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KRISLAI
Nepaprasta moteriškė.
Jis vis giriasi. 
Nereikalingi pasigyrimai. 
Pinigai ir keliai. 
Konstitucija ir advokatai. 
Socialistai ir katalikai.

Rašo A. Bimba

Viena žymiausiu amerikie- •* ■ 
čni moterų yra Helen Keller. 
Tik vi^ną sykį savo gyvenime 
aš girdėjau ją “kalbant” New 
Yorko Madison Square (Jar- 
den salėje. Tai buvo senokai. 
Ji tada dar tebebuvo moteriš
kė pačiame gražume.

Helen Keller yra nebylė ir 
neregė. Taip ji apsigimusi. 
Iš tos pusės ji labai nelaimin
ga. Bet kokiu tai stebuklingu 
būdu ji pajėgė nugalėti tuos 
baisiausius įgimtus trūkumus 
ir patapo viena iš veikliausių 
moteriškių visame pasaulyje.

Ir dabar jinai maršrūtuoja 
su “prakalbomis” po tolimiau
sius kraštus. Šiuo tarpu ji ran
dasi Indijos sostinėje.

Ji darbuojasi dėl tokių, kaip 
ji pati: fiziniai paliegusių 
žmonių. Ji ragina visuomenę 
jų nepamiršti. Tiesa, jie ne
mato, negirdi ir negali kalbė
ti, bet jie yra žmonės su vi
sais tokiais pat pajličiais, kaip 
h’J mes, sveikieji.

Makote, kaip vėl kasdien 
giriasi čiangas iš Formozos. 
Kasdien ji tik pliekia ir plie
kia Kinijos laivyną.

Bet, pamatysite, kaip jis už
riks, kai gaus vieną gražią 
dieną į kailį. Išgaruos visi 
“laimėjimai.” Mįsų laivynas 
pažadėtas jo kailio gelbėji
mui.

Tai kuris gi kraštas turi 
daugiau atominių ir hydroge- 
ninių karo pabūklų?

Sovietai sako, kad jie ge
riau stovi. Amerika tai griež
tai paneigia.

Visos tos lenktynės yra ne
pateisinama beprotystė.

iReikia kalbėti apie taiką 
ir nusiginklavimą. Tegu Jung
tinių Tautų nusiginklavimo 
komisija nebemiega. Tegu ji 
rimtai susikerta su jai paves
tomis problemomis.

Pasaulis lauks iš jos šiomis 
, dienomis Įvyksiančio Londone 

Susirinkimo nutarimų prieš 
visokį didinimą apsiginklavi-

Prezidentas Eisenhoweris 
turi* didelį planą visos šalies 
kelių pataisymui.

Su tuo planu galima pilnai 
sutikti. Bet jo pravedimas 
kaštuosiąs šimtą bilijonų do
lerių. Iš kur tiek pinigų paim
sime?

Prezident. nė nekalba, kad 
tie bilijonai turėtų pareiti iš 
sumažinimo išlaidų mili'tariz- 
mui. Jis siūlo naujus žmonių 
aptaksavimus.

Amerikos Advokatų Susi
vienijimą, matyt, vairuoja 
makartistino tipo vyrai. Jie, 
pavyzdžiui, vadina dideliu 
prasižengimu advokatams va
dovautis Konstitucijos 5-jir pa
taisymu. Tokie advokatai ne
turi teisės būti advokatais!

^Matote, kur jau nuvažiuo
ta: advokatams bus uždraus
ta naudotis konstitucinėmis 
teisėmis kovoje su ragangau- 
džiais.

O mes manėme, kad pir-

CIO taryba balsavo Paskutiniai pranešimai
už vienybę su AFL
Transporto darbininkij unijos 

atstovai vieninteli priešines
t

Washingtonas.—(TO pil
domoji taryba 42 balsais 
prieš 2 patvirtino savo va
du nutarimą susilieti su 
Amerikos Darbo Federaci
ja. Vieninteliai du tarybos 
nariai, kurie balsavo prieš, 
buvo transporto darbininkų 
(TWU) atstovai, Michael 
Quill ir Gustav Faber.

Prieš balsuojant aštrus 
susirėmimas įvyko tarp 
CIO prezidento Reutherio 
ir transporto darbininkų 
unijos vado Quill’o. Reuthe
ris sakė, kad Quill iškreipia 
faktus. Quill sakė, kad susi
liejimas yra “kanibaliz
mas,” kad AFL “suės CIO 
gyvą.” Jis aiškino, kad CIO 
faktinai save likviduoja, iš
sižada savo principų, pasi
duoda AFL sužievėjusiems 
reakcininkams.

Reutheris atsakė, 
nieko panašaus nebus.

sitenkinimo dėl kai kuriu 
punktų, bet jie visi balsavo 
už vienybę.

Reutheris klausė Quill’o, 
kodėl jis iš pat pradžios lai
kėsi priešingo nusistatymo, 
nors nežinojo, ant kokių pa
matų vienybė bus išdirbta.

Quill tada išdėstė, kad iš 
anksto galima buvo nujaus
ti, kame reikalas, kad bu
vo beviltinga ką nors pa-

Stebėtojai dabar speku
liuoja, ar transporto darbi
ninkų unijų nusilenks CIO 
tarybos daugumos nutari
mui. Jeigu ne, transporto 
darbininkai turėtų pasi
skelbti nepriklausomais ir 
išeiti iš CIO.

*
Washingtonas. — Penkta

dienį jau pradėta abejoti, 
ar demokratų pasiūlytas 
įstatymas sumažinti žmonių 
įeigos mokesčius ant $20 
asmeniui bus pravestas. 
Grupė reakcinių demokratų 
iš Pietų, ypatingai iš Vir
ginijos, atsimetė nuo demo
kratų partijos nusistatymo 
tuo klausimu ir nutarė bal
suoti priešingai.
Bangkokas. — čia pasibai

gė “Pietrytinės Azijols pak
to” šalių konferencija.

Washingtonas. — Ameri
kos kariniai ekspertai sako, 
kad Sovietai paskutiniu lai
ku davė Kinijai '8 submari- 
nus.

Chicago. — Sta k j a r d ų 
darbininkų organas “Pack
inghouse Worker” sako, 
kad A m e r i k o is polit ika 
Čiango ir Formozos klausi
mu savimi perstata pavojų 
taikai, 
r • 
t Washingtonas. — Ameri

kiečių štabas Senule kalba 
apie paliaubų panaikinimą, 
nes, .sakoma ten, šiaurinė 
Korėja sulaužė paliaubas 
gaudama iet orlaivius.

Toledo. — Miesto savival
dybė vienbalsiai priėmė tei
singos samdos (P E PC)

Įvairių organizacijų atsto
vai kalbėjo tuo reikalu. Tik 
vienoj rasistinės grupelės 
žmogus kalbėjo prieš.

Anksčiau neigė, dabar pripažįsta

Čiangininkai pasitraukė iš 
dar vienos pakraščio salos

kad
Jis

Kaltinimai prieš Civilinių 
Teisių Kongresų fantastiški.

aiškino, kad. i sutartyje su'teigia tos grupės advokatai 
AFL yra pakankamai ga-:
rantijų, kad CIO unijos liks 
prie savo industri a 1 i z m o 
principų, kad jos nenueis 
amatiniais keliais.

Eilė kitų delegatų reiškė 
tam tikrų abejonių ir nepa-

Partizanai tebeveikia Rhee 
valdomoje Pietinėje Korėjoj

Seoulas. — Pietinės Korė
jos valdžia pripažino, kad 
liaudies partizanai dar vei
kia jos teritorijoje. Jie vei
kia toli nuo Šiaurinės Korė
jos rubežiaus, pietvakarinė
je krašto dalyje. Paskelb
ta, kad 8 tokie partizanai 
šiomis dienomis buvo paim
ti nelaisvėn.

Rhee valdžia skelbia, kad 
Pietinėje Korėjoje dabar li
ko lygiai 44 partizanai. Iš 
kur Rhee valdžia žino, kad 
liko lygiai tiek, neaiškina
ma.

Ottawa. — Kanados val
džia sako, kad viena Tary
bų Sąjungos poliarinė tyri
nėjimo stotis, kuri randasi 
ant plūduruojančios ledo 
salos, dabar randasi Kana
dos vandenyse, netoli Gren
landijos.

Sovietai turi dvi tokias 
pastovias stotis.

New Yorkas. — Civilinių 
Teisių Kongreso (CRC) ad
vokatai sako, kad kaltini
mai prieš tą organizaciją, 
kurie keliami valstijinėje 
komisijoje, yra fantastiški. 
Komisijos advokatas Tomp- 
kinsas kaltina, kad CRC 
surinko apie 300,000 dole
rių 6 Trentono negrų apgy
nimui, b,et išleido tik kelius/ 
tūkstančius tam tikslui .

Tompkinsas nepadavė jo
kių daiktinių įrodymų, iš 
kur jis žino apie tą sumą.

New Jersey CRC veikė
jas James Imbrie pareiškė 
valdiškai komisijai, kad jei
gu ne Civilinių Teisių Kon
gresas, visi šeši Trentono 
negrai būtų mirę elektrinė
je kėdėje. Jis sakė, kad 
Trentono “Times” bylos, me
tu kasdieną reikalavo, kad 
jie būtų nuteisti mirti, kad 
anti-komunistinėje isteri
joje niekas, apart'CRC, ne
drįso jų ginti.

Valstijos komisija paskui I 
klausinėjo Abnerį Greeną, 
Sveturgimių Gynimo komi-' 
te to sekretorių. Jis atsi
sakė atsakyti į klausimus, 
pasiremdamas penktu kon
stitucijos pataisymu .

Keelungas, Formoza. — 
Jau kelios dienos, kai Čian
go žinių agentūros pradė
jo neigti gandus, kad čian
giniai pasitrauks iš dar vie
nos salos prie Kinijos pa
kraščio, iš Nanki. Tai yra 
maža sala, tolimiausia šiau
rėje salų, virtinėje, kurią 
laiko čianginiai.

Dabar staiga pranešta, 
kad Nanki ne tik bus, bet 
jau yra evakuota, — civili
niai jos gyventojai ir karei
viai išvežti į Formoza. Ci
vilinių gyventojų, daugiau
sia žvejų, ten buvo apie 1,- 
000, kareivių “keli tūkstan
čiai,” bet nesako’ma, kiek. 
Kaip iš Tachenų, taip ir iš 
Nanki gyventojai buvo iš-

vežti visi iki vieno, neatsi- 
klausiant jų valios. Gal tik 
tie,-kurie spėjo laiveliais įš- 
platikfi jūron ir aplenkti 
čianginių laivus, išsigelbėjo 
ir liks namie. .

(Pranešama, kad liaudie- 
čiai kinai dar neokupavo 
kelių mažų salų, iš kurių 
čianginiai pasitraukė. Tos 
salos stovi tuščios, sakoma, 
nes kinai nemato reikalo 
jas tuojau okupuoti, ypatin
gai imant domėn, kad čian
giniai ten, be’abejo, paliko 
daug pinklių-snroginių, mi
nų ir panašių dalykų.)

Nanki evakuavinie daly
vavo tik paties Čiango lai
vai. Amerikiečiai toje ope
racijoje nesimaišė.

mačiausias ir svarbiausias vi
sų tos pro’fesijosi žmonių yra 
apginti Konstituciją, ją gerbti 
ir mokinti kitus taip pat elgtis.

Neįsivaizduokite, kad ka
talikų bažnyčios hierarchija 
(vadovybė) yra prakeikusi 
tiktai komunistus. Ji Mažai 
geresniais telaiko ir socialis
tus.

Pav., Ilolandijos* katalikų, 
vyskupai griežtai draudžia 
katalikams priklausyti prie 
Socialistų Darbo Partijos, 
[stojančius į tą partiją siunčia 
tiesiai peklon!

Japonijos kandidatai 
už taiką su Sovietais

Tokyo. — Kuo labiau rin
kimai artinasi, tuo labiau 
darosi aišku, kad žmonių^ 
sentimentas Japonijoje yra 
už gerus santykius su Ta
rybų Sąjunga ir Liaudies 
Kinija. Tas atsispindi šia
me fakte: visų partijų kan
didatai, įskaitant labiausiai 
konservatyvius, sakosi, akd 
jie už tokius gerus santy
kius stoja. Visų partijų 
kandidątai pabrėžia, kad jie 
nori taikos Azijoje. Beveik 
joks kandidatas nekalba 
apie kovą prieš komunizmą.

Norėtų matyti Indiją 
Čiango klikos vietoj 
JT Saugumo Taryboje

Komunistai sako, kad 
jau laikas tyrinėti 
Brownell’į, Hooverį

Adenauerio policija 
užpuldinėja eisenas

Socialdemokratai reikalavo, kad 
atidėtų ginklavimosi diskusijas
Bonna. — Nors Adenaue

rio valdžia sutraukė kelio
lika šimtų policininkų ap
link Budestago (parlamen
to) rūmus, ji turėjo iššauk
ti ir gaisrininkus, kad at
stumti demonstrantų mi
nias. Tūkstančiai žmonių 
trečiadieni ir ketvirtadieni 
supę parlamentą, demon
struodami prieš ginklavimą.

Policija suėmė daugeli 
sumušė kitus ir areštavo 
kiekvieną a s m e n j, kuris 
bandė dalinti lapelius. Nors 
krito tirštas sniegas, 
monstrantai laikėsi iki 
lyvo vakaro.

Demonstrantų tarpe 
dosi daug moterų, taipgi 
nemažai karo invalidų. Į

de-
vė-

San Francisco. — Demo
kratinis senatorius Hubert 
H. Humphrey iškėlė mintį, 
kad iš Jungtinių: Tautų Sau
gumo Tarybos pastovios na
rės vietos būtų pašalintai 
Čiango valdžia, -kuri save 
vadina “Kinija.” Bet Hum
phrey nesako, kad vietoje 
Čiango klikos būtų pakvies
ta Liaudies Kinija. Jis tu
ri visai kitą planą: pakvies
ti Indiją.

Kaip yra žinoma, pen
kios valstybės yra pastovios 
Saugumo Tarybos^ narės: 
Amerika, J V, Tarybų Są
jungą, Francūzija, Britani
ja ir Kinija. Kadangi Ki
nija dar nepriimta į Jung
tines Tautas, jos vietą dar 
vis laiko Čiango klika.

Kopenhaga.—Danijos val
džia davė prieglaudų Ru
munijos pasiuntinybės šo
feriui lon Cimpu. Cimpu 
prisipažino pavogęs iš pa
siuntinybės 6,000 daniškų 
kronų.

New Yorkas.—Komunis
tų partija pasiuntė laišką 
prezidentui Eisenhoweriui. 
Tame laiške komunistai sa
ko, kad Matusowo reikalas

Daugiau amerikiečių lankos 
Sovietuose, negu tarybinių: 
piliečių atvažiuoja į J. V.

Maskva.—Komunistu or
ganas
Amerikos vaišingumas ir 
demokratiškumas yra daly
kai ant popieriaus, bet ne 
faktas. Praeitais metais gru
pė amerikiečių universiteto 
studentu laikraštuku redak 
torių lankėsi Tarybų Sąjun
goje. Nuo to laiko grupė 
tarybinių studentų redakto
rių v'is paduoda Amerikos 
konsulatui Maskvoje prašy
mus dėl vizų įvažiavimui į 
Ameriką, bet jų vis negau- 
na’ t

Per praeitus metus dau
giau negu šimtas amerikie
čių apsilankė Tarybų Są
jungoje. Tuo tarpu Ameri
koje galėjo apsilankyti tik
tai 29 Tarybų Sąjungos pi
liečiai. Daug daugiau bu
vo padavę prašymus, bet 
negavo vizų.

akis metėsi faktas, kad dau
gelis demonstrantų buvo 
jaunuoliai, — kaip tik tie, 
iš kurių tarpo Adenaueris 
tikisi rekrutuoti naują 
Wehrmachta.

Pačiame parlamente kitų 
partijų deputatai dukart 
atmetė sociald e m o k r a t ų 
įnešimą atidėti ginklavimo
si diskusijas, kol nebus pra
dėtos derybos su Tarybų 
Sąjunga ir Rytų Vokietija 
apie vienybę, kaip tai yra 
pasiūliusi Rytų Vokietijos 
valdžia.

Įnešimą padare socialde
mokratų partijos dešiniojo 
sparno vadas Carlo Schmidt, 
tokiu būdu parodydamas, 
kad visa partija vieninga 
prieš ginklavimąsi.

