą iš Lietuvos Į Ameriką iš
vyko šie mano giminės, iš ku
rių dabar negaunu jokių ži
nių.
- Vienas iš jų mano tėvas— 
Bernotas Silvestras, kilęs iš 
Kauno apskr., Čekiškės valse., 
Vencloviškių k. Paskutinis jo 
Amerikoje adresas toks:

41(5 Wyona Street, Brook-

Kaip ją neimsime, 
nia įdomi. Vadinasi 
deda ateidinėti iš 
Ameriką pundeliai 
tokių dalykų, kurie 
tantiems Lietuvos 
yra brangūs.

Antras dalykas:
Lietuvai spauda nuolat zauni
ja, būk Lietuvoj naikinama 

tautinė kultūra ir 
Šis siuntinys paro- 

.. Lietuvos žmonės 
turi, juos 

vilki ir 
i ir Ame-

“Labai gražu, kad darbi
ninkų u. n i jos stoja taime
riams į pagalbą i)’ tokiu bū
du sutvirtina .jų ranką. Gal 
vyriausybė bus priversta im
tis rimtesnių žygių padėčiai 
ištaisyti, nors 
rasti būdus, kai) 
gi-ūdus parduoti

“Vienur žmonės kenčia 
dėl stokos, o mūsų farmeriai 
kenčia dėl pertekliaus. Tai 
keistas reiškinys. Čia išrodo 
vra kas nors negerai su po
litika. Jei yra žmonių al
kanų,* rodos, neturėtų būti 
sunku atsikratyti pertekliaus 
duonos.’’

Negalima kaltint jį už klaš- 
tavimą, bet ką daro Laisvės 
redaktoriai, kad leidžia tai da
ryti.

Toliaus “Konf. Dalyvis’’ ar
gumentuoja :

...— žinoma, kad tais laikais 
galėjo būti kalbėtojų maršru
tai ir politinės partijos nebuvo 
nulegalizuotos, kaip dabar...

Skaitai minėtą rašinėlį ir ne
gali dasiprotėti, kodėl jis neži
no, jog Taimerio laikais tuo- 

tija buvo 
nelegalu ir visa spauda-susira- 
šinėjimai atsidūrė, po žeme. 
Dabar sudegė elektros kedėje 
Ethel ir Julius Rosen be rga i, o 
tuomet žuvo Sacco ir Vanzetti 
electros kėdėje, pagaliau už ką 
pasiuntė į kalėjimą Debsą ir 
Tom Mooney? Reakcija buvo 

darbo klasei pabai-

Itodosi, tai neįtikėtina. R< 
dosi, kaip gali asmuo taip i 
sigimti, kad jis 
ti laiškus savo 
'nai, vaikams, 
liams, seserims, 

Tai parodo, 
sutvėrimai veikia tarp dipukų. 
Nesakome, kad visi dipukai 
taip daro, ne! Bet yra ne
maža tokįų, kurie, pasislėpę 
pseudonimais, 
ragindami kitu 
nerašytų Lietu1 
s lems

Šiuo metu Laisvė rašo, kad 
viskas brangsta ir kad Laisvėj 
prenumerata bus pakeltą^^ 
$10 metams.

Bet Laisvė niekad neparagN 
na žmonių ir nepaaiškina 
jiems, ką turi daryti, kai su
laukia senatvės ir nebegali 
dirbti. O pragyvenimas toks 
brangus! Pensija, kurią rtbū’-r 
bininkai gauna pagal Sočiai 
Security Įstatymą, tokia ma
ža. Viengungiams -dar gali- 
.ma šiaip taip pragyventi, bet 
kaip tiems, kurie >vedę, turi 
žmonas, vargiai begalinčius 
dirbti, ir gauna po $7p al’ba 
880 per mėnesi ?

Būtų gerai, kad tais klausi^ 
mais Laisvė rašytų daugiam

Laisvės skaitytojas '
Gardner, Mass.

Klerikalų ir fašistų spaudo
je dabar diskusuojamas toks 
klausimas: rašyti laiškus savo 
artimiems bei giminėms Lietu
voje ar nerašyti ?

Ar gerbiamas skaitytojas ži
no, kad yra tokių dipukų, ku
rie viešai per spaudą ragina 
nerašyti Lietuvon laišku?!

drabužių.
drabužius 
nuo išsiuntimo, jie 
Neimanienę.

“Adelė Neimante!) 
vyras Juozas, tarnaująs New 
York Central System, atvyko 
į Jungtines Valstybes su tri
mis vaikais prieš 9 metus.

“Esą ir daugiau žmonių, 
kurie jau yra gavę siunti
nių su kukliomis dovinėmis 
iš Lietuvos.”

išvada. Už pavyzdį paimsiu 
tik vieną mano sakinį, kur yra 
pasakyta:

— Palyginkim savo dešimti
nes ir penkines, kurias paau
kojamo spaudai, su Eugene 
Dėbso ir Tamo Mooney, kurie 
skaisčiausias savo • gyvenimo 
dienas paaukojo kalėjime.

Dabar tik pasiskaitykite kaip 
“Konf. Dalyvis” suklastavo 
mano sakinį:

■— Kaltina nebuvimą prakal
bų, kur'kalbėtojai nustatydavo 
gayf's. Palyginimą daro, minė
damas ir T. Mooney.

“Siuntiny buvo namų 
bo tautiniai drabužiai, 
atsiuntė Neimanienės 
Elena Krasauskienė iš 
valio.

“A. Neimanienė 
niau susirašinėjo su 
ii- viename laiške , 
šakojo, kad .ji dalyvaus 
tuvių dainų šventėj Chica
go j, bet neturinti tautinių

Sesuo parūpino 
ir, po 10 dienų 

pasiekė

(Mums rodosi, kad Laisvėje • 
nuolat telpa rašinių, pasisa \ \ 
kančių už tai, kad pensijos/ A 
būtų pakeltos, nes iš gauna- x > 
mųjų, jei darbininkas neturi 
iš anksčiau susitaupęs, baisiai 
sunku pramisti. Bet kas gi 
pensijų mokėjimo įstatymą 
daro? Jungtinių Valstijų Kon
gresas. Dėl to kiekvieno žmo
gaus pareiga yra raginti sa- 
vo kongresmanus ir senator/m 
liūs, kad jie pakeltų pensiiū/AC 
mokėjimo įstatymą žmonėr^^^^ 
raginti/ kad Kongresas 
vestų įstatymą, pagal kurį 
retų būti pensijos mokantbs 
žmonėms, sulaukusiems \ 
metų amžiaus, ir tt.
tenka apie tai rašyti tik sp^iĮj 
jloje, o reikia veikti vietoji^ 
raginant tuos, kurio Įstatymus 
daro, i 
vimus, žmonių norą

Antras —■ mano brolis Ber
notas Antanas, sūnus Silves
tro, kilęs iš Kauno apskr., 
Čekiškės valse., Vencloviškių 
k. Amerikoje adresas nežino
mas.

Trečias asmuo yra Venc- 
lauskaitė Mikalina, d. Motie
jaus, kilusi iš Kauno apskr., 
Čekiškės valse. Jos paskutinis 
adresas Amerikoje toks: 208 
Gainsborg Avenue, E. White 
Plains, if. Y.

