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LAISVE—LIBERTY

1 KRISLAI
Aleksandras Fadiejevas.
Kovotojas, rašytojas.
Jeseninas, Majakovskis,

Janonis.
Labai gaila!

Rašo R. Mizara

Maskvoje mirė vienas Įžy
miausiu siu dienu tarybinių 
rašytojų, Aleksandras Eadie- 
jevas.

•Jis, sakoma, pats atsiėmė 
sau gyvybę revolverio kulka. 
Eadiejevas mirė, sulaukęs 55 
metu amžiaus. Jis buvo palai
dotas labai iškilmingai.

Rašytojas gyveno ir kūrė 
audringuose laikuose — tuo 
metu, kai Rusijos liaudis nu
vertė carizmą ir kapitalizmą, 
kai ji Įkūrė pirmą socialistinę 
valstybę pasaulyje; tuo metu, 
kai virė viską naikinąs Antra
sis pasaulinis karas: tuo me
tu. kai socializmas patapo pa
sauline sistema, kurioje šian- 

t dien gyvena jau apie 900,000,- 
ooo žmonių!

Svarbiausias dalykas yra 
tas: pats rašytojas buvo daly
vis to didžiulio judėjimo, ve
dančio milijonines darbo žmo
nių mases i pergalę!

I Rusijos Komunistu parti- 
1 ją A. Eadiejevas Įstojo 1918 

metais, būdamas septynioli
kos metų amžiaus.

Įsivaizduokime šitokį pa
veikslą: 1921 metų kovo 8 
dieną Maskvoje prasideda X- 
asis partijos suvažiavimas, Į 
kuki Eadiejevą delegatu- pri
siuntė Tolimųjų ’ Rytų karinė 
bolševiku konferencija. Suva
žiavimą pradeda Leninas sa
vo kalba apie laimėjimus ir 
kliūtis, dar vis stovinčias ke
lyje i pilną pergalę.

Kronštadte Įvyksta balta
gvardiečiu maištininku sukili- 
mas. JĮ reikia nuslopinti. Apie 
trečdalis X-ojo suvažiavimo 
dalyvių ima ginklą Į rankas ir 

•» vyksta mušti baltagvardiečių. 
Eadiejevas Įeina Į jų tarpą.

4 Kovo 18 dieną jis tampa 
* sunkiai sužeistas ant ledo, ne

toli Kronštadto tvirtovės. Ta
čiau baltagvardiečiai nugalė
ti !

Pagijęs, Fadiejevas mokosi 
‘ ir rašo. Jis sukūrė eilę žymių 

z . romanų. Stambiausias jo vei
kalas — “Raudonoji Gvardi
ja“ — vaizduoja tarybinio 
jaunimo kovą prieš hitlerinin
kus Antrojo pasaulinio karo 
metu.

Lietuvoje šis romanas buvo 
išleistas 30,000 egz. tiražu. O 
visoje Tarybų Sąjungoje, sa
koma, išsiplatino jo nemažiau 

’kaip 1,000,000 egz.
Per keletą metų Eadiejevas 

buvo Tarybų Sąjungos rašyto
jų organizacijos pirmininkas.

1949 metais jis vadovavo 
tarybinei delegacijai, dalyva
vusiai kultūrininkų sambūry
je New Yorke. Būdamas ten 
korespondentu, atidžiai ste
bėjau šį vyrą: jaunas, pilnas 
energijos, pastabus, puikus 
kalbėtojas, gerai išmanąs, 
kur ką sakyti, ko nesakyti.

Deja, Šiandien jis jau mi
ręs .. .

Sakoma, jis pastaruoju me
tu buvęs alkoholikas, todėl 
sau gyvybę atsiėmė. Bet toks 

4 pasakymas nieko neišaiškina. 
Alkoholikų yra milijonai; daž- 

4'niau žudosi ne alkoholikai.
Toje pačioje Tarybų Są

S u k a r n o kalbėjo jungtinei | IKiGI^U tei k <11 a 11 j «lr 
Amerikos Kongreso sesijai, kad valdžia versftM 
matėsi su D. Eisenhower iii baigti segragacijei
Washingtonas. — Indone

zijos prezidentas Sukamo, 
kuris trečiadienį atvyko 
šion šalin, ketvirtadienį pa
sakė kalbą jungtinei Kon
greso abiejų butų sesijai. 
Neutralines Indonezijos 
prezidentas, kuris šioje ša
lyje dažnai kaltinamas 
esančiu pro-komunistu, buvo 
sutiktas šiltais aplodismen
tais. Stebėtojai sako, kad 
administracija ir Kongre
sas yra pasiryžę būti kuo 
draugiškesni Sukarnui, kad 
jį, ant kiek galima, palenk
ti Vakarų pusėn. Net Nix- 
onas, kuris sutiko Sukamo 
aerodrome, jį vadino “Indė
nė z i j o s Wa sh i n g t o n u. ”

Prez. Eisenhoweris suti
ko Sukamo Baltajame na
me. Prie Baltojo namo Su-

Taipei. — čiango valdžia 
nutraukė diplomatinius 
santykius su egiptiečiais, 
kadangi tie pripažino Liau
dies Kiniją. Egipto valdžia 
sako, kad gerai taip, nes ji 
vis vien būtų nutraukusi 
ryšius su Čiangu.

Naro Crabb slaptybė lieka: 
kodėl neieškoma jo lavono?

Londonas. — Britanijos 
spauda dar nenustojo klaus
ti, kada valdžia išaiškins vi-* 
są naro Crabb’o misteriją. 
Sakoma, kad jis paskendo, 
kai ‘pravedė nardymo pra
timus netoli tarybinių lai
vų.” Tai mandagus būdas 
sakyti, kad jis šnipinėjo.

Jis žuvo. Bet kur jo la
vonas? Valdžia neskelbia, 
ar jo lavonas ieškomas, 
nors, jeigu jis paskendo 
Portsmouth© uoste, lavoną 
nesunku būtų rasti. Kai 
kurie laikraščiai dar vis 
spėlioja, kad gal tarbinių 
laivų narai jį paėmė belais- 
vėn, kai rado jį šnipinėjant 
po “Ordžonikidzės” dugnu. 
Bet tas teigimas yra atme
tamas, nes nurodoma, kad 
jeigu Sovietai jį būtų su
gavę, tai ir iš propagandi
nio taško būtų buvę geriau 
jį viešai perduoti {įritu par
eigūnams.

Tai taip tęsiasi ta mis
terija.

jungoje atsiėmė sau gyvybę 
gan talentingas poetas Jese
ninas; atsiėmė sau gyvybę 
dar labai jaunas, genijalus 
poetas Vladimiras Majakovs
kis. Atsiėmė sau gyvybę ir 
mūsų tautos genijalus poetas 
Julius Janonis.

Patsai alkoholizmas turi sa
vo šaknis kuriame nors gyve
nimo nesėkmių kampelyje.

Viena žinome: Fadiejevas 
nesižudė dėl ekonominio skur
do — jis turėjo užtenkamai 
pajamų1; gražiai gyventi. Gal 
jo mirties priežastis buvo svei
katos silpnėjimas, gal kas ki
tas. Tai bus išaiškinta vėliau.

Dabar galime pasakyti: gai
la talentingo rašytojo — labai 
gaila I

karno laisvai maišėsi su 
publika, spaudė jam išties
tas rankas ir juokavo su 
laikraštininkais. Su juomi 
radosi jo dešimties metų 
sūnelis.

Kalboje Kongrese Sukar
no priminė Amerikos ne
priklausomybės kovų isto- 
riją ir lygino Indonezijos 
kovą su ja.

Britu kareivis 
nušautas Kipre
Nicosia. — Ginkluoti na

cionalistai nušovė RA F 
korporalą P. J. Hale Nico- 
sijos aerodrome. Britai su
ėmė tris jaunus kipriečius, 
kurie, teigia jie, yra pasi- 
kėsintojai. Vienas tų su
imtųjų buvo pastebėtas bri
tų h e 1 i k o p t e r i o lakūno 
slapstantis krūmuose. He
likopteris nusileido ir la
kūnas jį suėmė.

Atėnuose Britanijos am
basadorius buvo įspėtas ne
dalyvauti bankete, kuris 
te,n buvo surengtas Vaka
rų Vokietijos prezidentui 
Heuss’ui. Graikai įspėjo 
ambasadorių, kad jie neat
sakingi už jo saugumą, jei
gu jis pasirodys viešumoje.

Gatvė Atėnuose pavadinta 
Karaolio-Demetriou vardu

Atėnai. — Miesto savival
dybė nutarė pavadinti vie 
na centrinių šios sostinės 
gatvių Karaolio ir Deme- 
triou vardu. Tai vardai 
dviejų Kipro graikiškų na
cionalistų, kuriuos britai 
pakorė.

Taipgi taip pataikyta, 
kad tai kaip tik ta gatvė, 
kurioje randasi Britanijos 
ambasada. Taigi, Britani
jos ambasada dabar randa
si Karaolio-Dimetriou gat
vėje — ir nieko negali prieš 
tai padaryti.

Amerikos Lewis L. Strauss 
ir Bonnos Franz J. Straus

Washingtonas..— Čia da
bar konferuoja du Strau
sai: mūsų šalies atominės 
komisijos viršininkas Lewis 
L. Strauss ir Vakarų Vo
kietijos atominės energijos 
reikalų ministras Franz.-Jo- 
sef Straus. Apart atominių 
klausimų, jie taipgi gvilde
no, ar tik jie ne giminės....

Washingtonas. — Sena
torius Kefauveris ir sen. 
Lehmanas išreiškė savo ne
pasitenkinimą dėl ginklų 
siuntimo į Saudi-Arabi ją.

Hong Kongas. — 13 as
menų delegacija iš Pakista
no, musulmonų dvasiškiai 
ir pasauliečiai, pro čia nu
važiavo Liaudies Kinijon.

Atlantic City. — Inter
national Ladies Garrųent 
Workers unijos suvažiavi
mas priėmė rezoliuciją, ku
rioje reikalaujama, kad 
federalinė valdžia tvirtai 
vykdytų Aukščiausio teis
mo nutarimus prieš rasinę 
segregaciją. ILGWU rei
kalauja, kad Teisingumo 
departmentaš Įsteigtų spe
cialų civilinių teisių skyrių, 
kuris prižiūrėtų, kad civili
nės teisės nebūtų mindžio
jamos jokioje krašto daly
je, kad visur būtų pravesti 
Aukščiausio teismo nutari

Audėjų unija sieks 
tęsti organizavimo 
ryžtingą kampaniją
Washingtonas. — Audėjų 

unijos (Textile Workers of 
America) suvažiavime va
dovai ir eiliniai delegatai 
reiškė norą, kad unija tęs
tų neorganizuotų organiza
vimo vajų. William Pol
lock, kuris numatomas bū
simu tos unijos prezidentu, 
pareiškė, kad AFL-CIO va
dovybė turėtų duoti dau
giau pagalbos tekstilinin
kams.

Delegatai iš pietinių, vals
tijų, kur daug audyklų1 dar
bininkų lieka neorganizuo
tų nurodė, kaip bosai ten 
naudoja visokiausią terorą. 
Kai kurių pietinių delegatų 
vardai nebuvo paminėti,

Nutarė duoti jugoslavams 
tik pusę duotos pagalbos

Washingtonas. — Kon
greso buto užsienio reika
lų komisija nutarė duoti 
Jugoslavijai ateinančiais 
metais tik pusę ekonominės 
pagalbos, kiek davė iki šiol. 
$30,000,000 suma bus suma
žinta perpus — reiškia, ju
goslavai gaus tik $15,000,- 
000.

