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Jie prisitaikins

Norvegijos D. P.
Sportas sniegynuose

A. Žilėnas

Mend.-France 
ir Mollet dar
nėra susitarė

lt
t

Skaitlingas laisviečių sąskrydis 7 Eiscnhoweris

EntioJasfiškas dalininkui suvažiaviamas 
nubrėžė planus dienraščio stiprinimui

Kitaip ir negalėjo būti — 
Kinija, kuri dabar turi mai- 

soeialistiniai - kapitalis- 
ekonomiją, po kelerių 
pilnai pereis social iz- 
Visa pramonė bus naci- 

kaimuose bus ei- 
kolektyvizacijos. 

pasakė Mao 
d i d ž i u l ė s

tine 
metų 
man. 
onalizuota,
narna prie 
Taip anądien 
Tse-tungas. Tai 
svarbos žinia. Socializmas Įga
lins Kiniją tapti industrine 
šalimi, o industrializacija ją 

laiku padarys galingiausia 
iimi pasaulyje, nes tą ga

rantuoja jos didžiulis gyven
tojų skaičius.

Kas atsitiks su tais taip va
dinamais “nacionaliniais bur
žujais,” tai yra su tais kinų 
kapitalistais, kurie iki tol val
dė savo dirbtuves ir bendra
darbiavo su liaudies valdžia?

Ogi, jie turės ir vėl prisi
taikinti. Jie mokėjo prisitai- 
kint prie tapimo savininkais, 
kurie dalinosi galia su unijo
mis ir liaudiška valdžia, jie 
dabar turės prisitaikinti prie 
tapimo vedėjais, technikais, o 
nuosavybė 
rankosna.

pereis darbininką

Lietuvių 
gia vieną 
na prie kito.

x dieną pasibaigs kamp a n i j a 
prenumeratų rinkimui Vilke- 
lio-Bijūno eilių rinkiniui “Gy
venimo Sūkuriai.’’ LMS tuo
jau m esi s į kitą vajų : už 
kompozitoriaus Prano Balevi- 
čiaus rinktinių muzikos kūri- 
nių išleidimą.

. Tas rinkinys irgi išeis su 
prenumeratų pagalba. Esu 
tikras, kad mūsų % chorai ra-* 
sis pirmose eilėse 
tų rinkime. Kas 
gu chorai pažįsta 
užsitarnavimus ?

Meno Sąjunga bai- 
didelį darbą ir ei- 

šio mėnesio 15

prenumera- 
geriau ne- 
Balevičiaus

Norvegijos Darbo partija 
susitarė su Tarybų Sąjungos 
Komunistų partija bendradar
biauti, pasikeičiant informaci
ja, delegacijomis ir tt.

Istorija kartojasi. Po Pir
mojo pasaulinio karo Norve
gijos Darbo partija siuntinė
jo delegacijas Maskvon ir net 
'er kelerius metus derėjosi 
pie įstojimą į Kominterną. 

Trygve Lie ilgai konferavo su 
Leninu.

Iš derybų nieko neišėjo ir su 
laiku Norvegijos Darbo parti- 

/ ja tapo aiškiai anti-ikomunis- 
tinė, socialdemokratinė.

Ji socialdemokratinė ir šian
dien, bet ne grigaitiška. To
kių socialdemo kratų, kaip 
Noi-vegijos, pasaulyje darosi 
vis daugiau. Vieną gražią 
dieną lietuviškieji menševikai 
gali atsirasti pilnoje izoliaci
joje.