Tuo tarpu pranešama, kad 
protesto streikai ketvirta
dienį prieš ginklavimąsi bu
vo labai pasekmingi, ypa- • 
tingai Niurenberge ir Ham-

| burge.
“Pravda” sako, kad 1 .. ..

| Generahs streikas 
įvyko Saaro srityje

Saarbruekenas. Kelio
lika šimtų darbininkų daly
vavo demonstracijoje prie 
parlamento. Darbini n k a i 
protestavo prieš parlamen
tinio kdmiteto nutarimą 
remti fabrikantui viename 
ginče dėl algų. Valdžia iš
šaukė policiją, kuri su aša
rinėmis dujomis išsklaidė 
demonstrantus.

Pasėkoje unijos paskelbė 
generalini streiką, kuris 
Įvyko šiandien, penktadienį.

Saaro sritis turi 310,000 
organizuotų darbininkų, ku
rių dauguma yra angliaka
siai ir metalistai.

čių šiame atsitikime neįei 
na diplomatinių pasų savi i -r i ' • mrodo, kaip prieš komunistus afba Jungtinių Tau

jų bylose buvo naudojami 
.melagingi liudininkai. Tas 
rodo, kad tų bylų priruošė
jai atsakonlingi, sako ko
munistai. Jie reikalauja, 
kad iš pareigų būtų atleisti 
generalinis prokuroras 
Brownell’is ir FBI direkto
rius Hooveris.

Komunistai savo laiške 
taipgi sako, kad visi komu
nistai ir kiti, kurie sėdi ka
lėjimuose po profesinių in- 
formerių apakltinimais, tu
ri būti išlaisvinti ,ir tie, ku
rie pasėkoje tokių liudinin
kų pasakų prarado savo 
darbus, turi' būti grąžinti 
darban.

Po laišku pasirašo komu
nistų partijos pirmininkas 
W. Ž. Fosteris.

ORAS NEW YORKE 
Lietus arba sniegas

tų pareigūnai.)

Mao sveikino Tibetą naujųjų 
metų proga, linkėjo vienybės

Pekinas. — Tibetas tik 
Tomis dienomis šventė savo 
Naujuosius Metus. Ta die
na buvo iškilmingai pami
nėta visame Tibete, o vie
tomis, kaip draugiškas žes-

Iranas ir Sovietai susitarė 
del pasienio miesto Firuzeh

Teheranas. — Irano Maj
lis (parlamentas) 88 balsais 
prieš 1 patvirtino susitari
mą su-Tarybų Sąjunga. Pa
gal tą susitarimą Firuzeh 
miestas oficialiai pripažįs
tamas Tarybų Sąjungai. Fi
ruzeh jau senokai Sovietų 
valdomas, bet Iranas iki 
.šiol į jį reiškė pretenzijas.

Majlis taipgi .patvirtino 
priėmimą dviejų paskolų: 
$150,000,000 iš Amerikos ir 
$28,000,000 iš Britanijos.

Pekine tibetėnų Naujųjų 
Metų sutikimo bankete da
lyvavo aukščiausieji Kini
jos vadai, Mao, čou ir kiti. 
Taipgi dalyvavo Tibeto Da
lai Lama ir Panchen Lama, 
kurie- skaitomi aukščiau
siais Tibeto valstybiniais ir 
dvasiniais vadovais.

Mao kalbėjo tame banke
te ir sveikino Tibetą. Jis 
linkėjo, kad kinų, tibetėnų, 
mongolų ir kitų Kinijos 
tautų draugystė ir vienybė 
žydėtų.'

Hamburgas. — Irano ša
chas Pahlevis lankosi Va
karų' Vokietijoje.

IQUIQUE, Čilė. — 10 žu
vo traukinio ir autobuso su
sirėmime. Dauguma užmuš
tųjų buvo autobuso kelei
viai. . \
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KODĖL GI NEPALENGVINTI?
SAVO PRANEŠIME KONGRESUI prezidentas Ei- 

senhoweris minėjo, kad sekamais metais gal būsią ga- 
jamas, tai republikonai turės daugiau šansų laimėti

Sekami metai, mat, bus prezidento ir Kongreso rin
kimų metai, todėl prezidentas, matyt, galvojo taip: re
publikonai pasiūlys numažinti piliečiams taksus už pa
jamas, tai republikonai turės daugiau šansų laimėti 
rinkimus.

Šituo, tačiau, pasinaudojo demokratai. Atstovų bu
tui demokratai įteikė sumanymą, kad 1956 metais būtų 
sumažinti kiekvienam asmeniui po $20 taksų mokėjimą.

Demokratų vadovai galvoja taip, kaip republikonai: 
mes pasiūlysime, — mes turėsime didesnių progų 1956 
metais sakyti žmonėms, kad demokratai buvo tais gera- 
dėjais, kurie kiekvienam asmeniui palengvino po $20 
taksų mokėjimą.

Šis demokratų žygis nepatinka republikonams, ne
patinka ir pačiam prezidentui Eisenhoweriui. Prieš jį 
rėkia ir tūla turčių spauda. Jie sako: negalima, girdi, 
bus sumažinti žmonėms taksus dėl to, kad nesubalan
suojamas šalies biudžetas, dėl to, kad kasmetai šalis 
vis lenda į didesnes skolas.

Mums rodosi, jog demokratų pasiūlymas yra geras 
ir jis turėtų būti Kongreso priimtas.

Jei tik valdžia atsisakytų šaltojo karo politikos, tai 
išlaidos sumažėtų bilijonais dolerių ir biudžetą būtų 
galima subalansuoti net ir sumažinus kiekvienam asme
niui po $20 mokėjimą taksų.

Kongresinė komisija 15 
balsų prieš 10 užgyrė demo
kratų pasiūlymą sumažinti 
20-čia dolerių įeigų taksus 
1956 metams. Balsai pasi
dalino maždaug pagal par
ti jinę liniją. Tik vienap de
mokratas balsavo su repu- 

'blikonais ir vienas republi- 
konas — su demokratais.

Šis demokratų pasiūlymas 
gali laimėti Kongreso narių 
daugumą. Republikonai, ta
čiau, nusisprendė prieš jį 
kovoti. Jeigu Kongresas jį 
užgirtų, tai prez. Eisenho- 
weris žada jį vetuoti-atmes- 
ti. '

Su šiuo pasiūlymu demo
kratai, aišku, pastatė repu- 
blikonus į keblią poziciją. 
Visą laiką žadėję taksus 

I numažinti, dabar dar sykį 
republikonai pasirodytų esą 
aukštų taksų palaikytojais 
ir savo pažadų neištesėto- 
jais.

ATRODO, JOG TAI BLOFAS
' PASTAROMIS DIENOMIS iš Taipei, Formozos, vis 
dažniau ir daugiau skelbiama apie čiang kaišekininkų

“LAISVAJAME PASAULY”
GRAIKIJOS CIVILINIO KARO metu (1946-1949), 

sakoma, apie 40,000 jaunesnio amžiaus graikų buvo iš
gabenti arba patys pabėgo į kaimyniškas šalis: į Bulga
riją, į Čechoslovakiją, į Vengriją, į Rumuniją, į Jugo-J 
alaviją. Buvo sakyta, būk tuos žmones (ypatingai jau- 
namečius) komunistai prievarta išgabeno.

Mes iš tikrųjų nežinome, kaip ten buvo. Užtenka 
priminti tai, kad pastaruoju laiku pradėta tie žmonės 
grąžinti’ Graikijon.

Savaitraštis Time Magazine žymi, kad jau apie 3,- 
600 tokių graikų tapo sugrąžinti. Ką jie sugrįžę randa? 
Sūgrįžusieii atsiduria baision būklėn: nėra darbo, nėra 
jiems butų, nėra jiems iš ko gyventi. Kai kurie sugrį
žusių jų yra gerokai prasilavinę, pramokyti, supažindinti 
^ įvairiomis profesijomis (amatais). Deja, jie neturi 
!$ą dirbti! Jie skursta ir skursta baisiai.

Kai kurie sugrįžusiųjų parsivežė namon įvairių dar
biu įrankių—net ir siuvamųjų mašinų. Ką su tais įran
kiais jie daro? Gal duoną užsidirba? Ne, jie to pa
daryti negali, todėl tūli jų įrankius parduoda ir iš gautų 
pinigų kol kas minta.

Tūli sugrįžusiųjų nori grįžti atgal į tas šalis, kuriose 
|fe p/aleido metų eilę—į liaudiškas respublikas.
.-/• Atėnų valdžia tuo susirūpinusi ir bando visą kaltę 
sumesti prie komunistij durų. Girdi, tarp grįžtančiųjų 
esą “komunistų agentų,” kurie kelią neramumus.

Premjero Papagoso valdžia, galimas daiktas, neuž
ilgo pradės “neramuolius” kišti į kalėjimus.
:• ' Tokią dalią susilaukė tie, kurie grįžo į “laisvąjį pa- 
>au)į,” į savo gimtąjį kraštą, valdomą saujelės išnau
dotojų! / /

9 puik—Laisvė (Liberty)- šeštad., vasario (Feb.) 26, 1935

Tiesa,- republikonai gali 
pasigirti, kad jie 1954 ir 
1955 metams taksus žymiai 
sumažino.

Bet kam jie sumažino? 
K o r p o racijoms, milijonie
riams ir kitiems turtin
giems žmonėms. Paprastie
ji žmonės pasiliko apkrauti 
tais pačiais taksais.

Dabar, kuomet yra pa
siūlyta numažinti taksus ir 
tiems, kurie turi mažas įei- 
gas, republikonai piestu 
stoja.

Tai gali jiems žymiai pa
kenkti 1956 metų rinkimuo
se. Jie turės ką nors iš
kepti, kad balsuotojus savo 
pusėn patraukti.

dažniau ir daugiau skelbiama apie čiang kaišekininkų Otis Elevator Co., Yon- 
didvyriškumus. Girdi, tą ir tą. dieną buvo nuskandinta ’ kers, N. Y., darbininkai 

dauguma balsų priėmė 
kompanijos pasiūlymą ga-1 
mybos išlaidoms mažintį. O 
tai reiškia, kad jie sutiko 
apsikapoti algas (gal netie
sioginiai), sumažinti ap- 
draudų ir pensijų išmokėji
mus ir apsikrauti sunkesnė
mis darbo atsakomybėmis.

Gudriai manievruodama, 
net žadėdama savo firmą 
iškelti į pietines valstijas, 
kompanija atsiekė tai, ko 
ji norėjo. Atrodo, kad uni
jos vadovybė padėjo kom
panijai pravesti tą gudrų 
planą.

Nepraeis daug laiko, kai 
darbininkai pajus dar di
desnį kompanijos spaudimą. 
Gal tada jie pasimokys, kaip 
iš panašaus elgesio pasimo? 
kino So. Bend, Ind., auto
mobilių išdirbystės darbi
ninkai? Kai juos antru sy
kiu automobilių firma pra
dėjo spausti, tada veik vien
balsiai darbininkai ir uni
jos vadai bendrai atmetė 
kompanijos pasiūlymą.

tiek ir tiek Kinijos Liaudies Respublikos laivų, o kitą 
dieną ir vėl tiek ir tiek

Be kitko, Čiang Kai-šeko žinių agentūra skelbia, 
būk du submarinus, priklausančius Kinijos Liaudies 
Respublikai, Čiango bombonešiai nuskandinę.

Mums atrodo, jog Čiang Kai-šekas čia meluoja, kaip 
jis melavo kadaise, kuomet Kinijos liaudis jį vijo “šu- 
nims šėko piauti.” Tuomet, atsimename, nuolat ir nuo
lat buvo skelbiama, kiek čiang kaišekininkai laimėję, kiek 
jie išmušė liaudiečių, kiek jie atsiėmė iš liaudiečių teri
torijos. Ir tasai blofas buvo pakartbjamai skelbiamas, 
kad žmonės pradėjo juokus iš tokių “žinių” krėsti. Tuo
met, kada Čiang Kai-šeko klika buvo visiškai išvyta iš 
Kinijos sausžemio, .net ir akliausias Čiango pasekėjas su
prato, kad visi tie pasigyrimai buvo vienas didžiulis re
akcininko melas.

Mums atrodo, kad Čiang Kai-šekas dabar kartoja 
tokius pačius blofus.

Indijos prezidentas Ra
jendra Prasad, atidaryda
mas parlamentą, pasakė tai * 
ką pirmiau yra pareiškęs 
premjeras Nehru, kad For- 
moza yra nedaloma Kinijos 
teritorija. Jis taipgi nuro
dė, kad Indija visada ir vi
sur parems Kinijos pusę už 
Formozos išlaisvinimą. Bet 
jis mano, kad reikėtų dery
bomis šį klausimą išrišti.

Anglijos Darbo Partijos 
vadas Wilsonas pasiūlė ge
riausią planą: išdeportuoti 
Čiang Kai-š.eką į Elenos 
salą, kurioje seniau^ buvo iš
tremtas Francijos diktato
rius Napoleonas ir ten jis 
pasimirė.

Wilsonas taipgi siūlo, kad 
Jungtinių Valstijų Septin
tasis laivynas, kuris, dabar 
saugo čiang Kai-šeką For-, 
mozoje, galėtų nusivežti:

Čiang Kai-šeką į Elenos sa
lą ir ten jį saugoti.

Kinija skelbia, kad pabai
goje antrųjų penkerių pla
no metų (1962 metais) jau 
galės užauginti iki 275 mili
jonų metriškų tonų grūdui 
Šiuo metu ji išaugina iki 
170 milijonų tonų.

Manoma tai pasiekti ko
lektyvizacijos ir mechaniza
cijos pagalba. Tuo metu 
beveik 100 procentų žemės 
ūkiai bus apibendrinti ir 
reikiama mašinerija aprū-

Ilgus šimtmečius Kinijos 
žmonės badavę, kasmet mi
lijonais iš bado mirę, dabar, 
prie liaudiškos vyriausybės 
vadovybės, smarkiai žengia 
pirmyn, šimtmečiais atsi
likusi šalis netrukus pasi
vys pirmaeiles valstybes. .

Louisville, Ky., gyvento
jas Carl Braden nuteistas i 
.15 metu kalėjimo. Jeigu Į 
apeliuodamas nori išeiti iš 
kalėjimo, tai teisėjas pasky
rė $40,000 kaucijos, kokios 
jis niekaip negali sukelti. 
Taipgi jo žmona Anne da
bar teisiama.

Jiedu apkaltinti todėl, 
kad savo namą drįso par
duoti negrų šeimai “tik 
baltiesiems” restriktuotoje 
vietoje. Kai nauji savinim 
kai atsikėlė ten gyventi, 
klaniečiai sukėlė riaušes, iš
daužė namą, apmušė žmo
nes. Bet nei vienas mušei- 

' ka nebuvo areštuotas.
Dabar už rasineą riaušes 

.turi eiti kalėjiman niekuo 
nekalti-žmanėsf Tai tokia 
“demokratija” Kentucky 
valstijoje! Grikis

rytą 
Vik- 

66 
ilgai 

už-

Kenosha, Wis.
Mirė Viktoras Kasiulis

Vasario 5 d. anksti 
Kenosha ligoninėje mirė 
toras Kasiulis; • '• sulaukęs 
metu mžiaus. Velio'nis 
sirgo ir pagaliau amžinai 
migo.

Kasiulis gimė Lietuvoje 
rugsėjo 16 d., 1888 m. J Ke
nosha atvyko 1905 metais. 
Dirbo Simons kompanijai 45 
metus ir tik metus išgyveno 
be darbo. Buvo narys Federal 
Labor Union, Local 18466, 
prie vietinės LDS kuopos ir 
prie Lietuvių Politinio Klubo.

Velionio* giminių liko žmo
na Anna, po tėvais Puidokas, 
kurią velionis vedė geg. “"17 
d., 1914 m., brolis Juozas ir 
sesuo Elena Lietuvoje, ir.sę- 
suo Mary Pažarskas, Chica
go j e.

Lai būha lengva velioniui 
Kasiuliai ilsėtis šios šalies že
melėje.

Mirė Jonas Juškauskas

Vasario 9 d. savo namuose 
mirė Jonas Juškauskas, Rt. 
2, Union Grove, Wis., sulau
kęs 74 metų amžiaus.

Velionis. gimė Lietuvoje 
rugpjūčio 18 d., 1880 m. Ilgus 
metus gyveno Chicagoje. Į U- 
nion Grove atsikraustė tik še- 
šius mėnesius atgal,
vieną seserį Evą Osilius, 
me miestelyje.

SJegeriutė išvyko j 
Las Vegas

Leona Schlager (šlegeriu- 
iė), lankiusi Mary D. Brad
ford aukštosios mokyklos dra
matišką kursą, išvyko į Ka
liforniją ir Hollywoo.de pasi
rašė reikiamus dukumentus 
(kontraktą) dainuoti Royal 
Nevada viešbutyje, Las Vegas, 
kur ir apsigyvens.

Kenoshoje-ji gyveno po ad
resu 7312 2th Avė. Savo kar
jerą pradėjo dainuodama 
puošniame Chez Paree restau- 
rane, Chicago j 
vada pasirašė 
savaičių.