Buvo ir nuomonių, kad 
Amerika visai turėtų nu
traukti pagalbos davimą 
Jugoslavijai, nes, esą, Tito 
režimas vis. labiau draugau
ja su Tar. Sąjunga ir kitais 
komunistiniais kraštais.. 
Taipgi buvo nuomonių, kad 
kaip tik todėl pagalbą Ju
goslavijai reikėtų dar la
biau padidinti, kad bandy
ti neprileisti jos. “nudardė- 
jimo į sovietinį bloką.”

Nutarimas mažinti pagal
bą yra, kaip matyti, kom
promisas, pusiaukelis, tarp 
tų dviejų nuomonių.

Tokyo. — Kinijos prem
jeras Čou En-lajus infor
mavo japonų unijistų dele
gaciją, kad Kinijos kalėji
muose dar randasi 1,069 
japoniški kariniai krimina
listai. Jie greitu laiku bus 
išlaisvinti ir galės grįžti 
namo, sakė Čou.

mai baigti segregaciją mo
kyklose, važiuotėje ir tt.
^Suvažiavimas priėmė spe- 
cialę rezoliuciją, kurioje 
sveikina Montgomery ne
grus, kurie jau virš. 25 sa
vaičių veda boikotą prieš 
rasinę segregaciją miesto 
autobusuose.

Taipgi reikalauta praves
ti federalinį įstatymą, kuris 
linčiavimą padarytų fede- 
raliniu nusikaltimu. Su to
kiu įstatymu, federalinė val
džia galėtų bausti linčinin- 
Kus.

kad jiems paskui bosai ir 
reakcininkai nekeršytų.

Suvažiavimą pasveikino 
AFL-CIO prezidentas Mea- 
nny, kuris nieko aiškesnio 
arba konkretiškesnio nesa
kė apie tai, kaip bus gelbs- 
tima audėjams stiprinti sa
vo uniją.

Suvažiavime dalyvauja 
1,222 delegatai, atstovau
jantieji vieną svarbiausių 
Amerikos unijų, kuri turi 
senas kovingas tradicijas, 
ypatingai Naujoje Anglijo
je. Tai unijai priklauso 
ir nemažas skaičius lietu
viu. Suvažiavime randasi 
ir lietuvių delegatų.

Singapore premjeras nutarė 
pasitraukti protestuodamas

Londonas. — Singapore 
premjeras David Marshall 
baigė savo derybas su bri
tais. Jis paskelbė, kad bri
tai, kurie valdo Singapore, 
atsisakė duoti tai sričiai 
pilnesnę nepriklausomybę. 
Marshall protestuodamas 
pasitrauks. Jis pranašavo, 
kad tas britų užsispyrimas 
sustiprins Singapore’o kai
resnius elementus ir Liau
dies akcijos partiją, kurion 
įeina ir komunistai, ir su 
laiku perims Singapore.

Marshall sakė:
“^u mumis, nuosaikes

niais, britai būtų galęję su
sitarti, bet jie to nenorėjo. 
Dabar jiems teks turėti rei
kalą su kovingesniais ele
mentais. ..”

Southport, N. C. — Ame
rikos laivas su 1,000 tonų 
įvairios rūšies amunicijos ir 
lengvų ginklų plaukia link 
Saudi-Arabijos. Tie gink
lai, sakoma, buvo užsakyti 
Amerikoje dar praeitais 
metais. Saudi-Arabija, kaip 
Egiptas, paskutiniu laiku 
gauną ginklų ir iš Tarybų 
Sąjungos.

Britai įspėja Ameriką, kad 
platins prekybą su kinais; 
Egiptas pripažino Pekingą
Washingtonas. — Ame

rika gavo įspėjimą iš Brita
nijos, kad britai daugiau 
nesilaikys embargo prieš 
Liaudies Kiniją, kad jie 
planuoja kuo plačiausiai 
prekiauti su kinais, parduo- 
duodant jiems mašinas ir 
kitus reikmenis, kuriuos 

i tas embargo dabar drau
džia.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Atlantic City. — Britani
jos darbo partijos pirmi
ninkas Hugh Gaitskell pa
sakė sveikinimo kalba 
ILGWU suvažiavime.

Maskva. — Francūzijos 
premjeras Mollet jam su
rengtame bankete sakė, 
kad jis tikisi glaudesnių 
kultūrinių ryšių tarp Fran
cūzijos ir Tarybų Sąjungos. 
Jis ir užsienio reikalu mi
nistras Pineau tęsia pasita- 

i rimus su Bulganinu, Chruš
čiovu ir Molotovu.

Maskva. — Aukšti tary
binės valdžios nariai ir žy
miausieji rašytojai dalyva
vo Aleksandro Fadiejevo 
laidotuvėse.

Atrodo, kad kai. amnestija 
nebus pravedama Brazilijoje

Rio de Janeiro. — Par
lamento atstovų buto juri
dinė komisija 13 balsų prieš 
12 atmetė pasiūlymą pra
vesti amnestiją politiniams 
kaliniams, leisti komunistu 
vadams veikti viešumoje. 
Iš viso atrodo, kad Ku- 
bitscheko žadėta amnestija 
nebus pravesta. Darbo par
tija, kuri pirmiau už tokią 
amnestiją stojo, dabar jau 
traukiasi atgal, nenori savo 
pažado išlaikyti. O tas pa
žadas komunistams buvo 
darytas ir jie rėmė Ku- 
bitscheką rinkimuose.

Ambasadorius Zarubinas 
Valstybes departmente
Washingtonas. — Tarybų 

Sąjungos ambasadorius Za
rubinas .lankėsi Valstybės 
departmente, .kur praleido 
apie pusvalandį kalbėdama
sis su aukštais pareigūnais. 
Jis paskui atsisakė infor
muoti laikraštininkus, ko
kiais reikalais buvo tartasi.

Deli.—Į Kalimpongą, In
diją, atvyko vienuolis iš 
Tibeto, kuris teigia, kad 
rytinėje Tibeto dalyje vyks
ta sukilimas. Keletas sa
vaičių atgal Indijoje skelb
ta, -kad R. Tibete banditų 
gaujos susirėmė su kinų- 
tibetiečių liaudies armija.

Paryžius. — Čia atvyko 
Trumanas.

Britai pakartotinai pra
šė Amerikos, kad kartu bū
tų persvarstytas visas klau
simas ir embargo švelnin
tas, bet Amerika atsisakė 
tai daryti. Tą embargo iš
dirbo NATO valstybės su 
Amerika priešakyje ir Ja
ponija.

Britai dabar faktinai pa
lakė Amerikai, kad jie elg
sis savystoviai, nepaisys 
Amerikos nuomonės. Jie 
dargi pridėjo, kad bus “di
džiai nepatenkinti, jeigu 
tai prekybai bus kliudyta.”

Tuo tarpu ateina kelios 
žinios apie santykius su 
Liaudies* Kinija. Iš Kairo 
pranešama, kad Egiptas 
pripažino Liaudies Kiniją 
ir pasikeis ambasadoriais 
su ja.

Iš Karačio, Pakistano, 
pranešama, kad preziden
tas Iskander Mirza įspėjo 
Ameriką, jog laikas pripa
žinti Liaudies Kiniją. Toks 
pripažinimas, sakė Mirza, 
padėtų pasaulinei taikai ir 
būtų sveikintas visoje Azi
joje.

Kupranugarių karavanai 
neša ginklų alžyriečiams

Alžyras.—Prancūzai tei
gia, kad nacionalistai gau
na ginklų iš Egipto ir Li
bijos. Tie ginklai atvežami 
ne tiesioginiu geležinkeliu 
arba vieškelių tinklu pajū
riu, o pasukant j pietus, per 
dykumas, kupranugarių 
karavanais. Karavanai, ap
leidę Egiptą, eina per Libi
jos pietinės dalies dyku
mas, vėliau pasiekia Saha
ra. Ten tie karavanai su
ka į šiaurę, iki pasiekia sri
tis. kur Alžvras susilieja su 
dykuma. Karavanai ten 
nukraunami ir jie grįžta 
Egiptan, o ginklus maži 
partizanų daliniai nusineša, 
kur reikia.

Šaharos didžiulė dyku
ma, kaip Alžyras, priklauso 
francūzams, bet jie negali 
tos dykumos kontroliuoti,— 
ji be galo plati ir tuščia.

Tas sprogimas 
vėl atidėtas...

Bikini. — Hidrogeninės 
bombos bandomasis sprogi
mas, turįs būti pravestas 
išmetant bomba iš oriai 
vio, vėl, iau kelintu kartu, 
buvo atidėtas, šiuo kartu 
iki penktadienio. Priežas
tis, šiuo kartu, kaip ir 
anksčiau: netinkamas oras. 
Mat, bijoma, kad vėjams 
pučiant radioaktyvės dul
kės gali būti pertoli nu
neštos.

Šimtai laikraštininkų iau 
kelintą savaitę čia vis lau
kia sprogimo, kuris vis ne
įvyksta.

ORAS NEW YORKE
Vėsu, giedra
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ĮDOMŪS atgarsiai

laiko sumažins savo ginkluotąsias jėgas 1,200,000 žmo
nių, susilaukė visokiausių atgarsių.

Kiek galvų, tiek razumų. sako žmonės. Taip ir čia, 
Daug ir įvairių nuomonių paberta dėl šito reikalo. Kai 
kur žinia apie sumažinimą Tarybų Sąjungos ginkluotų 
pajėgų sukėlė

Štai. Ne v
Tribune” rašo
Tarybų Sąjungos ginkluotų iėgų mažinimą, Wall stryto 
biržoje nupuolė Šerų kainos!

Kodėl jos nupuolė?
Todėl, girdi, kad spekuliantai mano, jog dabar, kai 

Tarybų Sąjunga mažina savo militarines
Amerika gali panašiai daryti. O tai reikštų smūgi Ame 
rikos kapitalistams!

Vienas korespondentas New York Timese rašo 
šis Tarybų Sąjungos žygis (sumažinimas karinių j 
gali visai sunaikinti NATO, kuris buvo Įkurtas 
karų Europai apginti.”

(VAIRUMAI
Apie tuos^ kurie nori 

mirti turtinsi
KELETAS BRUOŽŲ 
APIE SKŪPUOLIUS

Canada and Brazil, per year >9.00 j 
Canada ana Brazil, 6 months $5.00 i 
Foreign countries, per year $10.00 T
Foreign countries, 6 months $5.50 i ^0 ])<lStebeti Laisvėje pi Si 

menant, apie šykštuolius. 
'Man atrodo, kad šis klausi- 
jmas labai svarbus — ypa
tingai todėl, kad nemažai 
!ir mūsų brolių lietuvių yra 
| “susirgę” ta skūpumo liga. 
! Ir stebėtiniausia, kad ta li- 
' ga daugiausia suserga pa- 
I vieniai arba poros be vaikų 
!ir suserga kaip tik daugiau- 
;sia savo gyveninio pabaigo-

Jau bent porą kartų to

ika ramybėj tas amžinai 
vinčias bonkas.

P a g a 1 i a u 
kaimynai

KAM JIE STATOSI 
DIDŽIUOSIUS KARO 

LAIVUS
Kokių yra laivų?

Karas pražūtingas žmo-

net paniką!
Yarko republikonų dienraštis “Herald 

kad po to, kai buvo paskelbta žinia apie
Kaip pavyzdį aš paim- 

porą.viena bevaike4- *-

gos ginkluotųjų jėgų mažinimas tiesiog sunervino Ade
nauerio valdžią; ii dabar galvoja, kad jai sunku bus 
apginkluoti Vakarų Vokietiją.

Na, o mūsų valstybės sekretorius Mr. Dulles aiški- 
na, kad sumažinimas ginkluotų pajėgų Tarybų Sąjungą 
ne susilpnins, o sutvirtins. Girdi, ji paleistus vyrus iš 
kariuomenės sunaudos pramonėje, atomo jėgos gamy
boje.