Gal bent vienas minėtų as
menų yra miręs 
kurios nors 
šo laiškų, o 
kėlė gyventi, 
sužinoti, kur 
šau atsiliepti

A. Pečiulienė
Mano adresas:

Antanina Pečiulienė
Romainių tub. plaučių 

sanatorija
Kaunas, Lithuania, 
USSR

(Būtų gerai, kad ieškomi 
giminės greičiau atsilieptų Į 
ieškapičiąją laišku. Jei ieš
komieji mūsų laikraščio .ne
skaito tai būtii gerai, kad 
skaitytojai, žinantieji ieško
muosius, jiems, apie tai pasa
kytų. A. Pečiulienė, matyt, 
serga, todėl jai laiškelis, gau
tas. nuo artimųjų, būtų dide
lis malonumas.—"L.” Red.)

President V. KAZEL; Seer-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
Canada and Brazil, per year 19.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

Maždaug prieš mėnesį aš, 
pasiųstas laikraščio redakci
jos, kur dirbu, apsilankiau 
Vilniaus plataus vartojimo 
elektros reikmenų gamykloje, 
ši gamykla 
siu Lietuvos Įmonių 
ta Į darbą prieš pusantrų me
tų. Dabar ji vis plečiama. 
Kai užėjau pas direktorių, jis 
skaitė kažkokį raštą ir, kaip 
man iš karto krito į akis, bu
vo kažkuo susirūpinęs.

—Va, pasigėrėkit, — pasa
kė direktorius, ištiesdamas 
man raštą, — gavau Skrinsko 
paliepimą.

Iš mano veido išraiškos bu
vo aišku, jog nežinau, apie ką 
kalbama, ir direktorius paaiš
kino : — Tai vyresnysis sau
gumo technikos inspektorius.

—O kas atsitiko?
—Matote, temperatūra nau

jame ką tik pastatytame ce
che kiek žemesnė, negu turi 
būti, ir Skrinskas draudžia ja
me dirbti, o pas mus skubus 
užsakymas. Teks paspartinti 
visos apšildymo sistemos pa
leidimą Į darbą.

Taip aš pirmą kartą išgir
dau apie Anicetą Skrinską, 
elektrinių ir elektros pramo
nės darbininkų, profsąjungos 
Centro komiteto vyresnįjį in
spektorių.

Aš nutariau susipažinti su 
jo darbu, kuris jau 
to fakto pasirodė 
mus.

Mūsų pašnekesį, 
Skrinsko kabinete, 
traukdavo telefono skambu
čiai. Skrinskas atsakinėjo į 
fabrikų bei elektrinių darbuo
tojų klausimus, kažką užraši
nėjo bloknote. Buvo matyti, 
kad jis dabar kabinete sėdi 
tik iš mandagumo.

—Jūs dabar, tur būt, daug 
darbo turites?—paklausiau aš.

—Trisipažinsiu, taip. Rei
kėtų man į “Elfą.”

—Gautas skundas ?
— Ne. Bet reikia pažiūrėti, 

kokie ten reikalai. O gal 
kartu nueisime?—pasiūlė jis.

lietuviška 
t radicijos. 
do ką kitą 
tautinių kostiumų 
visokiose pramogose 
dar gali prisiųsti jų 
rikon!

menė nesupranta. Viską, ką 
“Konf. Dalyvis” bando Įrody
ti, tai tą, kad aš keliais atve
jais pasipriešinau aukoti, bet 
man tas nepasisekė.

Dalykas ve kame: Naujojoj 
Anglijoj per keletą metų veikė 
radijo pusvalandis, pasivadi
nęs Gintaru, ir jis buvo gana 
populiarus, bet laikui bėghnt 
jis tapo valdžios uždarytas. 
Po uždarymo radijo pusvalan
džio, buvo atlaikyta kelios kon
ferencijos ir jose pusėtinai pa
siginčyta. Aišku, tokiais atve
jais pasidaro dvi skirtingos 
nuomonės: vieni Įrodinėja vie
naip, o kiti priešingai. Uždary
toj ai argumentavo.

Blažonis: — Kam jis reika
lingas, mes mirštame.

Kalvaitienė: — Pirmiaus aš 
dirbau dėl radijo, o dabar ne
dirbsiu.

Jucius: — Dabartinė situa
cija, susidarius dėl Vokietijos 
Berlyno,, gali iššaukti pasauli
nį karą.

laikas:— Mass, valstiją kon
troliuoja katalikai ir kaip tik 
atsidarysime minėtą pusvalan
dį, tai ir vėl jis bus uždarytas.

♦ Mes, kurie norėjome, kad 
pusvalandis gyvuotų, .sakėme, 
jog stoti gausime ir Stas.ys 
Paura apsiėmė vesti pusvalan
dį, o aš daviau Įnešimą, kad 
nelikviduoti, o palikti dar ant 
metų laiko, bet tas man nepa
sisekė, tai ir viskas.

Beje, kuomet pinigus pa
skirstė, tai aš užprotestavau, 
kad Laisvei per mažai paskyrė.

Dabar žodis dėl Laisvės. 
Kuomet Laisvė pasirodė table- 
tinė, tai aš buvau tos nuomo
nės ir dabar jos laikausi, kad 
pataptų savaitraščiu. Bet jei
gu dauguma dar nori, kad Lai
svė eitų dienraščiu ir jai au
kauja, tai aš su mielu noriu 
sutinku ir viskuom gelbėsiu 
pagal savo išgalę.

Žiūri tvarkote
Ir Skrinskas papasakojo kė

lė tą tokių pavyzdžių. Antai, 
neseniai jis buvo priverstas 
nubausti 300 rublių pabauda 
elektros skaitiklių gamyklos 
direktorių už viršval^b^ 
darbų taikynm ^bę , 
ginės orgąm^ąbj^ 
200 rubliu .pabdiiW 
“Elfos” 
savavališkai paske/b 
dienį darbo diena.

Eilė nesklandumų 
stebėta Klaipėdos miesto elek
trinėje. Direkcijai buvo pa
siūlyta imtis priemdO^Wfit^A 
nio technikai PaMwWO 
guliariai tikrinti\\M i 
mechanizmus, paWiUn seno
vėj usius monterių 
tt. Bet po tikrinimonf|gBSgŽ 
jog visa tai nebuy^^mdĄyUn' 
Teko nubausti pinigft^^^^^ 
baudomis ir direktoriųNįj^^^ 
riausiąjį inžinierių. \

—O ten įvyko ne laimingas 
atsitikimas? \

—Ne, ką jūs! Jokio nelai
mingo atsitikimo ten,.
Bet argi mes lauksime, tiki 
trenks griausmas? — atsakė 
Skrinskas. — Mes neprivalo
me prileisti šito. Mes veikia
me greitai ir jyžlmgan ne.s 
jaučiame, kad mu^^pralaikčr 
darbininku kolektwat 
sąjunga ir vaistyb^^

—Bet jums gatOh 
neteisingas Įspūdis apj 
vaidmenį,—tęsė Skrins 
Darbininkų, darbo s( 
pagerinti daug kaą da 
be mūsų kišimosi,,,. 
vy z d ž i u i, e 1 e k trpį i\\ si 
gamykloje surinkimo ‘ 
rinimo cechuose įtaisytas liu- 
minescentinis apšvi e t i m a s . 
į v y k d y ta eilė profilaktinių 
priemonių darbo sąlygoms^pay 
gerinti ir nela^nb^ 
tikimąms Įspėti, 
supažindinti su saug
ui kos 
rijomis 
neseniai : 
apytaka 
vartojimo 
gamykloj* 
i jzuojami 
laujantieji proce,$h»T \ 
darbai vykdomi ir kitose įmo 
nėse.

(Tąsa

I C.



