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KRISLAI
Su laisviečiais.
Laukiame.
Mano kandidatas.
Naujasis premjeras.
Liaukitės apgaudinėję!

Rašo A. Bimba

KOVA PRIEŠ SEGREGACIJĄ MOKYKLOSE PLEČIAS!t

Man atrodo, kad paskuti
nėmis keliomis dienomis r u o- j 
šimasis prie Laisvės. Bendro- ' 
vės šėrininkų suvažiavimo gra- , 
žiai pagyvėjo. Smarkiai pra* į 
dėjo plaukti ir sveikinimai su į 
dovanomis.

Praėjusį savaitgalį mačiau- . 
si su Montvilos ir So. Bostono 
laisviečiais. Parsivežiau labai 
gerą nuomonę.

•Niekur draugai nenusiminę. 
Visi žiūri į ateitį su pasitikė
jimu. Visi nori, kad Laisvė 
gyvuotų. Jie ją rėmė ir rems. 
Suvažiavimui pasvei k i n i m ų i kandidatą Andre le Troqu- 
formoje sudgjo gražios para- i er susigrupavo komunistai, 

‘ Mendes-France’o vadovau
jami radikalai ir patys so
cialistai, tuo tarpu, kai de
šinės ir centristinės parti
jos susispietė aplink ligšio
linį klerikalinį pirmininką 
Schneiteri.

Socialistinis kandidatas 
gavo 280 balsų, dešinysis

mos.

Taip ir reikia. Pasitikėji
mas ir sveikas optimizmas pa
deda nugalėti visus sunku
mus.

si matysime šį sekmadienį 
važiavime ir bankete.

pa-
su-

Aš norėčiau pasiūlyti de-J 
mokratams kandidatą į prezi
dentus. Jis, man atrodo, daug 

• geresnis ir tinkamesnis už 
Stevensoną ir Harrimaną.

Tuo vyru yra Michi gan o 
valstijos gubernatorius Willi
ams. Jis daug artimesnis dar
bo žmonėms, šiomis dienomis 
jis pasisakė už 30 valandų 
darbo savaitę.

Williamso kandidatūrą rem- 
ftų ir visi organizuoti darbinin

kai.
Nežinau, kodėl šis libera

lišku pažiūru demokratas sa
vo kandidatūros viešai nepa-

. Nieko blogo nematau tame, 
kad Lietuvoje premjero vie* 
tą užima naujas žmogus. Me
čys Gedvilas .pusėtinai ilgai 
premjeravo. Nežinau buržu
azinės šalies, kurios premje
ru taip ilgai būtu išbuvęs vie
nas žmogus.

Naujuoju premjeru paskir
tas Motiejus šumauskas. Tu
rėjau garbęs sir šumausku ge
rai susipažinti. Drąsus iš jo 
vyras, smarkus jis kovoto
jas, užsitarnavęs didvyriškų 
kovų ugnyje. žodžiais jis 
pusėtinai skūpus. Jais nesi* 
švaisto. Juos pasirenka. Min
tis dėsto logiškai.

Aš manau, kad Motiejus 
Šumauskas mokės naujose ir 

ukštose pareigose orientuo
tis.

Komunistai, socialistai ii 
radikalai kartu i š r i n k o 
pa rl amen tin i pirmininką

Paryžius. — Pirmas bal
savimas naujame Francūzi- 

) jos parlamente parodė, kad 
, Liaudies frontas, suside- 
; dantis iš komunistų, socia- 
I listų ir radikalų, yra fak- 
j tas, nors socialistų ir radi
kalų lyderiai to dąj^nenori 
pripažinti. Kuomet prisiėjo 

i rinkti parlamento pirmi- 
j ninką, aplink socialistinį

kandidatas 205.
Premjeras Faure jau pa7 

sitraukė. Manoma, kad so
cialistas Guy Mollet ims 
organizuoti kabinetą. Ko
munistų laikraštis “ITIu- 
manite” sako, kad anks
čiau ar vėliau. socialistų ir 
radikalu vadai turės sutik
ti ne tik bendradarbiauti 
su komunistais bendroje 
politikoje, bet ir įtraukti 
juos ir valdžion.

Naujasis parlamento pir
mininkas Troquer yra se
nas socialistas, Leono Blu- 
mo draugas. Pirmame pa
sauliniame kare jis prarado 
ranką. Antrojo pasaulinio 
karo metu jis buvo nacių 
persekiojamas ir pabėgo 
Afrikon.

Taryby Sąjungos apšvietos I Egipto-Izraelio
ministras atvyks Amerikon
Maskva. — Amerikiečių 

trupė, kuri Leningrade ir 
Maskvoje pastatė operą 
“Porgy and Bess,” pakvie
tė Tarybų Sąjungos Ap
švietos reikalų ministrą 
Michailovą apsilankyti A- 
merikoje sekančią vasarą. 
Michailovas pakvietimą 
priėmė. Belieka patvirtinti 
formalumus, bet manoma, 
kad jis tikrai- šion šalin at
vyks.

Tai bus pokarinis tarybi
nio ministro rango pareigū
no apsilankymas Ameriko
je.

sieną reikalas
Kairas. —Jungtinių Tau

tų genraliniam sekreto
riui Dag Hammarskjoldui 
pasisekė pasiekti daliną su
sitarimą tarp Egipto ir Iz
raelio rubežiu klausime. E- 
giptas ir Izraelis sutiko, 
kad Jungtinių Tautų atsto
vai nustatytų tikslias sie
nas EI Aujos srityje, kur 
dažnai vyksta susirėmimai
tarp abiejų šalių, nes abi do 
pusės pretenduoja į terito
riją, kurią laiko kita pusė.

Hammarskjoldas sako, 
kad tas dalinas susitarimas 
yra didelis žingsnis pirmyn 
link Egipto-Izraelio taikin
go sugyvenimo.

Sveikinimai suvažiavimui
Pasiskaitykime, ką 

Laisvės prieteliai:
Lawrence, Mass.

“Suvažiavę Naujosios 
-.Anglijos delegatai 7-tos 
apksrities konferencijoje, 
apkalbėdami visus reika
lus, priėjome prie dienraš
čio Laisvės. Nutarėme jos 
gyvavimui pasiųsti pasvei
kinimą su $25. Linkime, 
kad mūsų mylimas laikraš
tis Laisvė ilgai gyvuotų ir 
šviestų mus visus, tarnau
tu darbininku reikalams, v v
Taipgi sveikiname visus da
lininkus suvažiavime ir 
Laisvės visą personalą, lin
kėdami jiems svarstyti 
Laisvės reikalus, kaip būtų 
galima palaikyti ir ant to
liau dienraščiu.

“7-tos Apskr. Iždininkas,
S. Penkauskas.”

rašo rišti Laisvės reikalus, kurie 
šiandien yra taip svarbūs, 
taipgi svarbu išlaikyti laik
rašti dienraščiu. Sveikinu 
ir visą Laisvės personalą. 
Čia prisiunčiu $5. — Drau
giškai, S. Penkauskas.”

. Norwood, Mass.
“Sveikiname Laisvės da

lininku suvažiavima ir lin
kime jums padaryti gerus 
nutarimus. dienraščio nau
dai. Paramai prisidedame 
su $27 aukų. Su geriausiais 
linkėjimais. — Norwoodo 
Laisves rėmėjai.”

1 Kongrese įneštas siūlymas 
neduot federales pagalbos 
segreguotosioms mokykloms

Washingtonas. — Kova čiausio teismo nutarimą pa- 
apie segregaciją mokyklose baigti segregaciją mokyk- 
plečiasi. Negras kongres- lose, 
manas Adam Clayton Po
well, demokratas iš
Yorko, ' įnešė pasiūlymą, 
kad prie kiekvieno įstaty-“Sveikinu jumis, bran

gūs draugai, kovotojus už

New

geresnę darbo žmonių būį7 mo Pr0.ie^^° fedeiali-
lę. . . Tik per jūsų dideles 
pastangas ir pažangiosios 
visuomenės paramą, tiki
masi ir toliau dienrašti 
Laisvę išleisti taip pat kaip 
dabar išeina. Pagal savo iš
galę, prisiunčiu $2. — Pre 
gresas.”

Nuo atskiru asmenų, su- C- C 7
važiavimui aukų gauta se
kamai :

W. Deksnys, Stamford, 
Conn., $12.

Žilas Dėdė, So. Boston, 
Mass., $10.

J. ir O. Šilkai, Wethers
field, Conn., $5.

Aido Choras, Richmond

nę paramą mokykloms būtų 
pridėta sąlyga, kad mo
kyklos turi būti nesegre- 
guotos, lygiai prieinamos 
negrams, kaip ir baltie
siems.

Tuo tarpu iš Richmondo, 
Virginijos, pranešama, kad 
ten konferavo keturi rasis
tiniai gubernatoriai — Mi
ssissippi, South Carolines, 
Virginijos ir Georgijus. Jie 
tarėsi, kaip kovoti suvieny
tomis jėgomis prieš Aukš-

Bulganino nota 
Eisenliowei’iui

Urbonas, Philadelphia,

Povilionis, Chicago,

kė šešių valandų posėdį ir 
nutarė, kad jie naudos “vi
sas legales priemones” ko
voje už segregacijos palai
kymą.

NA AGP sako, kad nega-' 
Ii būti kalbos apie “legales 
priemones,” nes rasistiniai 
gubernatoriai jau iš anksto 
pranešė, kad jie neklausys 
Aukščiausiojo teismo įsa
kymo, v

Pasitraukė Rusijos, kabineto 
premjeras; Jasnov jo vietoje

Maskva. — Rusijos fede- 
ratyvės respublikos prem
jeras A. M. Puzanovas pa
sitraukė. Jo vietą perėmė 
ligšiolinis Maskvos majoras 
M. A. Jasnovas.

Rusijos respublika yra' 
didžiausia Tarybų Sąjungo
je, užimanti tris ketvirta
dalius jos teritorijos.

Dorchester, Mass.
“Čia rasite čekį sumoje 

$150.00 nuo Massachusetts 
progresyvių lietuvių. Pini
gai buvo sukelti Amberjan-

Radijui, bet kadangi
šiuo laiku negalime turėti 
radijo, tai nutarėme panai
kinti kasą ir išaukoti nau
dingiems reikalams. Lais
vei paskirta $150, tai bus 
kaipo pasveikinimas Lais
vės suvažiavimo nuo Mass, 
progresyvių lietuvių. — 
Draugiškai, St. Rainard.”

III., $2. .
J. Skirtis, Tacoma, Wash

ington, ’$2.
J. Stankevičius, Brook-

D. Burba, Stamford, 
Conn., $2.

S. Urbonas, Philadelphia,

buvo 
gauta

šuva-

vo veikla priartino Lietuvos 
išlaisvinimą? Nė per sprin
dį! O kie>k jis suvalgė mūsų 

į sunkiai uždirbtų dolerių ? Ši
to, brolyti, nesužinosi, nes aL 
skaitų niekas neduoda.”

Kad Vliko ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos pastangas nu
nešė margis ant uodegos, tai 
visiems aišku.

Tai žino Vlikas, tai žinome 
1 ir mes patys,” jau šaukte šau-

. “Tad 
kam, lyg mažiems vaikams, 
be paliovos niūniuoti tą laisvi
nimo dainelę?”

Juozo Tysliavos Vienybė 
(sausio 20 d.) įdėjo nusivy- 

r» lūšio ir iš kantrybės išėjusio 
* • dipuko J. Šiaučiūno “pamoks

lą.”
Šiaučiūnas nusivylęs ir pa-d kia dipukas Šiaučiūnas, 

sfplktinęs apgavikais iš 
VLIKo.