Mums tiesiog sunku suprasti galvoseną kapitalisti
nių politikierių. Užuot džiaugtis, jie liūdi, nuogąstauja.

SIU
Mes juos pavadinsime Gum- 

1 bučiais. Prieš 20 metų ši 
i pora beveik normališka — 
i gyve no vidutiniai. I Iga i n i u i 

jėgas, tai irikems liavy^° susitaupyti 
' 'nemažą kupetėlę dolerių, ir

i juo labiau ta kupetėlė augo, 
kadltuo kibiau Gumbučiai tuos 

.'dolerius gaudė ir taupė. Gy- 
1 veno lūšnyne. Rendavo su- 
įkrypusioje lūšnelėje kamba- 
irius. Anksčiau mokėjo la
ibai mažą nuomą, bet nuo to 
laiko, kai tos lūšnelės savi
ninkas sudėjo į kambarius 

!“toiletus,” nuoma pradėjo

Gumbučiai bando niekur 
; neapsileist savo 
- m ieins—y pati nga i

MOLLET MASKVOJE
FRANCŪZIJOS PREMJERAS (socialistas) Guy 

Mollet su savo užsienio reikalų ministru Pineau atvy
ko į Maskvą tartis su Tarybų Sąjungos vyriausybe dėl 
suševlninimo tarp šių dviejų šalių santykių.

Mollet buvo gražiai sutiktas ir pagerbtas Maskvoje. 
Po keleto dienų jis grįš atgal į Paryžių, o Pineau dar 
pasiliks keletui dienų ir pavažinės po Tarybų Sąjungą, 
kad susipažintų su jos gyvenimu.

Svarbu tai, kad Mollet pripažino, jog tarp Francū-

• rinti; jie, beje, sakė jis, privalo būti sušvelninti ir visame 
pasaulyje. Tačiau Mollet pareiškė, kad Francūzija ne
atsisakys nuo NATO, neatsisakys nuo savo sutarčių su 
Vakarais.

įgijai dalykas, bet tuo pat 
Gumbučių kartu jis yra pelningas 

nusiperka auto- ginklų ir amunicijos, ga- 
mobilius ir televizijas. Auto- mintojams ir būtinas beso- 
mobiliaus ir Gumbutis 
rėjo, bet bent porą kartų 
bandė gauti leidimą auto
mobilio vairavimui, ir ne
pajėgdamas 
klausimus 
mo negavo 
nepirko.

Bet didžiausia bėdą Gum
bučiai turėjo su 
namo. Per s u virš 
Gumbučiai i 
namo ir ieškodami vis gal
vojo:

—Mes kad jau pirksim, 
tai pirksim... Nustebinsim 
visus mūsų pažįstamus pa
rapijomis... I r išsirinksim, 
kad būtų ant ko pažiūrėt... 
Namas turės būt gražus, 
gražioj vietoj ir didelis. Bet 
svarbiausia, k a d namas 
turi ir įeigas atnešt...

Beveik diena iš dienos 
agentai Gumbučius vežiojo, 
rodydami visokiausius na
mus. Vežiojo aplink mūs 
visą miestą ii* net po arti
mesnius pri-emiesčius. Ir 
kuomet agentas įsitikino, 
kad šitie žmonės patys neži-

no-

angliškai, leidi- 
ir automobilio

čiams grobikams. Tiesa, 
yra ir skirtingų karų. Ko
lonijų žmonių karai už iš
silaisvinimą, kaip dabar ka
riauja Malajo pusiasalio ir 
Alžyro gyventojai, yra iš jų 
pusės teisingas karas už 
tautinę laisvę, prieš sveti
muosius atėjūnus. Pilieti-

pirkimu n*ai karai, kur liaudis su-
10 metu kyla prieš savuosius paver- 

ieškojo pirkti ggjus, kariauja už geresnę

tas atsisako juos vežioti ir 
tokiems, kitiems savo kolegoms apie

i kurie buvo iš Lietuvos maž

santvarką, kaip kad buvo 
Francijoje 1789 metais ir 
Rusijoje 1917 metų pabai
goje, taii> pat griežtai ski
riasi nuo imperialistinių 
užpuolimo karų, kokius ve
dė Hitleris, Mussoliriis ir 
Japonijos valdovai.

Imperialistinių valstybių 
valdovai daro planus kitų 
šalių pavergimui. Tūkstan
čiai mylių nuo savo šalies 
jie įrengia savo karines ba
zes.

Veržimosi į tolimus kraš
tus politika reikalauja ir 
užpuolikiškų ginklų. Jiems j 
reikalingi tokie laivai, ku
rie galėtų plaukti tūkstan-

no ko jie ieško, tuomet agen- ^įus myPų link Kitų šalių

Rašo D. M. šolomskas
Šarvuočiai ginkluoti ga-1 Ii karo laivai dar buvo šim- 

lingomis kanuolėmis, kadetų i 
jie galėtų sutikę “priešo” į nuo kitų, 
laivus skandyti, kad pri
plaukę prie kraštų galėtų 
galinga savo ugnimi su
griauti “priešo” apsigyni
mo įrengimus - tvirtoves, 
kad jie paruoštų armijds 
iškėlimą į “priešo” žemę.

Milžinai bijosi “uodų”
Bet nei vienas šarvuočio 

arba lėktuvnešio komandie- 
rius nedrįs priartėti prie 
“priešo” krantų, net var
giai drįs plaukti į jūras, 
jeigu jis nebus apsaugotas 
kreiserių, naikintojų ir ki
tokių karo laivų. Papras
tai tie jūriniai milžinai nė
ra vikrūs, o jau jų didelis 
“kūnas” pats savaimi yra 
geras taikinys torpedoms 
ir bomboms . Jeigu patį vie
ną šarvuotį arba lėktuvnešį 
užklups “priešo” submari
nai, lėktuvai arba mažyčiai 
kariniai laiveliai (torpedi
niai) arba naikintojai, tai 
nepaisant kiek tų užpuoli
kų žūtų, bet ir milžinas bus 
nuskandintas.

Todėl šarvuočiai ir lėk
tuvnešiai plaukia didelėje 
apsaugoje savo mažesnių 
karo laivu. Ju rolė — 

i duoti didelius smūgius, 
I da juos kiti saugoja.

Iš istorijos
Laike Pirmojo pasaulinio 

karo (1914-1918 m.) šar
vuočiai veik neturėjo dar
bo, jeigu neskaityti Rusijos 
ir Turkijos šarvuočių apsi
šaudymus Juodoje jūroje ir 

{Anglijos karo laivyno susi-

mylių atstūmė vieni 
Mūšį išsprendė 

lėktuvai ir maži karo laive
liai.

Didžiausias amerikiečių 
ir japonų karo laivynų mū
šis įvyko 1944 m. spalių 23-

Čia amerikiečiai turėjo 67 
didelius karo laivus — šar
vuočius, lėktuvnešius, kreL 
serius, 100 naikintojų ir 
apie 500 mažyčių, taip va
dinamų “uodų” laivelių. Ir 
vėl didelių laivų tarpe mū- - 
•šio nebuvo. Japonų karo 
laivynas nukentėjo nuo 
amerikiečių naikintojų ir 
“uodų” atakų. Amerikos 
admirolai tik ir komanda- 

the
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vo: “Small boys — get 
big boys.”

i Amerika Antrajame 
sauliniame kare neteko 
karinių laivų, kaip paskel
bė “New York Times” spa
lio 6 d., 1945 m. Ji neteko 
vienuolikos lėktuvnešių, ku
rių šešis nuskandino priešo 
lėktuvai, keturis — subma
rinai ir tik viena kanuoliu 
ugnis. Iš 696 amerikiečių , 
žuvusių karo laivu tik 46 
žuvo nuo priešo k.anuolių 
ugnies: 118 buvo nuskan
dinta lėktuvų atakų, 130 
žuvo nuo submarinu ir mi
nų, o kiti nuo kitokių prie
žasčių. *

i Politika ir doleriai I I
Kaip atžymėjome, didelių 

karo laivų statymo reika
lauja valdovų agresyvė po
litika, kurie nori valdyti 
pasaulį, tai jie ir turi sta
tyti tokius laivus, kurie 
galėtų kiekvieną vietą pa- 
siekti pasaulyje. T

Antra vertus, tai pelnas. 
Mažų karo laivų pastaty
mas atsieina pigiai. Jeigu 
kuri laivų statymo kompa
nija gaus užsakymą ir ant 
šimto torpedinių laivelių, 
tai ji ne kažin kiek pelnys. 
Visai kitas dalykas, kada 
gauna užsakymą ant šar
vuočių, kaip tai “Washing
ton” rūšis, už kurių pasta
tymą kompanija gaus net 
$65,000,000. Arba, dar ge
riau, kada gauna užsaky
mą ant lėktuvnešio. Štai 
neseniai buvo ant vandens 
nuleistas lėktuvnešis “Sa- * 
ratoga,” 75,000 tonų įtal
pos, kuris galės vežtis apie 
100 karo lėktuvų, atlikti ii- 
giausias keliones. Jo vien 
pastatymas atsiėjo $207,- 
000,000. Ir šios rūšies lėk
tuvnešių statomi keli.

Taigi, ar gali būti nuo
stabu, kad karo laivų sta
tytojų kolumnistai nuolatos' < 
šaukia, kad “negana mes 
apsiginklavę,” kad būk dar 
permažai turime karo lai
vų, kad “esamų daug jau 
pasenę.” Gi tankų gamin
tojai ir jų kolumnistai nuo
latos tvirtina, kad “armija 
neturi moderninių ginklų.”* 
O dabartiniu laiku garsiai 
šaukia orlaivyno koman- 

gį kirto japonų karo laivy- dieriai ir lėktuvų gaminto- 
nui Midway salos srityje, jai, kad būk “Amerika to- / 
Japonija ten turėjo penkis ! Ii atsilikus lėktuvų garny- 
lėktuvnešius, iš kurių ketu-į boję nuo Tarybų Sąjungos, 
rių didžiųjų — “Kaga,” “A- h. ovminir.Hoc
kogi,” “Saryu” ir “Hiryu”- mintojai bijosi tarptautinė- 
neteko nuskandintais. Ji 
ten- turėjo keturis galingus 
šarvuočius, 9 kreiserius, 34 
naikintojus prieš Amerikos 
8 kreiserius ir 12 naikinto
jų, bet kariniai laivai visai 
nei nesusitiko. Japonams 
smūgį uždavė amerikiečių 
lėktuvai, submarinai ir ma
žyčiai torpediniai karo lai
vai. Patsai amerikiečių ad
mirolas F. J. Flecher sako, 
kad mūšis baigėsi, kada .. „ ,r
amerikiečių ir japonų dide-1 įtempimas.

su-

nuvežti ten armijos, orlai
vy n o dalis ir nugalėti anų 
šalių apsigynimo jėgas.