Paliko
.šia-

Su Royal Ne^ 
kontraktą 16

Kenoshietis

A. Vaivutskas

Apie Urugvajaus lietuvius
joms, apsaugoti streiklau
žiams, ir neretai patiems 
kareiviams tenka eiti 
streiklaužiauti.

Urugvajuje, kaip ir ki
tuose Petų Amerikos kraš
tuose, stengiasi išplėsti sa
vo įtaką Amerikos imperi
alistai, kurie įžūliai kišasi į 
šalies vidaus reikalus.

Tarsi rykliai prie pat 
Montevideo miesto stūkso 
“Swifto” ir “Armouro” mė
sos įmonės. Tai du užsie
nio imperialistų židiniai, 
kaip piktažaizdės pūliuo
jantieji ant tos nedidelės 
tautos kūno. Amerikos mo
nopolijos smukdo vietinę 
pramonę, varžo Urugvajaus 
eksportą, didina muito mo
kesčius, šalyje sukelia vis 
didesnį nedarbą. Tą patį 
galima pasakyti ir apie ša
lies politinį bei kultūrinį gy
venimą —• visur ryškiai ma
tomas Wall stryto kišima
sis, kėsinimasis prieš nacio
nalinę nepriklausomybę bei 
valstybinį suverenumą.

Apie 3,000 lietuvių
Urugvajuje gyvena apie 

tris tūkstančius lietuvių. 
Dauguma dirba mėsos kom
binatuose, kiti — vilnų san
dėliuose,- namų statybose, 
alaus daryklose, baldų dirb
tuvėse, siuvyklose. Iš lietu
vių tarpo jaunuolių, baigu
sių universitetą, man Uru
gvajuje neteko matyti.

Urugvajuje esu gyvenęs 
penkiolika metų. Neseniai, 
palikęs 'jos sostinę Monte
video, sugrįžau į Lietuvą, 
į kurią veržiaus ilgus me
tus.

Graži ir’ turtinga yra 
Urugvajaus gamta. Bet, 
kaip ir visur, tose šalyse, 
kur viešpatauja kapitalas, 
darbo žmonės gyvena sun
kiai.

Natūralinėse beribėse, ga
nyklose, beveik visiškai be 

. žmogaus priežiūros, veisiasi 
daugiatūkstantinės raguo
čių bandos. Tačiau, kaip 
bebūtų keista, Urugvajaus 
periferijose, net ten, kur 
tarpsta gyvulininkystė, dar
bo valstiečiams tenka ma
žiausia mėsos valgyti. Ne 
kiek negeriau iv mieste. Ge
riausią jautieną, veršieną, 
avieną išveža užsienio mo
nopolijos, o vidaus rinkoje 
mėsos kaina labai aukšta 
ir sunkiai teprįeinama dar
bo žmogui.

Mačiau skurdų bežemių 
valstiečių (o bežemių—dau
guma) gyvenimą šalies gi
lumoje. Dažniausiai prieš 
akįs atsiveria toks reginys: 
ne per toliausiai nuo kurio 
nors didžiulio dvaro, susi
metę į krūvą, dunkso ne
paprastai skurdžios išvaiz
dos moliu drėbtos arba iš 
senos skardos gabaliukų su
remtos lūšnos. Tokios vie
tovės ten vadinamos “pu
eblos de ratas” (žiurkių 
miesteliai).

Urugvajiečiai dori, nuo
širdūs, draugiški žmonės. 
Valdančiosioms klasėms 
sunkiai tepavyksta sukurs
tyti liaudyje šovinistines 
nuotaikas prieš imigran
tus, ir mes, svetimšaliai, ga
ma greit draugiškai susigy* 
venome su urugvajiečiais 
tiek buityje, tiek ir kovoje 
prieš kapitalistų išnaudoji
mą, kuri čia yra gan pla
čiai išsivysčiusi.

Bažnyčia nuo valstybes 
atskirta

Urugvajaus liaudies ko
vos dėka bažnyčia atskirta 
nuo valstybės. Tačiau tai 
nereiškia, kad ten dvasiški- 
įa nesistengia nuodyti jau
nimo sąmonę religiniais 
prietarais. Anaiptol. Ji stei
gia savo gimnazijas, ama
tų mokyklas, visokius in
ternatus, braunasi į darbi
ninkų profesines sąjungas, 
kišasi į vidaus politiką. Bet 
vis dėlto Urugvajuje Va
tikano agentūra neturi la
bai didelės įtakos;

Tos pačios kovos dėka 
Komunistų partija Urugva
juje — legali. Kas ketveri 
metai įvykstančiuose šalyje 
rinkiniuose kompartija iš-* 
stato zsavo kandidatus į 
parlamentą. Antrojo pa
saulinio karo metais kom
partija turėjo 5 savo atsto
vus deputatų rūmuose, 1 — 
senate ir 2 — miesto savi
valdoje. Tai vieninteliai 
darbo atstovai. Nors jie 
sudaro mažumą, tačiau vi
sada išreiškia liaudies va
lią ir balsą.

Inteligentijos tarpe uru
gvajiečių tūuta turi tokius 
pažangiuosius savo atsto
vus, kaip rašytojus Chesu- 
aldo, Enrike Amorim, Al
fredo D. Gravina, R. Aris- 
mendi, dailininką J, A. Su
arez, skulptorių A. Gonza
lez, eilę žurnalistų, aktorių, 
muzikų.

Urugvajuje nėra privalo
mos karinės tarnybos. Jo 
samdoma kariuomenė labai 
dažnai panaudojama poli
cinėms pareigoms —- išvai
kyti darbininkų priešimpe- 
rialistinėmš; d e mp n straci- Na, o ką gi da-

Į šią šalį lietuviai, varo
mi skurdo ir vargo iš savo 
tėvynės Lietuvos, kurioje 
tada šeimininkavo išnaudo
tojai, pradėjo imigruoti 
maždaug 1927-1929 metaisJ 
Tuo metu į Urugvajų atvy-' 
kusieji lietuviai darbinin
kai iš pat pirmųjų dienų 
pateko į bedarbiu bei pu
siau bedarbių minias. Man 
teko išgirsti daugybę siau
bą keliančių pasipasakoji-. 
mų, kaip lietuviai emigran
tai sunkiai pergyveno tuos 
krizės metus. Mieste ne
gaudami darbo pėsti iške
liaudavo į tolimus provinci
jos užkampius ir ten dva
rininkams siūlė ’savo pigią 
darbo jėgą. Neretai, dar
bo ieškodami jie nuklysda
vo į Braziliją, Argentiną. 
Bet visur rasdavo tą patį: 
nedarbą ir skurdą: ne, nė 
už dyką tu man nereikalin
gas...

Spauda
Jau tuomet Urugvajuje 

ėmė reikštis lietuvių pa
žangiosios veiklos pradai. 
Čia nemaža įtakos turėjo 
kaimyninėje Argen t i n o j e 
veikusios pažangiosios lie
tuvių o r g a n i z acijos, jau 
1927 m. leidusios savaitraš
tį “Rytojus.” Sekdami‘ar
gentiniečių pavyzdžiu, Uru
gvajaus lietuviai irgi steigė 
teatro mėgėjų ratelius, cho
rus, statė pažangiųjų dra
maturgų veikalus (Čechovo, 
Vargšo - Laucevičiaus, S. 

, Čiurlionienės). Pirmosios 
saviveiklos užuomazgos dir-

(Tąsa 4—tame puslap.)

Nervai ir sąjudžiai--3
J. J. Karkiančius, M. D.

ryt tuojau po tokio audrin
go susikirtimo, kai tu pri- 
sivertei susivaldyt? Jei tik 
paranku, stokisy ir eik laų* 
k ū n. - Eik pasivaikščiot, 
duok savo raumenims, pasi- 
miklint. Eik greit, skubiai 
Apibėk keliolika gatvių. 
Tuo būdu- tavo raumenys 
sueikvos antjnkstinius hor
monus, ir tai bus sveikiau 
ir širdžiai, ir kraujagys
lėms, ir viduriams, ir vi
siems galams.

Ir tuo tarpu prablaivyk ir 
savo mintis ir nuotaiką. Iš
mesk iš galvos ir krūtinės 
pyktį, pagiežą. Perkratyk 
to nelemto įvykio užsimez
gimą. Kritiškai pažvelk į 
savo poelgį, ir pamatysi, 
kad čia būta ir tavo kaltės. 
Kaitink save labiau, negu 
kitą. Ir tau geriau pasi
darys. Tu atlyši, atsileisi, 
prasiblaivys!

Jei tuoj po kivirčo išeit 
oran negali, tai bent gerai 
pasiraivyk, pasiraižyk, kad 
ir sėdėdamas, raumenis pra- 
tampvk. Pakvėpuok giliai 
kelioliką kartų — pilvu, ai-

Tai kas gi daryt, kad 
žmogui mažiau žalos pasi
liktų is šitokių jausminių 
audi;ų? ' j į

Vienąs dalykas — ir la
bai esmingas, pagrindinis 
dalykas, tai kad tu išvysty- 
tum sau sveiką normalią fi-1 
losofiją, pakeistum savo 
dvasinį gyvenimą, savo nu
sistatymą, nuotaiką ir tūlų 
dalykų požiūrį. Kada tik ir 
kiek tik galėdamas, šalin
kis, vęnk bergždžių vaidų, 
kivirčų, sumažink savimonę 
(“self-consciousness”), su
tramdyk savo “ego,” savo 
asmeninį pasipūtimą. Būk 
žmoniškesnis, humaniškes
nis, nuolaidesnis, sukalba
mesnis.

Duok kitam išsikalbėt, 
pareikšt savo nuoskaudas, 
atjausk jas, bandyk jas su
mažini. Kai būsi geresnis 
savo artimui, kai daugiau 
jam jausi ir rodysi palan
kumo, užuojautos ir nau
dos, tu ir pats rasi tame 
džiaugsmą ir pasitenkini
mą, Bandyk dalykus žvelgt 
ne tik iš savo taškaregio, 
bet ir iš savo artimo. Būk j afragma: tai sulygins ir Su- 
šaltesnis, pakantesnis, tole- 
rantesnis. Nežemink ir ne- 
niekint savo artimo, vien 
tik dėl to, kad jis mažiau 
turį mokslo ar prastesni tu
ri darbą ar kambarį. Atsi
mink, kad jis^gaUneturėjc 
tiek progų ir galimybių 
prasisiekt, daugiau turėjo 
kliūčių ir skerspainių. Tai 
tu jam geriau padėk suma
žini ar pergalei kliūtis. Iš
aiškink jam būtinus daly
kus, kaip jie tikrenybėj yra, 
onetaip, kaip jam galvon 
pumpavo ir pumpavo radi
jas, televizija, geltonlapiai 
ir visokia kitokia priešiško
ji propaganda.

Nelengvas tai darbas, bet 
koks jis naudingas — ir ta
vo artimui ir tau pačiam! 
Kai padidės skaičius susi
pratusių jų ir mąstančiųjų, 
daug bus geriau gyvent ir 
veikt.

Gerai.

ramins įsibėgėjusią širdį.
Apie tuos galingus ant- 

inkstiniu liaukų žievės hor
monus. Tie judintojai labai 
naudingi visam organizmui. 
Tik kai jų išsisunkia per
daug, jie pasidaro žalingi. 
Tiesą sakius, veiklios ir 
sveikos aninkstinės liaukos 
palaiko žmogaus energiją ir 
darbingumą. Tie žievės hor
monai paragina k e penas 
į leis t i kraują daugiau to 
energijos gamintojo gliko
geno — kraujo cukraus, o 
glikogeno visuomet reikia 
visam organizmui, ne tik 
raumenims. Kai glikogeno 
pasidaro permažai, tada 
pasijunti priilsęs, nuvargęs 
ir nervingas, nekantrus. 
Glikogeno gauname^ dau
giausia iš angliavandzių^— 
saldžių daiktų, krakmolų, 
miltinių valgių.

Bus daugiau apie nervus 
ir sąjūdžius.

Hollywoo.de
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J. Tornau apie lietuvių literatūrą, 
šiemet leidžiamą Lietuvoje

MENO VEIKLOJE
CENTRO ATSIKREIPIMAS

Lietuvių Meno Sąjungos Centras iš
siuntė atsikreipimą į įvairias organiza
cijas, kuopas, meno saviveiklos grupes 
ir kitus. Kai skaitysite šias eilutes, jū
sų organizacijų, vienetų arba kuopų se
kretoriai jau bus tą laišką gavę. LMS 
tame laiške atsikreipia Į lietuvių visuo
menę keliais reikalais.

Visų pirmiausia v— tik maža dalis pa
žangių organizacijų kuopų priklauso 
prie LMS. Kai kurios priklauso, bet 
užvilkino su narystės duoklėmis, kitos 
niekad nepriklausė. Tas pats su pavie
niais :ę LMS turi kelias-dešimt apsimo
kėjusių pavieniii narių, kurie, panašiai 
kaip vienetai, moka penkinę metams.

Reikia pasakyti, kad' tai yra nenor- 
mališka padėtis, kuri lengvai galėtų bū
ti pataisyta. Kad be meninės veiklos 
mūsų visas judėjimai būtų kaip kūnas 
be sielos,mes visi gerai žinome. Mūsų 
visi parengimai būtų visai ne tas, kas 
dabar, jeigu juose mūsų chorai ir sce
nos grupės nepatiektų meniškų progra
mų. Kaip sakyta, apie tai nei kalbėti 
nereikia, mes ta visi žinome.' ’ 4.

Bet, kad mūsų meno veiklos grupės 
gyvai veiktų, mums nuolat reikia nau
jų kūrinių, naujų dainų, naujų muzikos 
numerių, naujų scenos veikalų. Mums 
reikia ko daugiau lavinimosi pačiose 
m*eno saviveiklos grupėse. Tam ir yra 
LMS, Lietuvių Meno Sąjunga. •

LMS tokiu būdu yra ne “dar viena or
ganizacija”, bet “organizacijų organi
zacija”, centras-leidykla, kurio egzista
vimu turėtų rūpintis visi pažangūs lie
tuviai, kokiose -kitose organizacijose jie 
nesidfarbuotų.

Nėra mažiausios priežasties, kodėl 
kiekviena pažangi kuopa nepriklausytų 

x prie LMS.
Dabar — pavienių narių klausimas. 

Jau ilgokas laikas, kaip prie LMS pri
klauso keliasdešimt pavienių narių, ke
liasdešimt žmonių, kurie kada tai buvo 
verbuoti i LMS ir tradiciniai liko na
riais. Bet yra šimtai ir šimtai meno en
tuziastų, kurie galėtų ir norėtų įstoti į 
LMS pavieniais nariais.

Tokio nario metinė duoklė yra penki 
doleriai. Toks narys gautų visus LMS 
leidinius, visai panašiai kaip vienetai, 

.kas reiškia, kad būtų geriau susipažinęs 
su tuom, kas dedasi mūsų saviveikloje, 
būtų geriau informuotas, kitaip sakant, 
būtų meninės saviveiklos aktyvistu.

Šimtai ir šimtai galėtų ir turėtų tap
ti LMS nariais, o dar daugiau galėtų 
tapti nariais rėmėjais. Narys rėmėjas 
iųoka po $2 metams.

LMS Centras planuoja artimoje atei
tyje paskelbti narių verbavimo vajų. 
Jau buvo pasiūlytas ir šūkis: “Tūkstan
tis LMS narių lietuviško liaudies meno 
labui!” Po tuo ar kitu sloganu vajus 
bus pradėtas. Jeigu LMS gautų savo 
nariais bent daugumą tų pažangių lie
tuvių, kurie mūsų meno veikla domauja- 
si, LMS veikimas nepalyginamai pagy
vėtų: mes galėtum išleisti bent trigubai 

,■ daugiau scenos veikalų ir muzikalių kū
rinių, mes gal galėtume kiek atlyginti 
mūsų rašytojams ir kompozitoriams, 
kaip tai daroma kitų srovių leidyklose, 

Y . mes paskatintume prie gausesnės Jkūry- 
f bos, nes galėtume laiks nuo laiko ’išsiųs

ti organizatorių, kad paskantinti veiki
mą, kur jis užsnūdęs ir atgaivinti, kur

* jis miręs.
Bet šiuo tarpu, vajui dar neprasidė

jus, pradėkime jį patys: prisidėkime 
prie LMS nelaukdami raginimo. Taipgi 

• tie, kurie jau nariai, pasimokėkite duok
lę. faktas, kad Centras persikėlė iš 
vienos vietos į kitą, kad tokiu būdu su
gaišinta nemažai laiko, privedė prie to, 
kad bent šiuo momentu pilnai užsimokė
jusių narių skaičius visai nedidelis. Tuo

3 mul.-LaiįvS (Liberty) - šeštad., vasario

tarpu mes jau rengiame eilę veikalų, 
kuri-e išeis iš spaudos, ir nariai, seni bei 
nauji, turėtų nelaukiant prisiųsti savo 
duokles, kad galėtume gauti leidinius, 
kad įgalintume mums naujus leisti.