Vlikininkai juk žino, kad 
jų plepalai apie “išlaisvini
mą” Lietuvos yra bereikš
miai.

“Tad kam save apgaudinė- 
ti ir kitiems sakyti netiesą?” 

/klausia Šiaučiūnas.
t’ Toliau jis posmuoja:

“Kiek Vlikas ligšioline sa-

Taip, kam? Ogi tam, kad 
ištuštinti kišenes ir galvas 
menkai tegalvojantiems bro
liams lietuviams. Tai turėtų 
žinoti ir Šiaučiūnas ir visi di
pukai.

Kiny priėmimas i J. Tautas 
ir Robert Bowie parinkimas j

Washingtonas. — Kraš
tutiniai dešinieji republi- 
kdnai dar vis negali apsi
raminti, kadangi preziden
tas Eiserihowerjs parinko 
R. R. Bowie valstybės se
kretoriaus asistentu. Sena
torius William Knowland, 
sen. Styles Bridges ir keli 
kiti senatoriai yra pasiryžę 
neprileisti, kad senatas pa
tvirtinti! tą postą; Mat,Bo
wie praeityje yra pasisa
kęs, kad Liaudies Kinija su 
laiku turės būti priimta į 
Jungtines Tautas ir Ame
rika ją taipgi turės pripa
žinti.

fiowie, žinoma, neturi 
simpatijų Liaudies Kinijai, 
bet jis sako, kad kaip rea
listas jis supranta, kad Ki
nija anksčiau ar vėliau tu
rės būti priimta.

Deli. — Indija suvalsty
bino visus gyvasties ap- 
draudos biznius.

Lawrence, Mass.
Sveikinu Laisvės Bend

rovės suvažiavimo dalyvius, 
linkiu visiems draugiškai

A. Pauliukaitis, Philadel
phia, Pa., $1.

Iš anksčiau aukų 
$541.41. šiuo kartu 
$251.00. Tad viso jau 
kė su pasveikinimais 
žiavimui $792.41.

Labai gražiai išrodo. Yra 
vilties atsiekti pereitų me
tų aukšti — $2,400.00. Pra
šome nesivėluoti su dovano
mis, kad gautume prieš su
važiavimą.

Laisves Administracija

Washingtonas. — Trečia
dienį apie vidudienį tarybi
nis ambasadorius G., Zoru- 
binas turėjo būti priimtas 
Baltajame Name, kur buvo 
laukta, kad jis perduos pre
zidentui Eisenhoweriui 
svarbia.nota nuo tarybinio 
premjero Bulganino.

Laikraščiui einant spau- 
don dar nebuvo pranešta^ 
koks tos Bulganino notos 
turinys, bet daug susido
mėjimo apie tą laišką buvo 
sukelta. Buvo numatyta, 
kad Bulginino pranešimas 
Eisenhoweriui bus tam tik
ras siūlymas, 
apie naujus 
nusij 
sugy

greičiausiai 
pasitarimus 

vimo ir taikingo 
io labui.

“Tik neklausinėkite apie 
ju hitleristinę praeiti!”

Fort Monmouth, N. J. -ę 
Šioje karinėje stovykloje, 
kaip daugelyje kitų, dabar 
mokinasi grupė vokiškų ka
rininkų ir puskarininkių 
iš Vakarų Vokietijos. Fort 
Monmouthe randasi' penki 
majorai, du kapitonai, ke
turi leitenantai ii; du ser
žantai. Tokie yra jų dabar
tiniai laipsniai naujame 
Wehrmachte, bet jie taipgi 
visi yra hitlerinės armijos 
veteranai — o toje armijo
je jie turėjo aukštesnius 
laipsnius. Kitaip sakant, 
dabartinis seržantas gal 
pirmiau buvo leitenantas 
arba kapitonas.

Aną dieną grupė laikraš
tininkų ir fotografų 
ko, kad apklausinėti 
vokiškus karininkus, 
fotografuoti.

Visokie klausimai
buvo statomi, bet du ameri
kiečiai karininkai, kurie 
ten stovinėjo kaip globėjai 
arba- cenzoriai, įspėjo laik
raštininkus, kad apie jų na
cinę praeitį geriausia ne
klausinėti. Laikraštininkai, 
betgi, surado, kad jie visi 
tarnavo hitlerinėje armijo
je ir priklausė prie naci
nės partijos arba hitlerinio 
jaunimo.

nuvy- 
tuos 
juoš

jiems

Paskutiniai
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris patie
kė ekonominį raportą Kon
gresui, kuriame jis piešia 
mūsų šalies dabartinę eko
nominę padėtį skaisčiomis 
spalvomis. Demokratai sa
ko, kad tas raportas yra 
aiški priešrinkiminė propa
ganda.

Washingtonas. — A. Ste- 
vensonas ir sen. Lehmanas 
klausia, kas atstovauja A- 
merikos užsienio politiką: 
Eisenhowerio pareiškimai 
Ženevoje, ar Dulleso nuo
monės žurnale “Life.”

P,vaga. — Molotovas ir 
Žukovas1 atvyko čia, kad 
dalyvauti socialistinio blo
ko valstybių apgynos kon
ferencijoje.

pranešimai
Helsinkis. — Suomijos 

socialistai paskelbė, kad jie 
rems agrarų partijos Ke- 
kkoneną į prezidentus.

Kievas. — Maršalas V. 
Čuikovas kalbėjo Ukrainos 
Komunistų partijos suva
žiavime ir sakė, kad Tary
bų Sąjunga pralenkė Ame
riką atominių-hidrogeni- 
nių ginklų lauke. ,

New Yorkas. — “Daily 
Worker” praneša, kad siųs 
savo redakcijos narį Alan 
Max kaip reporterį į Tary
bų Sąjungos Komunistų 
partijos suvažiavimą, kuris 
prasidės vasario 14 dieną.

Yazoo City, Miss. — Bal
tas policininkas nušovė 
negrą.

Kataliky vyskupas kritikavo 
fašistu režimo neteisėtumus fe-

Madridas. — Katalikiš
kame dienraštyje “Ya” til
po Malagos vyskupo Angel 
Herreros straipsnis, kuria
me jis kaltino Franco reži
mą gan aštriais žodžiais. 
Katalikų vyskupas sako, 
kad dauguma žmonių Ispa
nijoje gyvena didžiausia
me skunde, o maža grupė 
skęsta prabangoje. Už tai 
kalta Franco valdžia, sako 
.vyskupas, kuri nesirūpina 
teisėtumu.

Malago vyskupo straips
nis Madrido dienraštyje iš
šaukė nemažai nusistebėji
mo- — nusistebėjimo, kad 
vyskupas taip rašė ir nu
sistebėjimo, kad cenzoriai 
tokį straipsnį praleido.

Havana. — Trys Kubos 
parlamento nariai veda ba
do streiką, protestuodami 
prieš valdžios brutališkus 
žingsnius prieš streikuo
jančius cukraus plantacijų 
darbininkus.

Karači. — Į Pakistaną 
atvyko Mme. Sun Jat-sen, 
žinomoji Liaudies Kinijos 
veikėja ir moterų vadovė. 
Jos sutikime dalyvavo 
premjeras, užsienio reika
lų ministras ir kiti valdžios 
nariai. Spauda pažymėjo, 
kad ji buvo sutikta daug 
draugiškiau ir iškilmin
giau, negu Amerikos vice
prezidentas Nixonas.

Washingtonas/— Repub* 
likonų partijos nacionalinio 
komiteto pirmininkas Leo
nard Hall sako, kad repub- 
likonai per visokius banke
tus ir panašius parengi
mus jau sukėlė penkis mili
jonus dolerių.

ORAS NEW YORKE 
Giedra ir šalta



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

The Laisve, Inc.
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays and Holidays 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 10, N. Y.

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

’ SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ....... $8.00
United States, per 6 months.. $-1.50 
Queens Co................ $9.00 per year
Queens' Co........ $5.00 per six mos.

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

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

NESUSIPRATIMAI
NEUŽILGO Washingtonan atvyks Anthony Eden, 

Britanijos ministras, pirmininkas. _
Žinokime vieną: tokie žymūs valstybių pareigūnai, 

kaip Mr. Eden, nevyksta kiton šalin mažais reikalais. 
Kai jie kur nors i užsienį vyksta, tai turi didžios svarbos 
reikalų, reikalingų greito ir konkretaus išsprendimo.

Maskvos “Pravda” rašo, kad Edeną Amerikon vykti 
verčia tie klausimai mintuosiuose Rytuose, dėl kurių 
tarp Anglijos ir Amerikos yra didelių nesusipratimų. 
Dėl to Edenas ir tarsis su prezidentu Eisenhoweriu, ban
dydami nesusipratimus išspręsti. ,

Kas tie do nesusipratimai, pranešimai, kurie byloja 
apie tą “Pravdos” editorialą, nepasako. Bet pasakoma 
tiek: nesusipratimai, kontradikcijos tarp anglų ir ame
rikiečių Artimuosiuose Rytuose yra ir jų Edenas su 
Eisenhoweriu negalės suderinti, negalės išlyginti.

Kaip žinia, į kai kurias Artimųjų Rytų šalis Ameri
kos kapitalistai yra įvezdinę bilijonus dolerių — kalbame 
apie aliejaus-žibalo industriją. Anglai ten taipgi turi 
daug pinigų Įvezdinę. Na, matyt, dėl viso to ir vyksta 
“nesusipratimai.”

Kaip juos Edenas su Eisenhoweriu išspręs, liekasi pa
laukti ir pamatyti.

KNOWLANDAS NERIMASTAUJA
KOL KAS DAR NIEKAS tikrai nežino, ar prezidentas 

Eisenhoweris sutiks būti republikonų partijos kandida
tu prezidento vietai — ar sutiks jis kandidatuoti antra
jam terminui. .

Dėl šio klausinio ‘laužo smegenis“ daug žmonių, y- 
patingai politikierių.

Jei Eisenhoweris jausis gerai, kaip sako pranešimai, 
jei gydytojai jam patars tai daryti, tai jis apsiims kan
didatuoti.

Praėjusi šeštadienį daugelyje miestų republikonai 
suruošė iškilmingus pobūvius—banketus Eisenhoweriui 
pasveikinti. Kiekvienas,, norėjęs patekti į tokį banketą, 
turėjo užsimokėti nemažiau $100. Sakoma, republikonai 
vienu vakaru sudėjo apie 5,000,000 dolerių pradžiai rin
kiminės kampanijos. Pas republikonus pinigų- netrūksta, 
nes jų tarpe yra bilijonierių, yra turtingiausių kapita
listų, kurie niekad nesigailės pinigų savo partijai pa
remti. Jie juk gerai žino, kad republikonų partija — ge
riausia jų motutė, duosniausia jų .globotoja.

Eisenhoweris atsakė į sveikinimus išstojimu per tele
viziją ir radiją. Bendrai, jis atrodė neblogai fiziškai. 
Bet kiekvienas pripažįsta, kad Eisenhoweris “per daug 
greit nuseno./ Gi jis pats yra andai daug maž taip pasa
kęs: nebūsiu toks, koks buvau prieš pastarąją ligą,

Republikonai politikieriai nori, kad Eisenhoweris juo 
greičiau sakytų vienaip ar ktaip — apsiims jis, ar ne- 
apsiims? Nes jie mano, kad perilgas prezidento vilkini
mas su atsakymu kenkia visai partijai.

Nekantriausiu pasirodė senatorius Knowlandas, iš 
Kalifornijos. Knowlandas, kaip žinia, atstovauja deši
nįjį sparną republikonų partijoje. Knowlandas, kaip tū
li žmonės sako, yra Čiang Kai-šeko atstovas Jungtinių 
Valstijų senate. Knowlandas nori pats būti republikonų 
partijos kandidatu prezidento vietai.