Todėl šalys, kurios neturi 
tikslo kitas pavergti, gami-, 
naši karinius laivus apsigy-; tikimą su Vokietijos karo 
nimui, kaip tai kraštų ap-: laivynu (Jutland mūšis 

[saugos, kreiserius, naikin- 1916-ų metų gegužės mėn. 
tojus, submarinus, torpedi- 31 d.), tai šarvuočių mūšių 
nius laivus ir nedidelį kie-; nebuvo . Ir Jutlando mūšy- 
kį šarvuočių, 
pasitarnauti apsigynime, 
kaip Tarybų Sąjungos šar
vuočiai galinga savo ka- 
nuolių ugnimi padėjo ginti 
Odesą, Sevastopolį, Lenin
gradą.

tai pasako.
Bet štai, miesto valdinin- 

artimi Gum-Įkai nuperka šiame visame 
išauklėjo po.lūšnyne namelius, kuriuose 

, kiek ap- Gumbučiai gyvena-.. Dabar 
leido, juos jau ne juokais reikia ieško- 

Be to, ir patys ti namo, nes renduoti never-1 
galėdami pra- ta>

Bet su (kimbu- nuomų kontrolei,

daug iš tos pačios apylin-

; bučių draugai i 
i porą vaikučių ir, 
ilinkybės jiems 
! išmokslino.
! stengėsi kiel 
! si lavinti.

kadangi pasinaikinus 
namų sa-l 

vininkai dvigubai renčias pa-J
■ čiai atvykę iš Lietuvos, kad įkėlė, be to, ir šiaip kamba-i 
•ir labai prastai, bet pasi-riu sunku rasti ir gauti.

Gumbu-

vienokį Gumbučiai dabar atsidu- 
ir tas ria tikrai keblioj padėtyj.

i jiems buvo sunku padaryti, i Dabar būtinai turi ką nors i 1 - 1 - 1 1 J • /A Y • 1 • _ . r • 1 _ J  
i laikui bėgant net

Nežinome, kuo pasitarimai Maskvoje baigsis, kas tai...
ten bus nutarta. Mums svarbu čia pabrėžti, kad ši 
Francūzijos premjero misija į Maskvą yra geras daly
kas, net jeigu pasitarimuose ir nebus nieko apčiuopiamo 
pasiekta.

Francūzijoje yra milžiniškas žmonių judėjimas už 
tai, kad tarp jų šalies ir socialistinio pasaulio būtų geri 
santykiai, kad vyktų prekyba, kad būtų apsikeitimai 
kultūriniame darbe, etc.

Francūzai žino, jog Tarybų Sąjunga nėra joks jų 
šaliai pavojus; ji tegali būti tik prietelius. Pavojų 
Francūzijai gali sudaryti Vakarų Vokietijos apginklavi
mas. Tai savaime aišku.

Tuojau po Municho, 1938 metais, kada buvo pasira
šytas Čekoslovakijos išdavimas Hitleriui, Maskvos 
“Pravda” sakė: 
blogiausiai. N< 
Fraricūziją okupavo Hitlerio kariuomenė.

To francūzai nepamiršta.
Francūzijos valdovai, nežiūrint, kokios jie būtų poli
tinės spalvos. j

Francūzijai Municho sutartis atsirūgs baldai.

pei Kas pastebėdavo, KaU 
Gumbutis negali padoriau 
pasirašyti savo pavardės, 
jis atkirsdavo:

—Už mane rašo advoka-
. Yes, jie parašo ir su

skaito. Man galvos sukt ne
reikia. Tas turi mokėt ra
šyt, kurio kišenės tuščios...

Jeigu artimi Gumbučių 
i draugai nusipirko radiją, 
tad po dvejų metų, kad Iru- berodydamas 
pūtį ir apdraskytas, bet jau gale Gumbučiai po labai il- 
buvo radijas> ir Gumbučių go svarstymo ir galvojimo, 
kambary. Ir kai Gumbučių trūks-lūš, bandys vieną na- 
kaimynai Raugalai nusipir- mą pirkti. Agentas užtikri- 
ko salionui naujus baldus, no, kad šiame name, įtaisy- 
pas Gumbučius, kad ir gero- ti viršuje trys kambariai, 
kai pavartoti, jau buvo ne- turi atnešti bent po 35 dole- 
va “frontrūmy

daryti. O čia kaip tik tuo 
laiku Gumbutis paleidžia
mas iš darbo ir pasilieka 
gyventi iš pensijos. Gumbu- 
tienė dar turi metus laiko 
dirbti. Pagaliau Gu m bu
čiai susiranda dar vieną 
agentą, kuris dar Gumbu
čių nebuvo gerai užpykin
tas, ir šis agentais per porą 
dienų vežioja Gumbučius 

namus. Galų

kurie galėtų j je, kada anglų didieji karo 
‘ laivai jau bandė prispirti 
vokiečiu šarvuočius, tai vo- 
kiečiu komandierius metė 
prieš anglus naikintojus, ir ! 
anglų šarvuočiai turėjo di
dele paskuba pasitraukti 
nuo tų “jūrinių šunų.” 

Antrajame pasauliniame 
kare taip pat nebuvo šar-' 
vuočių mūšių, kur jie plauk
dami vieni prieš kitus ei
lėmis muštųsi. 1941 metais 
Vokietijos hitlerininkai pa
siuntė. į Atlanto vandenyną 
galingą savo šarvuotį “Bis
marck” ir viena kreiseri, v 4

t

Gumbučiai kaip radiją, 
j taip ir baldus laikė palomis 

To turėtų nepamiršti ir užklotus ir tik atėjus la
bai artimiems “frentams,” 

jGumhutienė, paėmusi palos 
j kampą pakeldavo ir paro
dydavo savo “svečiui,” kaip 
tie baldai atrodo.

Ypatingai Gumbutis la
bai unaristas žmogus. Kai 
kartais užeina jo parapijo- 
nas į jų kambarius, tad 
Gumbutis išdidžiai eidamas 
prie lentynos pareiškia:

—Kai kurie mus apkalba, 
sakydami, kad “mes savo 
gyvenime niekam neužfun
dinę stikliuko.” Štai, žiū
rėk, ve bonka “naminės,” o 
ten ve, bonka kanadiškos...

Bet čia tuojau Gumbutis 
ir pastebi svečiui:

—-Tats, rodos, visai nege
ri. Žinai, broli, labai būna 
prastai, kuomet išgeri, o ne
būni gerai pasivalgęs. Tą 

- 2 pusi. Laisvė (Liberty). Penkt., Gegužės (May) 18, 1956 j Gumbutis pasakęs ir palie

PASITARIMAI NUTRŪKO
PASITARIMAI, vykę Londone, dėl suteikimo Singa- 

porui nepriklausomybės, nutrūko be jokių apčiuopiamų 
pasekmių.

•Pasirodo, kad britai atsisako suteikti singaporie- 
čiams pilną nepriklausomą gyvenimą. Jie dar vis tebė
ra pasiryžę jų gyvenimą kontroliuoti.

Vyriausias Singapore ministras David Marshall, ku
ris pasitarimuose atstovavo singaporiečius, labai nu-

Kas bus toliau? Spėjama, jog Singapore ir visuose 
Malajuose prasidės didesni neramumai, kovos prieš bri
tus, kovos už nepriklausomą gyvenimą. Netenka nė 
sakyti, kad ilgainiui,to krašto gyventojai privers britus 
iš ten trauktis, nori jie ar nenori.. Dabar britai galėjo 
pasitraukti su garbe, o vėliau jie gali būti priversti 
trauktis su sarmata, kokią francūzai gavo Vietname.

Imperialistams labai sunku pasimokyti iš praeities.

panašūs rius savaitėje įeigų...
Parvažiavo Gumbučiai | 

dar neva i savo senus kam
barėlius, susėdo ir verkia; 
verkė per visą naktį ir nei 
vienas nė vienos minutės 
užmigti negalėjo... Ir neži
nia kaip viskas būtų toliau 
klojęsi, jeigu ne Gumbučio 
mirtis... Ryt.e žmogus ruo
šėsi eit į miestą užsiregist
ruoti senatvės pensijai gau
ti ir tt. Bet štai, širdies 
ataka ant šaligatvio užbai
gė Gumbučio visus planus.-.

Gumbutiene gavo nervų 
sukrėtimą ir šiuo tarpu

Sakoma, Gumbučiai turė
ję arti 60 tūkstančių dole
rių. Artimų, giminių netu
ri. Kam tų pinigų klius, ar 
neklius, bet advokatams tai 
tikrai klius!

Senas Pensijonas

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

Šalys, kurios ruošiasi 
perkelti karą toli į kitas 
šalis, gaminasi daug galin
gų šarvuočių ir pastaruoju 
laiku lėktuvnešių (Aircraft' 
carriers), daug tokių laivų, 
iš kurių lengvai galėtų į 
sausžemj iškelti pėsti ją, 
patrankas, tankus ir kito
kius ginklus.

Bendrai karinių laivų yra Anglų šarvuotis “Prince of 
Wales” ir kreiseris “Hood” 
pasivijo vokiečių “Bis
marcką” ir “Hood” stojo 
į mūšį. Bet vokiečių šar
vuotis iš keliu salvu tuo
jau nuskandino anglų di
delį laivą “Hood.” Tada an
glai nors ir sutraukė prieš 
“Bismarcką” apie 15-ką sa
vo šarvuočių, bet į mūšį 
nestojo. “Bismarcką” puo
lė naikintojai, lėktuvai ir 
submarinai, ir jie jį nuskan
dino po trijų dienų vaiky
mosi ir mūšiu.

1942 m. birželio 4-6 dd. . 
amerikiečiai pirmąjį smu

daug rūšių ir šalis tokius 
gaminasi, kokia tos šalies 
yra politika. Kitais žo
džiais, pagal karo laivų rū
šį galima matyti ir tos. ša
lies nusistatymą. Gali jos 
politikieriai kalbėti, ką jie 
nori, bet ginklai parodo nu
sistatymą.

Lėktuvnešis gaminamas 
ne tam, kad jis reikalingas 
savo šalį ginti. Lėktuvai 
savo šalį daug geriau gali 
ginti nuo sausžemio, nes 
sausžemyje jie turi galimy
bę manevruoti, keisti savo 
nusileidimo, pakilimo ir ap
sistojimo vietas. Lėktuvne
šis yra reikalingas, kad jis 
nuplauktų tūkstančius my- 

I lių nuo savo šalies, dar jū
roje būdamas už kelių šim
tų mylių jau tarnauja sa
viems lėktuvams, kaipo pa
kilimo ir nusileidimo “lau
kas.” Paprastai jis turi 
apie šimtą bombonešių ir 
mūšio lėktuvų. šie pakyla 
nuo jo, nulekia ant “priešo” 
miestų, numeta bombas, 
grįžta ant lėktuvnešio, pa
siima naują krovinį bombų, 
gazolino ir vėl skrenda 
naikinti “priešą.” Tokiame 
atsitikime aišku, kas už
puolikas ir kas yra apsigy
nimo pusėje.

— ~ - ,,
Ginklų ir amunicijos ga-

je politikoje sušvelnėjimo^ 
Jiems taika — tai baisus' 
dalykas. Jie kaip įmanyda
mi stengiasi palaikyti “sal-

Nereikia stebėtis, kad net , 
tūli reakciniai unijų vadai 
piktai kalba prieš preziden
tą Eisenhovverį kaltindami 
jį už tai, kad jis vyko į Že
nevą ir ten tarėsi su Sovie- * , j 
tų vadais, po ko dalinai su- ,*l 
švelnėjo pasaulyje karinis .

■y.?



ALDLD REIKALAI Aukščiau' į kalnelį randasi na

SUVAŽIAVIMO UŽMOJAI |reikia turėti didesnių pajamų. 
Duoklių pakėlimas šiems tiks
lams daug pasitarnautų.

Kuopų susirinkimuose pra
šome tuo reikalu turėti pasita
rimus bei diskusijas.
Moterų organizavimas

Suvažiavime gražiai
tvirtino,, kad kur moterys or
ganizuotos, ten keleriopai 
daugiau atliekama kultūrinio 
bei visuomeninio darbo. Su-

Balandžio 28-29 dienomis, 
Toronte, atsibuvęs LLD Kana
dos kuopų atstovų suvažiavi
mas visapusiai peržvelgęs 
praėjusių arti septynių metų 
draugijos gyvavimą nusistatė 
pagyvinti LLD organizacinę ir 
visuomeninę veiklą Kanadoje.