/ Pasaulinė žiemos sporto olim- 
wpiada Cortinoje, Italijoje, at

nešė kai kurių staigmenų: ta
rybinio bloko kraštų sporti-

Paryžius. — Vidujiniai | 
nesutikimai socialistų-ra-, 
dikalų koalicijoje, sakoma, 
darosi aštresni. Radikalų 
vadas Mendes France no
rėjo tapti bent užsienio rei
kalų ministru, bet socialis
tas Mollet su tuom nesu
tinka. Socialistai norėtų, 
kad

Richmond Hill, N. Y. — 
Praeitą, sekmadienį, sausio 
29-ta, Lietuviu Kultūrinia
me Centre įvyko 42-as iš 
eilės Laisvės Bendrovės da
lininkų (šėrininkų) suva
žiavimas. Jis buvo skait
lingas, viltingoje nuotaiko
je pravestas ir pilnas kon-

Mendes-France taptų struktyvių • diskusijų apie 
vice-premjeru be ypatingų laikraščio ateitį ir dienraš- 
pareigų. Socialistai ir radi- čio išėjimo užtikrinimą, 
kalai taipgi negali susitar- ■ 
ti, kaip atsinešti i komu-' 
nistų paramą. Mollet pas- 
kutinėmis keliomis dieno- ' 
mis smerkė komunistus 
kaip “Maskvos įnagį,” bet 7 
Mendes-France paskutiniu j 
laiku komunistu neatakuo
ja. Vienok, Mollet, pana
šiai kaip Mendes-France, 
numato išsilaikyti valdžioje 
£u komunistų balsų parla
mente pagalba.

Iš Šiaurės Afrikos tuo 
tarpu ateina žinios, kad te
nykščiai francūzai kolonis
tai yra griežtai priešingi 
Mollet’o vadovaujamai val
džiai, kuri susidarys šio
mis dienomis. Tie kolonis
tai bijo, kad socialistų-radi- 
kalų koalicija darys perdi-- 
deles nuolaidas arabiškiems 
nacionalistams Alžyre ir 
Maroke.

Suvažiavime dalyvavo 
dalininkas ir geras 

svečių—stebėtojų. 
Buvo dalininkų iš Naujo
sios Anglijos, Pennsylvani- 
jos, New Jersey ir kitų lie
tuviškų kolonijų, lygiai 
kaip iš paties Didžiojo New 
Yorko.

i
Suvažiavima atidarė Ko- 

operatyvės Spaudos Bend
rovės sekretorius Stakovas, 
kuris prašė dalininkų iš
rinkti suvažiavimo pirmi- 
tas J. Skliutas iš Worces-

terio ir vice-pirmininku G. 
Šimaitis, iš Montello, kitas 
Naujosios Anglijos veikė
jas.

Į rezoliucijų komisiją iš
rinkti J. Bekampis, V. Kaz
lauskas ir P. Beeis.

Pirmininko Skliuto pa
siūlymu suvažiavimo daly
viai sustojo rimties valan
dėlei, kad pagerbti miru
sius Laisvės skaitytojus.

Dienraščio klausimas
Suvažiavimo disukusijos 

vyriausiai sukosi aplink 
vieną klausimą: kaip ge
riausiai išlaikyti Laisvę 
kaip dienraštį.

P. Buknys, laikraščio ad
ministratorius, nurodė, kad 
praeitas vajus atnešė Lais
vei dvigubai daugiau nau
jų skaitytojų, negu metai 
prieš tai, kad ekonominė

beveik 30 metų, 
kai viskas taip nepaprastai 
pabrango ir dolerio vertė 
yra žymiai mažesnė, gali
ma sakyti, keletą kartų 
mažesnė, negu buvo tuo lai-

tuo tarpu,, viams nevisuomet supran
tama kalba; treti vien reiš
kė nuomonę, kad žinios 
jiems patinka, kai 
iš jų apylinkių.

Prieita išvados, 
nios iš Lietuvos, 
bendrai kalbant,
branginamos skaitytojų, 
turėtų būti patiektos Ame
rikos lietuviams sūpranta-

jos yra

kad ži- 
kurios, 

labaiBet prenumeratos kėlimo 
reikalas paliktas naujajai 
direktorių tarybai.