VEIKA LA 1 SPA ŪDOJE
Andriaus Skripkos komedija “Pra

švilpta Laimė”, kurią leidžia LMS Cen
tras, baigiama spausdinti. Jau perskai
tytos paskutinės korektos ir netrukus 
nariai galės tuo veikalu naudotis. Be
je, kuomet New Yorko Lietuvių Liau
dies Teatras ateinantį mėnesį išvyks 
gastrolėms į kokį pustuzinį miestų su 
ta komedija, jie su savimi turės ir par
davimui kopijas “Prašvilptos Laimės”.

Įsigykite, gero skaitymo mėgėjai, tą 
scenos veikalą, nes jūs mėgsite ji skai
tyti, lygiai kaip matyti scenoje.

Taipgi jau baigiamas ruošti spaudai 
rinkinys dialogų ir monologų. Į rinki
nį įeis keli .J. Juškos dialogai, J. Klimo 
dialogas, trumpas Edvardo Jokubkos 
vaizdelis “šešėlis” ir kiti trumpi scenos 
veikalai.

VEIKALAI FESTIVALIUI
Rytinių valstijų festivalis, kuris įvyks 

geguž. 14 ir 15 dienomis New Yorko Lie
tuvių Kultūriniame Centre, jau prade
da įgyti konkretiškesnę išvaizdą. Ant
rosios apskrities LMS vienetai jau smar
kiai ruošiasi festivaliui, bet kol kas dar 
neskelbia, kokie šedevrai ten bus iškepti. 
Trečiojoje apskrityje < dalis programos 
jau paskelbta: New Yorko “Aidas” pa
tieks Šimkaus “Nugrimzdusį Dvarą”, 
kurį išpildys moterų chorai ir solistas 
lešmonta, o Newarko “Sietynas” patieks 
ištraukas iš “Bailaus Daktaro”, su LMS 
iždininku T. Kaškiaučium paties dakta
ro rolėje.

Beje, festivalio rengėjai, rodosi, taria
si pakviesti ką nors specialiai iš Chica- 
gos, sakysime, kokią nors vadovaujančią 
solistę arba duetą. Bendrai kalbant visi 
kviečiami dalyvauti iš visur, jei tik tu
rite noro 'ir galimybių atvažiuoti.

LMS Sekretorė

Neiškarto
Neiškarto jūra kietas uolas sudaužo, 
Atkaklioje kovoje daug bangų sudūžta;
Neiškarto upės savo ledus sulaužo, 
Pavasario saulėj ir tvanuos jie sulūžta.
Neiškarto ateina nauja gadynė,
Nors žmonija, kaip jūra, amžinai 

siūbuoja;
Neiškarto pakilo ir mūsų tėvynė,
Nors gyvenimas naujas ten dabar 

bujoja.
Neiškarto pasaulis nugalėjo marą,
Kuris siaubingai daug žmonių kapuos 

nuvarė;
Neiškarto tautos panaikins karą,
Nors paliaubas darbo žmones jau padarė.

Spaliūnas

L M S
Pavasario
Festivalis

Rengia LMS Antros ir trecios
, apsk. komitetai po centro globa
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Lietuvių Kultūriniame Centre 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

(Feb.) 26, 1955

Lietuvos Valstybinės grožinės literatū
ros leidyklos vyriausias redaktorius J. 
Tornau rašo Lietuvos spaudoje apie tai, 
kas šiemet yra leidžiama grožinės litera
tūros srityje. Jis žymi:

“Tarybiniai žmonės, pasitikdami Ant
rąjį tarybinių rašytojų suvažiavimą, ap
žvelgia kelią, kurį mūsų literatūra pra
ėjo per 20 metų — po Pirmojo visasą
junginio rašytojų suvažiavimo. Tarybi
nė lietuvių literatūra yra daug jaunes
nė, jai mažiau metų, negu laikotarpiui, 
kuris praėjo tarp dviejų suvažiavimų. 
Jai iš viso tik penkioliktieji gyvenimo 
metai, bet ir per šį neilgą laiką ji žymiai 
išaugo ir sustiprėjo. Ypatingai pokari
nis dešimtmetis buvo vaisingas mūsų li
teratūrai. Tai vaizdžiai parodo ir kny
gų išleidimas.

“Palyginimui paimkime 1939 metus. 
Lietuvių rašytojų kūrinių tais metais iš
leista 130,000 egz. Tuo tarpu šiandieni
nėje Lietuvoje per vienerius metus, sa
kysime per 1952 m., išleista 1,068,000 
egz., tai yra — aštuonis kartu daugiau, 
negu 1939 metais. O per pastaruosius 

* metus tas skaičius vis auga.
z

“Iš viso pokariniais metais buvo išlei
sta apie 16 milijonų grožinės originalios 
ir verstinės literatūros knygų. Iš jų 
1945 m. — 314,000 egzempliorių, o jau 
1952 motais — 2,119,000.

“Tarybinės santvarkos metais knyga 
Lietuvoje tapo masinė, ji įėjo į kasdie
ninę darbininkų, kolūkiečių ir inteligen
tų buitį. Gausus, vis augantis knygynų, 
bibliotekų, kultūros-švietimo įstaigų 
tinklas padarė tarybinę knygą plačiai 
prieinamą. kiekvienam žmogui.

“Plačiųjų skaitytojų masių simpatijas 
užkariavo plačiai žinomi A. Vienuolio,
I. Simonaitytės, A. Guzeviciaus, T. Til
vyčio, E’ Mieželaičio, V. Valsiūniėnės,
J. Dovydaičio, H. Korsakienės nauji 
stambūs prozos ir poezijos kūriniai. Ne 
kartą buvo ’išleistos A. Venclovos, V. • 
Mykolaičio-Putino, K. Korsako, J. Bal-

. tusioj Ji širn^u^JJt Avyžiaus knygos.
“Be jauJŠėjusių ir artimiausiomis die

nomis išeinančių knygų, verta paminėti ’ 
svarbesniuosius kūrinius, kuriuos šiuo' 
metu ruošia spaudai mūsų rašytojai. A. 
Vienuolis parašė dalį savo atsiminimų 
ir rašo naują romaną, kuriame bus pa
rodytas tolesnis likimas žmonių, jau ži
nomų skaitytojams iš “Puodžiūnkie- 
mio”. T. Simonaitytė pateiks sekančiais 
metais naują didelį romaną iš Klaipė
dos krašto gyvenimo — “Vilius Kara
lius”.

“Spaudoje jau buvo minėta, kad V. 
Mykolaitis-Putinas baigia istorinio ro
mano “Sukilėliai” pirmąją dalį, kurią 
tikimės išleisti 1955 metais. Stambią 
apsakymų ir apysakų knygą “Parduotos 
vasaros” baigia J. Baltušis. A. Gudai- 
tis-Guzevičius užbaigė “Brolių” ketvir
tą ir paskutinę dalį. V. Valsiūnienė pa
rašė romaną apie tarybinę studentiją — 
“Keliai keleliai”. H. Korsakienė baigia 
ruošti spaudai savo apysaką “Gyveni- 
man išėjus”. Šiuo metu “Pergalės” žur
nale pradėtas spausdinti M. Sluckio ro
manas “Geri namai”. FGA auklėtinius 
vaizduoja A. Bauža apysakoje “Seniū
nas”.

“Rašytojas V. Žilionis perdirba savo 
romaną “Būdviečių mokykla”, išėjusį 
dar prieš karą. Greitu laiku iš spaudos 
išeis pažangaus amerikiečio lietuvių ra
šytojo R. Mizaros romanas “Povilas 
Jurka”, pasakojantis apie gyvenimą A- 
merikoje. Kitas jo romanas — “Mortos 
Vilkienės divorsas” taip pat ruošiamas 
spaudai.

“Didesnius prozos kūrinius rašo J. 
Dovydaitis, A. Baltrūnas, V. Sirijos Gi
ra ir eilė kitų. Sekančiais metais savo 
apsakymų knygas numato išleisti J. Do
vydaitis, K. Marukas, A. Pocius. '

“Iš poezijos paminėtina VI. Mazūriū- 
no naujų eilėraščių knyga, o taip pat J. 
Marcinkevičiaus, A. Baltakio, V.' Rudo
ko, V. Šulcaitės pirmieji rinkiniai. Nau
jus eilėraščius spaudai ruošia V. Reime- 
ris ir kiti poetai,

“Neseniai išėjo Tarybų Sąjungos did-
• vyrio B. Urbonavičiaus atsiminimai iš 

partizaninių kovų karo metais “Liau
dies keršytojai”. Knygynuose netrukus 
pasirodys ir išėjusi V. Vildžiūno to pat 
laikotarpio atsiminimų knygą — Aukš-

/ taitijos kalvose”. Naują knygą apie ko
vas karo frontuose rašo J. Marcijaus-

• kas. Numatoma išleisti ir kitų autorių 

atsiminimų knygas apie partizanines 
kovas.

“Pažymėtina, kad visa eilė mūsų se
nesniosios kartos rašytojų ruošia savo 
rinktinių kūrinių knygas. Bus išleistos 
S. Čiurlionienės pjesės, prozos, kūriniai 
ir poemos tautosakos motyvais, P. Vai
čiūno dramos ir poezijos, Jovaro eilėraš
čiai ir proza.

“Per pokarinį laikotarpį nuveiktas! di
delis dąrbas leidžiant žymesniųjų tary
binių lietuvių rašytojų raštų rinkinius. 
Sekančiais metais išėis paskutinis 
dvyliktasis P. Cvirkos Raštų tomas, pa\ 
ku tirtieji tomai. Po karo buvo išleisti S. 
Nėries Raštų du tomai, dabar pradeda
mas ruošti naujas pilnas poetės raštų 
rinkinys. Išėjo T. Tilvyčio Raštų trito
mio pirmieji du tomai. Trečiasis tomas 
išeis 1955 metais. Atiduodamas spaudai 
A. Venclovos Raštų tritomio pirmasis 
tomas. Pasirodys J. Marcinkevičiaus 
Raštų I ‘ir II tomai.

“Ką tik išėjo iš spaudos Lazdynų Pe
lėdos (S. Pšibiliauskienės ir M. Lastaus
kienės) Raštų pirmieji stambūs trys to
mai. Jų bus iš viso septyni ir visi liku
sieji išeis 1955 metais. J. Biliūno proza, 
poezija, literatūrinė kritika, publicisti
ka ir laiškai išspausdinti Raštų I ir II 
t. Tokio pilno šio rašytojo kūrinių rin
kinio iki šiol dar nebuvo išleista.

“Pradedamas nauja pilnas Žemaitės 
Raštų leidimas. Išeis I. Mickevčiaus- 
Kapsuko “Caro kalėjimuose”, atskiri S. 
Daukanto, Maironio, A. Fromo-Gužučio 
kūriniai.

“Ryšium su K. Donelaičio 175-osiomis 
mirties metinėmis 1955 metais vasario 
mėn. išeis jo “Metų” rankraščio (dvie
jų atrastųjų giesmių) .fotografuotinis 
leidinys. Gausiai dali. Jurkūno ilius
truoti “Metai” pasirodys sekančiais me
tais.

“Čia nepaminėtos knygos vaikams ir 
jaunimui, verstinė literatūra, literatū
rinė kritika, dramos kūriniai ii\kt. Jei. 
juos pridėti, susidarys tikrai gausi ir, 
graži biblioteka .nauju knygių kurias pa
ruošė Lietuvos literatūrinės ^pajėgos. 
Reikia, tikėtis, kad mūsų rašytojai pra
džiugins skaitytojų mases naujomis 
re i kšm i ngom is ’ knygom i s. ”

ANTANAS VENCLOVA

Talentinga lietuviu 
liaudies poete

Lietuvos visuomenė plačiai pažymėjo 
Salomėjos Nėries 50-ąsias gimimo meti
nes. Puikūs įžymiosios lietuvių poetės 
kūriniai žinomi ir brangūs visai tarybi
nei liaudžiai. Kūrybingas Nėries gyve
nimas yra liaudies interesams įkvepian
čio tarnavimo pavyzdys.

Salomėjai Nėriai, kaip ir daugeliui 
jos kartos lietuvių rašytojams, teko gy
venti ir dirbti didelių sukrėtimų perio
de. Vaikystėje ji pergyveno pirmąjį pa
saulinį karą. . Buržuazinės santvarkos 
sąlygose Nėris jau labai anksti susidu
ria su žiauria tuometinio gyvenimo tie
sa.

Salomėja Nėris su didžiausiu džiaugs
mu sutiko lietuvių liaudies išvadavimą 
3940 metais, kada 100-tūkstantinės dar
bininku masės su raudonomis vėliavomis 
išėjo į miestų gatves. Liaudis šventė 
naujo, laimingo gyvenimo pradžią.

Niekada neužmiršti tų įžymiųjų metų 
rugpiūčio mėnesio dienos, kada Lietuva 
buvo priimta į lygiateisių broliškų res
publikų šeimą. Mus, lietuvių Liaudies 
seimo pasiuntinius, džiaugsmingai suti
ko Maskvoje. Lietuvos pasiuntinių tar
pe buvo Petras Cvirka, Liudas Gira ir 
Salomėja Nėris. Su neperduodamu su
sijaudinimu ir pasididžiavimu poetė T. 
S.R.S. Aukščiausios Tarybos salėje pa
kilo į tribūną ir perskaitė savo poemą. 
Pirmą kartą jos balsą išgirdo visa šalis, 
s*

Tėvynės karas buvo tuo žaizdru, ku
rio ugnyje užsigrūdino tokios stiprios 
asmenybės, kokia buvo Nėris. Hitleriu 
nis antplūdis, atnešęs šaliai neišskai
čiuojamas nelaimes, buvo kiekvienam iš 
mūsų ir asmenine tragedija. Netekusi 
gimtosios pastogės, Salomėja Nėris kait
ros įkaitintais ir priešo apšaudomais ke- 
Įiais su kūdikiu ant rankų pėsčia ėjo į 
Rytus...

Nėries gyvenimas primena ryškų fa
kelą, kuris, labai gaila, degė neilgai.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Rumford, Me.
Prieš kiek laiko J. Nava- 

linskienė iš Binghamton, N1. 
Y., prašė, kad rumfordie- 
tis parašytų, ką jos jaunų die
nų drauges ir kaiminkos vei
kia dėl visuomenės labo..

Tiesa, rumfordietis nūra 
linkęs tokių dalykėlių klausti. 
Bet kartą įsidrąsinęs ir nucipt-i 
pinau pas Kaladzinskienę.-Te
beturinti labai gražius, bet 
“zajedlus” anūkus, Bob-4i? 
Carol McCannal. Senukė tik 
spėja bėgti paskui šaukdama: 
Bob, stop! Carol, don’t! Caroį 
stop! Tai amžinas darbas die
na iš diehos.

Ta pačia proga užsukau 
ir pas Kaulaitienę. Norėjau 
pakalbėti apie veikimą. Tik 
užminus, tuoj man savo bė
das pareiškia:

—Matai, turiu seną ir ga
gantį vyrą, kuris visaip dar 
grąsina. Jeigu aš jo gerai ne
prižiūrėsiu, tai jis,atsiėmęs 
divorsą, ženysis kokią seną 
bobą, kuri galėtų jam gauti 
pensiją. O aš jauna. Kur ga
liu dėtis? Turiu’ klausyti ir 
tylėti. C)t, tai užėjo laikai! 
Prieš 40 metų visi lakstė pas
kui “sweet sixteen.’’ Dabar 
jau sako: “Best 65 years old.” 
Jau1 pripažinta, kad degtinė 
ir moteris, juo senesnė, tuo 
daugiau įvertinama.
—Tai viena bėda. Kita bėda 

tokia: Prieš 5-ris metus ma
no jauniausias sūnus ėjo, ėj6 
čion Amerikoje visokias mo
kyklas. Na, dar užsimanė va
žiuoti į Paryžių į kokį ten šun* 
burnės universitetą stoti. . .

—O gal į Sorbonnės?
—Taigi, taigi, Į tą. Ten iš

buvo 3-jis metus, susirado 
kokią ten francūzaitę ir apši- 
ženijo. Dar negrįžo namo, bęt 
nuvažiavo į Netherlands,Y*iš 
ten į Vienną, Austriją. Kaip 

’rašo ir fotografijas atsiuntę, 
jie maišosi net po rusų zoną. 
iKaimyhai sako, <kad gali ru- 
•sbiJ pavogti. > • ' • < .