Dabar Kanadoje gyvuojan
čios LLD trylika kuopų nutar
ta pasivadinti Kanados Lietu
vių Literatūros Draugija ir 
tęsti savystoviai- neprigulmin- 
gai LLD garbingą veiklą Ka
nadoje. Ligi šiol LLD Kana
dos kuopoms vadovavęs LLD 
Kanados Veikiantis Komitetas 
nutarta pavadinti K.L.L.D. 
Centro Komitetu. Suvažiavi
mas įpareigojo KLLD Centro 
Komitetą ir atsikreipė į visas 
Kanadoje gyvuojančias kuo
pas bei pavienius narius dėti 
pastangas pagyvinti Kanados 
lietuvių kultūrinę veiklą, šia 
proga prašome visų kuopų 
valdybas pasirūpinti sušaukti 
kuo skaitlingesnius susirinki
mus ir aptarti suvažiavimo įsi
pareigojimus bei žemiau mini
mus nutarimus.

pasi-

kitas lietuvis ūkininkas, ir 
kaimynai sako, kad Stelės 
ūkis ir nuo toliau matosi dide
le iškaba ūkis Lietuva. Pas 
ją jau galima įsigyti pieno ir 
sūrių. Tačiau dirbamos žemės 
nesą ir nesimato, kad bent 
kas būtus užsėta.

Pasikalbėję, juos apleidome 
ir nuvykome į Hampton, N. J. 
pas “Laisvės’’ skaitytoją Sta
niulį. Staniuliai 
ūkį su 150 akrų 
gina ir turi virš

turi didelį 
žemes. Au- 
3,000 vištų,

ge- 
na-

važiavimas ragina visas KLLD daug kiaušinių.
kuopas dėti pastangas organi
zuoti moteris į jų atskirus 
klubus ar kokius nors ratelius.

Toronto moterys, susiorga
nizavusios į Toronto Lietuvių 
Moterų Klubą, palaiko savo 
chorą, ruošia kultūrinius pa
rengimus ir tarpusavyje gra
žiai palaiko solidarumą, ne
jausdamos viena kitą atsitiki
me nelaimės.

Staniulis kiaušinius peržiūri 
per elektros šviesą, kad kiek
vienas būtų nesugedęs, ir lei
džia per mašiną. Mašina at- 

kiekvieną kiaušinį pa
ri id urną ir kiekvienas 
į jam paskirtą vietą, 
kad mašina, rinkria- 

ir išskirstydama

KLLD svarbiuoju uždaviniu 
yra pažangios spaudos palai
kymas. knygų leidimas ir pla
tinimas. Suvažiavimas krei
piasi į visas kuopas pagyvinti 
knygų platinimą ir jų skaity
mą; steigti knygynus, iš kurių 
draugijos nariai ir nenariai 
galėtų gauti kuo lengvesnėmis 
sąlygomis knygų pasiskaity-j 
mui. Knygynus paturtinti su j 
naujomis knygomis išleidžia-1 
momis T. Lietuvoje.

šaukti reguliariai kuopų su
sirinkimus ir juose diskusuoti 
ne tik draugijos organizaci
nius reikalus, spaudos plati
nimą, parengimus, bet ir ben
drus Kanados žmonių visuo
meninius klausimus.

Kanados žmonių visuomeni
niais klausimais ir taikos gy
nimo reikalu, bei KLLD kul
tūrinės veiklos klausimais, su
važiavimas nutarė išleisti bro
šiūrą, kurioje tilptų suvažia
vime duoti pranešimai. Ta 
brošiūra jau pradėta ruošti ir 
planuojama Į ją sudėti Z. Ja- 
nausko ir J. Ylos duoti 
Šimai.

Spaudos platintojai 
mūsų draugijos nariai 
pasirūpinti, kad šis
pasiektų kuo daugiau Kana
dos lietuvių. KLLD Centro 
Komitetas dedame pastangas, 
kad išleista brošiūra pasiektų 
kuopas ir narius apie pradžią 
birželio mėnesio.

Liaudies Balso reikalai
Suvažiavime buvo išduotas 

platus ir detalus pranešimas 
apie Liaudies Balso dabartinę 
padėtį ir jo uždavinius. Paaiš
kėjo, kad savaitraščio išlaiky
mas žymiai pasunkėjęs. Tuo- 
jautinis reikalas, tai laike šios 
vasaros Liaudies Balsui būti
nai reikalinga gauti nemažiau 
$2,000 paramos.

Vasarinės paramos sukūli
mo reikalu, Ontarijos L. B. 
draugai Hamiltono apylinkėje 
ruošia LB metinį pikniką, šio 
pikniko prisiruošimo proga 
numatyta vesti LB rėmėjų po
puliarumo kontestą, kuriame 
pakviesta dalyvauti visi Liau
dies Balso rėmėjai Kanadoje. 
KLLD nariai prašomi parady
ti iniciatyvą šiame svarbiame

prane-

ir visi 
turime

Maršrutai

Suvažiavime kuopų atstovai 
ir kuopos, negalėjusios atsiųs
ti savo atstovų, laiškuose reiš
kė pageidavimą, kad KLLD 
dėtų pastangas praveri imu i 
maršrutų, kaipo priemonės 
pasidalinimui organizacinio 
veikimo patyrimo Ir pagelbė
jimo silpniau veikiančioms 
kuopoms pagyvinti veikimą. 
Suvažiavimas įpareigojo KLL- 
D Centro Komitetą dėti pa
stangas, kad kai tik susidarys 
ar bus surastos galimybės, to
kį maršrutą pravesti.
Narinės duoklės

Mojantis plėsti ir gyvinti 
KLLD veiklą suvažiavimas 
numatė reikalą pakelti mūsų 
draugijos narių duokles. Bu
vo pasiūlymų, kad tos duok
lės būtų pakeltos bent iki 25 
centų į mėnesį arba iki $3.00 
metams tiems, kurie 
D leidžiamą žurnalą 
ir knygas ir bent iki 
į mėnesį arba $1.00
tiems, kurie neims kalbamų 
leidiniu.

Tačiau 
reikalu i 
ferendurną, 
riai galėtų 
nuomonę.

Duoklių 
motyvuotas 
paturtinti mūsų knygynus su 
naujomis knygomis bei palen
gvinti maršruto praveri imą,

ims LL- 
“Švicsą” 
10 centų 
j metus

i duoklių pakėlimo 
nutarta pravesti re- 

kad kuopos ir na- 
visi pareikšti savo

pakėlimo reikalas 
tuo, kad norint

seniau
J. ir

skiria 
gal jo 
n neina 
įdomu,
ma kiaušinius 
jų nesumuša.

Staniuliai 
Elizabeth, N.
gresyviai žmonės ir 
skaitytojai, draugė 
nė be jokių kalbėjimų 
ginimų įteikė 
paramai. Ačiū

gyveno 
yra pro- 

“ Laisvės” 
Staniulie- 

ar ra-
$5 “Laisvės” 

j i cm s !'
su 

150 
gero

žemei

Staniuliu,

skaičiaus 
apdirbti ?

sakau : Turite 
mes, tai reikia 
darbininkų
.Jo atsakymas: Turiu tik vieną
samdomą darbininką ir su pa
galba savo šeimynos labai len
gvai ją apdirbame. Sako, mo
derniški ūkio įtaisymai 
palengvina ir sumažina 
čių darbininkų.

Staniuliai savo ūkyje 
įvairių daržovių ir juos

priskaityti prie pasiturin- 
ūkininku.

skai-

turi

ma 
č i ų

Pilietis

nn- ;
jo '

pa-
Pittsburgh, Pa

mažą senatvės pensiją. 
Bet dabar daug bedarbių, jau
nų vyrų ir moterų, ima šį 
maistą. Kelios savaitės atgal’ 
per radiją pranešė, kad Al
legheny County (apskrityje) 
ima šį maistą 169 tūkstančiai, 
kas reiškia jau yra daug be
darbių.
Biznis mažėja

Seniau, kuomet darbai 
rai ėjo, tai skelbimų po
mus veik nenešiojo, o dabai’ 
tai veik kasdieną prie durų 
prikaišioja visokių skelbimų, 
kad tik žmonės eitų ir pirktų 
įvairius daiktus. Ypatingai na
mų baldus duoda be jokio pi
nigų įmokėjimo, ir ant kelių 
metų ant išmokėjimo. To se
niau nebuvo. Bet žmonės per
ka tą, kas svarbiausia, tai ' 
yra maistą. Nes be naujų bal
dų gali gyventi, o be maisto: 
negalima. Kaip matyti, tai, 
baldų biznieriams nekokie py
ragai. Kaip tik darbininkai 
mažiau dirba, tai tuoj ir biz
nieriams prastai.

Bedarbis

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Pagal jaunų architektų 
projektus

VILNIUS. — Lietuvos kai
mų statybos projektavimo in
stituto bendradarbių tarpe na
šiai dirba jaunieji specialistai, 
baigusieji aukštąsias mokyk
las penktojo penkmečio laiko
tarpiu.

Jauni architektai E. Matei- 
VaranaviČius, vado- 

architekto D. Torieso, 
š e š is gy v u 1 i n i n k y s t ė s 
projektus, kuriuos 
TSR M i n I str ų T a ry-

S. .dJs.tjinenlip pą$i<Ląlįno įspū
džiais apie kelionę.

—Mūsų delegacija, — pa
sakė jis, — siekė perimti vie
tinių Darbo žmonių deputatų 
tarybų darbo patyrimą vado
vaujant pramonei ir mokyk
loms. Visi liko labai patenkin
ti kelione. Man, kaip liaudies 
švietimo darbuotojui, ypatin
gai patiko politechninio mo
kymo organizavimas penkto
joje vidurinėje mokykloje, ku-; 
rioje įrengtas mokymo - ban-!

dymų sklypas. Besimokydami 
vaikai įgyja darbo įgūdžius, 
reikalingus žemės ūkio gamy
boje.

—Mes pakvietėme pas save 
į Lvovą Vilniaus miesto ir ra
jonų Darbo žmonių deputatų 
tarybų darbuotojus. Pasikeiti
mas patyrimu padės suakty
vinti Tarybų darbą.

Balandžio 15 d., Lvovo 
miesto vykdomojo komiteto 

| darbuotojų delegacija išvyko 
| į Rygą. (ELTA)

Jugoslavų dainininkas Vilniuj

Vilniuje gastroliavo Jugos
lavijos Federatyvinės Liaudies 
Respublikos artistas, Belgra
do operos teatro solistas Jova- 
nas Gligorjevičius. Svečias at
liko pagrindinius vaidmenis 
operose “Toska” ir “Kniazius 
Igoris”.

J. Gligorjevičiaus gastrolės 
respublikos sostinėje praėjo 
su dideliu pasisekimu.

ELTA

_______ _________________________ -yssr ------- sy i

FESTIVALIS
Rengia Rytinių Valstijų Liet. Meno Sąjungos Apskritis

4

Įvyks šeštadien į ir Sekmadienį

/

W orcester, Mass.
Gegužės - May
Lietuvių Svetainėje, 29 Endicott Street

Ateinančiais metais LB 
nūs 25 metų sukaktį nuo 
įsisteigimo. Suvažiavimas 
sisakė, kad KLLD šio jubilie
jaus atžymėjime visokeriopai 
dalyvaus ir darbuosis, kad jis 
būtų kuo gražiau atžymėtas.