Ir štai, šis Knowlandas, nelaukęs, ką pasakys prezi
dentas Eisenhoweris dėl savo kandidatūros, ima ir pa
reiškia: jis esąs kandidatas į republikonų kandidatus 
prezidento vietai, Illinois valstijoje neužilgo įvyks par
tiniai balsavimai, nominacijos. Į tas nominacijas įdeda 
savo pavardę ir senatorius Knowlandas.

Visa tai rodo, kad ir republikonų partijoje vyksta gan 
aštri kova, tik ji neiškyla labai plačiai į viešumą. Kol 
kas net ir dešinieji republikonai nenori užrūstinti prezi
dentą Eisenhowerj, kuris, reikia pasakyti, turi žmonėse 
nemaža įtakos.

Aštriausiai prieš Eisenhowerj kadaise pasisakė sena
torius Joe McCarthy, kai jis viešai pareiškė, kad padarė 
didžiulę klaidą balsuodamas už Eisenhowerj!

'Akylesnieji stebėtojai pripažįsta: jei Eisenhoweris 
atsisakys kandidatuoti antrajam terminui, tai republi
konų pralaimėjimas rinkimuose beveik užtikrintas.

BILIJONAI DOLERIŲ
Dienraštis Vilnis rašo:
“Chicago Tribune nurodinėja, nuo 1945 metų iki da

bar Amerikos taksų mokėtojams atsiėjo $36,673,000,000 
rėmimas tik dešimties šalių, ir nė vienoje tų šalių nėra 
daugiau “užtikrinimo nuo komunizmo,” kaip buvo.

“Britanija gavusi daugiausia, paskui seka Francūzija, 
Vokietija ir kitos.

“Tribune užmiršta, gal tiksliai, priminti, kad Čiango 
režimo rėmimas atsiejo $8,000,000,000, taipgi Korėjos 
karas atsiėjo apie $25,000,000,000.

“Visų kitų šulių rėmimas, taipgi, atsiėjo daugiau 36 bi
lijonų dolerių.

“Kokia nauda iš to Amerikos žmonėms?
“Nė jokios naudos nebuvo ir nėra.” (

KAS KĄ RAŠO IRi SAKO Į Industrializavimas., gyvenimo lygio kilimas
ĮŠALTAI PRIĖMĖ

Vilnis rašo:
I

“Naujas Brazilijos prezi- 
i dentas Juscelino Kubits- 
chek, buvo labai šaltai pri
imtas, kai jis lankėsi šioj 
šaly. Jis papusryčiavo su 

i prez. Eisenhoweriu Flori-

| rium Dullest! jo kalba buvo 
į labai trumpa, o kai jis kal- 
; bėjo senate, tai didžiuma 
; senatorių nesiteikė daly- 
i vauti posėdyje. Atstovų 
' Buto pirmininkas Rayburn 
i jam parodė tuščius rūmus.

“Visa tai rodo, kad 
I Washingtonui jis jiėra sa- 
! yas žmogus. Visa tai rodo, 
i kad Washingtonui būtų 
'labiau patikę, jei pučistai 
■ būtų pastoję kelią Kubits- 
I chekui į Brazilijos Baltąjį 

i Narna,”
Taip, mūsų šalies valdo- j 

vams ^tepatinka Kubitsche- j 
kas. •

Kai čion atvyksta koks 
nors mažytės šalelės prezi
dentas, jei jis reakcinis, tai 
esti ant rankų nešiojamas; 
universitetai jį apdovanoja 
garbės ordinais — aukštais 
laipsniais. Na, o Brazilija 
yra viena didžiųjų Ameri
kos respublikų tiek žemės 

į plotu, tiek ir gyventojų 
į skaičiumi. Bet kadangi Ku- 
’ bitschekas buvo remiamas 
Brazilijos komunistų, tai 
jis “no good.”

Neužilgo K u b i t sche k a s 
bus inauguruotas Brazili
jos prezidentu. Žiūrėsime, 

! kaip jis vairuos tos šalies 
i vairą.

priešų spaudoje ir kalbose 
iki šiol netrūksta saldžo- 
džiavimo apie save: kokius 
titulus jie turi, kokius mok
slus baigę, ir kad jie esą 
tikrais liaudies švietėjais. 
Bet viršuje patiektas pa
vyzdys liudija, kad jie yrą 
ne tik tiesos užgniaužė jai, 
mulkintojai, be 
si ignorantai
istorinio proceso 
žmonijos labui.”

ir didziau- 
vykstančio 

darbo

APIE SAVIKRITIKA t 
LIETUVOJE

liaudies demokratijos šalyse
Liaudies demokratijos san

tvarka, įsigalėjusi eilėje Eu
ropos ii- Azijos šalių, suteikė 
šių šalių tautoms ne tik lais
vę ir nepriklausomybę. Ji 
perdavė į darbo žmonių ran
kas didžiulius materialinius

mumus gamybinėms jėgoms 
sparčiai vystytis, liaudies ma
sių reikmių bei poreikių kil
nesniam patenkinimui.

Liaudies demokratijos šalys, 
tvirtai laikydamosios kurso, 
nukreipto į išimtinį sunkiosios 
industrijos išv y s t y m ą , per 
trumpą laiką įveikė savo eko- 

l ir pasiekė 
laimėjimų sukuriant

Kas yra Urugvajuje, tas 
pats ir pas mus, Jungtinė
se Valstijose. Visokie proto 
skurdžiai, liaudies priešai 
bando išpūsti kiekvieną 
Lietuvos spaudoje parody- nominį atsilikimą 
ta trūkumą toje ar kitoje 'žymių 
gyvenimo srityje. Na, o di- yavW mašiiu.1 ^a^ybą, ener-
džiulius pasiekimus jie už
tyli, nes jų visų noras yra 
vienas: kad tik Lietuvoje 
būtų prasčiau!' Kaip tai, 
girdi, gali Lietuvos liau-j 
dis be jų, be ponų, valdytis i 
ir kurti naują, šviesų 
venini ą.

Bet kas to paiso!

gy

APIE ARMASO 
LAIMĖJIMĄ

sas rašo:
’’Guatemaloje buvo 

mo rinkimai. Armaso

getiką, metalurgiją, ir kuro 
p ra m o nę. In d ustri a 1 i z a vimas
ir spartus liaudies materiali
nės gerovės kilimas įgyven
dinami ne izoliuotai, kiekvie
noje šalyje atskirai paėmus, o 

! l emiantis visu demokratinės 
j stovyklos saliu savitarpio, pa- 
I galba.

Visos Kinijos liaudies atsto- 
: vų susirinkimo neseniai pri- 
; imtas pirmojo penkmečio pla- 
■ nas centriniu savo uždaviniu 
j iškelia sunkiosios industrijos 
| sukūrimą. Per penkerius me- 
; tus pramoninės produkcijos 
į išleidimas padidės beveik dvi- 
| gubai, o gamybos priemonių

sei
šąli-i - -

ninkai laimėjo-visas 66 vie-1 »'am<vba pakils 126.5 procen- 
w 1 kily* n ot o T«rr r> ’t .

tas. zmote kodėl? Todėl, j : ‘ ■“ _ . - . .
l kad žmones turėjo balsuoti] 1 -
viešai. Kurie balsavo, aiš- į' ■ '......................
ku, negalėjo balsuot^ už o 
poziciją.

“Armasas

' jis ‘demokratas,’ 
Tiekimus.’

. “Niekas nešaukia,. kad 
tenai nėra laisvių. Mat, te

einant dabartinius Ta- nai prie valdžios stovi kor- 
Į rybų Lietuvos dienraščius poracijų draugai, pildą jų 
t ir žurnalus, galima paste- i valią.” 
i būti, kad ten koresponden-! 1
■eijomis, iš ivairiu gamybos> J.

masina, ar masina?

Urugvajiečių Darbas ra-

mas atsilikimas, savanau
diškumas ir t. t. Neaplen
kiami net labai atsakomin- 

i gi pareigūnai, kai jie bū- 
i na neigiamybių kaltinin- 
' kais. Pastebima dar ir tas, 
į kad kritika kas kart pla- 
! čiau apima visas kūrybinio 
: gyvenimo šakas, kaip, že- 
! mes ūkio pakėlimą, fabri- 
{kų gamybą, apšvietos, mok- 
Į slo, meno, sveikatos ir ki- 
; tus reikalus. Visa tai reiš- 
ikia, kad fen gyvenimas 
i verda, kyla, įtraukdamas į 
(save kas kart platesnes 
liaudies mases. Reiškia, 

' kad spauda tenai sėkmin- 
! gai vaidina jai skirtą vaid- 
; menį. Tas kiekvienam do- 
i ram lietuviui turėtų būti' 
j džiugu.”

Taip ir yra: dori žmonės 
džiaugiasi kritika, nukreip
ta į negeroves, bus jos ki
lusios iš tos ar kitos įstai-

I gos beį asmens. Tačiau 
Darbas primena: *

“Bet gi yra mūsų tarpe 
tokių, kurie tuomi ne tik 
nesidžiaugia, bet dar savaip 
iškraipo faktus, mėgindami 
suteikti jiėms kitą prasmę. 
Tokiais yra likučiai smeto
ninių tautininkų, jėzuitai ir 
jų priesagos socialistai-gri- 
nininkal. Jie skaitydami 

i kūrybinę kritiką Lietuvos 
spaudoje, tuoj prisega iš
pūstą išvadą, girdi, ‘jeigu 
jau pačių bolševikų spaudo
je tas rašoma, tai tikriau
siai turi būti pragaras.’ 
Kartu jie tiksliai nutyli 
tuos faktus, kad vieša kri
tika ištaiso pasitaikiusias 

i negeroves ir bandė slėpti 
visus liaudies laimėjimus.

“Smetonininkų, jėzuitų ir 
kitų dabartinės Lietuvos.

V 7

i to. šalyje bus pastatyta 7,- 
! I 600 pramonės įmonių, jų tar« 
1Į po 694 stambių. Anšanio me- 

i ialurgijos kombinate statomi 
" į nauji cechai ir gamyklos.

1 Pradėta metalurgijos kombi- 
ginklu \nuvcr- nato statyba Baotou — stam- 

tė, demokratiniu būdu\rink- biarne Vidurinės Mongolijos 

 

tą vyriausybę ir dabar Vieš- pramonės centre. Geologinio 

 

patauja. Kad atrodytų,\og į tyrinėjimo > darbai parode, 
praveūę i Kad šiame rajone yra turtin- 

l giausi geležies rūdos, anglies 
| ir ugniai atsparaus molio tel- 
! kiniai. Kita metalurgijos ba
zė sukuriama dabar Centrinė
je Kinijoje, Uchanlo rajone. 
Penkmečio pabaigoje plieno 
gamyba puspenkto karto vir
šys aukščiausiąjį lygį, pasiek- 
tąjj senojoje Kinijoje.

« Audringais tempais vystosi 
mašinų gamyba — sunkiosios 
industrijos šerdis. Praėjusiais 
metais liaudies Kinijos maši
nų gamybos pramonės pro
dukcija trylika kartų viršijo 
1919 metų lygį. Per penkme
tį bus įsisavinta daugiau kaip 
J,540 naujų mašinų gamybos 
dirbinių rūšių. Greitu laiku 
savo produkciją pradės teikti 
pirmoji automobilių gamykla 
čančune. Traktorių gamy
kla. Lojane per metus išleis 
penkiolika tūkstančių trakto
rių žemės ūkiui. Statoma 
daug kitų 
Įmonių 
statyta 
nitu

Jokiam ilgarnečiui lietuviui 
amerikiečiui, nuvykusiam i 
Vilnių ar Kauną, nereikėtų 
pasisakyt, jog .jis tik ką a t-' 
Vykęs iš Amerikos: jis taptų 
tokiai pažįstamas iš poros jo 
kalbos sakinių, — taip daug 
mūsų kalba skiriasi nuo da
bartinės lietuvių kalbos Lietu
voje! Gaį^ greičiausiai ame
rikietį ten pažintų iš žodžių 
kirčiavimo.