Ilgai diskusuotas klau
simas, išklausyti įvairūs I mesnėje formoje ir gyves- 
raportai apie finansus ir 
prieitą išvados, kad reikia 
sukelti bent $15,000, kad 
garantuoti laikraščio išlai
kymą dienraščiu. Taipgi 
nutarta praplatinti Laisvės 
Prietelių Klubą, priimant 
į jį visus, kurie pasimokęs i jo New Yorko apylinkėse, 
$25. Iki šiol metinė duoklė kad Vietinės žinios būtų ' 
į Prietelių Klubą buvo $50. įdomesnės ir t. t.

niame styliuje.
Taipgi daug diskusuota 

apie korespondencijas, apie 
reikalą aprašyti kolonijų 
įvykius, apie tai, kad laik
raščiui būtina turėti ir ko
respondentus paties Didžio-

Per Pragos radiją

Laikraščio turinys
Šis suvažiavimas pasi-

laikraščio padėtis yra kiek žymėjo ypatingai gyvomis banketas,

Išteisino Harvey M&tusovą
New Orleans. — Apelia

cinis teismas išteisino Har
vey Matusowa, kuris že
mesnio teismo buvo nuteis
tas už ankstyvesnio savo 
liudijimo ištraukimą. Ma- 
tusowas, kaip žinoma, per 
keleris metus buvo vienas 
svarbiausių Teisingumo de
partment© informerių, bet 
paskui parašė knygą, ku
rioje jis prisipažino mela
vęs, kai buvo liudininku 
prieš pažangiečius.

ORAS NEW YORKE
Vėjuota, šalčiau, gali bū

ti ir sniego.

Arbenz kalbėjo 
guatemalams
Praga. — Buvęs Guate- 

malos liaudiškos valdžios 
prezidentas Arbenzas Guz- 
manas per Pragos . radiją 
pasakė kalbą į Guatemalos 
gyventojus. Jis sakė, kad 
fašistinė Armaso diktatū
ra panaikino beveik visas 
socialines reformas, kurias 
įvedė demokratinė valdžia. 
Jis sakė, kad valstiečių at
siekti laimėjimai atimami, 
lygiai, kaip darbininkų.

Arbenzas pranašavo, kld 
Lotynų Amerikos žmonės 
artimoje ateityje paseks 
Azijos ir Afrikož žmones 
•ir privers savo valdžias lai- 
kytfcųjabiau nepriklauso
mos ir >anti-imperialistinės 
politikos. ; . • < 4

geresnė, negu atrodė pus
metis atgal, kuomet stai
giai prisiėjo sumažinti laik
raščio formatą perpus. Bet 
buvo nurodyta, kad labai 
techniška 'padėtis (linotipi
ninkų stoka spaustuvėje) 
ir finansinė padėtis irgi ne
garantuoja, kad neprisiar
tins krizė.

Plačiai kalbėta apie gali
mybes leisti du-kart-savai- 
tini laikrašti arba savait
raštį, bet didelė dauguma 
dalininkų, galima sakyti, 
vienbalsiai, nutarė, kad 
reikia dėti visas pastangas 
ir toliau išleisti Laisvę 
dienraščiu.

Prenumerata ir fondas
Visi dalininkai sutiko su 

siūlymu, kad laikraščio 
prenumerata yra permaža. 
Nurodyta, kad ta pati pre
numerata egzistuoja jau

Po suvažiavimo, kuris 
užsidarė išrinkus nauią di
rektorių tarybą, įvyko 

kuriame, apart 
dalininkų, dalyvavo ir dide-diskusijomis apie laikraš

čio turinį, į kurias įsijun- [ lis svečių skaičius, 
gė didesnė dalis dalininkų. 
Vyriausias redaktorius R. 
Mizara plačiame raporte 
pagrindiniai nagrinėjo laik
raščio turinio klausimus. 
Jis sakė, kad redakcija, dėl 
darbo jėgų stokos, nepajė
gią laikraštį apdirbti kaip 
norėtųsi, bet pastangos de
damos pasiekti kuo plates
nį tobulumą. Jis sakė, kad 
redaktoriai nori žinoti skai
tytojų nuomones ir yra pa
sirengę iš jų mokintis.
Didelė dalis skaitytojų-da- 

lininkų turėjo nuomones a- 
pie raštus iš Lietuvos, nors 
tos nuomonės buvo skir
tingos. Vieni laikėsi nuo
monės, kad Laisvė talpina 
perdaug žinių apie Lietu
vą, kiti, kad tos žinios rei
kalingos, bet gaila, kad jos 
parašytos Amerikos lietu-