Naujų skaitytojų gavimas, 
atnaujinimas prenumeratų, 
skelbimų gavimas ir palaiky
mas, teikimas žinių iš Kana
dos lietuvių bei bendro darbo 
žmonių gyvenimo, yra didy
sis reikalas visų pažangiųjų 
lietuvių, ypatingai KLLD na
rių.
Kuopų susirinkimai

Suvažiavime paaiškėjo, kad 
tos kuopos yra atlikę ir atlie
ka daug daugiau kultūrinio 
darbo, kurios reguliariai turi 
savo susirinkimus. Tad suva
žiavimas stipriai ragino visų 
kuopų valdybas pasirūpinti, 
kari kuopų susirinkimai nors 
ir neskaitlingi, bet kad būtų 
saukiami kas mėnuo. Susirin
kimus reikia stengtis padary
ti kuo įvairesniais. Būtų ge
rai, kad valdybos surastų 
kiekvienam susirinkimui kokį 
nors įdomesnį visuomeninį ar 
kultūrinį klausimą dėl apriis- 
kusavimo.

Suvažiavimas buvo gausus 
pasiūlymais, diskusijomis ir 
tarimais 
suvažiavime iškeltos 
pasiūlymai ir tarimai 
sapusiškai aptariami 
pravesti gyvenimam

K. Kilikevičius
KLLD CK pirmininkas

Jau “Laisvėj” buvo rašyta, 
kad čia radijušninkai (sena
sis i)’ “.jaunasis”) naudojasi K. 
Petrausko ir Menkeliūnaitės 
dainų rekordais, bet neprane
ša, kad tai yra Petrausko, ar 
Menkeliūnaitės dainų rekor
dai. Tau geras laikas atgal 
sykį “jaunasis” rariijusninkas 
pranešė; kad “K. Petrauskas
Lietuvoj liko, bet jis ten ne
dainuoja”. Bet po to praneši
mo tuoj i trumpą laiką “Lais
vėj” tilpo K. Petrausko nuo
trauka ir buvo parašyta, kad 
Petrauskas Lietuvoj dainuoja 
ir kitus mokina dainuoti. Nuo 
to sykio jau daugiau šie radi
jušninkai nei Petrausko, 
Menkeliūnaitės

nei 
vardų nepra

neša. Kiek mums žinoma, kari 
per radiją visuomet praneša, 
kas dainuoja arba kieno mu
zika yra, bet šitie smetoninin- 
kai to nedaro. Tai, mat, ko
kie jie demokratai. Bet reikia 
pasakyti, kad smetonininkai 
niekada jokiais demokratais 

Jie yra fašis- 
pritarėjai ir 
pat yra dide-

va ujami 
paruošė 
pastatų; 
Lietuvos 
ha nesenai patvirtino tipiniais.
Naujieji projektai atitinka 
Šiuolaikinius re i k a l a vi m us.

J 100—600 vietų penėjimo 
kiaulidėse numatyti origina
lūs gardai, kurie įgalina tame 
pačiame plote laikyti pusant
ro karto daugiau kiaulių, ne
gu paprastos sistemos garduo- 

i se. Be to, sudarytos geresnės 
j sąlygos gyvuliams laikyti ir 
prižiūrėti.

Gyvulininkyystės ' pastatuo
se numatyta įtraukiamoji - iš
traukiamoji ventiliacija, van
dentiekis, kanalizacija, ap
švietimo ir jėgos elektros 
energijos tinklai, žaibolaidis, 
mechanizuotas pašarų paruo
simas, vakuumo tinklas auto
matiniam ^melžimui.'

Eilėje respublikos kolūkių 
jau pradėti statyti tvartai pa
gal naujus projektus, 
tavimo institutas per 
ruosius du mėnesius 
dokumentaciją pagal

Projek- 
pasta- 

išsiuntė 
dešim

čių Lietuvos žemės ūkio arte
lių užsakymus.

diskusijomis 
Pasirūpinkime, 

mintys, 
būtų vi- 
ir imtasi

New Jersey Naujienos
Su draugais Čiurliais teko 

aplankyti sergantį gerą “Lais
vės” prietelių, Barštį, Pattcn- 
burge, N. J. Jisai nusiskun
dė sveikatos silpnumu. Dakta
rai sako, kad operacijos ne
reikės, bet sveikata neina ge
ryn, nors tenka vartoti įvai
rias gyduoles.

Jo gyvenimo draugė Barš- 
tienė skundžiasi irgi sveikatos 
silpnumu. Sąnarių skaudėji
mas, nervingumas ir rūpestys 
su vyro sveikata sudaro gyve
nimo sunkumą. Jie turi dvie
jų šeimynų namą ir sklypą 
žemės, kurioj prisisodinę įvai
rių daržovių. Jie buvę seni 
Bayonnės gyventojai. Linki
me draugam Barščiam perneš
ti gyvenimo sunkumus!

3 pusi. Laisve (Liberty) Penkt., Gegužės (May) 18, 1956

nebuvo ir nėra, 
tines diktatūros 
rėmėjai, ir taip 
Ii ignorantai.

Senasis radiju.šninkas, kai 
tik jis savo radijušą atsidaro,, 
tuoj pirma atkalba sekančią 
maldeię “Lietuviais esam mes 
gimę, lietuviais turim ir būti. 
Tą garbę gavome užgimę, jos 
ir neturime leist pražūt”.

Jau eilė metų, kaip jis šitą 
savo maldelę visuomet atpo- 
teriauja.

Radijo Klausytojas

Carnegie, Pa.
Darbai sumažėjo

Ypatingai plieno fabrikuo
se. Apie metai laiko atgal 
plieno fabrikai atleido 
darbininkų. O tie, kurie 
dirbti,

liko 
tai dirbo po 6 ir 7 

dienas į savaitę. O dabar tik
tai dirba 4—5 dienas į savai
tę. Kas reiškia, jau darbai 
žymiai sumažėjo.
Daugiau 
maistą

Dabar 
j*m ančių 
maistą
food). Seniau buvo daug ma
žiau imančių šį maistą. Ir tai 
tik senesnio amžiaus, kurie 
gyvena ant pašalpų arba gau-

ima atliekamą

žymiai padaugėjo 
valdžios atliekama 
(government surplus

Atvyksta Brdoklyno Aido Choras 
Su Operete ^GRIGUTIS,” Melodrama

Muzikos Dirigente Mildred Stensler Režisierius Jonas Juška

Tai veikalas, kurį pamatęs nori vėl iv vėl matyti. Ten kaip užburtame rate 
sukasi meilės romansai, skamba gražios dainos solistų ir viso choro- Ta
čiau melai, kerštingos klastos priveda prie baisaus nusivylimo, pamišimo ir

“Grigutis Bus Suvaidintas šeštadienį, Gegužės-May 19-tą.
' Pradžia 7:30 Vai. Vakare.

Sekmadienį, Gegužės-May 20-tą 
BUS ŠAUNUS KONCERTAS

Respublikos statybos

KAUNAS. — Su dideliu pa
kilimu' dirba socialistinio lenk
tyniavimo Gegužės Pirmosios 
garbei dienomis “Bituko” ga
myklos kolektyvas. Savo įsi
pareigojimą jie garbingai vyk
do. Viršum užduoties jau pa
gaminta daugiau kaip du mi
lijonai 300 tūkstančių plytų.

V i rš u m p 1 a n i nes pro d u k c i j os 
gamybos meistru užsireko
mendavo darbininkė Jane Ku- 
prenaitė. Ji vidutiniškai per 
dieną įvykdo 130 procentų 
normos. Socialistinio lenkty
niavimo Gegužės Pirmosios 
garbei pirmūnų-, tarpe — ru
tulinio malūno darbininkas 
Aleksas Gudomskas, šaltkal
viai Antanas Radzevičius, Jo
nas Stanevičius ir kiti.

Koresp.

dienas Vilniuje viešėjo 
miesto vykdomojo ko
ri ar b u o toj u ri e 1 o ga c i,i a.
iš broliškosios- U k vai

su Vilniaus

Lvovo miesto vykdomojo 
komiteto darbuotojų 
delegacija Vilniuje

Tris 
Lvovo 
m iteto 
Svečiai
uos susipažino 
miesto ir Vilniaus Stalino ra
jono Darbo žmonių deputatų 
tarybų darbu, aplankė pra
monės įmones, mokyklas ir 
vaikų; darželius.

Pasikalbėjime su ELTOS 
korespondentu delegacijos va
dovas, Lvovo miesto Liaudies 
švietimo skyriaus vedėjas G. r

i-!,v

Aldona Wallen-Downing
Sopranas

Eldon Downing
Baritonas

Suzana Kazokyte
Sopranas

PROGRAMAS

AUGUSTINAS IEŠMANTĄ 
Baritonas iš New York
SUZANA KAZOKYTĖ
Sopranas iš New York
MADELINE KNORR
Sopranas iš New York
SERGE SAVITCHEFF
Pianistas iš New York

AID-SIETYNO KVARTETAS 
iš New York

BROOKLYN!) AIDO CHORAS

FRANK BALEVIČIUS
Akompanistas

ALD. WALLEN-DOWNING 
Sopranas iš Brockton 

JONAS SABALIAUSKAS 
Tenoras iš Worcester 
ONA DIRVELIENĖ 

Sopranas iš Worcester
S. BOSTONO VYRŲ CHORAS 

MONTELLO TRIO
A. Potsus, Rožė Stripinis ir 

Wm. Juodeikis 
BROCKTONO

LIUOSYBĖS CHORAS
Vad. Albino Potsus

WORCESTERIO
AIDO CHORAS

Vad. Jono Dirvelio

Pradžia 2:30 vai. po piet—nesivėluokite



Worcester, Mass.
Vestuvės

Gegužės 12-ą d. teko daly
vauti vestuvėse. Apsivedė Ri
chardas Janulis su Irena Na- 
krosiu te iš Kanados. Tai sū
nus visiems lietuviams, pro- 
gresyvės spaudos skaitytojam 
genai žinomo visuomenės dar
buotojo ir ugningo už Lietu
vos laisvę kovotojo dar carui 
Mikei valdant Simono Janu
lio, kuris mirė prieš 5 metus.

Vestuvės buvo didelės ir 
iškilmingos. Dalyvavo arti du 
šimtai jo draugų, giminių ir 
kaimynų. Keturi ilgi stalai 
buvo apkrauti visokio stiliaus 
valgiais, minkštais ir stipres
niais gėrimais taip, kad sve
teliai galėjo puikiausiai pasi
sotinti ir išsigerti pagal savo 
pageidavimą. Banketas pra
ėjo labai nuoširdžioje drau
gystėje, kaip ir pridera susi- 
pratusiems, civilizuotiems 
žmonėms. O po to, grojant 
muzikantams visokias melodi
jas, sveteliai sukosi, šoko, 
trepsėjo, kiek tik kas norėjo 
ir, jei širdelė neprotestavo, tai 
šoko iki pailsimo. Nei nejau- 
tėm kai prabėgo valandos nuo 
5-os iki 12-os naktį.

Ant galo draugas T. Kubi
liūnas iš Bostono visus pa
linksmino savo puikiomis, tam 
tikslui pritaikytomis dainelė
mis, kurias jis dainavo. Jei 
neklystu, jis dainavo apie tre
jetą. Tas svečiams ir jauna
vedžiams labai patiko. Betgi 
banketas negalėjo pasibaigti 
tą pačią dieną. Jį užbaigė tik 
ant rytojaus, dalyvaujant jau 
tik ‘ artimiems giminėms ir 
draugams. Kadangi buvo li
kę gerokai maisto, tai dar ir 
ant rytojaus baliavojom veik 
visą popietį.

Labai gražiai buvo pasikal
bėta, padainuota, pasilinks
minta. O ant galo, visų nuo
stabai, Richardo patėvis J. 
Žilinskas pasakė savo posū
niui vestuvių proga tam tiks
lui pritaikytas eilutes, poemė
lę, ir tokią gražią ir tinkamą, 
kad visiems labai patiko. Už 
tai autorius ir aplodismentų 
gavo daug. Tik ?abai gaila, 
kad draugas Žilinskas tos dai
nelės nepadainavo iš vakaro, 
kada buvo daug publikos. Bet 
jis sakė: "Nenorėjau muzi
kantų pertraukti”.