Kai pradedi raustis po “Da
bartinės lietuvių kalbos žody
ną” ir kitus lietuvių kalbos 
vadovėlius, tai atrodo,! kad 
mes jau niekad pilnai kirčia
vimo neišmoksime, 
ilgos kasdienines 
dalykas.

Kaip greitai mes

Tai yra 
praktikos

patiriame 
kalboje skirtumą susitikę su' 
Uetuvos mokyklų auklėtiniu 
dipuku! — nę tjek iš skirtin
gų ’žodžių formų^ kiek iš kir
čiavimo.

Bet mums- labai rėžia ausį 
dipukų tariamas žodis maši
na — su kirčiu ant pirmojo 
.skiemens. Deja, kai kurie se
nieji lietuviai amorikiečiai jau 
irgi pradeda šį žodį tarti di- 
pubiškai. /

Ir dėl šio žodžio kirčio ten
ka padaryti pastabų.

Amerikoje yra senų lietu
vių iš visų Lietuvos kampų. 
Tačiau mes niekad negirdėjo
me, kad kas žodi mašina tar
tų su kirčiu ant.pirmojo skie
mens, — visuomet ant pasku
tiniojo.

Man parūpo sužinot, ar to
kia šio žodžio tarme yra pro- 
vincionalizmas, ar nauja Lie
tuvos mokyklų taisyklė?

Ir štai ką suradau: “Da
bartinės lietuvių kalbos žo-.^ 
dyne” žodis mašina turi kirtį 
ant paskutiniojo skiemens ■— 
kaip seni lietuviai amerikie
čiai taria. Bet čia gal koks 
dipukas gali pasakyt, kad. tai

ūkiui.
mašinų gamybos 

Per penkmetį bus pa
lo šiluminių elektri- 

31 anglies kasykla, kur 
anglies gavyba sįeks daugiau 
taip milijoną tonų kiekvieno
je, eilė svarbių geležinkelio, 
magistralių.

Iš 694 stambių pramonės 
įmonių, kurios sudarys Kini
jos Liaudies Respublikos so
cialistinio industrialiž avimo 
pagrindą, 156 statomos Tary
bų Sąjungai padedant. Prię 
naujossios Kinijos industrinio 
vystymosi prisideda čekoslo-i 
yakijos mašinų gamintojai, 
Rumunijos naftininkai ir kiti

yra “lietuviško ruso” Balčiko
nio šio žodžio iškaneveikimas.

Turiu po ranka kitą lietuvių; 
kalbos vadovėlį — “Lietuvių 
kalbos ir rašybos vadovėlį,” 
sutaisytą A. Kalmaus, Z. Kuz- 
mickio ii- J. Talmanto, išleis-i 
tą smetoniniais 1938-ais me
tais. Ir šiame .vadovėlyje žo-. 
dis mašina pažymėtas kirčiu 
ant paskutiniojo skiemens.

Kas galėtų paaiškint, iš kur 
dipukai — veik be išimties— 
taria žodi mašina jsu; kirčiu 
ant pirmojo skiemens?

Nekantrus

k o m p r e šoriai, generatoriai, 
naujų tipų tekstilės mašinos. 
Čekoslovakijos traktoriai ga
benami į 47 šalis.

Įvykdžius pirmojo penkme
čio planą, liaudies Čekoslova
kija plieno gamybos vienam 
gamintojui atžvilgiu pralenkė 
Prancūziją, Švediją ir Vaka
rų Vokietiją, o elektros ener-' 
gijos gamybos atžvilgiu — 
Prancūziją ir Italiją.

Bulgarijoje

Iš atsilikusios žemdirbystės 
šalies Bulgarija virto industri- 
ne-agi’arine valstybe. Per ket
verius metus, kurių eigoje 
buvo įvykdytas pirmojo penk
mečio planas, Šalyje buvo pa
statyta ir rekonstruota dau
giau kaip septyni šimtai pra
monės įmonių. Jų tarpe—ke
letą mašinų gamyklų, Stalino 
vardo chemijos kombinatas, 
Lenino vardo metalurgijos 
gamykla, stambiausia Balka
nuose cemento gamykla “Vul
kanas,” celiuliozės gamykla, 
naujos šachtos ir rūdynai.

Iki karo Bulgarija impor
tuodavo iš užsienio net dal
gius, piautuvus ir vinis. Da
bar šalyje gaminami garve
žiai ir vagonai, elektromoto- 
rai ir staklės, įrengimai kal
nakasybos pramonei, staty
bos, transporto, žemės ūkio 
ir daugelis kitų mašinų. Ben
droji pramonės produkcijos 
apimtis penkeriopai viršijo 
prieškarinį lygį.

Socialistinis industrializavi
mas sėkmingai atliekamas vij’ 
kitose liaudies demokratijos 
šalyse, šie pasiekimai sudaro 
sąlygas, įgalinančias visapu
siškai vystytis žemės ūkiui, iš
plėsti lengvosios ir maisto 
pramonės gamyba!. s

Liaudies demokratijos šaly
se metai iš metų kyla gyven
tojų gerovė. Darbo žmonių 
materialinėms ir kultūrinėms 
reikmėms patenkinti šiose ša
lyse išleidžiamos trys ketvir- 

valstybe. Pr^noninės garny- i tosios nacionalinių pajamų, 
bos apimtie^ atžvilgiu ji už-j Sistemingai kyla realusis dar- 
ima penktą vietą Europoje, o bininkų, ir tarnautojų darbo 
pramoninės produkcijos vie- užiūokestis 
nam gyventojui kiekio atžvil-j pajamos.
giu “ ji pasivijo Prancūziją. 1 . Visose liaudies demokrati- 
Mašinų gamyba aštuonis kar-įjos šalyse sistemingai mažina- 
t.us viršijo prieškarinį lygį, i mos kainos plataus vartojimo 
Anglies gavyba išaugo trigu- ■’ prekėms.
bai, elektros energijos gamy
ba — beveik keturgubai.

Lenkijos socialistinis indus- 
trializ.avmas ir žemės ūkio pa
kilimas padeda toliau kelti 
lenkų tautos gerovę. Per vie
nus tik praėjusius metus rea
lusis darbininkų ir tarnautojų i padidėjo 36 procentais, duo- 
darbo užmokestis pakilo maž- nos — 

procentų, o valstiečių procentais.

šabą

planas 
tautos

metus
laimė-
sfity-

liaudies d-emokratijos 
specialistai.

Pirmojo penkmečio 
užtikrina tolesnį kinų
materialinės gerovės pakėli
mą. Darbininkų Ir tarnauto
jų, užimtų gamyboje, skai
čius padidės,. maždaug, 4,200 
tūkstančių žmonių; darbo už
mokestis vidutiniškai pakils 
33 procentais; valstybė pasta
tys darbininkams ir tarnau
tojams naujus butus su ben
dru apie 46 milijonų kvadra
tinių! metrų plotu, dvigubai 
padidės kaimo gyventojų per
kamoji galia.

Lenkijoje

Per liaudies valdžios 
Lenkija pasiekė žymių 
jimų industrializavimo
jo. Liaudies Lenkijos pasidi
džiavimas yra milžiniškas Le
nino vardo metalurgijos kom
binatas Naujojoje Gutoje. Už
baigus jį statyti, jis duos tiek 
plieno, kiek prieš karą pa
gamindavo visos Lenkijos 23 
metalurgijos gamyklos, šiais 
metais plieno gamyba šalyje 
sieks 4.5 iriilijopo tonų.

Per penkerius su puse me
tų,. praslinkusių vykdant še
šiamečio planą, Lenkijoje pa
statyta daugiau kaip vienuoli
ka tūkstančių įvairių pramo
nės objektų. Be jau minėto 
metalurgijos kombinato Nau
jojoje Gutoje, iš naujų sta
tybų, n u m a t y tų šešiamečio 
plane, reikia . paminėti: Bie- 
ruto vardo metalurgijos ga
myklą čenstochove, aliuminio 
gamyklą Skasine, chemijos 
kombinatą Kendzežine, teks
tilės įmones Petra kove ir Lo
dzėje, automobilių gamyklas 
Varšuvoje ir Liubline, aviaci
jos gamyklas, popieriaus fa
brikus, elektrines ir šimtus 
kitų įmonių, šiuo metu pra
moninę statyba vyksta ^40 
aikštelių.

Iš atsilikusios agrarinės šą- 
tapo industrine

auga valstiečių

Praėjusiais metais 
I Rumunijoje per valstybinį ir 
Į kooperatinį prekybos tinklą 

parduota 
daugiau 
metais.

buvo gyventojams 
du su puse karto 
prekių, negu 1949 
Per tą patį laikotarpį mėsos
pardavimas Čekoslovakijoje

ir sviesto 32
daug 13 
pajamos—11 procentų. Platų užmojį įgavo gyve

Senojoje Lenkijoje, kaip yra | namųjų namų statyba. Bulga- 
žinoma, buvo priskaitomi mi
lijonai “nereikalingų” žmo
nių. Nustoję vilties gauti už
darbį savo šalyje, jie iškeliau
davo už vandenyno. Liaudies

rijoje, pavyzdžiui, vien per 
pastaruosius penkerius metus 
pastatyta apie tris su puse 
milijono kvadratinių metrų 
gyvenamojo ploto. Auga biu-

(Viliuosi, kad bent šio raši-' 
nėlio mūsų dienraščiai liepa- 
skaitys “kova prieš drau
gus.0 N.)

Lenkijoje, kaip ir kitose liau-! džeto išlaidos kultūrinės pa- t • i i -„—i < !’■ • i cJolirkni onrzxllz o 4-z\o on-dies demokratijos salyse, ne-į 
ra nedarbo. Darbininkų ir. 
tarnautojų skaičius išaugo 
daugiau kaip dvigubai palygi? 
nūs su prieškariniu metu. 
Daugelis emigrantų sugrįžo į 
tėvyne ir kartu..! su' visa liau
dimi stato naują Lenkiją.

Čekoslovakijoje

Liaudies valdžios metais di
deli pakitimai įvyko Čekoslo
vakijoje; Per penkmečio me
tus Čekoslovakijos respubliko
je pastatyta daug naujų ga
myklų. y Jų tarpo 24 mašinų 
įmonės, kurios savo produkci
ja padeda kitoms liaudies de
mokratijos šalims vystyti sun
kiąją industriją.

Mašinų gamyba Čekoslova
kijoje išaugo ‘ daugiau kaip 
trigubai palyginus su> 3948 
metais. Mašinos ir Įvairūs 
įrengimai sunkiajai industri
jai dabar sudaro 40 procentų 
Čekoslovakijos eksporte, vie
toj 6 procentų, buvusių prieš 
karą. Į užsienį išvežami ga
lingi. presai, ekskavatoriai,

I skirties statybai, sveikatos ap- 
! saugai, socialiniam draudi
mui išplėsti. *

Ekonomikos pakilimas ir 
gyventojų gyvenimo lygio pa
kėlimas liaudies demokratijos 
šalyse sustiprina liaudies de
mokratijos santvarką ir jos 
ramstį — darbininkų klasės 
ir valstietijos sąjungą.