Cleveland, Ohio
/ MIRUS

Trufmpos žinutes
Jonas Daraška buvo labai 

punktualus žmogus. Jis steng- 
į davosi visas savo pareigas at

likti savo laiku. Jis rytais 
keldavosi savu laiku, apsi
rengdavo, užkąsdavo ko nors 
ir pusė 8-os jau sėdėdavo 
prie lango dabodamas, kada 
jo anūkai, eidami i mokyklą, 
pamosykuos jam rankutėmis 
“good bye,’’ kad jis galėtu 
jiems atsakyti tuo patim. Bet 
paskutinį jo gyvenimo rytą jo 
žmona Viktorija, išeidama į 
darbą, jam dar lovoje esant, 
atsisveikindama pabučiavo jį. 
p grįžusi iš darbo tuojau pa
stebėjo. kad ne viskas taip* 
kaip kitais sykiais parėjusi iš 
darbo rasdavo, ir eidama link 
prausyklos pastebėjo Joną su
dribusį. Jis jau buvo dalinai 
apsirengęs ir viena koja jau 
buvo apauta. Viktorija tuo
jau pašaukė policiją ir, ro
dos. ugniagesius, kurie tuo
jau vyrą nuvežė į ligoninę ir 

paskiau į lavoninę (morgue). 
Dabai- Viktorija gavo iš lavo
ninės dokumentus, kuriuose 
sakoma, kad rado Jono aortą 
trūkusią, ir jis tame mo
mente bus miręs. Nėra abe
jonės, kad velionis jau seniai 
buvo jautęs- širdies negalėji
mus ir skausmus, bet jis kentė 
tykiai, nenorėdamas sudrums
ti savo šeimos jausmu, kuri jį 
taip mylėjo.

Gražus buvo gimtadienio 
pažmonys

į pažmonį susirinko virš 40 
draugės Gabriūnienės draugų 
bei pažįstamų, tarpe jų bu- 

*yb ir daug kitataučių jos 
'draugų. Jos draugės, kurios 
surengė jai tą pažmonį, pa
gamino skanių valgių ir sve
čius sočiai pavaišino. Svečiai 
sudainavo “Happy Birthday 
to You.” Paskiau ir dar jau
nas draugės Gabriūnienės 
anūkas gražiai sudainavo savo 

•Grandmai “Happy Birthday.” 
Po to svečiai sudėjo gražių ir 
naudingų dovanų. Taipgi 
daug sudėjo gimtadienio svei
kinimo laiškų su pinigais, 
kurių galėjo būti virš šimti- 

> nes. Tas jau antru kartu: 
labai skaitlingos jos mylėtojo 
Jurgučio šermenys ir laidotu
os, taipgi ir šis gimtadienio 
pažmonys parodė, ant kiek 
draugė Gabriūnienė turi įta
kos tarpe savo draugų ir pa
žįstamų. O visi turime žinoti, 
kad įtaka nė vienam neatei- 

* * na pati savaimi—ją reikia už- 
’ sipelnyti. Draugė Gabriūnie

nė širdingai dėkojo draugėms, 
kurios slinkiai dirbo surengi
mui tokio skaitlingo pažmo- 
nio, pagamindamos svečiams 
tiek daug ir gerų valgių, taip
gi ir svečiams už gausias do-

i vanas.
“Neapykanta kitam yra 
irsižadėjimas Kristaus’’

Taip sakė Maple Heights 
metodistų bažnyčios kunigas 
Charles H. Brights. “Čia jau 
randasi tarpe bažnyčios na
rių daug tokių, kurie geriau 
išsižadėtų krikščionybės negu 
priešrasinės neapykantos. Ten 
nėra vietos Kristui, kurių šir
dyse yra rasinė bei darbinin
kų klasės neapykanta, šian
dien randasi daug politikierių, 
kurie nori paslėpt! savo nepa

jėgumą atlikime savo parei
gų, tai dangstosi raudona 
silke,” sakė kun. Brights.

Taikos misijonierius
Misijonierius kun. Alan 

Walker, atvažiavęs iš Mel
bourne, Australijos, vienerių 
metų maršrutui per visas 
Jungtines Valstijas. Jo marš- 

.. rūtas prasidėjo nuo Clevelan- 
* do. Walker kalbėjo , Euclid 

metodistų bažnyčioje per 6 
dienas. Walker Čia tarpi? 
kitko sakė, kad “Krikščionių 
bažnyčios vyriausia užduotis 
yra vesti didžiausią karžygiš
ką kovą už išlaikymą taikos, 
nes atominėjei gadynėje karas 
yra atgyvenęs, nusenęs ir iš
ėjęs iš vartojimo.” Walkeris 

• sakė, kad “numetus tik ke
lias bombas ant Anglijos, vi

sa Anglija liktų sudraskyta, 
jos žemė paversta į stiklą ir 
jokios gyvasties nei žmonių, 
kurių Anglijoje yra virš 41 
milijono, neliktų. Todėl tai
ka jau nėra pasirinkimas, bet 
būtinas gyvybinis reikalas,” 
sakė misijonierius Walker.

Reporteris

Philadelphia, Pa.
Fabrikantų susivienijimas 
pasiryžo sulaužyti 
Westinghouse streiką

Pennsylvanijos gubernato
rius G. Leader paskyrė ko
misiją suradimui faktų dėl 
to, kas yra kaltas už taip il
gai tęsimą Westi n g h o u s e 
kompanijos streiko? Ar Unit
ed Electrical unija ar pati 
kompanija? Po ištyrimo ko
misija surado faktus, kad esą 
kalta Westinghouse kompa
nija. Nes jinai nesiduodanti 
valdžios paskirtiems arbitra- 
toriams (taikintojams) tartis 
su unija ir užbaigti streiką. 
Tokiu savo elgesiu kompanija 
išreiškia kaipo lokautą savo 
darbininkams. Todėl kompa
nija kalta už tęsimą ilgo 
streiko.

Tuo faktu remdamosi ko
misija . pareiškė, kad West
inghouse kompanijos streikie- 
riai turi pilną teisę gauti pa
šalpą iš valstijos bedarbių 
fondo.

F abrikantai, ^išgirdę naujie
ną apie davimą streikieriams 
pašalpos. isteriškai suriko, 
kad bedarbių fondas yra už
laikomas vien tiktai iš fabri
kantams uždėtų taksų, tadgi 
dabar tie fabrikantų sudėti 
doleriai bus atsukti kaip ka- 
nuolės prieš tuos pačius fa
brikantus vedimui ilgesnio 
streiko, kaip prievarta paten
kinimui darbininkų i*e ik ai avi
mų.

Tokį protestą paskelbė Phi- 
ladelphijos miesto Chamber 
of Commerce prieš State Com
pensation Board.

Fabrikantų susivienijimas, 
negalėdamas kitokiais būdais 
palaužti darbininkų vienybės, 
griebiasi kitokių priemonių: 
jie pasikvietė į pagalbą šeri
fą su jo padėjėjais ir teismo 
teisėjus, kurie su mielu noru 
pasiskubino kompanijai į pa
galbą. Praeitą savaitę Dela
ware County šerifas su savo 
padėjėjais suareštavo 26 pi- 
kietus prie Westinghouse fa
briko vartų Lester, Pal, o tei
sėjas Henry H. Sweeney iš 
Media, Pa., nubaudė visus pi- 
kietus dar negirdėta streikų 
istorijoje aukšta bausme būk 
tai už teismo paniekinimą.

Teisėjas nubaudė pačią uni
ją $5.000, 18 pikietų po $1,- 
000 ir aštuonis pikietus po 
$500. Bet, kol kas, sjtreikie- 
riai atsisakė bausmes sumo
kėti. Jie nusitarė eiti į ka
lėjimą.