Richardo tikros vestuvės 
buvo Niagara Falls Protestan
tų bažnyčioje.

Vėliau Richardas patėviui 
sakė: "Aš šios dainelės nepa
miršiu, kol mano širdis nesu
stos plakusi”.

Antanas iš Bostono

Brockton, Mass.
Prašome jsitėmyti piknikus, kurie 

bus Lietuvių Tautiško Namo Parke:
Gegužės-May 30-tą 

Liet. Taut. Namo Draugovės
Birželio-June 3-čią 

Literatūros Draugijos 6-tos Kuopos
Birželio-June 10-tą 

Svetimtaučių Labanys
Birželio-June 17-tą 

Moterų Apšvietos Kliubo
Birželio-June 24-tą 

Cambridge Lietuvių Kliubo 
Liepos-July 1-mą 

Laisvės Metinfis Piknikas
Liepos-July 15-tą 

Vienybės Draugystės 
Liepos-July 22-rą 

Svetimtaučių Labanys 
Liepos-July 29-tą 

So. Bostono 3-čios Kuopos 
' Rugpjūčio-August 5-tą 

L.D.S. 67-tos Kuopos
Rugpjūčio-August 12-tą 

L.L.D. 6-tos Kuopos 
Rugpjūčio-August 19-tą 

So. Bostono Am. Piliečių Kliubas
Rugpjūčio-August 26-tą 

Naujosios Anglijos Moterų Sąryšio 
Rugsėjo-Sept. 3 ir 4 

Liuosybės Choro Piknikas
Kad atsiminti aukščiau nurodytus 

piknikus, tai pasižymėkite j savo 
kalendorių.

Geo. Šimaitis

IŠBANDYMAI
Allergy Pilnai Išbandyta 

Asthma, Hay Fever, Acne, Bron
chitis, Galvos Skaudėjimai, 

Adenoid, Rash.
ALLERGY TESTING LAB.

Herman Hirshfleld, Dir.
188 E. 58 St., kamp. I .ex Ing ton 

Eldorado 5-3137
■

4 guil. Laisvi (Liberty). Penkt, Gegužės (May) 18, 1956
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Davis kalbės atvirame 
mitinge šį šeštadienį

Buvęs miesto tarybos narys 
Benjamin Davis, negras - ko
munistas, pirmu kartu po sa
vo išėjimo iš kalėjimo kalbės 
mitinge po atviru dangumi, 
gatvių kampe. Jis kalbės Har
lemo širdyje, 126 St. ir Le
nox, kur jis kadaise dažnai 
kalbėdavo. Mįtingą rengia 
komitetas, kuris gina negrus 
politinius kalinius. Jis kalbės 
apie 8 valandą vakare.

Harlemo žmonės, sakoma, 
rengiasi į mitingą susirinkti 
masiniai. Davis gerai žinomas 
ir mylimas Harleme kaip neg
rų darbo žmonių reikalų gy
nėjas.

UE lokalai diskusuoja 
perėjimą į IUE eiles

New Yorko ii* New Jersey 
U E nepriklausomos unijos lo
kalai laiko mitingus, kuriuose 
sprendžia, ar pereiti ai* ne į 
IUE eiles. IUE, kuri priklau
so prie AFL-CIO, New Yorko 
apylinkėje turi apie 80,000 
narių. UE, pažangiečių vado
vaujama, turi čia 18,000 na
riu.

UE lokalai turi nuspręsti, 
ko klausyti: 4-o (New York- 
New Jersey) distrikto arba 
unijos nacionalės vadovybės. 
Distriktas nutarė keltis su vi
sa manta į IUE, bet naciona
linė vadovybė tam priešinga.

Pranešama, kad du lokalai, 
409-as Trentone ii* 437-as 
Newarke, kurie kartu turi 
2,000 narių, jau nutarė stoti 

-į IUE.
IUE vadovybė laikė posėdį 

ir pasveikino UE distrikto va
dovybės nutarimą. Bet UE 
nacionalinė vadovybė tuos 
distrikto pareigūnus jatr atlei
do ii* paskyrė kitus. Vienok, 
naujai paskirtieji neįleidžia
mi į raštines.

TRYS JOUNI BROLIAI 
PLĖŠIKAVO

Policija suareštavo tris bro
lius Hurschus — John .18 m., 
James 17 m. ir Richard 16 
metų. Paskutiniais metais jie 
papildę net 50 apiplėšimų. 
Vaistinės nuo jų daugiausia 
nukentėjo. Jauni plėšikai yra 
brooklyniečiai.

NAACP įteikė senatoriui 
Ęehmanui, liberališkam de
mokratui, Phillip Murray 
vardo pryzą už darbavimąsi 
prieš rasizmą.

Įvairūs atsitikimai
Sanitacijos departmento 

darbininkas Joseph Kronwitt 
aną dieną ramiai sau vairavo 
savo troką, kuris plauni dul
kėtas miesto gatves? Netoli 
14th St., jam sustojus ir lau
kiant žalios šviesos, koks tai 
aukštas vyras įsigavo į troką, 
išmetė Kronwittą ir nuvažia
vo sau, — vis plaudamas gat
vę.

Nustebęs Kronwitt ir keli 
policininkai pradėjo troką vy
ti, sugavo jį keliolika blokų 
toliau, kai "naujasis vairuoto
jas’’ ramiai sustojęs ko tai 
laukė.

Jis dabar Bellevue beprot
namyje. 

♦ # #

Charles Sleter, kuris apsir
go amnezija ir per nekurį lai
ką nepažino žmonos, vaikų 
ir nei pats savęs (jis neatmi
nė savo • vafdo ir pavardės, 
nei kur jis gyvena), pradeda 
atsigauti. Jis pradeda atsi
minti kai kuriuos dalykus, sa
ko daktarai, bet apie daug 
ką iš savo praeities neturi jo
kios nuovokos.

Daktarai sako, kad su lai
ku jis pilnai pasveiks.

Iš teismo salės...
Foley Square teisme tęsiasi 

septynių komunistų vadų by
la. Viens po kito apklausinė
jami prokuratūros liudininkai 
—tie patys ir panašūs tipai, 
kurie ankstyvesnėse bylose 
davė visokius "Įrodymus”, ką 
jie skaitė marksistiniuose lei
diniuose, ką sakė tas ar ki
tas apkaltintas.

Štai, pavyzdžiui, Al Fiore, i 
kitaip žinomas kaip Americo 
Fiore. Jis dabar IUE (elek- 
tristų) unijos pareigūnėms 
Trentone. Kadaise jis sukinė
josi pažangiame judėjime.

Fiore buvo klausinėjamas 
advokato Royal - France apie 
visokius dalykus, • kurio su 
juom atsitiko kelerl metai at
gal, keletas mėnesių atgal. 
Jis nieko neatminė .— jo at
mintis pasirodė esanti nepa
prastai silpna. Bet jis puikiai

Plakatai garsina masinį mitingą 
už civilines teises gegužes 24-š
Prie masinio mitingo už ci

vilines teises ir prieš rasinę 
diskriminaciją, kuris įvyks šio 
mėnesio 24 dieną Madison 
Square Gardene, rengiamasi 
ne juokais. Mitingo rengėjai 
atspausdino plakatus (noste- 
rius), kurie išstatyti ir iška
binti Harleme, Brooklyne, 
East Sidėje ir kitose miesto 
dalyse, kur gyvena darbo 
žmonės ir tautinės mažumos.

Mitingo rengėjai sau stato 
tikslu ne tik pripildyti Garde
na, bet jį perpildyti.

Mitingą rengia geležinkelių

MICHAEL QUILL VĖL 
TRAUKIAMAS TEISMAN

Iš Philadelphijos praneša, 
kad to miesto Transportation 
Co. traukia teisman nowyor- 
kietį Michael Quill. Mat, jis 
yra prezidentas transporto 
darbininkų unijos, todėl kom
panija kaltina jį už Philadel- 
phijoję Įvykusį gatvekarių 
darbininkų streiką. Kompani
ja reikalauja iš Quill Jį>600,- 
000, nes tiek .jai tas streikas

Dėl To Labai Specialaus 
Įvykio —

Vedybos, Parė Ar Bile Kada
AMBASSADOR LIQUORS

Geriausi vynai ir likeriai, 
vietiniai ir importuoti.

f Mes pristatome.
144 E. 86th St., New York
«. TR. 6-3000

Aš, Stasys Bartašius, paieškau sa
vo brolio Tamošiaus Bartašiaus, ku
ris gyvena Amerikoje. Jei kurie ži
note jį prašau man pranešti šiuom 
antrašu: Stanislovas Bartašius, 18 
Lawrence St., Waterbury, Conn.

ATLANTIC MARINE
Išnuomojame 16” Sea Dorys

Su ar be motorų. Saugūs, Geri 
ir Sausi.

$7 į dieną. Nuo Manhattan va
žiuokite Sunrise Highway iki So. 
Grove, laikykitės į pietus ant. So. 
Grove, paskui į kairę ant Jeffer
son.
11 Hudson Ave. FR. 8-2170

r*

UP-TO-DATE

TONY'S

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Garai Patyrę* Barbeni*

HELP WANTED MALE
REIKALINGI

WELDERS IR ASSEMBLERS 
PAGELBININKAI

Kreipkitės pas I. Swenson
PRAT—DANIEL CORP.

2 Meadow St., So. Norwalk, Conn.
Temple 8- 6581

(94-100)

"atsiminė”, kaip apkaltintoji 
Martha Stone net dešimt metų 
atgal kalbėjo, kad "kraujas 
liesis Amerikos gatvėse”.

"Neatmenate, kas atsitiko 
mėnesis atgal, bet atmenate 
Įvykius iš 10 metų at/gal, ar 
ne?” klausė Royal-France.

"Taip jau yra”, atsakė 
Fiore.

Beje, Fiore buvo klaustas, 
ar jis žino, kad jo unija, IUE 
(AFL-C1O), pasmerkė Smitho 
aktą. Ne, jis to nežino, sakė 
Fiore, nes "unijiniame bizny
je jis nesimaišo i politiką”.

Buvo daugiau tipų kaip 
Fiore. Iš Chicagos atsidangi
no koks tai Garfield Herron, 
kuris aiškino, ką jis skaitė 
senuose marksistiniuose raš
tuose. Ir jų dar bus daugiau, 
kaip buvo praeitose bylose.

B.

porterių unija, NAACP, su 
daugelio kilų AFL-C1O unijų 
parama.

Mitingas taipgi garsinamas 
per radiją ir televiziją.

Nors mitingo rengėjais yra 
vyriausiai negrai (NAACP 
yra už negrų pažangą vei
kianti organizaci ja, geležin
kelių porterių unija beveik iš- 

'■ imtinai negrų), mitinge tiki- 
Įmasi ir tūkstančių baltų dar
bo žmonių, kurie ateis soli
darizuotis su negrais.

PLANUOJATE VESTUVES ?
Jei Taip, Tai Skaitykite 

ftį Speciali Pasiūlymą
MANHATTAN COCKTAIL.

PRIESKONIŲ, 
MAŽAS ENTREE

SRIUBA, MAŽAS ENTREE 
PASIRINKIMAS PAGRINDINIO

VALGIO, KEPTO INDIKO 
PUSE KEPTOS VIŠTOS 
KEPTOS JAUTIENOS, 

DARŽOVIŲ IR BULVIŲ 
DEZERTAS IR KAVOS

.$2.50 ASMENIUI

MANZELLA’S
Viduje Port Richmond

20 Grove Ave. GI. 2-9181

WESTBURY DOMESTIC 
AGENCY

Tarnaitės. Guolis vietoje.
Motinom pagelbininkės.
Klauskite Miss Roslyn.