Aš ją suraminau, .kad tuomi 
nesirūpintų, nes čia mes dau
giau turime : žmogvagių. '.*0 
kas link marčios, taipgi nerei
kia rūpintis, gal ji mokės ang
liškai. O jeigu ne, pasveikins 
francūziškai: Bon jour, ma- 
dame! Galėsi atsakyti: Tres 
bien, Merei! Na, ir susišnekė
site. Noreika dėl to liūdėti. O 
gal ir gera mergaitė bus. Gal 
jinai jus vadins “mere.”

—Kaip ji gali mane vadinė
ti Marija, kad aš esu Kastan
cija ?

—tai ne Marija, prancūziš
kai mere yra motina.

—Ak, šitaip! Tiesa, nebsi- 
rūpinsiu dėl kalbos. Juk 
prancūzų kalba nėra kitokia. 
Aš m-isliju, kad ten ir pie
menės kalba prancūziškai 
taip, kaip pas mus lietuviškai.

Paklausiau apie veikimą dėl 
visuomenės labo. Gavau atsa
kymą :

—Tamsta gal esi girdėjęs 
pasaką apie profesorių, 4 ak
lus studentus ir dramblį (slo- 
nių). Jį apčiupinėję, tie aklie
ji turėjo pasakyti, kaip iš- 
tikro dramblys atrodo. Tas, 
kuris čiupinėjo uodegą, saka: 
dramblys yra panašus į šluo
tą su dideliu kotu, čiupinėju^ 
sis nugarą sako: dramblys yra 
milžiniška bačka. Kuris čiupi
nėjo koją, sako: dramblys 
yra kaip stulpas, su bačka ant 
stulpo. Gi tas, kuris čiupinėjo 
šnipą (nosį), sako: dramblys 
yra kaip milžiniška triūba, su 
plokščia skyle.

Taip ir su veikimu — jį 
matau, jo pasiekiu* tik dalį. 
Laikraštį užsimoku ir skaitau. 
Argi ne veikimas? Dar tikie- 
tą piknikui perku. Ar dar ne
gana man veikimo? Aš 
bar ir laikraštį tik savo kam
baryje skaitau. Mat, gailiuo
si McCarthy, kad jis nesu
sirgtų demokratinį laikraštį 
pamatęs.

Tai tiek aš galėjau praneš
ti iš mūsų veikimo. į

Rumfordietis



WORCESTER, MASS.
Iš L. L. D. 11 kuopos 
susirinkimo

Labai smagu buvo dalyvau
ti skaitlingame susirinkime. 
Taip ir reikia, draugės ir 
draugai! Buvo priimtas vienas 
naujas narys. O H. Žilinskie
nė, pagelbininkė finansų se
kretoriaus, jau renka narių 
duokles ir sake, kad jau yra 
geras skaičius pasimokejusių. 
Kurie to dar nepadarote, prie 
pirmos progos savo duoklę 
pasimokėkite, nes centrui rei
kia pinigų knygoms- ir žurna
lui išleisti.

Buvo sumanyta kviesti iš 
New Yorko Liaudies Teatro 
vaidintojus, kad atvažiuotu 
pas mus ir suvaidintų komedi
ją “Prašvilpta Laimė.“ Suma- 

' nymas susirinkimui patiko, ir 
jis nutarė kviesti. Kaip tik 
sužinosiu laiką, tuoj pranešiu, 
kada įvyks.

Vasario 20 d. Įvyko L. L. D. 
155 ir 11 kuopų vienybės 
bankietas. čia abi kuopos bu
vo suvienytos i vieną ir nume
ris priimtas “11.“ Nuo dabar 
bus L. L. D. kuopa, kur galės 

' priklausyti vyrai ir moterys. 
’ Bankietas tyuvo gražus. Visi 

smagiai pasisvečiavome, pa- 
• sikalbėjome ir praleidome 

.gražų vakarą. -Turėjome sve
čių iš N. U., iš Lowell, Mass., 
ir iš Hudson, Mass. Susėdus 
svečiams prie stalų, tuoj buvo 
įlydėti O. Vosilienė ir J. Skliu
tas. Vosilienė atstovavo buvu
sią 155 kp., o Skliutas —. 
11 kp. Abu buvo apdekoruo-

ti su iš visokių daržovių pa
darytais buketais, taip, kad už 
garbes stalo sėdėdami atro
dė, kaip jaunavedžiai iš tur
tingų ūkių. Nuo čia ir prasidė
jo svečių trumpos kalbos. Vie
ni sveikino už susivienijimą, 
kiti linkėjo draugiško sugyve
nimo, kad 11-toj i L. L. D. 
kuopa dar ilgai gyvuotų, čia 
buvo prisiminta ir L. L. I).
10 metų jubiliejus. Per 40 
metų yra nuveikta gražiau
sių darbų. L. L. D. buvo gy
vybės šaltinis, plati lietuvių 
visuomenė praleido gražų lai
ką mūsų piknikuose, bankin
iuose, teatruose, prakalbose. 
Lai gyvuoja L. L. D.! Lai gy
vuoja 11 kuopa!

J. M. L.

binghamtoTn. y.
Išvažiuoja į Miami, Fla., 

John ir Nellie Stroliai, John ; 
ir Mary Kazlauskai. Nellie 
atlankė mane. Atsisveiki
nome palinkėdami jiems vi
siems laimingai nuvažiuoti, 
saulės spinduliuose gerai 
pasikaitinti ten Floridoje.

' __  ••
Pas mus serga daug žmo

nių. Vieni randasi namie, 
kiti ligoninėje.

Katrina Jozapaitienė ir i 
vėl susirgo. Randasi namie,! 
po gydytojo priežiūra.

Mary Sadauskienė buvo j 
rimtai susirgusi. Pabuvu
si ligoninėje keletą dienų,

dabar būna namie, po gydy
tojo priežiūra.

Amilija Žemaitienė buvo 
sunkiai susirgusi, turėjo 
šauktis gydytojo pagalbos. 
Dabar jau sveika.

P. Bakšienė buvo Parkers 
ligoninėje dėl patikrinimo 
sveikatos. Dabar jau pa
sveikusi.

Joseph Baka, Paul Miko-, 
lajūno žentas, buvo operuo
tas vasario 16-tą, City Hos
pital, Binghamtone.

’ Mr. Bardis buvo operuo-’ 
tas Wilson Memorial Hos- 
pitalyje. Sveiksta.

Paulina Jasilionienė vis 
dar yra Wilson Memorial 
Hospitalyj, Johnson City. 
Sako, ji nežino, kada galės 
iš ten išeiti.

J. Kireilis serga savo na
muose.

Mrs. N. Simonaitienė su
sižeidė koją. Sako, pasly
do prie savo namų ir trūko 
kaulas per riešą. Jau bus 
kokios 5 savaitės, kai ji ne
gali išeiti iš namų.

Labai gaila, jūsų, Nastu- 
te! Iš vienos ligos į kitą. 
Ji buvo ką tik sugrįžusi iš 
ligoninės, kurioje išbuvo 
virš mėnesio laiko. Na, ir 
kita nelaimė. Pagyk grei
tai 1

Visiems ligoniams iš šir
dies linkiu greit pasveikti.

Josephine

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

Apie Urugvajaus lietuvius Į

Talentinga lietuvių 
liaudies poetė

(Tąsa1 nuo 3 puslapio)
Poetei neteko pamatyti, kaip ,pokari
niais metais kilo iš griūvėsiu ir ištiesė, 
galingus pečius industrinė - kolūkinė 
Lietuva.

Salomėjos Nėries kūryba Įtikinančiai 
parodo, kad rašytojo talentas gali vysty-

* tis ir stiprėti tiktai tada, kada jis pilnai 
tąrnauja liaudžiai, kada rašytojas neat- 
siskiria nuo gyvenimo tiesos.

Teigiamą įtaką Salomėjai Nėriai tu
rėjo pirmojo mūsų proletarinio poeto J. 
Janonio kūryba.

Salomėja Nėris daug ir atkakliai mo
kėsi iš Majakovskio. Lietuvių lyrikoje

- ji sukūrė eilę poetinių šedevrų. Ypatin
gai tai žymu kūriniuose, kurie labiau
siai surišti su tautosaka: “Bobutės pa
sakos” ir kiti. Juose išreikštos to laiko 
pažangios idėjos.

Tarybų valdžia poetei buvo tuo pava
sariu, kada vešliu sodu pražydėjo jos 
kūryba.

Atskleidusiai naują puslapį mūsų li
teratūros istorijos, Neries kūrybinėje 

. biografijoje prasidėjo nauja, šviesi epo- 
I cha. Socialistinio realizmo metodas pa-
- dėjo poetei konkrečiai, vaizdingai, tei-
- singai pavaizduoti savo liaudies kūrybi-
- nį darbą, jos kovą už šviesią ateitį.

Salomėjos Neries karo meto eilėraš
čiai turtingi švelnia motiniška meile

* mūsų kariams ir partizanams ir smar
kia neapykanta hitleriniams žmogžu-

*’ džiams. Ilgėdamosi Lietuvos, ji rašė, 
’. kad jos gimtoji šalis gali būti išvaduota
- tik visų Tarybinės šalies tautų ginklų
* sujungtu galingumu. Todėl jos to meto
* kūriniuose taip daug buvo meilės rusų 
; tautai. Jos žinomuose kūriniuose “Ma-
- ryte Melnikaitė”, “Dainuok, širdie, gy-
* venimą”, “Lakštingala negali nečiulbė- 
■* ti” ir kituose atsispindi tikėjimas į tei-

saus reikalo pergalę.
\ Tarybiniais metais Salomėja Nėris, 

kaip ir kiti mūsų lietuvių rašytojų, įgi
jo naują pojūtį .— pojūtį didžiosios tė- 

’ vynės. Ji tapo visos mūsų šalies poete, 
ir tame glūdi kiekvienam iš mūsų dide- 
lis įkvėpimo šaltinis.

Nėris gerai žinojo žmogaus prigimtį. 
Apie pačius didžiausius dalykus ir su
dėtingiausius jausmus ji mokėjo papa-

- šakoti ryškiai, jaudinančiai, suglaustai.
Turėdama didelį meistriškumą, poetė 
daug mokėsi ir nuolat jį tobulino. Ji bu- 

■ vo savo liaudies patriotu, jautriu drau- 
' gu, puikiu žmogumi gyvenime ir buityje.

Talentinga poetė amžinai gyvens lietu-
* v'ių liaudies širdyje. Jos vardu pava-

1 4 puil. Laisvė (Liberty) šeštad., vasario (

dintos miestų gatvės, mokyklos, kolū
kiai.

Salomėja Nėris — stalininės premijos 
laureatas. Lietuvos Aukščiausios Tary
bos Prezidiumo įsaku jai po mirties su
teiktas Lietuvos TSR liaudies poetės 
garbės vardas. /

Iškilmingai ir jaudinančiai skamba 
virš Lietuvos kalvotų plotų poetės jaudi
nančios -eilutės, pašvęstos žuvusiam tė
vynės karo metais Herojui, kurias dabar 
galima pastatyti jos ryškaus, tačiau 
trumpo gyvenimo epigrafu:

— Neverkite, .brangieji, dėl manęs, 
Aš juk visuomet lieku su jumis.
Jums atminimo žiedu pražydėsiu, 
Mane jūs jausite darbe, kovoj 
Ir pergalės aš vėliavoj šlamėsiu.

Moteris prieš veidrodį
Už jaunystės jos rankos dar laikos,— 
Tapnoja ant veido dažus...
Gi bėgdamas pro šalį laikas,
Įbrėžė neužtapnojamus rėžius...

Akys apsekę tiesiai žiūri
Iš veidrodžio į ją baimingai, 
Lūpos sukrunta pašiūrę — 
Jaunyste, kur tu pradingai?

Laikas, kaip vikri peteliškė,
Nuo žiedo prie žiedo skrisdama,
Jaunystę išraškė ir akis nugėrė, 
Metus sparneliais įdrėksdama...

Lūpas ir veidą atrementuosi,
Bet kuo atpildysi akis?
O ryt’ prieš veidrodį kaip stosi, 
Teisybę jis tau pasakys... 

/

Senas Vincas

ANSAMBLIO JUBILIEJUS
KAUNAS. Kauno Politechnikos ins

tituto liaudies dainų ir šokių ansamblis 
šventė savo penktąsias įsikūrimo meti
nes. Jubiliejui pažymėti, Kauno muzi
kiniame dramos teatrą įvyko iškilmin
gas minėjimas. Apie ansamblio susikū
rimą, jo augimą per penkerius metus 
papasakojo šio kolektyvo meninis vado
vas Čižas. LLKJS Centro Komiteto se
kretorius Petkevičius įteikė pasižymėju
siems instituto liaudies dainų ir šokių 
ansamblio dalyviams LLKJS. Centro Ko
miteto Garbės raštus. Ansamblį ryšium 
su įsikūrimo penktosiomis metinėmis 
sveikino svečiai iš Tartu universiteto, 
Vilniaus Valstybinio universiteto atsto
vai, Kauno muzikinio dramos teatro ak
toriai ir kt.

Po iškilmingosios dalies Politechnikos 
instituto liaudies dainų .ir šokių ansam
blis atliko didelę programą.

J. Baubonis

Feb.) 26, 1955

(Tąsa nuo 2 pusi.)

bo blogomis aplinkybėmis— 
be patalpų, be patyrusių va
dovų, be specialios literatū
ros. Bet jų nuveiktas dar
bas populiarinant demokra
tines idėjas buvo tikrai 
reikšmingas.

1930 m. viduryje Brazili
jos policija į Urugvajų iš
trėmė buvusį San Paulo 
laikraščio “Garso” redak
torių ir įžymų visuomeni
ninką Alfonsą Marmą (A. 
Marma 1949 metais rugsėjo 
25 d. viename valstiečių su
sirinkime Tupan vietovėje 
buvo Brazilijoj policijos nu
žudytas). šiam energingam 
j aunuoliuix atvykus, prasidė
jo aktyvi lietuvių visuome
ninė veikla Montevideo 
mieste. Buvo įkurtas' Pa- 
tronatas Lietuvos revoliu
ciniams kaliniams šelpti, 
ėmė veikti proletarinės 
spaudos platinimo rateliai, 
buvo skaitomos paskaitos 
aktualiomis temomis ir tt. 
A. Marmos iniciatyva ir pa
stangomis Montevi d e j u j e 
buvo pradėtas leisti pirma
sis darbininkų laikraštis 
“Proletaras,” kurį redaga
vo ir mimeografu spausdin
ti paruošdavo pats Marma. 
Susidūręs su daugybe sun
kumų, laikraštis nepajėgė 
išsilaikyti. Po neilgos per
traukos, susiorgan i z a v u s 
tvirtesnei techninei bazei, 
1933 metų pabaigoje šis 
laikraštis buvo pradėtas 
leisti nauju “Raudonosios 
vėliavos” pavadinimu ir jau
spaustuvėje renkamas. Jį 
taip pat redagavo ir tech
niškai padėdavo apdoroti 
A. Marma. Laikraštis ais
tringai ragino lietuvius dar
bininkus dėtis į kovą prieš 
fašizmo grėsmę, prieš didė
jantį kapitalistinį išnaudo
jimą, prieš Amerikos mo
nopolijų siautėjimą, demas
kavo smetoninės klikos sa
vavaliavimą Lietuvoje. Bet 
dėl materialinių ir kitų 
sunkumų ir šis laikraštis 
nustojo eiti, kai jo redak
torius iš Urugvajaus grįžo 
atgal į Braziliją.

“Darbas”

' « u lukutiujuujir1 

saulinio karo metais. Vis 
gausiau lietuviai stoja į 
Urugvajaus Komunistų, 
partiją.

Montevideo mieste 1946 
m. įvyko Pirmasis Pietų 
Amerikos lietuvių suvažia
vimas, kuriame buvo atsto
vaujama keli tūkstančiai 
pažangių lietuvių emigran
tų. Suvažiavimas priėmė 
rezoliucijas vieningai kovo
ti prieš naujo karo kursty
tojus, demaskuoti Tarybų 
Lietuvos šmeižikus, kurie 
niekšiškai tarnavo vokiš
kiems okupantams, o karui 
baigiantis pabėgo į užsienį 
ir ten šmeižė Tarybų val
džią.

Būdinga, kad Urugvajuje 
iki pat pastarųjų metų bur
žuaziniai pakalikai niekaip 
negalėjo sulipdyti bent kiek 
gausesnio komiteto, nors 
pastangų šia kryptimi jie 
nemaža dėjo. Į Urugvajų 
būdavo siunčiami dvasinin
kai parapijai įsteigti, bur
žuaziniai nacionalistai laik
raščiui leisti ir tt. Tačiau 
nei parapijos, nei savo 
spaudos jie nesulipdė. Ir 
aišku kodėl: lietuviai darbo 
žmonės jiems nepritarė, jų 
kėslus demaskavo, juos 
griežtai pasmerkė.