Unijos advokatas David Co
hen teisme pareiškė, kad tei
sėjas tokiu savo nuosprendžiu 
laužo konstitucines teises, nu
statydamas skaičių pikietų po 
tris prie fabriko vartų. To
dėl . advokatas Cohen reika
lauja apeliacijos Į aukštesnį 
teismą.

United Electrical Workers 
lokalo 107 prezidentas Carl 
Gray ir alternatas Edward 
Savitsky protesto rezoliucijoje 
prieš teisėjo Sweeney žiaurų 
nuosprendį taip pareiškė:

“Šitas teisėjo nuosprendis 
laužo uriiją ir pataikauja 
Westinghouse komp., kuri pa
siryžusi nukapoti algas savo 
darbininkams 20 procentų. 
Šis teisėjo nuosprendis taiko
mas palaužti dvasią 23 tūks
tančių streikuojančių darbi
ninkų ir atimti paskutinį kąsnį 
duonos iš jų šeimų, kurie jau 
ii taip badauja 21 savaite. 
Jokie teismų sprendimai ne- 
palauš unijistų dvasios. Tik
tai draugiški ir teisingi kom
panijos su darbininkais pasita
rimai tegali privesti prie ar- 
moningos taikos ir sutarties.”

Unijistas

3 pusi. Laisve (Liberty). KetvirL, Kovq (March) 8, 1956

JONUI URBONUI
Vasario 17, 1956

Mes liūdime netekę širdingo draugo, pažan
gaus veikėjo, Laisvės ir visų žmonių mylėtojo. 
Reiškiame gilią užuojautą 
dukterim ir žentams.

J. ir A. Kudies 1
j. T. Kazmer j

84 
dar

pa- 
ant sužeis- 

vasa-

Chicago' 111.
Aplankius J. Paulauską

Regis jau trys savaitės, kai 
Jonas Paulauskas būna Mer
cy ligoninėje (Room 236). 
Prie jo ir kitas ligonis, 
metų, stengiasi su gyti ir 
ilgai gyventi.

Drg. Paulauskui buvo 
daryta operacija
to nugarkaulio (spine) 
rio 25-ą. Viskas tvarkoje, tik 
dabar reikalinga imti stiprė
ti ir pagijus grįžti į namu
čius.

Jonas ant veido atrodo gra
žiai ir kalba gražiai, nors tru
putį nervuotas, tur būt už tai, 
kad negali miegoti. Prie to 
ir lova, prirengta kietai: vietoj 
minkšto matraso, sudėtos kie
tos lentos, tai šonai ir pe
čiai kietai prispausti 
gerokai nuvargsta 
gulint. Nuo Jono 
mo, visa tai ne kad 
kia pergyventi.

Dienos metu man tik atvy
kus (ketvirtadienį) ir besikal
bant atvyko žmona su A. Bi- 
uumskiu. Kiek vėliau P. Dau- 
deris ir L. Prūseika. 
ris su A. Petroku 
imiau buvo aplankę, 
tojai neužmiršta, Ir
uos ir laikraščių atveža. Sū- 

I nūs su mama atvyksta į li
goninę sekmadieniais. R. š.

Pirmas toks

gana 
nuolatos 

išsireiški- 
loska, rei-

Daude- 
jau pir-

La n ky
li teratū-

menininkas Ignas 
Jis dabar yra 83 

Jis visą 
sudėjo į vi

ii ž geresnį 
Kiek yra ži-

sumanymas

Pirmu kartu sumanyta su
ruošti koncertą paramai ligo
nių.

Mums labai gerai žinomas 
seniausias 
Lapinskas,
metii ir jau ligonis, 
savo gyvenimą 
suome nes kovas 
darbininkų būvį,
noma, tai buvo vienas iš pir
mųjų chorų organizatorius ir 
kartu mokytojas.

Dabar senatvė ir kartu li
gos galutinai baigia jo sveika
tą palaužti. Todėl Roselan- 
do žemaičiai, LMS Pirma Ap
skritis ir Roselando Aido 
Choras nusitarė bendrai su- 
ruošti puikų koncertą balan
džio (April) 22 d., Mildos 
Teatre. Pelnas bus skirtas I. 
Lapinskui ir jo artimiausiam 
draugui J. černauskui, kuris 
prarado regėjimą jau 15 me
tų 'atgal. Juodu, gelbėjo vie
nas kitą kol galėjo, dabar 
abudu negali nieko užsidirb
ti arba patarnauti vienas ki
tam.

Lapinskas ir černauskas yra 
Roselando žemaičių nariai 
nuo pat susiorganizavimo. La
pinskas priklauso visose mū
sų organizacijose, dalyvavo 
ir dar dalyvauja ,visur, ,kur 
tik gali atsilankyti.

Kai kurie sako, kad Lapins
kas priklauso Roselandui ir 
parengimą reikėjo surengti 
Roselando. Tikrenybėje yra 
kitaip. Lapinskas priklauso, 
visai Amerikai. Lapinsko pir
mieji darbai pražydėjo Penn- 
sylvanijoj, Ohio, Coloradoj, 
Wyominge ir kitose valstijose.

Ignas Lapinskas visur buvo 
darbo žmonių eilėse, todėl ne
bus nuodėmė, jeigu -juodvie- 
jų pagerbimui koncertas bus 
surengtas Mildos Teatre. Tai 
bus garbė jam ir jo drau
gams, kurie dar7randasi gy
vųjų tarpę1. O .jų dar yra Bos
tone, New Yorke ir kitur. Jie 
pamatys, kad Lapinskas ir jo 
darbai aukštai įvertinami.

LMS Reporteris

L.M.S. Leidin

— Pittsburgh, Pa.
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So. Boston, Mass.

J. Jaskevičius, 7-tos Apskr. Sekr.
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So. Boston ir Brockton, Mass

Dainos ir Muzikos kūriniai
parengimų datas ir kviečiame atšilau- £

b

Brockton-Montello, Massi

i

South Boston, Mass,
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A. B o gožas 
Armalis.

arji, Lėk' balan- 
audies dainų rin-

33 Vine St. Paliko sūnų An
taną, dukterį Mrs. Julia Vas
sar, brolį Joseph ir seserį Mo
niką Tukis, taipgi seserį Mary 
Ruchinskas ir keletą anūkų.

reikia 
prenumeratas at- 

Turėsiu juos ma-
George Shimaitis

jo žmonai, dviem

tik tada vaikščiosi širdies 
mane skaitysi. 449 pusi.,

Middleboro, Mass.
MIRĖ

Vasario 23 d. mirė Antanas
Yukna, 77 metų, gyveno

įvyks
Apšvietos Klubas.
patenkins visus atsilankiusius.

Sekmadienį, kovo-March 18 d.,. 4-tą vai. popiet, 
318 Broadway, bus BANKETAS, kurį rengia 
L.L.D. 2-ra Moterų Kuopa. Bus graži dainų 
programa ir šaunus banketas. Tai bus pats 
puikiausias parengimas šiuom sezonu.

Bus šeštadienį, kovo-March 17 d., pradžia 7-tą 
vai. vakare, Liet. Taut. Namo kambariuose. 
Prašome ateiti paskirtu laiku.