P. Babenko .

Khartunias. — Sudano 
parlamentas išreiškė pasi
tikėjimą premjerui EI Az- 
hari. Tuo tarpu pranešama, 
kad Sudanas tapo priimtas 
kaip narė į Arabų lygą. Ki
tos Šalys, kurios priklauso 
prie tos lygos, yra Irakas, 
Jordanas, Sirija, Libanas, 
Saudi-Arabija, Jemenas, 
Egiptas ir Libija. Kairo 
radijas anądien sakė, kad 
daiMJvi arabiškos šalys bus 
priimtos į tą lygą, kai išsi
kovos nepriklausomybę: 
Marokas ir Alžyras. . \ 
"" ■—■■■■■'■■I....................... i . <n JI II
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Palaidojus Stasį Paulenka

) Tenka gerokai nusiminti 
dėl mūsų senosios kartos lie
tuvių perskubaus slinkimo iš 

/tfyvųjų tarpo į savuosius ka
pus. Ypatingai gaila artimų 
draugų; jų netekus palieka 
didelės spragos visuomeniška- 

* me judėjime.
Bet ką padarysi, kad toks 

jau motinos gamtos patvarky
mas: kas gimė, turės ir mirti. 
Tačiau per ankstyvas išplėši
mas artimųjų — tai jau^, ne 
motiniškas elgesys, bet žiau
rus nuožmumas.

Palaidojus draugę K. Zins- 
Vienę Medford, Mass., gruo
džio 27 dieną, 1955 m., tą die
ną teko gerokai susijaudinti. 
Tačiau po laidotuvių antrą 
dieną jaučiausi gana gerai ir 
savo draugei pasakiau, jog po 
visų rūpesčių, atlikus savo 
užduotį (mat, ten prie kapo 
teikėjo kalbėti), dabar bus 
kiek geriau. Kad tik nieks 
jaugiau iš draugų nemirtų. 
' Bet va, kitą lytą, gruodžio 
29 d., Pau lenkų vienatinis sū
nus Stanley telefonu skambi
ną, jog tėvąs'pasimirė anksti 
šį rytą, Lowell General Hos
pital.

Na, ir vėl tapau, sukrėstas 
šios nesmagios žinios. Koks 
Sujudimas, neramumas, nes 
visai netikėtai.

Stasys Paulenka kelios sa
vaitės atgal turėjo operaciją 
ant apendiko, bet po operaci
jos atrodė viskas gerai ir dėl 
to jis būtų išgijęs. Jis jau bu
vo namie ir manė galėsiąs 
Naujų Metų parengime daly- 
\<^Uti. Bet kokia nelaimė! 
Gruodžio 26-ą d. Stasys gavo 
smūgį nuo per aukšto kraujo 
spaudimo, ką jis turėjo jau 
per keletą metų ir nuo jo gy
dytojai negalėjo apsaugoti.

Pirmas smūgis pusiau para
lyžiavo d r a u g ą Paulenka. 
Daktaras įsakė vežti į ligoni- 

’nę, ko Stasys labai nenorėjo 
ir prašė leisti jam mirti na
mie. Matyt, jautė, jog greit 
mirs. Bet daktaras liepė 
vežti, manydamas, jog namie 
nieks jam negalės pagelbėti, 
kadąngi jis jau paralyžiuotas.

Vakare. 6-ą valandą, nu
vežtas į ligoninę, o ant ryto
jaus anksti ryte Stasį smogė 
antras “shock,” ir pasibaigė 
brangi žmogaus gyvybė!

Stasys Paulenka gimimu 
paėjo iš Dzūkijos ir jis tuo 
didžiuodavosi, nors pats kaip 

gerokai apsišvietęs kalbėjo 
gražia lietuviška tarme. Bu
vo knygų ir visokių raštų my
lėtojas. Apart s'avo prigim
tos kalbos, neblogai kalbėjo 
lenkų, rusų ir anglų kalbo
mis.

Paulenka buvo kiek giliau 
' prasilavinęs ir politiškais klau
simais. Gerokai nusivokė 
apie pasaulinę padėtį. Jits ga
lėjo gerai skaičiuoti, kas buvo 
naudinga organizacijose ir 

I prie biznio.
Jis buvo Lovvellio Lietuvių 

Piliečių Socialiu Klubo iždi
ninku iki pat mirties ii- su 
finansais vedė labai gerą tvar
ką. žodžiu sakant, buvo nau
dingas sau ir visuomenei.

Gal rasis vienas kitas ir 
bandys surasti ir silpnuosius 
Jaškus Paulenkos praeityje 

y''bei būde kaip žmogaus. Bet 
kuris gi iš mūs esame galu
tinai tobulas — be blogųjų 
nusių? Tiesa, Paulenka buvo 

ežto būdo žmogus ir vyk
dant sumanymus ne viskas 
sklandžiai išeidavo, tačiau, 
atsižvelgiant į jo gerąsias pu
ses, mes šiandien Lowcllyj ne
turime žmogaus, kuris jo vie- 

/ tą užimtų. Tad tenka keliems 
susitelkti, kad tą spragą už
pildyti.

Man norisi pastebėti drau
gams sekančiai: Palikime mi
rusiųjų draugų silpnąsias pu
ses ramybėje, nes jie nebegali 
pasiaiškinti, o gerbkime tą, 
kas buvo gero ir naudingo 
darbo žmonijai ir visai liau-

^•,džiai. Jei matome, kas buvo 
Z**bloga, tai patys parykime ge-< 

uittu. To nuo mūs pati logi-
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ka reikalauja. Ar lankysime 
organizacijų susirinkimus taip 
pastoviai, kaip velionis Pau- 
lenka lankydavo? Tai yra 
puikiausias pavyzdys mums 
visiems! Jeigu to nedarysi
me, tai ir nebandykime pas 
kitus silpnybių ieškoti.

Stasys Paulenka gimęs Vil
niaus rėdyboj, Trakų apskri
ty j, Dusmenų valsčiuj, gerai 
pasiturinčioj viensėdijoj. Tė
vai turėjo net keletą valakų 
žemės.

Bet Stasys, jaunas atvykęs 
į šią šalį, greitai pradėjo įdo
mauti visuomeniškais reikalais 
ir taip žengė link aukštesnio 
susipratimo. Pulkas metų at
gal, kai kada ir į Laisvę pa
rašydavo po slapyvardžiu — 
Juodis. Jis rašė neblogai, bet 
nesijautė būsiąs jgeras kores
pondentas, tad nemžimdavo 
laikraštyje vietoje — sulyg jo 
paties, išsireiškimu.

Stasys gerai pažino ir Ki
prą Petrauską, kai buvo dar 
jaunas Lietuvoje. Jis Kiprą 

i minėdavo su didele pagarba, 
' kad pastarasis nebėgo iš Lie- 
1 tu vos su smetoniniais, o paši
liko su liaudimi.

Nelaboji mirtis užgesino gy
vybę žmogaus, buvusio pilno 
gerų, sveikų minčių.

Stasys paliko mylimą “dū- 
šytę,” kaip jis dažnai juokau
damas vadindavo savo žmoną 
Anelę didžiausiame nuliūdi
me. Taipgi ,paliko dukterį 
Nelę, sūnų Stanley ir 4 anū
kus ir žentą Wilfred Cham- 
pangne. kuris labai gerbė ir 
mylėjo savo uošvį.

S. Paulenkos brolio vaikai 
gyvena, rodos, Wilkes-Barre, 
Pa. bet į laidotuves negalėjo 
atvažiuoti.

Paulenka, kaipo laisvų pa
žiūrų žmogus, buvo gražiai 
ir garbingai palaidotas — be 
bažnytinių apeigų. -Už tai di
delė garbė žmonai Anelei ir 
visai šeimai, kad nepaneigė 
tėvo pažangaus įsitikinimo. 
Ibangas Paulenka ir tuo da
vė gražų, pavyzdį kitiems pa
žangiečiams, kaip gyventi ir 
kaip užbaigti gyvenimo istori
ją-

Paulenkos kūnas palaidotas i 
paskutinėj senų metų dienoj, j 
gruodžio 31 d., 1955 metų, iš 
J. J. Sadausko šermeninės, 60 
Tyler St., Lowell, miesto ka
pinėse—Edson Cemetery.

Prie kapo teko kalbėti šių 
žodžių rašytojui. Pasakiau ir 
eiles prie kapo. Laidotuvėse 
dalyvavo daug žmonių ir mie
sto majoras Mr. John Janas.

Reiškiu giliausią užuojautą 
A. Paulenkienei ir šeimai!

Draugė Anelė Paulenkienė, 
Sūnus Stanley ir duktė Nelė 
su žentu labai dėkoja visiems 
už patarnavimą liūdesio va-1 
landomis. Ačiū Kazimierai 
Urbonienei už pagaminimą 
užkandžių grįžusioms nuo ka
pų ; ačiū ir laidotuvių! direk
toriui Mr. J,.. Sadauskui už la
bai prielankų patarnavimą.

Linkiu visiems likusiems bū
ti sveikais ir gyventi ilgai.

Jonas M. Karsonas

Cleveland, Ohio
,š. m. sausio 12 d. mirė Jur

gis Gabriūnas. Metai atgal' 
Jurgis sirgo labai sunkiai ir 
ilgas laikas truko jam su- 
sveikti. Jau buvo gerokai suj 
sveikęs ir dirbo. Parėjęs iš 
darbo, po vakarienės, apsirgo 
galvoskaudžiu. Tapo nuga
bentas į ligoninę ii’ ten mirė, 
sulaukęs 61 metų. Paliko nu
liūdime žmoną, du posūniu, 
marčią ir anūkus.

Velionis buvo Vilnies skaity
tojas ir geras rėmėjas; buvo 
narys LDS 55 kuopos.

Velionis buvo pašarvotas 
buvusioj velionių Vilkelių ko
plyčioj — dabar naujos gra- 
borienės Bakaisa, 6202. Supe
rior Avė. Jurgis gražiai už
baigė savo gyvenimą, taipgi 
gražiai ir palaidotas, su dau-J 
geliu gėlių ir draugų. Koply
čioj buvo daug žmonių. J. 
Žebrys pasakė tinkamą kal

bą. Išlydėtas sausio .16 d., 1 
valandą, į. Highland Park ka
pines. Palydėjo 31 automobi- 
liumi. Ant kapų taipgi J. Že
brys pasakė trumpą kalbą ir 
pakvietė visus palydovus į 
LDS svetainę pietų. Draugė 
Gabriūnienė visus pavaišino 
šiltais ir skaniais pietumis.

Gilios simpatijos likusiai šei
mai. O tau, Jurguti, leng-l 
vai ilsėtis amžinai!

Mūsų ligoniai: Draugę 
Penzerienę patiko nelaimė 
prie savo namų: paslydo ir 
sunkiai sužeidė koją. Turė
jo dėti į gipsą. Nelaimė įvy
ko gruodžio 20 d.

Juozas Pabalis taipgi sun
kiai serga jau apie treji me
tai. Pagalbos nėra.

Petras Rodgers jau trečias 
mėnuo kai lovoje guli.

Nuoširdi padėka draugams 
Alvinams už taip malonų laiš
kutį ir tuos brangius žodžius-^ 
linkėjimus.

Petras ir Anna Rodgers

St. Petersburg, Fla.
MARGUMYNAI

Kaip kas metai, taip ir šią 
žiemą turistų yra jau gana 
tirštai privažiavusių.

Gal niekur kitur, imant pro- 
porcionaliai, nėra tiek daug 
seno amžiaus žmonių, kiek jų 
yra šiame mieste (dauguma 
moterys). Vieni atvažiuoja 
tik žiemą praleisti, o kiti ir 
pastoviam apsigyvenimui, nes 
čia gamta daug malonesnė, 
negu šiaurinėse valstijose. Čia 
žiemos laiku miesto centre, 
Williams parke, burnt muzi- 
kališki koncertai; šimtai sene
lių jų klausosi, apsupti ža
liuojančiais medžiais. Randasi 
ir kitokių tinkamų vietų laiko 
praleidimui bei pasilinksmini
mams.