Tik po antrojo pasaulinio 
karo buržuaziniai išgamos, 
su hitleriniais okupantais 
pasitraukę į Vakarus ir nu
ėję tarnauti naujiesiems sa
vo šeimininkams, urmu už
plūdo Urugvajaus lietuvių 
koloniją.

Bet veltui reakcionierių 
pastangos! Pažangieji Uru
gvajaus lietuviai su panie
ka pasitinka kiekvieną jų 
provokaciją, kiekvieną jų 
kėslą ir kaskart aktyviau 
dalyvauja kovoje už taiką.

Tvirtesnius pamatus savo 
spaudai padėjo pažangieji 
Urugvajaus lietuviai 11935 
metais. Tų metų spalio 20 
d. jie išleido pirmąjį “Dar
bo” numerį. Nuo tos die
nos “Darbas” iki šiol regu
liariai tebeina. Šiame laik
raštyje ilgus metus teko 
dirbti .ir šių eilučių auto
riui. “Darbas” Lotynų 
Amerikoje — visų seniau
sias darbo žmonių laikraš
tis lietuvių kalba. Reikia 
pažymėti, jog “Darbas,” 
kaip ir kiti pažangiųjų lie
tuvių laikraščiai užsienyje, 
yra savo skaitytojų auko- 

| mis remiamas ir išlaiko
mas; jo redaktoriai ir ben
dradarbiai — žmonės, lais
valaikiais dirbantieji be jo
kių algų bei honorarų.

Iš pirmųjų ratelių, po ei
lės nesėkmių ir visokiausių 
sunkumų, pagaliau šioje ša
lyje susikristalizavo viena 
tvirta organizacija — Uru
gvajaus Lietuvių Centras. 
Šiuo metu Centro įrengtose 
dviejose patalpose vyksta 
vaidinimų vakarai, filmų 
demonstravimai, paskaitos, 
minėjimai ir kita kultūrine 
veikla. Jau eilę metų gy
vuoja baleto grupės, cho
ras, orkestras. Abiejose pa
talpose veikia po biblioteką- 
skaityklą. Taip pat 'jau se
nokai ten yra įsteigtas lie
tuviškas radio pusvalan
dis.

Urugvajuas pažangusis 
lietuvių judėjimas ypač 
smarkiai išaugo antrojo pa

Labai Naudingos Knygos x
Parduodamos Nužemintam Kainom -

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

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

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

Prisikėlusi Lietuva«
Parašė Antanas Bimba, kaip po karo aplankė Lietuvą, pus
lapių 224, kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

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

Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. 256 puslapių, kaina $1.00, 
DABAR TIK 75c.

Usnyne
Teofiliaus Tilvyčio gražiausia kūryba, sielą žavėjanti poe
ma, puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK 75c.

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

ŽINIOS IS UETUVOS
ppieno produktų gamybos

VILNIUS. — Pieno pro
duktų fabrikas —- viena iš 
jauniausių Vilniaus įmonių. 
Pirmąją produkciją ji išleido 
1954 m. balandžio mėnesį. 
Tai didžiausia pieno produk-
tu gamybos įmonė respubliko
je; joje per dieną galima 
perdirbti iki 75 tonų pieno. . 
čia išleidžiama daugiau kaip 
20 rūšių įvairių pieno pro
duktų : sviesto, grietinės, ke-. 
tiro, varškės, ledų ir t.t.

Naujasis fabrikas aprū
pintas pirmarūše technika. 
Fabrike įrengti galingi šal
dytuvai, veikia bonkų plovi
mo bei pilstymo ir kiti agre
gatai. Daugelis įrengimų Lie
tuvoj naudojami pirmą kartą.

Prieš paleidžiant fabriką, 
grupė darbininkų mokėsi 
dirbti prie sudėtingų masinių 
Leningrado pieno perdirbimo 
pramonės įmonėse. Pas Le
ningrado specialistus reika
lingus įspūdžius gamybai įgi
jo Stulgienė, Griškevičiutė, 
Kazlauskaitė ir kiti.

Naujos veisle žuvys Kuršių 
mariose

šiomis dienomis iš Valda- 
jaus žuvų ūkio atgabenta 206 
tūkstančiai Amūro sazano su 
karpiu hibrido metiniukų. 
Naujasis tarybinių žuvivaisi- 
nikų išvestas hibridas pasižy
mi geromis maistinėmis sa
vybėmis, greitai veisiasi ir au
ga.

Amūro sazano su karpiu 
hibridas paleistas Kuršių ina- | 
riose. Jis praturtins Kuršių 
marių žuvų ūkį. Po kurio lai
ko čia numatoma gauti dide
lius kiekius vertingos žuvies.

R. Volskis

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

APYSAKOS
-c '\h’ii•••;!• " "■ ■ ;• £

Kelias į Laimę ;
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamąs nubrauksi ašaras nuo savo blakstiend. 
Parašė Rojus Mizara, puslapiu 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00. • I

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių 
kultūrinio, ekonominio ir politinio gyvenimo. Parašė Mi
kas Rasoda—Mizara, puslapių 314, kaina $L00, DABAR 
TIK 75c.

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

Šliuptarrtiai
Dr! Jono Šliupo gyvenimas, jo darbai dėl lietuvybės ir ko
vos už laisvamanybę. Puslapių 650, kaina $5.00, DABAR 
TIK $4.00.

KNYGOS APIE SVEIKATĄ

Sveikatos Šaltinis ?.
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nurodymai kaip 
gelbėtis pasireiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip jas 
pažinti ir būdai jų prašai i n imu i. Parašė Dr. J. J. Kaš
kiaučius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuolaidos).

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

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

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

ir pinigus.

LAISVĖ
110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill, N. Y,



N. GOGOLlS

VIJUS
(Tąsa)

Filosofas Choma, pamatęs tokią galvų 
santvarką, ryžosi pasinaudoti proga ir 
pasprukti. Iš pradžių jis kreipėsi į ži
laplaukį kazoką, liudėjusį tėvo ir moti
nos. '

— Tai ko tu, dėde, pravirkai?-—tarė 
jis. — Aš pats našlaitis. Paleiskite ma
ne, vyručiai, į laisvę! Kam aš jums rei
kalingas?

— Paleiskime jį į laisvę! — atsiliepė 
kai kurie. — Juk jis našlaitis: tegu sau 
eina, kur nori.

— Ak, dieve mano, dieve mano! — iš
tarė ramintojas, pakėlęs galvą. Paleis
kite jį! Tegu sau eina!

Ir kazokai jau buvo benorį patys iš
vesti jį į lauką; bet tasai, kuris rodė sa
vo smalsumą, sulaikė juos, sakydamas:

— Nelieskite; aš noriu su juo pakal
bėti apie bursą; aš pats eisiu į bursą...

Beje, kažin ar filosofas būtų galėjęs 
pabėgti, nes kai jis sumanė pakilti iš už 
stalo, tai jo kojos pasidarė tarytum me
ilinės, ir kambaryje pasirodė tiek daug 
durtu jog vargu ar jis būtų suradęs tik
rąsias, v

Tik į pavakarį visa šita kompanija 
atsiminė, kad reikia toliau keliauti. Įsi
rioglinę į briką, jie traukė pamažu to
liau, ragindami arklius ir dainuodami 
dainą, kurios žodžius ir prasmę vargu ar 
kas būtų suvokęs. Prasi trankę didžiąją 
nakties dalį, be paliovos išklysdam’i iš 
kelio, kurį jie gerai žinojo, pagaliau nu
sileido nuo stataus kalno j slėnį, ir filo
sofas pastebėjo abipus kelio nutįsusią 
statinių ar žiogrių tvorą, su žemučiais 
medžiais ir kyšančiais iš už jų stogais. 
Tai buvo didelė sodyba, šimtininko nuo
savybė. Jau buvo gerokai po pusiau
nakčio; dangus buvo tamsus, ir mažutės 
žvaigždelės kur-ne-kur mirgėjo. Nei 
vienoj pirkioj nebuvo matyti šviesos. Jie 
įvažiavo,į šunų lojimu lydimi, į kiemą. 
Iš abiejų pusių buvo matyti šiaudais 
dengtos pašiūrės ir nameliai: vienas jų, 
kaip kartas pačiame viduryje prieš var
ius, buvo didesnis už kitus ir, kaip atro- 

į fe, čia gyveno šeimininkas. Brikas su
stojo priešais nedidelį trobesį, * panašų į 

; daržinę, ir mūsų keleiviai nuėjo gulti.
Filosofas norėjo tačiau truputį apžiūrė
ti iš oro pono rūmus; bet, kad ir kažkaip 
jis plėtė akis, nieko aiškiai nebuvo ma
tyti: vietoj-e namų jam atrodė meška; iš 
kamino pasidarė rektorius. Filosofas 
numojo ranka ir nuėjo gulti.

Kai filosofas pabudo, visuose namuo
se buvo sąjūdis: naktį mirė panelė. Tar
nai lakstė paskubomis pirmyn ir atgal; 
kai, kurios senės verkė; smalsuolių mi
nia žiūrėjo pro tvorą į pono kiemą, ta
rytum galėjo ką .nors pamatyti. Turė
damas laiko, filosofas ėmė apžiūrinėti 
tas vietas, vkurių negalėjo įžiūrėti naktį. 
Pono namai buvo nedidelis žemutis pa- 

> statas, kokius paprastai statydavo seno
vėje Mažojoje Rusijoje; jis buvo deng
tas šiaudais; mažutis, smailas ir aukš
tas frontanas su langeliu, panašiu į

• aukštyn pakeltą akį, buvo visas išpaišy
tas melsvomis ir geltonomis gėlėmis ir 
raudonomis mėnulio delčiomis; jis buvo 
pastatytas ant ąžuolinių stulpelių, vir

šuje įmantriai nutekintų, ligi pusės ap
valių ir apačioje šešiabriaunių. Po ši- 
Auo frontanu buvo nedidelis prieangėlis 
su suoliukais abipus. Namų šonuose 
buvo stogines, palaikomos tokių pat stul
pelių, tik kreivų. Aukšta kriaušė, pira- 
midaline viršūne ir virpančiais lapais, 
žaliavo priešais namus. Keletas svirnų 
stovėjo dviem eilėm viduryje kiemo, su
darydami tarytum plačią gatvę, einan
čią namų linkui. Už svirnų, prie pat 
vartų, stovėjo, sudarydami trikampius, 
du rūsiai, vienas priešais kitą, taip pat 
šiaudais dengti. Trikampio pavidalo jų 
sienose buvo žemutės durys, nutepliotos 
įvairiais vaizdais. Ant vienų buvo nu
paišytas ant boso sėdįs kazokas, laikąs 
viršum galvos puodelį su užrašu: “Vis
ką išgersiu!’7 Ant kitų plėčka, plokšti 
buteliai ir abipus, dėl gražumo, arklys

• aukštyn kojomis, pypkė, būgnai ir užra
šas: “Vynas — kazokų džiaugsmas.” Iš 
vienos daržinės pastogės žiūrėjo pro did
žiulį langą būgnas ir variniai trimitai. 
JPr i atvartų stovėjo dvi patrankos. Vis-

p Kas'rodė, kad namų šeimininkas mėgo 
pasilinksminti ir kad kieme dažnai aidė
jo puotaujančių šauksmas. Už vartų 
buvo du vėjiniai malūnai.

Už namų driekėsi sodai, ir pro medžių

viršūnes buvo matyti vien tik tamsios, 
pasislėpusių žalioje pirkių tankmėje, ka
minų kepurės. Visa sodyba tilpo pla- 
čioj^ir lygioje kalno papėdėje. Iš žie
mių pusės viską užstojo status kalnas, 
o jo pašlaitė baigėsi prie pat kiemo. Pa
žiūrėjus iš apačios jis atrodė dar states
nis, ir jo aukštoje viršūnėje kur-ne-kur 
kyšojo netaisyklingi sausų piktžolių stie
bai ir juodavo šviesiame danguje; nuo
gas molėtas jo vaizdas kažkaip skur
džiai nuteikdavo; jis visas buvo išvago
tas lietaus išplovimais ir išgraužomis. 
Jo stačioje atšlaitėje dviejose vietose 
stūksojo dvi pirkios; viršum vienos iš- 
kėtojo savo šakas plati obelis, pašakny
je paspirta nedideliais kuoleliais ir api
pilta žemėmis. Vėjo nukrėsti obuoliai 
riedėjo į patį pono kiemą. Iš viršaus ir 
visą kalną vingiavo kelias ir, nusileidęs, 
ėjo pro kiemą j sodybą. Kai filosofas 
išmatavo jo baisią statumą ir atsiminė 
vakarykštę kelionę, tai nusprendė, kad 
arba pono arkliai buvo labai protingi, 
arba kazokų galvos labai stiprios, jeigu 
ir nuo degtinės tvaiko apsvaigusios įs
tengė nenukristi aukštyn kojomis drau
ge su neišmatuojamu briku ir krovi
niais. Filosofas stovėjo aukščiausioje 
kieme vietoje, ir kai atsigręžė į priešin
gą pusę, jam pasirodė visai kitoks regi
nys. Sodyba drauge su nuožulnuma lei
dosi į lygumą. Akimi neaprėpiamos 
pievos buvo matyti tolimoje erdvėje; jų 
ryški žaluma juo toliau, juo tamsesnė 
atrodė, ir visa eilė sodybų mėlynavo to
lumoje, nors jos buvo toliau negu už 
dviejų dešimčių varstų. Dešinėje šitų 
pievų pusėje driekėsi kalnai, ir vos 
įžvelgiama juosta žėrėjo ir juodavo tolu
moje Dniepras.

— Puiki vieta! — tarė filosofas, — 
štai kur gyventi, gaudyti Dniepre ir 
tvenkiniuose žuvis, medžioti žabangais 
ir šautuvu tardas ir slankas! Pagaliau, 
aš manau, ir elnių nemaža šitose pievo
se. O vaįsių galima pridžiovinti ir dau
gybę mieste parduoti, arba, dar geriau, 
išvaryti iš jų degtinę, nes vaisinė degti
nė jokiam spiritui neprilygs. Be to, ne
kenks pagalvoti ir apie tai, kaip iš čia 
pasprukus.

Jis pastebėjo už žiogrių tvoros mažą 
kelelį, visiškai pasislėpusį vešliose pikt
žolėse; automatiškai pastatė ant jo ko
ją, manydamas tik pasivaikščioti, o po 
to tylutėliai, tarp pirkių, šmurkštelėti į 
lauką, tik staiga pajuto ant savo peties 
gana stiprią ranką.

Jo užpakalyje stovėjo tas pats senas 
kazokas, kuris vakar taip graudžiai 
skundėsi, kad jau miręs jo tėvas ir .mo
tina ir kad jis esąs vienišas. t

— Veltui man’ai tu, ponas filosofai, 
išdumti iš vienasėdžio! — kalbėjo jis.— 
Čia ne tokia. įstaiga, kad galima būtų 
pabėgti; ir keliai pėsčiam blogi; eik ge
riau pas poną: jis seniai tavęs laukia 
šviesainėjc.

— Eisime! Kodėl gi... aš mielu noru, 
— kalbėjo filosofas ir nusekė paskui ka
zoką.

Šimtininkas, jau iškaršęs, žilais, ūsais 
ir niūraus liūdesio išraiška, sėdėjo švie
sa inėje priešais stalą, parėmė abiem 
rankom galvą. Jam buvo apie penkias
dešimt metų; bet gilus nusiminimas, 
reiškęsis veide, ir kažkokia blyškiai, lie
sa veido spalva rodė, kad jo siela buvo 
pritrenkta ir sunaikinta staiga, per vie
ną minutę, ir visas pirmykštis linksmu
mas ir triukšmingas gyvenimas dingo 
amžinai. Kai įėįo Choma drauge su se
nu kazoku, jis atėmė vieną ranką ir 
lengvai linktelėjo galva, atsakydamas į 
žema nusilenkimą. V *-

Choma ir kazokas pagarbiai sustojo 
prie durų.

— Kas tu, ir iš kur, ir kuriuo luomo, 
gerasis žmogau? — paklausė šimtinin
kas nei švelniai, nei šiurkščiai.

— Bursos mokinys, filosofas Choma 
Brutas...

— O kas buvo tavo tėvas?
— Nežinau, šviesiausias pone.
— O tavo motina?
— Ir motinos nežinau. Sveikai sam

protaujant, žinoma, motina yra buvusi; 
bet kas ji ir iš kur, dievaži, geradary, 
nežinau.

Senis patylėjo ir, rodėsi, minutę dėl 
kažko susimąstė.

— Kaipgi tu susipažinai su mano 
dukteria?