Alabamoje

Boikotas tęsiasi u.
prieš autobusus

Montgomery, Ala. —
Jau devintą savaitę Mont-

/ tą planą jau 
vra atmetęs *
Washingtonas. — Bri 

nijos premjeras Eden p. 
madienio rytą britų laiv. 
atplaukė. New Yorkan, is 
kur prezidento Eisenhowe- 
rio privatiniu orlaiviu buvo 
išskraidintas Washingto- 
nan. Čia Edenas tuoj bu
vo priimtas prezidento ‘ Ei- 
senhowerio ir dabar vyksta 
pasitarimai, vyriausiai a- 
pie tarybinio premjero Bul- 
ganino pasiūlytą ne-agresi- 
jos paktą ir padėtį Arti
muosiuose Rytuose.

Kaip yra žinoma, praeitą 
savaitę TSRS ambasado
rius Zarubinas pristatė 
prezidentui Eisenhoweriui 
laišką nuo premjero Bul- 
ganino. Tame laiške Bulga
ninas siūlė, kad Amerika 
ir Tarybų Sąjunga pasira
šytų draugiškumo j)aktą.

Savaitės pabaigoje Ame
rikos ambasadorius Bohle- 
nas Maskvoje pristatė Ei
senhower io atsakymą. Ei- 
Senhoweris sakė,, kad Ame
rika nemato reikalo ne-ag- 
resijos paktui, o vietoje to 
pageidautu bendros taikai 
palankesnės atmosferos, 
geresnės tarptautinių san
tykių dvasios.

Iš Europos sostinių pra
nešama, kad Eisenhowerio 

iššaukė nema-gomery tęsiasi negrų boiko- įsakymas 
tas prieš miesto autobusus. nusivylimo, bet tikima- 
Negrai atsisako važinėti į įi, kad Tarybų Sąjunga ir 
segreguotuose autobusuo
se Apie 40,000 negrų, kurie 
paprastai sudarydavo 75G 
visų keleivių, dabar var
toja kitokias susisiekimo 
priemones: jie pavažinėja 
viens kitą automobiliais ar
ba eina darban pėsti.

Prie boikoto prisidėjo ir 
kai kurie baltieji gyvento
jai, ypatingai studentai, bet 
jų skaičius kol kas nedide
lis.

Jungtinės Valstijos dar pa
sikeis kitais siūlymais ir 
kontr-siūlymais.

Easton. Pa

<1

10 žmonių sudegė Baltimorėje 
katalikų, parapijos parengime

Iš Lietuvos

ninkai pasirodo žymiai geriau, 
negu laukta, nors pati TSRS 
pirmu kartu tokioje žiemos 
sporto olimpiadoje dalyvauja.

Bet nesvarbu, kas laimi,— 
svarbu, kad susitinkama tai
kinguose balto sniego laukuos 
se, kad sus įtinkama kaip 
draugai, o ne mūšio lauke 
kaip priešai.

Beje, keli pulkai italų alpi
nistų karių sunkiai darbavosi, 
kad atvežti pakankamai snie
go iš aukštesnių kalnų vietovių, 
nes kur turėjo vykti olimpia
da, sniegas perdaug ištirpo. 
“Na, ir žiema!” sakė vienas 
rusas sportininkas, kuriam 
žiema reiškia — sniegas nuo 
gruodžio pradžios iki kovo 
pabaigos. ..