Čia randasi choras, į kurį 
galima įsirašyti tik turintiems 
75 metus — ne jaunesniems. 
Taipgi tik tokio pat amžiaus 
randasi ir “beisbolininkų ty
mas.” Matytumėte, kaip jie 
dar gali bėgti!. .

■ ♦ 1

St. Petersburge jau randasi 
ndmažai pastoviai apsigyve
nusių senesnio amžiaus lietu
vių ir kas metai jų skaičius 
vis didėja.

Tik praeitais metais čia pa- 
sipirko gražius namus ir pa
stoviai apsigyveno šie geri ir 
progresyviai lietuviai:

Kairiai (iš Chicagos), Ži
linskai (iš'Maine valstijos), 
Jurevičiai (iš N. J. valst.), 
Stukai (iš Chicagos) ir Gen- 
drėnai (iš Cleveland©). Visi 
viršminėti lietuviai yra pažan
gūs žmonės, ir aš jiems linkiu , 
geriausio pasisekimo, apsigy
venusiems saulėtoj Floridoj.

Taipgi čia žiemines vakaci- 
jas leidžia A. Dulskis ir J. 
Stulas (šiedu Tampojei); Ig. 
Staškūnas ir A. Šimkūnas, i 
chicagiečiai; S. Petersonas iš 
West Frankfort, Ill.; Geo. 
Malis iš Gary, Ind.

Šie žmonės irgi geri progre
so ir darbininkiško judėjimo 
rėmėjai. Ypač Geo. Malis rū
pinasi “Vilnies” reikalais. 
Per jį galima užsirašyti ^arba 
atsinaujinti “Vilnį” ir gauti 
puikų šiemetinį “Vilnies” ka
lendorių. Jis apsistojęs pas 
draugę Lęnigienę.

Vincas Valukas (scranto- 
nietis), važiuodamas į Miami, 
buvo čia sustojęs vienai die
nai pas savo seną draugą J. 
Vilkelį.

Beje, teko susitikti ir Jurgį 
Rusila iš Wilkes-Barre, Pa. 
Jis džiaugiasi gražia Floridos 
gamta ir linksmai leidžia lai
ką. ' ,

Visi viršuj suminėti lietu
viai užsiprenumeravo J. Vil- 
kelio-Bijūno poezijos knygą 
(V. Valukas ir prenumeratas 
renka), kurią neužilgio išleis 
Lietuvių Meno Sąjunga.

Čia neminėjau tų gerų lietu-, 
vių, kurie seniau apsigyvenę.

Lietuvių Literatūros Drau^ 
gijos kuopa St. Petersburge 

puikiai gyvuoja, ypač finansi
niai labai gerai stovi. Tik 
nežinia, ar šią žiemą surengs 
didelį pikniką, kaip kitais me
tais būdavo. Mat, aktyvia 
kiaušių draugų sveikata pa
šlijusi. . .

Veikiausia dėl šios priežas
ties ir korespondencijų per il
gą laiką nesimato mūsų dar
bininkiškoj spaudoj, kurias 
seniau taip puikiai parašyda
vo Natalija.

čia pastoviai apsigyvenęs 
“Apie Dievus ir Žmones” kny
gos autorius — A. Metei ionis. 
Jis knygą leisdamas padarė 
dvi klaidas: 1. Tokiai ver
tingai knygai nustatė labai 
žemą prenumeratos kai n ą 
(tik $1.00.) ir dėl to pridėjo 
savų išlaidų prie knygos; 2. 
per mažai spausdino; tik apie 
1,200 egzempliorių. Nors 
knygai išėjus iš spaudos jos 
kaina buvo pakelta iki $1.50, 
bet knyga greitai išsibaigė ir 
jos nebegalima jau nusipirkti. 
O' daug žmonių tos knygos 
dar pageidauja.

žymus veikėjas clevelan- 
dietis J. žebrys man rašė, kad 
jis norėjo prašantiems kitiems 
6 žmonėms dar gauti tos kny
gos, bet jau nebegalėjo gauti 
—išsibaigusi, t

St. Petersburge “Lietuvos 
vadavimo” raketas jau su
smuko, kuris pirmiau buvo 
varomas tūlame klube. Jau ir 
paprasti, nepartiniai žmonės 
pradėjo dasiprotėti, jog tie 
žulikai po priedanga “Lietu

DIENRAŠČIO LAISVES METINIS•v

BANKETAS
Rengia Dienraščio Laisvės Bendrovė

SEKMADIENI 29 SAUSIO-JAN
Vakariene Bus Duodama Lygiai 6-tą Valandą Vakare. Kaina $3.00.

BUS LIBERTY AUDITORIJOJE
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y

Kadangi tą dieną įvyksta Laisvės bendrovės -dalininkų suvažiavimas, 
tad bankete bus daug svečių iš kitų miestų. Tad kviečiame ir broklyniečius 
atsilankyti į banketą ir pasimatyti su svečiais. Prie gerų valgių turėsite pro
gos maloniai pasikalbėti Su svečiais.

Prašome išanksto įsigyti banketo bilietą, nes rengėjams labai svarbu išank- 
sto žinoti, kiek bus svečių, tada geriau galima prisirengti aptarnavimui val
giais. Dėl bilietų kreipkitės į Laisvės raštinę, 110-12 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y.

\ I Rengėjai

vos vadavimo,” dumia jiems 
akis ir melžia iš jų dolerius, 
kąd turėti sau gerus laikus: 
paskraidyti lėktuvais ir gerai 
paūžti su valdininkais. Jie iš' 
nesusipratėlių išgaudavo dole
rius, baugindami juos komu
nizmu.

Dėl šio raketo susmukimo 
tūla moterėlė per “Naujienas” 
(No. 276, lapkr. 23, '1955) 
lieja savo tulžį ir spjaudosi į 
visas puses, kaltindama “rau
donuosius.” Anot jos posakio, 
net: “Pats maršalka lakstė j 
tai prie narių, tai prie valdy
bos stalo, šaukdamas, kad 
mes čia neaukosim Lietuvai ir 
Lietuvos ubagams jokių minė
jimų nerengsimi” (mano pa
braukta.—T.).

Argi tai ne baisus dalykas? 1
Jei kokios, tai Lietuvos dvarai 
taip ir pasiliks neišvaduoti iš 
darbininkų ir nesugrąžinti at
gal dvarponiams.

Ta pati tauškalas pabaigoj 
rašo: “Vienas raudonasis liz
das LDLD neseniai buvo su- 
likviduotas, tai atrodo, kad iš 
ten visos širšės pas mus sulė
kė.”

Ir iš tikro, net ir man bai
su darosi, kad nors ta \‘po- 
nia,” raudonųjų išsigandusi, 
neiššoktų pro langą, Kaip, 
anais metais padarė vienas 
aukštas valdininkas Washing
tone.

Kada pradeda kam nors ro
dytis nebūti dalykai ir apima 
baimė, tai jau ne juokai! To
kiai ypatai patartina greičiau
siai pasimatyti su gydytoju.

. Tyrinėtojas

IŠ LIETUVOS
Didinama grūdų ir 
gyvulininkystės 
produktų gamyba

DOTNUVA. — ^žiburio” 
kolūkyje pasiekti kai kurie 
laimėjimai didinant grūdų ir 
gyvulininkystės produktų ga
mybą. šiais metais iš kiek
vieno pasėlių hektaro viduti
niškai išauginta daugiau kaip 
po 8 centnerius grūdų, 100 
hektarų žemės naudmenų pa-- 
gaminta po 105.8 centnerio 
pieno. Metinis primelžimas iš 
vienos karvės prašoka 1,700 
kg. 100 hektarų ariamos že
mės pagaminta daugiau kaip 
po 12 centnerių kiaulienos. Šie
met kolūkiečiai už kiekvieną 

Žinokite. Kad
• •
G ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, ypač 

tų, kurios parduodamos už visai žmonišką kainą ir kurias pra-
G dėję skaityti, skaitysite neatsikvėpdami, kol pabaigsite. $13.00 
•• VERTES KNYGŲ DABAR TIK UŽ ?5.00! Tuoj kiškite penkinę 
G į voką ir siųskite, nes tokia proga atsitinka rečiau, nei aukso klo- 
L dų atradimas.
• • SAULES RŪSTYBE (romanas) sako: skaitai mane, neą myli, o 
G nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 pusi., kainą $3.00.
• • ČIKAGOS ŠAŠELIAI (novelės) sako: skaitai mane, n>es aš pa- 

IG rodau tau gyvenimą baisesnį, negu pats gyvenimas parodytų
•• 316 pusi., kaina $3.00. Iliustruota.
G ŠIRDIES' RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi širdies 
•J rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skaitysi. 449 pusi..
• • kaina $4.00. Iliustruota,• •
G ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sako: tik
• > mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios dalies darbus, 
G vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį išlikimą. 652 pusi.,

kieti viršeliai, kaina tik $3.00!• •
G VISOS 4 KNYGOS SYKIU tik už $5.00- Persiuntimo kaštus 

apmokame. Rašykite: Dr. ALG. MARGERIS, 8825 S. HaUtod
G St., Chicago 8, Ill.
> i»• •

1

darbadienį gauna po 2 kg. 
grūdų, 3 rb., o taip pat pa
šarų, cukraus.

Kolūkis pirmauja rajone 
pagal pieno primelžimą tvar
tiniu laikotarpiu. Gyvuliai so
čiai šeriami. Kolūkyje kiek
vienai karvei pagaminta po 5 
tonus siloso, apsčiai turima 
stambiųjų pašarų. Stambieji 
pašarai prieš šeriant smulki
nami ir specialiai paruošiami. 
Prieš keletą dienų kolūkio 
valdyba aptarė gamybinio 
plano projektą ateinantiems 
metams. Ateinančiais metais 
kolūkiečiai numato išauginti 
iš kiekvieno pasėlių hektaro 
3 . centnerius grūdų daugiau, 
negu šiemet. Vidutinis pri
melžimas iš vienos karvės pa
kils iki 2,000 kilogramų. T.

r



Worcester, Mass.
LLD I I kuopos susirinki

mas buvo gražus. Mūsų su
sirinkimai būna skaitlingi, tas 
teikia energijos veikimui. Per
eitais metais kuopos valdyba 
išdavė raportus, kuriuos bu
vo įdomu išgirsti. Daug gra
žių kultūriniu ir apšvietus da
lykėliu nuveikta. Tai atlikta 
todėl, kad pas narius yra 
draugiška kooperacija. Dau
giausia darbo yra Įdėjęs drg. 
J. JaskeviČius, finansų sekre
torius. Ačiū jam. visi nariai 
yra gerame stovyje. Ir jis yra 
pirmos klasės Laisvės vajinin- 
kas ir yra gražiai pasidarba
vęs Laisvės fondu sukėlimo 
vajuose. Jeigu mes tokiu 
draugu turėtume visose kolo
nijose, Laisvei būtu daug 
lengviau pasilaikyti. Yra sma
gu žinoti, kad randasi progre-' 
syviška spauda, bet valandėlę 
pagalvojus, tenka nuoširdžiai 
Įvertinti tuos, kurie ją remia, 
aukodama ir kurie renka au
kas. Mūsų laikais kitaip nė 
neįmanoma progresyvę spau
dą išlaikyti mūsų išeivijoje. 
Kas metai daug veikėju ir 
aukotoju numiršta, likusiems 
prisieina tą spragą užpildyti. 
Todėl, kas metai turėsime au
koti daugiau, jeigu norėsime, 
kad mūsų ‘progresyvė spauda 
gyvuotu.