Šiose vietose lankysis Katrina Petrikienė ir 
įvyks pramogos jos pasitikimui bei paminėji
mui Moterų Dianos šventės- Visų prašome įsi- 
tėmyti 
kyti.

pamarginimų vakaras, rengia Moterų 
Bus įdomi programa, kuri

skaitai mane, nes myli, o 
311 pusi., kaina $3.00.
skaitai mane, nes aš pa
pais gyvenimas parodytų.

ra

,/fili .ik

Mirė Stanley Mekelones, 64 
m. amžiaus. Mirė vas. 29 d. 
St. Luke’s Hospitaly. Gyveno 
8 Frank St. Kai buvo svei
kas, dirbo Bridgewater Lietu
vių Kooperatyvo avalų dirb
tuvėje. Paliko dvi dukteris, 
Mrs. Ann Dwoske ir Mrs. 
Eleanor Marple, brolį Joną, 
kuris' gyvena Argentinoje. 
Priklausė prie Brocktono Lie
tuvių piliečių klubo.

Reikia pastebėti, kad šiame 
miestely yra keletas Laisvės 
skaitytojų. Kai kurių prenu
meratos užsilikusios; 
susiprasti 
naujinti, 
tyti.

ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, ypač 
t.ų, kurios parduodamos už visai žmonišką kainą ir kurias pra
dėję skaityti, skaitysite neatsikvėpdami, kol pabaigsite. $13.00 
VERTES KNYGŲ DABAR TIK UŽ $5.00! Tuoj kiškit e penkinę 
j voką ir siųskite, nes tokia proga atsitinka rečiau, nei aukso klo
dų atradimas,
SAULES RŪSTYBE (romanas) sako: 
nemylėti negali, kada mane skaitai. 
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės) sako: 
rodau tau gyvenimą baisesni, negu 
316 pusi., kaina $3.00. Iliustruota.
ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: 
rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada 
kaina $4.00. Iliustruota,
ŠLIUPTARNlAl (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sako: tik X 
mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios dalies darbus, R 
vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautini išlikimą. 652 pusi., • • 
kieti viršeliai, kaina tik $3.00! R
VISOS 4 KNYGOS SYKIU tik už $5.00- Persiuntimo kaštus 
apmokame.' Rašykite: Dr. ALG. MAKGEKIS, 3825 S. Ilalstcd ,
St., Chicago 8, Ill. R

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.

Vaidinimui.... Dainavimui 
Pasiskaitymui

Lietuvių Meno Sąjunga savo archyve turi daug 
dramos veikalų, komedijų, dainų, muzikos kūrinių 
ir kitokių leidinių, kuriuos pagal pareikalavimus 
patiekia dramos grupėms ir chorams. Daug tu 
scenos veikalų, kaip tai Julijos Žemaitės “Klam
pynė” ir “Marti” arba Rojaus Mizaros “Ponas Ame
rikonas” ir kiti yra puiki pasiskaitymo medžiaga 
kiekvienam asmeniui. Sceniniai veikalai visame 
kultūringame pasaulyje yra netik vaidinami, bet 
ir SKAITOMI, kaip visokios kitos knygos.

LMS čia patiekia daliną sąrašą scenos veikalų 
ir muzikos kūrinių bei dainų, kuriuos parduoda ir 
paštu prisiunčia kiekvienam pareikalavusiam—gru
pei arba atskiram asmeniui.

Scenos veikalai 
knygos pasiskaitymui 

KLAMPYNĖ
Julijos žemaitės klasikinis veikalas, dramatizavę 

V. Miliūnas. Penkių veiksmų drama iš Lietuvos gy
venimo. Puiki pasiskaitymo knyga (54 puslapių) 
pilna sąmojaus, liaudiško jumoro ir satyros, 
na tik 25 centai.

žemaitės bene geriausiai žinom 
matizavo V. Miliūnas. Veikalas pi 
statytas 1945-ais metais Vilniaus Valstybiniame tea
tre. Verta pasiskaitymo kiekvieno lietuvio litera
tūros mylėtojo. Kaina 25 centai. ? \\ \

f _ . __________XxNX K

Rojaus Mizaros trijų veiksmų komedija, gerai 
žinoma Amerikos lietuviams, nie^ 
veikalas, kurį lygiai malonu ska 
scenoje. Kaina 25 centai.

NESUSIPRATIMAS
Rojaus Mizaros trijų veiksmų pjesė iš Amerikos 

lietuvių gyvenimo. Skaitosi lengvai, intryguojail&ai, 
kaip to paties autoriaus romanai. Kaina 25 centai.

PRAŠVILPTA LAIMĖ
Andriaus Skripkos dviejų veitf^ 

juokinga komedija, kuri jau plačiai 
ir skaityta daugelio. Vaidina 6 asmenys, lengvai 
perstatoma. Kaina 25 centai.

KOMIŠKI VAIZDELIAI
Jono Juškos “Kornų daktaras,” “K 

virčai” ir “Užguitas vyras.” Jurgio Klimo “Jurkaičio 
gyvenimas” ir Jauno senio “Sudarkytas senbernis.” 
Penki trumpi juokingi dialogai, tįnkarni perstaty
mui scenoje, skaitymui pobūviubsė;a^baVašmeniš- 
kam pasiskaitymui, — pilni gyvų juokų ir baikų. 
Kaina 25 centai.

LIETUVA
W. Kubiliaus trijų veiksmų alegoriškas istorinis 

veikalas apie senovine Lietuvą. Kaina 25 centai.
BLINDA^

Veikalas apie legendarinį “žt 
ką,” vienas seniausių ir mylimiaūsių lietuvių scenos 
vaikai u. Parašė, pasiremiant liaudies pasakomis, 
Žemkalnis.

MŪSŲ GYVENIMO ŽAIZDOS
Keturių veiksmų drama iš netolimos praeities. 

Parašė Rojus M i žara. Rimta K^\\S
Amerikos lietuvius ir naujakūi ij^^Li^tu-
vos praeitį ir t. t. Kaina 35 cen

RINKTINĖS M. PETRAUSKO DAINOS
Puikiai išleistas mylimo! įieiijVii>\if6in)>Ozitoriaus 

dainų rinkinys su išsamia R. Mizaros parašyta M. 
Petrausko biografija. Knyga, kuri turėtų rastis 
kiekvieno kultūringo lietuvio namuose. Kaina vie
nas doleris.

LIETUVOS DAINOS
Pas motušę augau, Mergytė 

dūli, ir kitų populiarių lietuvi 
kinys. Kaina 35 centai.

ANKSTI
Naujas kompozitoriaus Jbn) 

tik ką išėjęs iš spaudos. Kain^L
[į<\ kūrinys,

Taipgi Stasio Šimkaus Dainys vie^tim ftąiSUi, 
Prano Balevičiaus Pumpurėlis (žodžiai; Jasilionio), 
Kavecko Gimtinės dainos, St. ŠimkausVKur Bakūžė 
Samanota, V. Visockio Kur girioj žaliuoja, P. Ba- 
levičiaus (žodžiai Jasilionio) Ei, upeli, P. Balevi
čiaus- Jasilionio Sveika, Saulė, J. Gudavičiaus Kur 
paliko jaunystė, J. Zdanavičiaus 
(Siūbau, lingau paukštelis ir Treji 
jo), V. Visockio Čekoslovakų šoki 
minimi muzikos kūriniai parsiduo^

Visus užsakymus siųskite sek
Lithuanian Fine Arts

110-06 Atlantic Avė. Richmun

uos

entų



Brockton, Mass

mirė va
li gon in ė- 
Bellevue 
1Jetuvos

Pali-

NoHYorito^/zzjafc/Zliiloia . frrrffl

Kas mirė iš senų pažįstamų

Augustas Raštikis 
sario 12 d. Bostono 
je. Jis gyveno 114 
Avp>., Montelloj. Iš
kilęs Skuodo parapijos, 
ko sūnų Aleksandrą, 
rį Rose Bilotsky, brolį Liudvi
ką, daug giminių ir anūkų.