(Bus daugiau)

PITTSBURGH, PA.
JOMARKUI PRAĖJUS
Chicagiškės traicės pa

stumdėliai Pittsburghe zujo 
per kelius mėnesius po lie
tuvių draugijas ir klubus 
ubagaudami dolerių, kokiai 
tai Chicagos tarybai, kuri 
susideda iš trijų galvų ant 
vieno kūno.. Pittsburghe 
draugijoms ir pavieniams, 
matomai, jau atsibodo tas 
jų kasmetinis ubagavimas, 
ir dauguma tų draugijų me
tė į gurbą tuos ubagiškus 
ątsišaukimus. Bet jeigu 
kurios ir duoda kokį dolerį, 
tai tik kad greičiau atsikra
čius ubagišką gaują...

Buvo net toks įvykis: 
Vienoj iš didžiųjų Pitts- 
bųrgho draugijų būvo pri
siųstas laiškas su prašymu 
aukų tai “traicei” ir į tą 
draugijos susirinkimą atvy
ko “traicės” atstovai pasi- 
žve jojimui dolerių. Buvo 
padaryta net keli įnešimai, 
kiek aukoti. Vienas įneši
mas buvo už penkinę ir lai-

Nashua, N. H.
Žinutės iš mūsų miesto

Teko nugirsti, kad mūsą 
dienraščio skaitytoja Kvara- 
cienė ncdagali. Serga būdama 
namie

L. Barauskiene 3 savaites 
gulėjo lovoje, po gydytojo 
priežiūra. Jos sveikata po bis- 
kį eina geryn. Taipgi yra 
dienraščio skaitytoja.

V, Rugio žmona irgi sirgi
nėju jau ilgokas laikas, kan
kinasi sir skausmais.

Linkiu visiems pasveikti ir 
vėl būti sykiu!

Pasimirė Motiejauskas. Dar 
, nesenas buvo ir jautėsi ge
rai, bet širdis sustojo plakusi. 

I Paliko sūnų ir brolį. Palaido
tas su bažnytinėmis apeigo- 
Įmiš ir tikinčiųjų. kapuose

Pasimirė ilgai sirgęs S. Ra- 
' davičius. Jis čia gyveno apie 

16 metų. Pirmiau: yra gyvenęs 
mainių srityje, Pittstono apy
linkėje. Jis turėjo mainierių 
dusulį ir tas jį nukankino. Bu
vo laisvų pažiūrų. Seniau 
skaitė dienraštį Laisvę, bet 
per kelis paskiausiu.si metus 
jau neskaitė.

Paliko moterį, dukterį su 
žentu, taipgi sūnų, kuris , esąs 
išėjęs advokato mokslą ir gy
vena kitame mieste, yra ve
dęs, turi du vaikus.

1 Radavičius palaidotas lais
vai, be jokių burtų, lietuvių 
k oo pe ratyviš k u ose k a p irose.

Mirusioms amžinas atilsis! 
O jų šeimoms giliausia užuo
jauta.

Pataisau klaidą ir atsipra
šau : 1

Pernai pasimirė mūsų Lais
vės skaitytojo moteris, bet 
mano nebuvo parašyta apie 
šermenis. Nežinau, kaip tai 
galėjo būti, bet taip atsitiko.

J. Rašytinio moteris pasimi
rė po ilgos ligos. Paliko myli
mą vyrą ir dvi dukteris. Pa
laidota su bažnytinėmis apei
gomis, tikinčiųjų kapuose, 
nes dukterys norėjo, kad jų 
motina būtų taip palaidota. 
Lai būna jai lengva ilsėtis po 
žalia velėna! O jos vyrui ir 
dukrelėms giliausia užuojau
ta.

M. W. Wilkauskas
• - "

Prašymas Laisvės 
skaitytojams

Būkite toki geri, praneški
te man apie ligonius ar ko
kius kitus atsitikimus, kuriuos 
būtų reikalas spaudon pra
nešti. Jeigu patys nenorite 
rašyti, man praneškite, o aš 
su mielu noru tai padarysiu. 
Galite paskambinti telefonu: 
20394. Tokiu būdu žinutės iš 
mūsų miesto būtų paskelbtos. 
Ir nebūtų to rūgojimo, kad a- 
pie vienus parašo, o apie kitus 
nieko nerašo. Juk negaliu pa
rašyti to, ko nežinau.

, M. W. W.

mėjo didele balsų dauguma. 
Tiktai penkinę laimėjo to
kioj draugijoj, kur tik ke- 
leri metai atgal buvo duo
dama desėtkai ir šimtinės. 
Todėl ir nebuvo stebėtina, 
kad tos “traicės” pastumdė
lis pradėjo visa gerkle 
šaukti... kad “čia visi rau
donieji, Maskvos agentai.” 
Žinoma, tas žmogelis tuo
jau buvo sulaikytas ir ra
miai sėdėjo.

Patsai didysis “jomar- 
kas” įvyko vasario 20 d. Į 
“jomarką” susirinko daug 
mažiau negu būdavo keleri 
metais atgal, nors tas jo- 
markas buvo garsinamas 
per kelius mėnesius per tris 
radijus ir parapijų klebo
nėlius. '' Aukos iš susirinku
siųjų buvo smulkios: di
džiausia auka buvo viena 
dešimtinė nuo vieno storo 
klebono... O tik keleri me
tai atgal šimtinės ritosi į 
raketierių kišenes per to
kius pačius “jomar k u s. ” 
Dabar nėra tu šimtiniu ir <- c-
tu žmonių nemačiau tame 
jomarke. žinau, kad dar 
jie čia Pittsburghe gyvena. 
Kas atsitiko? Viena pasek
mė buvo labai gera tame 
jomarke: tai buvo nuo šios 
“ašarų pakalnės” nušluota 
Sovietų valdžia su prakeiki
mu K.

Chicagos Žinios
Profesoriai pries Broyles bilius

Delegacija iš 20 North
western Universiteto profeso
rių nuvyko į Springfield, ill.., 
kovoti prieš pravedimą Broy
les bilių, kurie taikomi puoli
mui komunistų, bet kurie taip
gi yra pavojingi abelnai žmo
nių laisvei ii' ypatingai aka
deminei laisvei

Profesoriai ir mokytojai 
būtų labai varžomi, tuos bi
lius p ra ve d u s.

Robert Strotz' ekonomikos 
profesorius, sako, laikas jiems 
labai apribotas, mažai duota 
progos kalbėti prieš tuos bi
ll U.S.

Pirmas tų bilių (58) rei
kalauja priesaikos visiems 
valstijos, apskričių ir miestų 
tarnautojams,

Antrasis (59) reikalauja 
pa varymo iš darbo bile tar
nautojo, kuris bus nariu or
ganizacijos, manomos esant 
su b veršy ve.

Prof. Strotz sako, šį bilių 
pravertus įstatymu, bile as
muo įtartas esant nariu nelo- 
jalės organizacijos, būtų pra
šalintas iš darbo. O įtarimus 
daryti dabar lengva.

Profesoriai, dirbanti valsti
jos mokyklose, taipgi būtų 
persekiojami remiantis tais bi- 
liais.

Pirmojo (58) biliaus tiks
las įpainioti žmones, suteikti 
jų kaltintojams daugiau pa
mato skundus daryti, sako 
profesoriai.

Strotz sakė, American As
sociation of University Profe
sore, Northwestern Universi
teto skyrius, deda visas gali
mas pastangas nedalcisti pra
vesti tuos bilius, nes jie pa
vojingi laisvei mokinime ir 
abelnai laisvei.

Profesoriai nori turėti kon
ferenciją su gub. Stratton, kad 
atsitikme tų bilių pravedimo, 
jis vetuotų, kaip sykį jis jau 
padarė,

Chicago “Sun-Times” taipgi 
smerkia tuos bilius ir sako, 
kad ir kiek taisjrti, jie.yra ne
geri, neturėtų būti pravesti.

BIZNIERIAMS ~
Būti kokiame nors biznyje 

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

Harrimanas bando uos
to problemą išspręsti 
be streiko

Buvusio gub. Dewey paskir
tai valdinei Waterfront komi
sijai paskelbus laivakroviams 
savus įsakus, laivakroviuose 
kilo didis nepasitenkinimas. 
Garsiai kalbama, kad gali 
kilti streikas.

Dabartinis gubernatorius 
pašaukė abi puses pas save į 
pasitarimą. Jis sako, kad a-

bieji' turi stengtis kaip norit 
išspręsti nesusipratimą be 
streiko. Ar ta komisija, basi- 
mojusi darbininkus valdyti, 
leis prieiti susitarimo, pama
tysime vėliau.

*
Spauda skelbia, jog proku

ratūros valdininkai turi liu
dytoją, kad Yamin samdė 
Robles atlikti žmogžudystę, 
nušauti Aronowitza.

Ar jau rengiate ką Laisvė! 
paramai ?

WORCESTER, MASS. I

Pakvietimas

i Gerbiami Worcesterio ir plačios apylinkės lie
tuviai !

Kadangi šiemet sukanka 25 metai kaip LDS 
įsikūrė, tad šiam sidabriniam jubiliejui atžymė
ti LDS 57 kuopa rengia puikų jubiliejinį ban- 
kietą; duos keptų vištukų valgius su visais pri- 
dėčkais ir gėrimų — drūtesnių ir -lengvesnių. 
Taipgi bus programa iš dainų ir kalbų: daly
vaus LDS prezidentas J. Gasiūnas iš New Yor- 
ko, dainuos Aido Choro dainininkų grupė, vado
vybėj Jono Dirvelio.

I
Tai įvyks KOVO 6 d., 4 vai. popiet, 29 Endi
cott St. Programa bus pirma, tad nesivėluokite 
pribūti į šį tikrai puikų sidabrinį jubiliejaus 
bankietą, o nesigailėsite. Į

LDS 57 Kp. Koresp. j

“Oi Komedija! -- Cha-Cha-Cha...”

Ok__

Andriaus Skripkos komedija

Prašvilpta Laimė”
Bus suvaidinta sekamomis dienomis ir 

sekamuose miestuose

Philadelphia, Pa.

Kovo-March 12. 7:30
Ruba Hali, 414 Green St.

Newark, N. J.
Kovo-March 13, 3:30

Ukrainiečių šulėje, 57 Beacon

Montello, Mass.

Kovo-March 26. 7:30

P. M.

P. M

P. M
Liet. Taut.’Namo Salėje, Vine ir N. Main Sts.

NEW HAVEN, CONN.

Kovo-March 27, 2:30 PyM
lietuviu Saloje

Wilkes-Barre, Pa

Gegužės-May 1, 4:30 P. M.
Tautiškos Bažnyčios Salėje, 206 Parrish St.

“Prašvilptoje Laimėje” vaidina rinktiniai aktoriai: 
Elena Brazauskienė, Jonas Rušinskas, Adelė Rainienė, 
Jonas Lazauskas, Vera Bunkienė ir Mikas čiaplikas. 
Minėtų miestų ir apylinkių lietuviai raginami daboti 

. tas dienas ir dalyvauti spektaklyje.

i iii ,-įvį i — ir 'jxuxjcss—mm
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Laivakroviai kreipėsi* 
j teismą teisingai 
samdai apginti

International Longshore
men’s Association, nepri
klausoma, kreipėsi Į teismą, 
kad uždraustų Deweyaus Į- 
kurtai Waterfront .komisijai 
versti darbininkus priimti tos 
komisijos diktatoriškai užde
damas samd(>s sąlygas.

Unija nori naudotis tomis 
samdos sąlygomis, kokios bu
vo susitarta naujame kon
trakte tarp unijos ir prieplau
kų savininkų. Pareiškia, kad 
valdinės komisijos taisyklės 
yra visiškai priešiškos unijos 
kontrakte pažymėtoms.

Kokios tos unijos 
tos sąlygos?

Samdyti pirmoje 
ilgiausia išdirbusius

L

susiderė-

vietoje 
prieplau

kose, sudarant reguliarias gru
pes (gangs) ; kiek galint pri
taikyti darbus tose prieplau
kose, kuriose tie darbininkai 
dirbo pirm šio kontrakto 

‘ Valdinis samdos Įsakas at
meta seniority. Išdirbtų metų 
skaičius nieko nereiškia. Lai- 
vakrovys turi parodyti, kad 
jis išdirbęs prieplaukoje 
žiausia po S dienas
nesi. Jeigu no, jis visai 
šalinamas iš tos prieplaukos 
darbininkų sąrašo, nežiūrint, 
dėl kokios priežasties jis ne
dirbtų. Tuo būdu galėtų dau
gumą darbininkų išlaikyti 
“nereguliariais.”

ma-
per mė-

pra-

bus (luo
šu prasti, 

‘ šil-
savo

Blynų bankietas
Vasario 27 d., sekmadienį, 

blynų pietūs bus duodami ly- 
’ giai Ival. Prašome svečius ne- 

sivėluoti, nes blynai 
darni šilti. Turime
kad kas duodamą valgyti 
tas, tai atšalęs praranda 
skonį.

Koki tie blynai bus? Iš 
ninių miltų, prie jų duodamas 
klevinis sirupas arba rūkšti 
sįmetona, ir dar skaniausios 
kilbasiukės. Tie blynai, ska
nūs, maistingi ir netukina.

Duos silkių, kurias paruoš 
ekspertai, taipgi kavos ir ki
tokių gėrimų.

Kviečiame ateiti pietauti. 
Tikrinu, kad tokie pietūs pir
mu kartu pas mus, todėl pro
ga visiems išbandyti šią nau
jenybę.

Tas gražus suėjimas rengia
mas Liberty Auditorijos ręs
ta urane. įėjimas nemokamas.

Blynkepys

Kovo šeštoji
ai. po pietų, 
paminėjimas

jau pažista-

fą viską 
paragauti

programą

įvyks tradicinis 
Moterų Dienos. 
. BrooklynieČių 
mas ir pamylėtas daktaras Bo
risas teiks prelekciją apie a- 
kių sveikatą.

Klubietės pasižadėjo namie 
prikepti pyragų pagal geriau
sius savo receptus, 
atiduos svečiams 
prie karštos kavos.

Žavingą dainų
suteiks solistė Suzanna Kazo- 
kytė ir Aido moterų choras, 
kuriam vado vaja Mildred
Stensler.

Moterų Klubas kviečia vi
sus. įėjimas nemokamas. įvyks 
Liberty Auditorijos patalpose.

firma turi apdraudą 
prieš streiką

CIO Laikraštininkų Gildi
jos New Yorke leidižiamame 
laikraštyje rašo, kad užstrei- 
kuoto Brooklyn Eagle laik
raščio leidėjas vartoja prieš 
“streiką apdraudos” pinigus 
išsilaikymui streiko laiku. Sa
vininkas Schroth pripažino, 
jog tiesa. Laikraštis yra už- 
gtreikuotaĮi nuo sausio 29-tos.

Areštavo grupę jauny 
vyry kaip plėšikus

Queens suimti du jaunuo
liai. Juos Įtaria esant iš grupės 
tų keturių, kurie apiplėšinėjo 
vaistines, pradėdami kalbą 
paklausimu aspirino. Už tai 
ir vadinami “aspirino’’ plėši
kais, nors jie ne to ieškojo. 
Sako, kdd bent. 20 apiplėštųjų 
tuos du atpažino. Jų grupėje 
buvę ir kiti bent du. Tikėjosi 
greit suimti ir tuos.

K i t o j ė v i etoj e su ilm t i 
Įtarti apiplėšime penkių 
permarketų praėjusi rudeni.

du 

s il

Suimtieji ir dauguma nu
žiūrimų'suimti esą narkotikų 
vartotojai. Troškimas narkoti
ku juos stumia vogti ir api
plėšti. Sakoma, jog ir gero už
darbio neužtenka narkotikų 
troškimams pasotinti. Gi jau1- 
nuoliai veik visi mažai teuž
dirba, jeigu ir turi darbą.

Sukniasiuviy streiką 
skelbs kovo 1-mą

International Ladies Gar
ment Workers (ILGWU) 
suknelių siuvėjų Jungtinės ta
rybos ir šapų pirmininku ir 
komitetų susirinkime nutarta 
skelbti streiką kovo 1-mą, a- 
teinantį antradienį.

Jungtinės tarybos vedėjas 
Julius Hochman praneša, jog 
derybos nesijudina iš vietos. 
Tačiau reiškė viltį, kad so
lidarus unijos vadovybės pa
sisakymai gali paveikti Į de
rybas', firmos gali pateikti iu- 
nijistams priimtinesnius pa
siūlymus.

. Susirinkime dalyvavo virš 
3,000 vadovaujančių unijistų, 
atstovaujančių apie 85,0,00 
darbininkų didmiestyje ir ne
toliose apylinkėse.

sauktas 
Dashiel 
teikti 
diską 
buvai ?

Neatsakė į ragangaudį 
klausimą

Valstijinės komisijos pa
tardyti rašytojas 

Hammett atsisakė 
atsakymą Į ragangau- 
klaušimą: ar esi, ar 
Atsisakė pasiremda

mas Penktuoju Amendment!!.
Hammeft prieš tūlą laiką 

buvo Civilinių Teisių Kong
reso pirmininku. Valdinė ko
misija bando Įkaitinti tą 
Kongresą ir jo vadus už tai, 
kad jie apgynė persekiojamus 
darbininkų vadus komunistus 
ir kitus pažangiuosius.