Sausio 15 d. Įvyko Laisvės 
naudai banketas, tai yra tra
dicinis Įvykis kas metai. Čia 
visi ir visos ką nors išsireiškia 
dienraščio klausime tako, kad, 
iodos, visi yra vienos šeimos 
nariai. Daugelis pasisakė, kad 
Laisvė turi gyvuoti. Jei ne
gali eiti kasdien, tai tegul ei
na du kartus arba kad ir 
vieną įkartą savaitėje.

. Šiame bankete Jonas Skliu
tas tapo išrinktas Į metinį 
Laisvės šėrininku suvažiavi
mą.

LLD 11 kuopa sveikina su
važiavimą su $15. O kitas 
aukas paskelbs pats J. Skliu
tas, ne$ jis jau surinko apie 
pusę šimto.

Lai gyvuoja Laisvė.
J. M. L.

Waterbury, Conn.
Čia buvo sustreikavę Sco- 

vill misingio ir žalvario kom
panijos darbininkai. Streika
vo vienuolika valandą’: kom-Į 
panijos su darbininkais (uni-l kurie priklauso unijai. Sako,
ja) kontraktas buVo pasibai
gęs seniai, tačiau derybos 
tęsėsi, kol darbininkai neišėjo 
į streiką. Mat, kompanija 
manė, kad unija gal nebus 
taip griežtai nusistačiusi ir 
streiko nepaskelbs, o kad ir 
sustreikuos, tai gal atsiras pa
kankamai ir tokių, kurie neJ 
priklauso unijai ii* streiko ne
nori. Kompanija turėjo aps
čiai prisirengus neunijistų ir 
jie buvo pastatyti prie kiek-' 
vienos trijų bei keturių dar
bininkų grupelės po vieną 
kaip pridabotojai, o tie pri- 
dabotojai jautėsi kaip bose
liai. Ir kompanija jiems mo
kėjo po kelis centus į valan
dą daugiau negu kitiems prie 
to paties darbo dirbantiems 
darbininkams.

Kompanija tai vedė ganą 
gudriai. Mat, išsibaigusiame 
kontrakte buvo pažymėta, kad 
bosai nėra verčiami prigulėti 
prie unijos, tai kompanija, 
tuo pasiremdama, kokį tik 
pagavo, kuris, 1 nenorėdavo

. Mirė -
BROOKLYN, N. Y. i

Leonora Bu.tch, 62 m. am
žiaus, gyvenusi 170 Throop 
Ave., Brook lyne, mirė sausio 
24 d., Greenpoint ligoninėje. 
Kūnas pašarvotas grab. Ra
dzevičiaus koplyčioj, 40 Mo 
tropolitan Ave., Brooklyne.

•Laidotuvės Įvyks sausio 27 
i d., šv. Kazimiero kapinėse, 
Long Islande, iš Apreiškimo 
bažnyčios, 9 vai.

Velionė paliko liūdesyj vy- 
' ra Stasį, sūnų Stasį, marčią 
Sofiją ir 4 anūkus, šią liūdną 
žinią telefonu pranešė velio- 

uiės kaiminka Mrs. Mamonis. 
i Reiškiame velionės šeimai ir 
aidimiems draugams gilią uz-

I u o jau tą. L.
---------

MAHANOY CITY, PA.
Sausio 24 d. gavau telegra

mą iš Mahanoy City, Pa., kad 
tą rytą staiga mirė Ona BaJ 
niulie/nė, Antano B a n i u 1 i o 
žmona, o mano pusseserė.

Suvirs mėnuo atgal buvau 
ją suėjęs, ir ji taip gražiai at
rodė, tokia sveikutė.

Man labai jos gaila. Ji bu
vo man kaip tikra sesutė. Bet 
ką gi padarysi, kad jau taip 
Įvyko. Reikia vykti man i 
šermenis ir laidotuves. Lai- 
dos šeštadienį. J. Kovas

Draugui Kovui, velionės 
Baniulięnės šeimai ir kitiems 
artimiems reiškiame užuojau
tą. L. Redakcija

New Yorko valstijos 
automobilistams

New Yorko valstijoje gy
veną automobiliu, savininkai 
ši mėnesį turi atnaujinti sa
vo "auto plates,’’ pasimokant 
atitinkamas sumas, už karo 
naudojimą.

Tie, kurie viską dažnai pa
miršta, nepamirškite atlikti 
šios kad ir nelabai malonios 
pareigos.

prigulėti prie unijos, sustatė 
bosų titulais, kad juos panau
doti kaip streiklaužius. Taip 
pat juos naudojo unijai pa
juokti ir propagandai prieš 
uniją. Kartais tie pr i daboto
jai patys užvesdavo pokalbį 
apie uniją ir išniekindavo tuos, 

kad darbininkai, duokles mo
kėdami, peni "dykaduonius,” 
"parazitus,” unijų vadovus.

Bet ve kas streike pasiro
dė: atvažiavę ar atėję tie va
dinami prižiūrėtojai - “bosai,”' 
pamatė unijos pikietą, galima 
sakyti, nė nebandė laužtis 
pro pikietus, bet nuėjo namo. 
Kompanija pamatė, kad su 
tai “bosais” nieko nepeš. Po 
vienuolikos valandų streiko 
sutiko priimti unijos reikala
vimus ir pasirašė sutartį dve-< 
jiems metams su 18% pakė
limu algų. Kompanija sutiko, 
kad visi darbininkai, kurie ne
priklauso unijai, iki sausio 22 
d. turi įsirašyti. Kompanija 
taip pat sutiko ant “check
off’’ sistemos, tai yra išimti 
unijai duokles iš darbininkų 
algų. Tie, kurie nesutiks ra
šytis į uniją, nuo sausio 22 d. 
turės apleisti darbus.

Tai dabar teks pamatyti, 
kaip elgsis tie, kurie visaip 
niekino unijistus ir unijas.

Dzūko vaikas

HELP WANTED—FEMALE

Iš Motery kliubo 
susirinkimo

Kliubietės pradėjo naujus 
metus su geru susirinkiiPu.

Kada atsilanko gražus na
rių skaičius, nuotaika visų pa
geri. Toks buvo praeito ket
virtadienio moterų susirinki
mas. Nors oras pasitaikė 
šaltas ir grasinantis, bet tai 
nesulaikė gerųjų kliubiečių 
namie.

Kadangi praeitame susirin
kime dėl susidėjusių aplinky
bių ilgametė sekretorė—Kaz
lauskienė — rezignavo, jos 
vietoje dauguma balsų išrink
ta Kasmočienė.

Išklausytas raportas iš at
sibuvusios Kūčių pramogos. 
Nors buvo tikėtasi daugiau 
svečių, bet nusitarta ir ateity
je ruošti tradicinę sueigą.

Plačiai tartasi dėl kovo 4 
d. parengimo, kuriame bus 
pagerbtos dvi visuo'meninin- 
kės — Harrisono Senutė ir 
Anna Philipse iš Stamford, 

‘Conn. Kliubietės pasižadėjo 
prikepti ir paruošti Įvairių ska
nėsių, kad pramoga būtų gra
ži. Tai bus sekmadienio pie
tūs.

Tartasi kaip padidinti Kliu- 
bo narių skaičių. Parengi
muose matosi daug rimtų mo
terų kurios dar nėra mūsų 
tarpe. Nusitarta pakalbinti 
jas stoti Į Kliubą.

Dauguma narių pareiškė, 
kad žiemos metu sekmadie
nio popiečiais dažniau turėti 
sueigėles su užkandžiais ir po
kalbiais. Valdyba pasižadė
jo tuo pasirūpinti.

Susirinkimui pasibaigus, šį 
kartą Marcelė Jakštienė, savo 
gimtadienio proga, gražiai pa
vaišino dalyves pačios iškeptu 
pyragu ir kitais gerumynais. 
ilgiausių metų mylimai draip 
gęi! Kliubietė

------- ----- —_______ i

New Yorko piliečiai 
pasiruošia rinkimams

Yorksvillės ir rytinio Harle
mo sričių '63-ijų visokiausių 
organizacijų atstovai buvo su
sirinkę Į valstijos senatoriaus 
Santangelo sušauktą konfe
renciją.

Dalyviai pasisakė senato
riui savo reikalavimus, o jis 
pasižadėjo už juos veikti 
Valstijos seimelyje, kiek tai 
yra jo galioje veikti.

Tarpe vyriausių reikalavD 
mų buvo sustabdyti gyventojų 
evikcijas dėl statybų aukšto
mis rendomis projektų. Ša
linamiems dėl bent kurių sta
tybų turėtų būti suteiktas tin
kamas kitas butas.

Santangelo prižadėjo dar
buotis, kad tuo, klausimu bu
vęs praėjusioje sesijoje įteik
tas jo bilius būtų priimtas 
nors šioje Valstijos seimelio 
sesijoje.

Yorksvilkečiai ir harlemie- 
čiai reiškė nepasitenkinimą 
kongresmanu Donovanu, ku
ris šią sritį atstovauja Kon
grese. Atrodo, kad toje sri
tyje vystosi platus liaudies 
judėjimas už gerą atstovybę 
ir už srities gyventojams nau
dingus įstatymus.

Tikimės, ii* brooklyniečiai 
neatsiliks nuo kitų miešti]
Iš eilės aplinkinių miestų ir 

iš gana toli ateina žinių, 'kad 
dienraščio Laisvės šėrininkai 
ir skaitytojai ruošiasi atvykti 
i Laisvės suvažiavimu ir ban
ketą šį sekmadieni, sausio 
29-ą.

Tikrai gražus ryžtingumas.
Brooklyniečiaij kuriems ga

lima Į tas sueigas pribūti 
trumpu laiku, nenušalus, ne-< 
nuvargus, tikimės, dalyvaus 
masiniai. Jie norės pasima
tyti su tais garbingais s ve-

Siuvėjų lokalai veikia 
pagerinti sutartis

Eilinių narių sąjūdžiai mo
teriškų rūbų siuvėjų industri
joje pagelbsti lokalams sėk
mingiau vykdyti derybas ir 
gauti geresnes sutartis.

Blauzių (palaidinukių) siu
vėjai (nariai ILGW.U lokalo 
25) neseniai pasirašytoje tre
jiems metams sutartyje gavo 
mokesčio priedus. Tų 18,000 
darbininkų laimėjimas drąsi
na ir kitus lokalus stipriau 
derėtis už priedus.

16 metų vyrukas 
nužudė 14 metų vaiką

Įsigėrusių berniukų mušty
nėse 16 metų vyrukas Joseph 
Smith mirtinai perdūrė 14-os 
metų John Frick.

Frick vaikas degtinės radęs 
bute savo tėvo, kuris dirba 
prižiūrovu' namo 48-41 45th 
St., Sunnyside.

Smithukas “prisiragavęs” 
legijonierių Blissvillės posto 
pobūvyje. Ant Frick berniu
ko supykęs, kai tas jam, rė
kaujančiam nakties metu, pa
liepęs “nutilti.”

Kitas 16 metų vyrukas, ku
ris su tais dviemis buvęs tos 
tragedijos metu, sako, kad jis 
.ir Frick buvo išragavę pantu- 
kę-, kurią Frick buvęs gavęs 
nuo savo tėvo. Paskiau nuė
ję į kaimynus vaikų daboti 
ir pasivaišinę ten rastais gė
rimais. Tokioje padėtyje grįž
dami iš darbo susitikę visi 
trys. Pasėka jau’ žinoma.