Vasario 13 d. mirė Michael 
Yarmalovich. Gyveno 17 Cle
veland 
klausė 
zacijų, 
klubų.
Michael, dvi dukteris — Eliz. 
C. Pakarski ir Mrs. Aldoną 
Manville, brolį Leonardą, 
daug anūkų. Kilęs iš Vilniaus 
krašto.

Avė., Montelloj. Pri
pilė pašalpinių organi- 
Kazimiero ir Franklin

Paliko žmoną, sūnų

ligoninėje

Lehman dar nenutarė, Ta tema prelekcijos
ar galės kandidatuoti

23 d. mirė
K ru k on is
23 Bank

Priklausė prie Biručių
Paliko vyrą An-

St., Mon-

Vas. 
Rachel 
gyveno 
tolioj.
draugystės, 
taną, tris sūnus.

Vas. 23 d. mirė Julius Spa- 
kevičius, atvykęs iš DP kem
pių 194 9 m., 67 metų am
žiaus. Gyveno 671 N. Main

Sakė, buvo baigęs Ry- 
p o 1 it e c vh n i k os institutą.
Smetonos Lietuvoje buvo 
koks žemdirbystės moky- 
inspektorius. Paliko žmo- 

dukteris.

St.
gos

kaž
klos
na Bronišlavą, tris

metus iš- 
Matuzą.

au-

Sutinkant naujus 
tiko nelaimė Juozą 
Einant jam vėlai namo, 
tomobilis suvažinėjo — sulau
žė kojas. Dar ir dabar yra 
Brockton Hospitaly.

G. Shimaitis

ANECETAS SKRINSKAS
(Tęsinys iš 2-ro pusi.)

—z Tech n i n i a i Inspektoriai 
turi dideles teises, — ne be 
pasididžiavimo pasakojo to
liau A. Skrinskas. — Mes, pa
vyzdžiui, turime teisę nekliu
domai įeiti į mūsų aptarnau
jamų gamyklų, įstaigų, ūkių 
teritoriją. Mes galime! bet 
kuriuo dienos ir nakties me
tu apžiūrinėti įmones ir staty
bos objektus, darbo vietas, 
sandėlius, pagalbines patal
pas.

Mes turime taip pat teisę 
neleisti į atsakingus ir pavo
jingus barus žmonių, nežinan
čių saugumo technikos taisyk- 
li bei instrukcijų, ir jeigu mū
sų pašalintas iš pavojingo ba
ro neprityręs darbininkas di
rekcijos neaprūpinamas kitu 
darbu, darbo užmokestis jam 
vis vien mokamas pilnutinai.

—Kaip matau, jūs turite 
daug pareigų. Kaip gi 
vienas susidorojate ?

Skrinskas nusišypsojo: 
—Suprantama,/vienas aš

įstengčiau susidoroti su tokia 
darbų apimtimi. Bet jūs ne
užmirškite, kad mes, inspek
toriai, turime dar laisvanoriš
kų pagalbininkų. Tai—visuo
meniniai inspektoriai, kurie 
išrenkami iš cechų, įmonių 
darbuotojų tarpo.

Skrinsko žodžiais, didelę pa
galbą jam teikia Klaipėdos 
elektrinės vyresnysis visuome
ninis saugumo technikos in
spektorius Pranas šemėta. Bū
damas monteris, šemėta pats 
pastebėjo eilę saugumo tech
nikos taisyklių 
tuoj pat pasakė 
nes vadovybei ir 
še A. Skrinskui.

JUS

ne-

pažeidimų, 
apie tai imo- 
kartn prane-

Tokiais aktyviais padėjėjais 
pasirodė visuomeniniai inspek
toriai — fabrikinių darbo ap
saugos komisijų pirmininkai. 
Tai— Balys Medekša, “Elfos” 
gamyklos šaltkalvis, ir Pranas 
Vikšrinis, Kauno statybos- 
montavimo valdybos mechani
kas. Vikšriniui reikalaujant, 
Skrinskui palaikant, buvo, 
skyrium imant, paspartintas 
statybinių medžiagtj iškrovi
mo iš geležinkelio platformų 
proceso mechanizavimas.

M. Libečkis

Sakoma, kad senatorius 
Lehmanas, kuris turi virš 76 
metų amžiaus, negali nu
spręsti, ar kandidatuoti se
kantį rudenį. Jis iš visų pu
sių yra raginamas kandida
tuoti, bet jo artimieji ragi
na jį “taupyti sveikatą.”

Tarp tų, kurie ragino Leh- 
maną kandidatuoti, rami as i 
New Yorko valstijos CIO. 
Sekretorius L. Hollanderis 
CIO pildomosios tarybos var
du kreipėsi į Lehmaną su ra
ginimu, kad jis neatsisakytų 
kandidatuoti. CIO jaučia, at- 
sikreipime sako Hollanderis, 
kad būtų labai sunku gauti 
tokį kitą liberalinį kandidatą 
į senatorius.

Kaip yra žinoma, 
konai gal 
Javitsui 
Lehmaną. 
publikon ų 
liberalu,

republi- 
voja apie leidimą 
kandidatuoti prieš 

Javits, kuris re- 
tarpe jau skaitosi 

dabar yra valstijos
generalinis prokuroras.

LENKŲ BAZARAS

Kovo 8, 10 ir 11 dd., 
patalpose, 
lenkų
naudai bazaras. 
gražių daiktų,

Po- 
Ne w 

amerikie-Yorke, įvyks 
čių spaudos 
Bus visokiu 
gautų iš Lenkijos, kuriuos ba-
zaro dalyviai galės įsigyti.

Bolonija Club randasi po 
num. 219 Second Ave., ne
toli 14-os gatvės, New Yorko.

Unija sako, kad taksi 
vairuotojai puolami

Tymsterių unijos viršinin
kas Hickey protestavo majo
rui Wagneriui, kad policija 
elgiasi neleistinai, kišasi į 
taksikų vairuotojų reikalą. 
Sako, tas kišimasis yra šališ
kas, tarnaujantis samdyto
jams ir kad tuomi taikoma 
pastoti kelią kolektyvėms de
ryboms.

Unija stengiasi gauti 
tartį. Ji apimti! 25,000 
ruotojų ir garažininkų.

šu
va i-

Brook lyne areštuoti du 
rukai kaip plėšikai. Jie 
po plėšikais dėl to, kad 
k ėjo pinigų narkotikams pirk
ti. Vienas yra 22, kitas 17 
metų.

Vy
ta
re i -

PRANEŠIMA]
SO. BOSTON IR APYLINKĖ

A.L.D.L.D. 7-tos Apskrities posė
dis įvyks sekmadienį, kovo-March 
11 d., 1-mą valandą po pietų, 318 
Broadway.

Kviečiame visų kolonijų veikėjus 
atsilankyti, nes čia turėsimeJ pasi
tarti vasarinių parengimų reikalus, 
o labiausia Laisvės naudai pikniko 
surengimu. Čia taipgi bus vienas iš 
Laisvės įstaigos.

Geo. Shimaitis.
(45-47)

PHILADELPHIA, PA.
L. L. D. 10 kuopos susirinkimas 

įvyks šeštadienį, kovo-March 10 d., 
vieta 1150 N. 4th St., pradžia 7:30 
vai. vakare.