Brooklyn-Richmond Hill 
Parengimy Kalendorius

Sekmadienį, Kovo-March 6
Paskaita su dainomis, 3 P. M

Sekmadienį, Kovo-March 20
LLD 1 k p. prelekci ją, 3 P. M.

Sekmadienį, Kovo-March 27
Lietuviu Kultūrinio Centro koncertas

Sekmadienį, Balandžio-April 3
v Laisvės parengimas, 3 P. M.

Visi aukščiau suminėti parengimai bus 
LIBERTY AUDITORIUM

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

TSžHaF

Šniukstams moka po
1 meną

New Yorko republ ikonai 
visuomet kalba, jog jie atme
ta tą ar kitą visuomenei pa
gerinimo prašymą dėl to, kad 
jie nori valstijai “taupyti pi
nigus.” Bet kada eina klausi
mas atstūmimo nuo valdžios 
bent kiek artimesnio liaudžiai 
žmogaus, jie taupumą užmir
šta.

siomis dienomis paskelbia, 
jog jie šniukstams moka po 
$100 i dieną, kad jie sušniuk- 
štinėtų prieš Dr. Isadore Lu
bin kokių priekabių, už ku
rias Seimelis galėtų ji atmesti.

Lubinas yra gub. IJarrima- 
no nominuotas valstijos in
dustrijai komisijonieriumi. Jis 
jau eina tas pareigas, nežiū
rint, kad republikonai jo 
nepripažino. Jie norėtų 
ri k antams n u o 1 an k esn i o 
gaus.

z m o-

Unijos fondą vartos 
skrybėlėms garsinti

AFL skrybėlinių unijos vir
šininkas Alex Rose pasiūlė li
nijos pensijų fondui numatytų 
pinigų 
paversti 
fond u. 
siūlymą 
kad per Įvairius madų žurna
lus ir kitų žurnalų ir laikraš
čių moterų skyrius būtų gar
binamas reikalas 
bėlę .

apie milijoną dolerių 
s k r y b ė 1 i ų g a r s i n i m o

Jeigu nariai tą pa- 
priimtų, tai reikštų,

dėvėti sk ry

rant jiems pelną, 
darbininkams šiek tiek ekstra 
darbo. Reikalingieji pensijų 
turėtų palaukti ar apsieiti su 
mažiau pinigų, kol unija pa
taisys bosams biznį. Bosų or
ganizacijos viršininkas 
ter K. Marks tą planą 
giria.

ti kiši gauti i

Wal-

Wicks pasiūlė naujus 
fagangaudystės bilius

New Yorko upstate repub- 
likonas senatorius Wicks ir 
assemblymanas Mason pasiūlė 
bilius, kurie samdytoją—bosą 
padarytų darbininko minties 
bosu.

Biliai leistų pravaryti iš 
bile darbo darbininką, jeigu 
jis atsisakytų pasakyti ar jis 
yra, ar buvo komunistu.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

*

Valstijinė komisija 
tardo apsigynimo
organizacijas

pe pašauktųjų , tardyti 
ir persekiojamųjų ap

ynį artis- 
Robeson

žymusis ap- 
L. Patter-

Tal
io, is i ų 
gynėjų New Yorke 
tas dainininkas Paul 
ii' civilinių teisių 
gynėjas William 
jonas.

komisiją — 
Legislative

Tą tyrinėtojų 
New York State 
Committee on Charitable and 
Philanthropic Agencies and 
organizations — Įsteigė buvu
sysis gub. Dewey ir jo kon
troliuojamas Seimelis. Ji kūrė 
neva tyrinėti raketos labdary
bėje. Tačiau- iš ra keti erių dar 
niekas nenukentėjo. Darbi
ninkų organizacijos ir komi
tetai jau persekiojami.

Pattersonas pareiškė, kad 
tas komitetas “bando save pa
daryti pavaduotoju federated 
valdžos, kurią nuo to perse
kiojimo sustabdė J. V. apelia
cinis srities teismas.” Pareiš
kė, jog komitetas! dabar pa- 
n au d o j amas ragan gan dyste i 
prieš darbininkus ir pažan
giuosius.

Apsieis be kėlimo 
gasolines taksy

savoGuber. Harrimanas 
raporte Seimeliui buvo sakęs, 
kad gal reikėsią kelti gasoli
nes kainas. Tačiau paskiro
mis dalimis persvarstant kož- 
no departmento poreikius ir 
iš kožno.si taksų srities numa
tomas gauti pajamas, jis nu
sprendė bandyti apsieiti be 
naujų taksų ant gasolines.

■Republikonų lyderiai ir ko
mercinė spauda šoko jį taip 
pat kritikuoti už' atsisakymą 
nuo to taksavimo, kaip kad 
puolė už žadėjimą takšnoti.

Brooklyn, N. Y
-LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, kovo 1 d., 7:30 v. 
vakare, Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėje, 280 Union Avė. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Kurių duokles 
nemokėtos, malonėkite ateiti ir už
simokėti. Valdyba

(39-40)

Large Selections — Many Colors
BROADLOOM O MILL
REMNANTS ENDS

Quality Mdse. $095
Sayings Up To $19.95 2-iUP

Remnant sizes sufficient for
Halls, Foyers, Small Rooms, etc.

GREEN RUG CO.
E. 175th St. Brons

TR. 8-9217
12

RANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja 3 rūmai, labai pa
togūs, apšildomi, randa $45.69 į 
mėnesį. Kreipkitės: Alex Mitchell, 
115-09 Sutphin Blvd., Jamaica, L. I. 
Te). JA. 9-9724.

(BUYAUSKAS)

BUSINESS ' 
OPPORTUNITIES

PLUMBING and ELECTRICAL
Įsteigta 42 metai, seniausias Bronx
ville, 2 t rokai, inventory ir Good 
will. Nupigintai $10,000. Turime 
parduoti iš priežasties kitų interesų.

, Tel. Deerfield 7-3810
(38-40)

<•

Skelbia televizijos 
boikotą

New Yorke Įvykusi tarp- 
rasinė konferencija nutarė ši 
šeštadieni, vasario 26-tą per 
dvi valandas skelbti televizi
jos boikotą protestui prieš 
diskriminaciją. Jie atsišaukė 
Į televizijos stebėtojus tomis 
dviemis valandomis (8:30 
10:30) vakaro televizijos 
vartoti.

Numatoma, kad jeigu 
suomenė 
'leptų, pasėkos 
bios. Televizija, 
ne nuo šiandien 

•ja tautines mažumas, 
įlinkus ir pažangiuosius, 
leidžia jų i programas, 
rint talento.

iki
ne-

vi- 
masiniai i tai atsi

būtų nuosta- 
radijas jau 
diskriminuo- 

darbi- 
neĮ-

nežiū-

Majoifas Wagneris paskyrė 
7 asmenų komisiją patyrinė
ti, kaip būtų galima išnaudoti 
jau esamų mokyklinių pasta
tų patalpas.

Brook lynietis kontralęto- 
rius prisipažino apsukęs val
džią uždėjimu trims mokyk
loms daug prastesnio stogo 
ir tuomi sutaupęs .sau apie 
$5,500. Ji paleido po $1,000 
kaucijos.

Brooklyno jaunas vyras Mi
guel Ramos užmuštas auto- 
mobiliaus rytmetį einant Į 
darbą, skersuojant Flu'shing 
Avė. prie Tompkins Ave.

55 DODGES-PLYMOUTHS
Žaibuojantis Pirmyn Stilius 

Matykite

ARM A 7.?T.Xo
Downtown Brooklyn

Dodge—Plymouth Dealer
75 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn

DR. A. L. GRAUBART
OPTOMETRIST
Dabay randasi

139 Locust Hill Ave., 
(karnp. Ashburton Ave.) 

Yonkers, N. Y.
Išegzaminuojame akis, 

Pritaikome akinius.
Pirm., Tree., Penkt. 10-1 ir 5-5 

šeštadieniais 10-5.
YOnkers 3-9156

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs barberys. Ge

ram darbininkui, geras atlyginimas. 
Labai reikalingas darbininkas, tad 
būtų gerai, kad luoj atsilieptų. Dėl 
daugiau informacijų prašome kriep- 
tis po 122 Flushing Ave., (prie Navy 
Yard), Brooklyn, N. Y.

(38-40)

PARDAVIMAI
Parsiduoda laikrodžių krautuvė 

(Jewelry store). Gerai įsisteigęs 
biznis, miestelis smarkiai augai Jei 
norintis mokytis laikrodžių ir auk
sinių daiktų taisymo amato pirktų, 
tai aš išmokinčiau. Pardavimo prie
žastis — savininkas išvažiuoja į pie
tus. Kreipkitės:

O. K. JEWELRY
Railroad Ave., Ronkonkoma, N. Y. 

Tel. Ronkonkoma 9-8664
(35-39)

PARDAVIMAI
4 rūmų namas,“ vonia, elektra, ga

radžius, barnė; 2 akrai, macadam 
kelias. $5,500. Išmokėjimai.

Kreipkitės pas:
SCHEIDELL-SCHMIDT, 

Jeffersonville, N. Y.

Ragina tirti jaunimo 
blogumą priežastį

jie veiktų
jaunime.

Bronx vaikų teisme teisė
jas Wilfred Waltmade krei
pėsi į majorą ir Į 
prokurorą, kad 
prieš blogdarybes
Jis sako, kad gal reikėtų vyk
dyti koks tyrinėjimas sąlygų. 
Teisėjas noris sužinoti, dėl ko 
vaikai pakrypsta i blogda- 
rius.

Tyrimai — jų buvo daug — 
būtų geras dalykas, jeigu bū
tų veikiama atrastus blogumus 
prašalinti. Visa bėda tame, 
kad blogumų rimtai nešalina. 
Vis pasiteisinama, kad vaikų 
gelbėjimui nėra pinigų.

Broo,klyne grand
pradėjd apklausinėti 
gemblerystes vedime ir 
lomus ką nors žinant 
gemblcirius. .

d žiūrė 
Įtartus 
numa-

apie

Norintieji pirkti bizni, na
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

AUGUST W. KODZIS
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

Dvi Air Conditioned Koplyčios
24 valandų patarnavimas

6306 Flushing Ave., Maspeth
DA. 6-1658

U. S. ir N. Y. STATE JEIGU 
TAKSU IŠSKAIČIAVIMAI 

Mes pagelbstime darbininkams 
atlikti visus legalius atskaity
mus. Į keletą minučių mes pri
rengsime jums ir paruošime iš
siimi imui.

Mes Taipgi Esame 
Imigracijos Specialistai
Atdara Kasdieną 9 6 

šeštadieniais 9—4
Nuo Vasario 1 d. iki Balandžio 15 

N. J. Cassavetes
303 W. 42nd St., N. Y. 36, N. Y.

CI. 5-4870— 1871

SEE BETTER
LOOK AND FEEL BETTER 

OCCULISTS — 
Prescriptions filled

Broken lenses duplicated. 
Glasses properly fitted

Maspeth Optical Service
65-49 Grand Ave. — DA. 6-2168

MES SIUNČIAME
Mediciną—Maistą—Medžiagas ir 

bile kuriuos' kitus siuntinius į 
Rusiją, Ukrainą, Lietuvą, Latvi
ją, etc *

Mes parduodam importuotus Ra
lio taip kaip: Telcfumken—Saba 
—Blaupunkt -Kort ing—jrengtas^su 
High Fidelity reception ir Short 
Wave Band—Pristatymas pilnai 
garantuotas.

Priėmimas iš visų užsienio šalių 
gvarantuotas.

Prašykite Katalogo
New England 

Relief Parcel Co.
B. WEGIEL
180 State St.

Springfield, Mass.
Republic 4-4703

MATTHEW A.i 
BUYUS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark, 5, N. J

MArket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAB 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberls

pus!.—Laisve (Liberty)-šeštad., vasario (Feb.) 26, 1955

NEW YORK
HELI' WANTED-MaLE

LABORATORY 1

OR LABORATORY Ar X-RAl
TECHNICIAN

Dr. Farhier’s Private Hospital
Allentown, New Jersey, 

Wire, Call or Apply
Phone Allentown, N. J. 9-3761 

Ask for Miss Ritter.

(40-42)

REAL ESTATE

GARDEN CITY. Parduoda savinin
kas nupigintai. (Sav. persikelia). 
Gražūs 3 aukštų angliški namai — 
didelė Central hall, “knygynas, pil
nas valgymui kambarys, 4 miegrū
miai, 3 į maudynės, pilnai naujai iš- 
dekoruotas, labai arti mokyklų. 
Greitam pardavimui tik $29,500. 
Kviečiame pamatyti, šaukite PI. 
6-0118.

(34-40) '

PARDUODA SAVININKAS—FLU
SHING. 9 rūmų medinis ir asbestos 
—šingeliuotas. 4 miegrūmiai, atski
ri gyvenimui ir valgymui rūmai, 
sun porch, spalvuotų tile stikle su
dėtų maudyne — lašai. Moderninė 
viftuvė. Daug ekstra įrengimų. Grei
tam pardavimui lik $25,000. Kvie
čiame pamatyti. Saukite I*7a 8-4458 

(37-40)

PARDUODA SAVININKAS - BELL**
ROSE. Tuojau užimamas. 9 metų 
senumo Cape Cod. 3 miegrūmiai (7 
rūmai), .arti mokyklų. Ideališka .del 
šeimos su vaikais. Kviečia pamatyti.

1810 Newbridge Road
Tel. SU. 5-2213

(37-40)

SCARSDALE — apylinkėje Beach 
Hill, savininkas parduoda už $35,000 
savo 3 miegrūmių, maudynių 
split level namus. Moderninė virtu
vė, žaislų rūmas, didelis plotas že
mės.

HELEN R. .TENKINS 
Tol. SP. 9-5300

(38-40)

PARDUODA SAVININKAS — 
OCEANSIDE, tuojau užimamas, 5 
rūmai, 5 metų senumo, Cape Cod. 
su plytiniu frontu, erdvus attic (ga
lima patalpinti 2 didelies lovas), 
pilnas skiepas, attached garadžius 
ir daug ekstra dalykų. Arti mokyk
lų ir bažnyčių. Puikiausia sekcija. 
Greitam pardavimui tik 
Kviečiame pamatytį.

Tol. RO. 4-5206

$14,700.

' (38-4,į)
PARDUODA SAVININKAS—tuo

jau užimtinas Merrick apylinkėj. 
Gražus mūrinis Veneer Cape Cod. 
4 miegrūmiai, 2 maudynės, medinis 
frontas, 100x00, ištaisytas skiepas 
su dideliu baru, Jalousicd patio, 
daug kitų pagražinimų.— $25,000. 
Pamatymas pagal sutartį.

Šaukite: :FR. 9-5746
(38-41)

PARDUODA SAVININKAS — JA
MAICA, tuojau užimtinas, attached 
6 rūmų namas su garadžiu. 
Hollywood maudynė, nauja 
—ištaisytas sklepaę, naujas 
ing. Daug ekstra įrengimų 
nuo sienos iki sienai divonus, Vene
tian blinds ir kitus ekstra dalykus. 
Greitam pąrdavimui $16,500. Šau
kite JA. 6-2526 arba RA. 6-5607.

, (39-41)

Nauja 
virtuvė 
plumb- 
jimant

HARTSDALE, N. Y.— Užimama 
birželio mėnesį. 125x100 lotas. Įėji
mas per koridorių. 14x24 salionas, 
valgymo rūmas, žaislų rūmas. Vir
tuvė iš panelled pine. Sandėlio rū
mas, pasigražinimui rūmas; 3 mieg
rūmiai, vonia. Insulųota, vario plum, 
berystė, 2 karam garadžius. Bažny
tinės ir miesto mokyklos arti. 
$25,000. WH. *9-4170.

(39-41)

Tuojau TJžimama
1442 — 156th St., Beechurst 

Atdara sekmadieniais. 2 šeimų ma
rinis namas, 2 m. senumo. Du 5 
kambarių apartmentai. Žaislais 
kambarys ir patio. 3 karam gara
džius. Reidencijinė apylinkė. Arti 
mokyklų, transportacijos ir krautu
vių. $26,500. IN. 3-8911.

(39-41)
» < .III . ■ I ■ M "■ 1 " 11 ' *“ — 1 " '

Keturi Įtarti apiplėšinėjime 
vaistinių sulaikyti po $10,000 
kaucijomis kiekvienas, o 
penktąjį tebelaiko kalėjime 
be skyrimo kaucijos.

New Yorke vienas našių sa
vininkas kaltinamas 35fe 
prasižengimuose gyventojų 
saugumui ir švarai, tačiau pa
leistas po $6,500 kaucija.