Kviečia pietauti 
Auditorijoje

Laisvės suvažiavimo dieną, 
sausio 29-ą, Liberty Auditori
jos restauranas veiks nuo 11 
ryto. Svečiai iš toliau ir vie
tiniai kviečiami užeiti čionai 
pietauti. Turės karštą valgį 
ir lengvų užkandžių. Ar

Ateinančią savaitę didmies
tyje žada atidaryti išbando
mąjį naktinį, .trafiko teismą. 
Jis taikomas tiktai pasimokė- 
jipiui tų? pabaudų, kurios su
mokamos nestojus prieš teisė
ja. -

Penki Queens 15 iki 17 me
tų vyrukai sulaikyti po $5,000 
kiekvienas už auto vagystę. 

Susirinkimas

čiais, kurie savo dienraščio 
gerovės sumetimais bus nepa
gailėję kelių ar keliolikos va
landų ir pluošto dolerių vien 
tiktai kelionei.

Suvažiavimas ir banketas 
Įvyks sausio 29 dieną, Liber
ty Auditorijoje, Atlantic. Avė. 
ir llOth St., Richmond Hill,
N. Y.

Vakarienę duos lygiai G vai.
Kaina $3.

Suvažiavimo pradžia 11 vai. 
ryto.

Nepiliečiai, šį mėnesi 
registruokitės!

Visi nepiliečiai, gyvenantieji 
Jungtinėse Valstijose, būtinai 
privalote užsiregistruoti, pa-< 
duodant valdžiai savo adresą. 
Registravimasis baigsis sau
sio mėnesį. Kas neužsiregis
truos, tas gali patekti į nema
lonumus, nes Įstatymas rei
kalauja, kad kiekvienas nepi- 
lietis kas metai, sausio mėne
sį, registru otų si.

Registravimosi kortelės gau
namos pa.štinėse Įstaigose.

Jau pakėlė anglies 
kainą iki $1 tonui

Tomis pat valandomis, ka
da New Yorko miesto gyven
tojams pristatinėjančios kurą 
firmos susiderėjo su unija už
baigti streiką praėjusį penk
tadienį, firmos jau turėjo su- 

( planuotus pakėlimus kuro 
kainų. Jos buvo iš anksto ap
sirūpinusios, kad jų pelnai 
nebūtų apkarpyti.

Anglies kainos pakeltos po 
50 centų iki $1 už toną. Pa
keltos kainos įėjo galion sau
sio 23-ią.

Aliejinio kuro kainų pakė
limo tikimasi ateinančią sa
vaitę.

Iš anksto priruoštasis kainų 
kėlimas iššaukė net brigados 
generolo Disque (kuris tar
pininkavo.' streikierių su fir
momis derybose) pastabą, jog 
“apgailėtina,” kad kainų pa
kėlimas atėjo taip staiga po 
užbaigimo derybų.. Mat, fir
moms patogiausias laikas at- 
sakoimybę suversti ant strei
kierių.

Sakoma, kad kai kurie Vals
tijos seimelio demokratai pa
siūlys pakelti gasolino tak-< 
sus, .kad už tuos pinigus ga
lėtų nutiesti daugiau vieškeJ 
liu. <

TONY’S
UP-TO-DATE

:■ BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

[ Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis
______

Motina sugrįžo prie 
palikto kūdikio

Prasišalinusi iš Ne war k o li
goninės po pagimdymo du
krytės jauna motina po kelių 
dienų sugrįžo prašyti, kad jai 
atiduotų paliktą dukrytę.

Savanoriai atvykusi polici- 
jon moteriškė aiškinosi, kad 
už kelių valandų po gimdymo 
jinai visiškai nežinojusi, ką 
daranti. Atsipeikėjus po skaus
mų, pradėjusi stiprėti ji pa-1 
juto gailesti ir gėdą už savo 
poelgį.

Kūdikį jai atidavė ir palei
do namo be kaucijos.

Po miestą pasidairius
Episkopalinėje Brooklyno 

Šv. Trejybės bažnyčios para
pijoje, kur reakcininkai sten-* 
giasi išęsti pažangų kunigą 
Melishą, stovyklos pradeda 
aiškiau kristalizuotis.

Tie parapijos nariai, kurie 
prieš Melishą, dabar atvirai 
apgailestauja, kad “parapija 
pakeitė savo veidą.” Girdi, 
praeityje parapija buvo “gry
na” (kadangi ji susidėjo vy
riausiai iš anglo-saksų kilmės 
baltųjų), o dabar joje yra vi
sokiausių tautybių ir rasių 
žmonių, įskaitant daug negrų.

Kai kurie reakcinių Melisho 
priešų net sako, kad “ko ki
to iš tokios parapijos negali
ma laukti.” Kitaip sakant — 
reakcinė pusė taipgi yra ra
sistinė puse. 

• • • • •
Spauda sako, kad Bronxo 

teisme magistratas Edward 
T. Gallaway davė velnių 
dviems policininkams už tai... 
kad jie nesumušė dviejų jau
nuolių, kai suėmė juos.

Policininkai suėmė du jau
nuoliu, vieną 19 metų, kitą 
16, puertorikietį. Sakė teisė
jas:

“Reikėjo ištaškyti jų sme
genis. Aš nežinau, kas ne
tvarkoje dabar su mūsų ’poli
cininkais. Jie turėtų dažniau 
vartoti savo lazdas.”

Darbininkiškas dienraštis 
“Daily Worker” vedamajame 
straipsnyje apie tai sako:

“Jaunuolių nusikaltimų pro
blema negali būti palikta ran
kose'’ teisėjo, kuris ragina 
spręsti tą problemą lazdo
mis.”

• • • • •
Pažangus New Yorko puer- 

torikiečių veikėjas Jesus Co
lon sako, ,kad mieste dabar 
yra bent keliasdešimt kino 
teatrų, kurie rodo išimtinai 
ispanų kalbos filmus, gamin
tus Meksikoje, Argentinoje ir 
tt.

Deja, tie filmai yra labai 
žemo kalibro, sako jis. Tea
trų savininkai, nepasitarę su 
puertorikie^iais Jtultūriečiais, 
importuoja senus ir pačius pi
giausius filmus, visokias ero
tines melodramas, pigias ko
medijas, bet beveik niekad 
neimportuoja rimto meksikie- 
tiško arba kito ispanų kalbos 
filmo.
z Pasėkoje šimtai tūkstančių 

N e w Y o r k o puertorikiečių 
maitinami tokiu “dvasišku pe
nu,” kuris demoralizuojantis, 
nekultūriškas. B.

Motinai pagelbininkė. Lengvas na
mu darbas, paprastas virimas,, turi 
mylėti vaikus. Turimo ii- kitus 
darbininkus, kurio sunkesni darbą h 
atlieka. Guolis vietojo, malonūs 
namai. RE. 7-3322.

(16-19)

Groscrnė-Dolicafessen, Alus, daržo
vės, cold cuts. $850 950 j savaite. 
6 rūmai užpakalyje. Dvi virtuvės. 
Renda $50 j mėnesį už krautuvę ir 
rūmus. $5,000 $3.000 primokėti.

179 Central Avė., B’klyn 
G L. fl-5858

(17-19)

Business Opportunity

Delicatessen Krautuvė. Woodside. 
$800 savaitinės jeigos. $60 renda. 
Gteras lease. Įsteigta 15 m. Grei
tam pardavimui. Visas tavoras ir 
raktas $2,500. Saukite savininką.

* 
IL. 7-4337

(14-17)

Teatruose
Kur dabar randasi “New 

Cameo” teatras (44 St. ir 8 Y 
Ave.), iki visai neseniai rado
si kitas teatras, po kitu var
du, kur buvo rodomi pusiau 
porpografiški pigūs filmai. 
Tuos filmus ateidavo stebėti 
tam tikros rūšies publika: 8- 
os ir 9-os gatvės vidumiesčio 
saliūnų ir barų nuolatiniai 
lankytojai, kai kuriem bena
miai, kurie žiemos metu visą 
naktį prasėdi teatre, ir kai 
kurie palaidi jaunuoliai.

Dabar, kaip mes žinome, 
naujai atremontuotame “New 
Cameo” teatre rodomas tary
binis meniškas filmas “Bpri-. 
sas Godunovas,” panašūs vii/* 
mai bus rodomi ir ateityje.

Sakoma, k'a'H kai kurie anks
tyvesni, pornografiškų filmų 
lankytojai, pripratę tame te
atre rasti savo rūšies filmus, 
iš papratimo, nežinodami apie 
pakaitą, užsuka į teatrą. Ką 
jie mato ekrane, be abejo, 
juos stebina. Kai kurie išei
na, nesuprasdami, kas čia at
sitiko. Bet kai kurie lieka— 
ir gal Ipirmu kartu mato ti
arai menišką kūrinį. 

• • • • •
Tarybiniame filme “Borisas 

Godunovas,” kuris rodomas 
“New Cameo” teatre, žymų 
vaidmenį lošia senovinė Lie
tuva. Tas filmas, geriau sa
kant, filmuota opera, sukasi 
aplink tuos laikus, kuomet se
novinė Lietuva ir Rusija tai 
kovojo prieš viena kitą, tai/* 
darė sąjungas prieš priešus iš 
Vakarų. Santykiai tarp Ru
sijos ir Lietuvos toje operoje 
paliesti, Lietuvos .vardas daž
nai minimas.

Lietuviams tai, be abejo, 
įdomi to filmo fazė. B. y

^MATTHEW A.;i 
BUYUS

I (BUYAUSKAS) < •

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*OC**OG*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172
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LAISVĖS BANKETAS
Šį Sekmadienį, 29 Sausio-Jan.

Jei dar neturite banketo bilieto, tai tuojau 
įsigykite. Būkite bankete ir pasimatykite su 
svečiais iš kitų miestų, kurių čia bus daug.

Vakarienė bus duodama 6-tą vai. vakare, kai
na $3.00 asmeniui. Liberty Auditorijoje, 110-06 
^tlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

4 pusi. Laisve (Liberty). Ketvirt., Sausio (Jam) 26, 1956

Albanyje pasiūlyta Valsti
jos seimeliui panaikinti par
tines kandidatų nominacijas, 
o įvesti tiesioginį piliečių bal
savimą nominacijose, kaip 
kad buvo pradžioje šio šimt
mečio.

Bronx teisėjas Galloway, 
teisdamas du įtartus pasikė
sinime ant policijos asmenis, 
ragino policiją daugiau varto
ti lazdas suimamiesiems muš
ti.

Long Island City 16 metų 
jaunuolis užsimušė bėgdamas 
nuo policijos vogtu auto, ku
ris smogė į kitą mašiną.

LDS 1-osios kuopos susirin
kimas įvyks sausio 26-os vaka
rą, 7:30 vai., L. A. Piliečių 
Klube, 280 Union Avė. Na
riai visi susirinkite ir prade
kime metus gerai. Valdyba

Pranešimas
\

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Kapinių Draugystės me

tinis mitingas bus laikomas sekma- 
dienj, sausio 29 dieną, pradžia 1:30 
vai. popiet, Lietuvių Mokslo Drau
gijos svetainėje, 142 Orr St.

Visi šėrininkai ir lotų savininkai 
pribūkite, nes bus svarbus susirinki
mas. Gi 6-ą vai. vakare gaspadinės 
paruoš skanią kalakutų vakarienę. 
Kviečiame visus atsilankyti.

- Liet. kat). Draugijos Komitetas 
, (15-17)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ii

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNU
Nors kartą susilaukėme savo kalboje žodyną. Išleistas Lietuvoje. Didelė 
knyga, stipriais apdarais. Tai naudingiausias dalykas turpti savo na
muose, ypač tiems, kurie rašo įspaudai ir kitais reikalais.

Kaina $5.50. Persiuntimą Apmokame
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

Gaunamas Laisvės Knygyne, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.