234 Post Ave., West.
ED. 4-5035

(98-112)

iiMAlTHEW A J 
BUYUS

I: (BUYAUSKA8) • •

•: LAIDOTUVIŲ :;
; DIREKTORIUS ::
• ■ *06**06* :

:: 426 Lafayette St- ••
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172
i! ............"

CAPT. CLIFF
Flounders Kasdien 

Paprastom dienom 8 v. ryto 
šešt. ir Sekm. prieš 7:30 v. r.

Saugu, pasitikima.
POOP DECK. DK.

Freeport 8-9598.

Sovietą statybininkam 
patinka supermarketai

Penki tarybiniai statybinin
kai - architektai, kuriems va
dovauja V. 1. Svietličnij, ap
žiūrėjo New Yorko Koliseu- 
mą, Yonkers Cross County 
Shopping Center, eilę didžių 
pastatų. Jie sakė, kad jiems 
labiausiai patiko supermarke
tai, kurių labai reikėtų Tary
bų Sąjungoje. Jiems taipgi 
patiko taip vadinami "pirki
mo centrai” (Shoping cen
ters), kur vienoj vietoj, daž
niausiai užmiestyj, suglaustos 
visos reikalingos, krautuvės. 
Svietličnij sakė, kad tokie 
centrai labiausiai tiktų, Sibi
rui ir kituose rečiau apgyven
tuose plotuose.

Jau rengiamasi prie 
Liepos 4-os pikniko

Jau rengiamasi prie tarp
tautinio Liepos 4-os dienos 
pikniko, kuris įvyks National 
Hall and Park, 65-13 38 Ave. 
Woodside, Long Islande. Tai 
pažangioms lietuviams gerai 
žinoma vieta.

Piknike dalyvaus įvairios 
nacionalinės grupės. Jis ren
giamas po Sveturgimių gyni
mo komiteto globa.

NUTRAUKĖ GALVĄ
Požeminio traukinio stotyje 

72n'd St. ir Broadway žmogus 
nukrito nuo platformos ir pa
taikė po bėgančiu traukiniu. 
Tuojau jam buvo galva nu
traukta ar nukirstą. Nors ti
krai nežinoma, bet spėjama, 
kad tai bus F. Kopf, 59 metų 
amžiaus b r o o k 1 y n i e t i s.

*

GEGUŽES 27 MAY
Pasimatykite Su Bekampiais Avalon, N. J.

lengvai nuva-

Ar skaitėte Bekampių pakvietimą Į atidarymą 
jų vasarinio rezorto? Jei skaitėte, tai tikrai ži
note, kad Bekampiai lauks pasimatymo su ju
mis gegužės 27-tą dieną. Nenuvylkime jų — va
žiuokime pas juos, nes. niekur gražiau ir links
miau nebus kaip pas Bekampius. Apart gražios 
vietos ten bus ir geri pietūs. Antrašas:

147 13th St., Avalon, N. J. 
KELRODIS: Iš New Yorko ir jam artimųjų 

New Jersey miestu važiuokite ROUTE 9 pro šo
ną Atlantic City. Už apie 30 myliu už Atlantic 
City bus AVALON.

Atydžiai tėmykite, kad neiškrypti iš 9-to ke
lio. Laikydamiesi ant 9-to kelio 
žinosite į Avalon, N. J.

Bekampiai prašo, kurie galite, 
tumėte šeštadienį, gegužės 26 d. 
vynei vietos yra daug.

Pas Bekampius galite patogiai praleist vaka- 
cijas, nes čia yra geros jūrų maudynės ir rami 
vieta poilsiui. Pasinaudokite proga.

UNIVERSAL PACKAGES, INC
189 SECOND AVE., arti 12th St., N. Y.

AL. 4-1193
(Phoenix Theatre Bldg.)

NAUJA FIRMA ŠIRDYJE NEW YORKO EAST SIDE
Pasiuntimui siuntinių į visas dalis Sovietų Sąjungos — 
Į Lietuva, Latviją, Ukrainą ir kitas šalis.
MES GARANTUOJAME GREITĄ PRISTATYMĄ mai
sto, drabužių siuntinius žemomis kainomis ir apmokėtu 
muitu. Jūs gaunate rasytę su adresanto parašu.
SIUNTINIAI ORO PAŠTU PRISTATOMI | 10 DIENŲ 
Jei jūs gyvenate toli, tai galite prisiųsti mums siuntini 

■,su reikalingais nurodymais. Tas jums sutaupys laiko ir 
pinigų.
Jūs galifė pirkti iš mūsų drabužį, batus, medįkalus ir 
kitokius daiktus savo siuntiniui.
SPECIALUS APSAUGOJIMAS — apart reguliarės ap- 
draudos jūsų siuntinys bus apdraustas nuo pavogimo ir 
nuo ugnies.
NĖRA LAUKIMO—SIUNTINIAI SIUNČIAMI TUOJ 
Ofisas atdaras kasdien 10—8; \Sekmadieniais 9—6

AIDO CHORAS.
| Worcesterj išvažiuosime 

šeštadienį, gegužes 19-os ry
lą, ne vėliau 11 vai.

Valdyba

WALL STRYTAS 
NEPAJUTĘS

New Yorko finansieriai 
džiaugiasi, kad Sovietų pra
nešimas, jog jie sumažina sa
vo armiją, visiškai nebuvo pa
justas Wall Stryto biržoje. 
Paprastai, sako, tokios žinios 
neigiamai atsiliepia į finansi
nį biznį. Dalykas, girdi, tame, 
kad mūsų valdžia užtikrino, 
jog ji mūsų/ ginkluotų jėgų 
nesumažins.

SUSITARIMO NĖRA, 
STREIKAS TĘSIS

Republic Aviation Corp, 
darbininkų streikas įžengė į 
89 dieną. Unija pasiūlė nau
jas sąlygas susitarimui, bet 
korporacija jas atmetė. Tuo 
būdu streikas bus tęsiamas. 
Darbininkai laikosi solidariš- 
kai, nežiūrint to, kad kai ku
riems jų jau1 darosi sunku 
ekonominiai išsiversti.

MOTINA DIDVYRĖ
Praėjusį antradienį po num. 

729 Halsey St., Brooklyne, ki
lo staigus gaisras. Trečiame 
aukšte gyvena Mrs. Kahler, 
35 m. amžiaus, 6 vaikų moti
na. Ji išgelbėjo savo du vaiku 
ir paskui nulėkė į ketvirtą 
aukštą ir išnešė 3 metų ber
niuką kitų žmonių. Berniukas 
buvo paliktas vienas ir būtų 
tikrai sudegęs.

REAL ESTATE

Flushing — gražus 2 šeimų atskiras 
namas, mūrinis. 4t4 ir 2*6 kambarių 
apartmentai. 4 m. senumo. Arti baž
nyčių ir pirkimo centro. G. I. mortgi- 
čius. Vien tik pirkėjai. $19,000. 
BA. 4-5261, dėl pamatymo.

(96-102)

kad atvažiuo- 
Pas juos nak-

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Namų darbininke. Paprasta virė
ja. Guolis nuosavam kambaryj Gera 
alga. Mylinti vaikus. Malonūs žmo
nės. HTJ. 2-9137 ar RO. 3-6081.

(95-981

Namų darbininkė-virėja. Guolis 
vietoje, nuosavas kambarys ir vonia. 
3 mėn. darbo puikiuose L. I. namuo
se. Neskambinkite savaitgaliais, tik 
paprastom dienom. 1IU. 2-8913.

(95-101)

Namų Darbininkė. Turi būti švari. 
Visi įtaisymai. Nėra, virimo. 5’6 
dienos. Gera alga. Kalbanti an
gliškai. Šaukite penki, rylą 
Sek. po 7 v. vak. pirm, ir anlr. 
ištisą dieną. G L. 2-6528.

(95-98)

Al A Namų Darbininkės. Guolis vie
toje. Privatiški namai Long Islande. 

Šaukite Miss Linden.
MAR-EL AGENCY

5 Railroad Ave., Freeport 9-7763 
Taipgi Motinoms Pagelbininkės'

(94-100)

Moteriškė. Patikima, norinti dirbti.
Gaus rūmą, board ir algą.

I vaikas. Nuolatinis darbas. 
Guolis vieloje.

M O. 3-3947
(94-97)

Slaugės. N. Y. registruotos, abel- 
nas darbas ir operavimo rūpie; ge
ra alga; šventėmis laisva, ligojo 
atostogos, reguliarės atostogos, bo- 
nai Už vakarinį ir naktinį darbą, 
operavimo rūme. Galima gyveni i 
vietoje. 40 vai. sav. Maloni apy
linkė; 35 m. nuo N. Y. Rašykite: 
Director of Nurses, White Plains 
Hospital, White Plains, N. Y. Arba 
skambinkite WIL 9-4500.

(96-100)

HELP WANTED-MALE

Vanderbilt Jackson Typographer 
samdo Linotipininkus.

Naktiniai šiftai. Reklamų šapa, 
downtown. Unija. Gera alga. Virš
laikiai, jeigu pageidaujama.

110 Greenwich St. Wil. 3-3812
(91-97)

Fillman’s Body Fender samdo 1-mos 
klasės Body Fender darbininkus. 
40 vai., daug viršlaikių, jei pagei
daujama. Vien tik patyrę kreipki
tės: 900 E. 149th St. MO. 9-9327.

(93-99)

PeČkurys. Liejykloj pagelbininkas, 
prie švino ir vario. Aukšta alga. 
Apdraudos sveikatoje ir paašlpojo. 
Šaukite:

GI. 8-9300
' (9G-102)

Reikalingi
Milling Machine ir Drill Press Ope
ratoriai, taipgi Lathe Hands. Tur
ret Lathe Hands, prie Morey Ma
šinos. 1-mos klasės mechanikai 
prie instrumentinių įrankių.
AERO-CAL INSTRUMENT, INC. 

34 Munson St.
Port Washington, L. I.

(96-102)

MECHANICS & TRAINEES

Su Mašin'šapės patyrimu. Šlovinti ir 
prie stalų. Gera alga. Nuolatinis 
darbas.

SP. 7-8362
(96-102)

Truck Mechanics. Patyrę, darbas 
švarioj moderninėj pataisymų ša- 
poj; duodame darbines kelnes; pen
sija, aukšta alga. Matykite Mr. 
Kutchera, 9 v. r.—5 v. vak. Mokanti 
skaityti ir rašyti angliškai.

WHITE MOTOR CO.
547 W. 47th St, N. Y. C.

(96-102)

BUSINESS OPPORTUNITIES 
>

Chic Suknelių siuvimo ir pertaisy
mų šapa, gražiai išdekoruota. Savi 
ninkas nori atsistatyti. Puiki vieta 
ir pakankamai kostumerių. įsteigta 
3 m. Taipgi 'pertaisoma kostiumai. 
BEverly 7-0162 (Bronxville). 9-3 tik
tai pirmadieniais.

(97-100)

Drive-In Restaurant. Westchester 
County, ant vieškelio. leigos 
$70,000. Kaina $26,000. Ant iš- 
mokesčių, lysas, geras biznis.

KI. 7-4724. BE. 7-0972
(91-97)

Northern Auto Body biznis parda
vimui, iš priežasties ligos. Pilnai į- 
taisytas, įsteigta 30 metų. Gera 
kampinė vieta. Vietos 5 mašinom.

RA. 8-5998.
(95-101)

Užsiprenumeruokite Laisvę 
dabar, kaina vis dar $8.00.