Visi nariai malonėkite
t i, nes turime svarbių reikalu 
kalbėjimui. Kurie dar 
mokėję 
gausite

atsilanky- 
ap- 

nėsate užsi- 
duoklių, pasimokėsite ir

knygą. Iki pasimatymo, 
Valdyba 

(45-47)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks kovo 12 d., 7:30 v. v., 
29 Endicott St. Laikas visidms už
simokėti metinę duoklę į Draugiją 
— po $2. Ateikite į susirinkimą tą 
padaryti.

Kuopos Sek r.
(45-47)

CLEVELAND, O.

VISU LLD 190 kp. nario a tyčiai
Penktadienio vakare, kovo 9 d., 

įvyks LLD J90 kuopos svarbus su
sirinkimas, kįuriame visi nariai pri
valo dalyvauti: reikės išrinkti de
legatus į LLD 15-os apskrities kon
ferenciją, kuri įvyks kovo 25-ą die
ni reikės sudaryti gerų sumanymų 
konferencijai, ir reikės prisirengti 
prie sekančio pažmonio. Todėl bū
tinai ateikime visi į LLD Klubo 
svetainę penktadienio vakare, 8 
vai., kovo 9 d.

Komitetas (44-46)

4 puŠl. Laisve (Liberty). Ketvirt., Kovo (March) 8, 1956

pas mus dar nebuvo
Pirmu kartu man atmena

mais laikais brooklyniečiai 
girdėsime paskaitą apie pa
saulio apskritumą ir judesius.

Apart jau vakar suminė
tų klausimų, paskaitoje bus 
aiškinami ir šie klausimai:

Ar tiesa, kad pasaulis su- j 
tvertas iš nieko? i

Kaip senovėj žmonės įsi 
vaizdavo pasaulio sąrangą?

iKaip prieš tūkstančius me
tų žmones suprato žvaigždes?

Ir kiti su šiais susiję klau
simai bus paliesti.

Paskaita įvyks jau šį sek
madienį, kovo 11-ą, Liberty 

Į Auditorijoje, kampas Atlantic 
Avė. ir IlOth St., Richmond 
Hill. La i k as-—3" va 1. po p i et. 
Įėjimas nemokamas.

Kviečia visus
LLD 185 kuopa

Paminėta Motery Diena;
pagerbtos moterys

Oficialiai Tarptautinė Mo
terų. diena pripuola kovo 8-ą 
dieną, bet Lietu vili Moterų 
Klubas ją atžymėjo praėjusį 
sekmadieni, kovo 4 diena, 
Lietuvių Kultūriniame Cen-

Bet tai buvo ne tik Moterų 
Dienos z minėjimas, o ir kai 
kas daugiau : čia pat pagerb
tos dvi pagarbos užsitarnavu
sios moterys: Anna Philipsė, 
iš Stamford, Conn., ir “Har- 
risono senutė” (Labašauskie-

Moterų Klubas suruošė šau
nius pietus, žmonių buvo su
sirinkę nemažai. Susėdę jie 
prie stalų, pirmiau užkando, 
o po to klausėsi programos, 
kurią pačios moterys atliko 
kalbomis (apart J. Juškos, ku
ris skaitė savo eilėraštį, skir
tą Philipsienei).

Programą vedė Klubo pir
mininkė K. Petfikienė. Abiem 
garbės viešniom buvo sugie
dota “Ilgiausių metų.” Abi
dvi jas publika šiltai sutiko.

Trumpai tarė žodį kitą iš
šauktos pačios klubietės: Mi
sevičienė, Tamelienė, Žilins
kienė, taipgi E. J.eskevičiūtė 
(ji kalbėjo apie taikos išlai
kymo reikalą), V. Bunkienė, 
Gaškauskai (iš Huntington, 
L. i., kuriems 
k ak o 37 metai 
venimo) ; Eva 
žymėjo 
moterų 
niame 
darbe,
minė reikalą kovoti už išlais
vinimą žymiosios amerikietės 
darbininkų veikėjos Elizabeth 
Gurley Flynn.

Be pirmininkavimo, K. Pe- 
trikienė sakė ii- kalbą, taip
gi skaitė vieną eilėraštį. Ji 
kalbėjo apie praėjusiais me

ta diena sti
ve dy bin io gy- 
Mizarienė at- 
ir atliekamusatliktus

nuopelnus organizaci-
ir apšvietus skleidimo

Mizarienė taipgi pri-

Marininkai mobilizuoja 
jėgas kovai prieš 
ragangaudystę

Marininkų apsigynimo ko
mitetas sako, kad jie prade
da energingą kampaniją su
stabdymui valdinės Pajūrio 
sargybos kišimosi į civilinių 
marininkų reikalus. Ypačiai 
jie pasipiktinę “skryningu”— 
kamantinėjimu marininkų iš
gavimui informacijų apie jų 
ir jų draugų politines pažiū
ras.

Unijistai sako, kad rausioji- 
masis po marininkų sąžinę yra 
nekonstitucingas ir kad jis yra 
pavojingas unijai. Praktika 
parodė, kad nežiūrint kuriuo 
pravardžiavimu marininkas 
buvo pavadintas (raudonu ar 
ružavu), jis buvo šalinamas iš 
darbo. Gi kiekvienas dėl tų 
“skryningų” prašalintasis, pa
sirodė, buvo vienu už vis 
veikliausių unijoje.

Protestui prieš tuos “screen
ings” Marininkų apsigynimo 
komitetas šaukia masinį mi
tingą kovo 16-tą, Adelphi 
Hall, 14th St. ir 5th Ave., 
New Yorke. Taipgi planuoja 
siųsti delegaciją į Washingto- 
ną.

Losanoje, Šveicarijoje, 
tarptautinį 

su ša u k tą 
taiką;

Ša Ii ų 
k tiri

pasisakyti už 
reikalą.

moterų 
kovai 

liete ir 
moterų 
tačiau

tais 
įvyk tįsį 
kongresą, 
prieš karą, už
kai kurių kitų 
sunkią būklę, 
joms netrukdo 
taikos išlaikymo

' Iš garbės viešnių kalbėjo 
tik Philipsė, paačiuodama 
rengėjoms už šios pramogos 
suruošimą, o publikai—už at
silankymą.

Girdėjau, garbės viešnios 
atvežė ii- kai kurtom, mūsų 
įstaigom dovanų, bet apie tai, 
spėju, parašys pačios rengė
jos. (

žodžiu, popietis buvo pra
leistas gražiai ir jame buvo 
atliktas gražus darbas.

Nuo savęs abiem garbės 
viešniom linkiu: ilgiausių me
tų, geros sveikatos, daug 
energijos! Koresp.

NAACP ieško ‘agentu” 
savo skyriuose

Visi New Yorko NAACP 
(Negrų Pažangos susivieniji
mo) skyriai gavo memoran
dumą nuo savo konservatyvės 
vadovybės Wa s h i n g t o n e . 
NAACP vadai reikalauja iš 
skyrių neleisti “komunisti
niams agentams” organizaci
jos viduje perimti veikimą. 
Konservatyvieji vadai bijo, 
kad NAACP organizacijos 
vienetuose, kurie veiklesni ir 
kovingesni, visai neperimtų 
organizacijos.

Sakoma, kad tas memoran
dumas nepadės. Harleme, Ja- 
maicoje, Brooklyno negriško
se apylinkėse ir daugelyje ki
tų New Yorko dalių kairiečiai, 
liberalai, biznieriai ii’ kiti ne
grai vieningai darbuojasi 
NAACP skyriuose. Nekairie- 
čiai puikiai žino, kaip atsi
davę kairiečiai yra NAACP 
darbuotei ir niekad nesutikti! 
jų, šalinti arba neleisti jiems 
vadovauti ten, kur 
stovi

Auto užmušė mokinį
Bronxe tapo užmuštas 

metų berniukas, bėgantis na
mo iš 90-osios mokyklos. Rfi/ 
šaukta nelaimės vieton, pa
mačiusi kūnelį, jo motina is
terikai pravirko. VXV

NEW YORK
Keli asmenys sužeisti 
auto nelaimėse

jie 
prie vadovybės.

jau

Serga
Antanina Daužinsky 

go. Randasi Jamaica Hospital, 
privačiame kambaryje. Lan
kymo valandos kas dieną.

su si r-

Alaus gamykloms “bešališ
kasis” pirmininkas Kheel įsa
kė tymsterių unijos nariams 
nutraukti sulėtinimą darbo 
dviejose Piel šapose ir prieš 
Rheingold, Ruppert irSchlitz.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA 
Užrašykite Laisvę savo draugui

g- WANTED—FEMALE

Brooklyno automobilistas 
bandė būti greitesniu už gf is'i 
ragesius. Susidūrime p rųtv 
Coney Island ir Foster Avės, 
jisai pats susižeidė ir šauki 

Taipgi suž
pasiliko li-

mas teisman.
6 gaisragesiai; du 
go n in ė j ei

Kitojo vietoje 
nuo policijos du
smogė į priešais ateinančią ki
tą mašiną. Pavojingai sužei
dė vieną moterį. Suimtieji 
vyrukai yra 14 ir 17 metų. 
Mašina buvusi vogta.

NtfhHf darbininkė, guolis vietoje. 2 
vaikaiL'prjvatiAjai namai, atskiras 
kambarys ir maudynė, lengvas val

tyje. Kiek 
Su paliu-s 

alga tinka- 
4-5765. 

(46-48)

bėgantieji 
jaunuoliai

WANT ęn

et .

VŽRERS

WAN 
PĖRI^NCED 

]H CORD 
CHERS 
ppiy

AMORĖTTE SHOE CORP. •
15 Union St., Lawrence, Mass.
7 \ 143-46)

Nori pasaldinti kartybę..

Miesto administratorius ra 
gino miesto valdžią 
ti patogesnes 
mokėjimui 
Siūlo leisti 
ti valanda * , 
stočių ir 
tose, taipgi
priėmėjų, kad atėjusiems ne
reikėtų ilgai laukti.

sudary- 
sąlygas pasi- 

trafiko tikietų. 
jiems pasirink- 
įsteigti daugiau 

patogesnėse vie- 
pastatyti daugiau

W KOMPANIJA PLEČIASI 
REI INGA MOTERŲ

BININKIŲ
r 2 pakaitoms
pakaitų bonai, grupinė 

okamp$x šventės ir 
?%Crosš Group jra-

i pir-
pi

R sjrics corp.
WesL Warrep, Massachusetts

\ U? (43-46)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberls

KOCERTAS - VAIDINIMAS
Pradėjimui Vajaus Sukelti $15,000

Rengia Laisves Bendrovės Direktorių Taryba

Įvyks sekmadieni 2-rą valandą po pietų

BALANDŽIO, 15 APRIL
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Avė. Richmond Hill J9, N. Y.,

Aido Choras, Vad. M. Stensler, Duos šaunią dainų programą\ 
Augustinas lešmonta, Dambos Solus 

Jam akompanuos pianistas Frank Balevičiusi

O Liaudies Teatras suvaidins aktą iš komedijos

LAPKUS
šią labai Įvairią ir gražią programą matysite NEMOKAMAI

Gerai žinome, kad visos Amerikos akys atkreiptos į tai kaip Brookly- 
nas pradės vajų sukėlimui Laisvei vasarinio fondo iš $15,000. Taipgi mūsų 
— brooklynieČių— užduotis yra pradėti šauniai ir duoti gražų pavyzdį vi
sai Amerikai.

Kviečiame visą didžiojo New Yorko apielinkę atsilankyti į šį pą 
mą. Turėsite malonumo išgirsti gražią programą. Atsiveskite sav 
mas ir savo kaimynus. Rūpinkimės visi, kad skaitlingai sutraukti 
kos į šią pramogą taip labai svarbiam tikslui.

\

VIRĖJA—NAMŲ DARBININKĖ

Puikiausiai proga, ilgam terminui 
darbas. Su rimtais paliudijimais. 
Privatinis kambarys su TV. Visi
įrengimai. Mylinti vai

HELP WANTED MALE

MEDŽIO APDIRBIMUI 
MAŠINOSOPERATORIUS

si, 
šeima, 
darbas tiri 
$50 į 
Ofl!

rSVatiški zianiai. Maž

EMĮ
391 Le ĄBriooklyn, N. Y.

1, .-(41-47)

REAL ESTATE

ISLAND • PARJKpL Kostumeriškai 
statytas, 2 aukštų,3 šeimų, 1% ka
rui ga 
3 mėti 
5 rūm 

men t 
$23,000.

rniubų 
\ apart- 

ra Įrengimų.
^avininkaJ: 1 <>• «-io.W .V' 

(44-46)

BAYSIDE PARK. Nupigintai par 
duoda savininkas, tinkantis profesr 
onalų šeimai. Solid 2 šeimų Coloni
al, didelis garadžiųs, sėdėjimui rū
mas, 5 mie miai, gyvenimui rū
mai 
te. f 
dauj 
gus 
$35,i

^hall, aliejus, ant 
•o žemės. Bran-

Valhalla. 7 kambariai (4 mieg- 
rūmiai); nebaigtas attikas su vie
ta padaryti 3 miegrūmius ir vo
nią. Dubeltavas Dormer. Arti 
mokyklų j ir bą^nyčių; $20,000. Šau
kite savininką pb 1:30 vai. dieną. 
WH. 9-8698. MįPO 1 V 643*46)

MANHASSET, FOREST HILL Uhl 
■ • Vz /įąkroL paneled sunken

tnie š,' '13x25; pilnas dining 
VūriJt^aen ugniaviete, pine pus- 

,^jRįW:^iidelė virtuvė pilnai 
z washer, dryer, dishwasher- 
ęįideli miegrūmiai, 13x14,14x14 

14x19. Baras su sinka skiepe. HI- 
FI, ištiesta divonais, automatiškas 
2 karam ’ gaVadžius, Daug ekstra 

namai gražioje 
7.5QQ. Sąvinjn- f 

(46-49)

■b

o TMufrd
$26,990 

į akmens Čape Cod, St. 
Christopher’s parapijoje. Kostu- 
merskai statytas, gražiai išdekoruo-, 
tas namas ant didelio 140x207 
ploto kaip parko, arti Rockville 
Center linijos. 3 miegrūmiai ir den, 
2 pilnos maudynės, įspūdingas gyve
nimui rūmas combination, medžiais 
kūrenama ugniavietė, didelis bay 
langas, modemiriė virtuvė. Ištaisy- 
tas skiepas su baru, dideli screened T 
porčiai ir iš užpakalio patio, de
tached garadžius, mažas fortune. 
Prie ekstra įrengimų įeina: washer, 
dryer, naujas elektrikinis dubelta
vas pečius. Nuo sienos iki sienai 
duonai. Screens, storms etc. Savi-

pėntas iki ko- 
a aplikacijas* 
gaisragesiais, 

Raštinė randasi 96 Duane St., 
New Yorke.