Mire rašytojas
* 1 ' v

H. L. Mencken
savo

kriti
ku ris

Baltimore. — Čia 
lovoje, miege, mirė 
Mencken, rašytojas, 
kas ir jumoristas,
buvo pagarsėjęs po Pirmo
jo pasaulinio karo. Jis tu
rėjo 75 metus amžiaus.

1948-ais metais Mencke- 
nas turėjo lengvą smegenų 
kraujogyslių smūgį ir nuo 
to laiko gyveno visiškoje 
ramybėje, nerašydamas ir 
nesirodydamas viešumoje.

Daktarai konstatavo, kad 
jis dabar mirė miegodamas, 
nuo širdies smūgio.

Baltimore, Md. — Baisi 
•tragedija čia įvyko viena
me bažnytiniame parengi
me, St. Rose of Lima kata
likų parapijos surengtame, 
kur prasidėjęs gaisras su
kėlė paniką. Parengimo 
dalyviai, kurių buvo virš 
1,000, pradėjo veržtis link 
durų ir langų gaisrą paste
bėjus. Bent 10 žmonių, jų 
tarpe trysL vaikai, tapo 
mirtinai sutrempti. Virš 
220 asmenų tapo sužeista.

Užmuštieji radosi prie 
langų, per kuriuos į 
ką įpuolę parengimo 
viai bandė išsiveržti 
kan.

Raudonasis Kryžius sa
ko, kad 110 asmenų buvo 
mivežti į ligonines, kur jie 
buvo gydyti, ir paskui pa-

pani- 
daly- 

lau-

leisti.
Nelaimė įvyko Baltimo- 

rės dalyje, kuri žinoma 
kaip Brooklynas. Gaisras 
prasidėjo sekmadienio po
pietį apie 15 minučių po 
penktos valandos. Po kokių 
dviejų valandų gaisras bu
vo užgesintas ir pastatas 
nesudegė. Jeigu ne panika, 
jeigu parengimo dalyviai 
būtų tvarkingai, be sąmy
šio, apleidę salę, sako ste
bėtojai, visa' nelaimė būtų 
buvusi išvengta.

Seoulas. — Pietų Korėjos 
generalinio štabo viršinin
kas gen. Lee sako, kad A- 
merika turėtų duoti P. Ko
rėjai atominių ginklų, nes 
jai gresia “pavojus iš Šiau
rės.”

Mirė du liaudžiai atsidavė
f v

žmonės: gydytojas, veikėja
Vilnius. — Čia jš gyvųjų 

tarpo pasitraukė du/Lietu
vos darbo žmonių reikalui 
atsidavę žmonės: dakta
ras S. Labenskis ir ilgame
tė darbininkiško švietimo 
veikėja, komunistė A. Lei
montaite.

Dr. Labenskis gimė Ma- 
riampolėje (dabar Kapsu
kas). 1936 metais jis bai-1 
gė Kauno universiteto me- I 
dicinos fakultetą, paskui 
dirbo gydytoju Romainių 
sanatorijoje. Karo mstu 
jis buvo fronte, kaip gydy
tojas Lietuviškojo jungi
nio gretose. 1

Pokario laiįku jis gydy
tojavo Vilniun e, kur tapo 
žinomas kaipl sąžiningas ir 
atsidavęs gydytojas bei

■ ■ i

A .

Alex Ogent mirė sausio 26 
d., St. Luke’ s ligoninėje, 
Bethlehem, Pa. Kūnas pašar
votas J. Katino .koplyčioje, 
2101 Northampton St., Kašto
ne. Laidotuvės Įvyks sausio 
31 d., 2 vai. popiet, Kaštono 
kapinėse.

Velionis paliko liūdesyje 
žmoną Nellie (Davidonis), 
dukterį Julią, du brolius. — 
vienas St. Louis, 'Mo., kitas 
Argentinoje, — tris seseris 
Lietuvoje, ir daugiau giminių 
ir artimų draugų.

šią liūdną žinią pranešė lai
dotuvių direktorius 
penktadienį, 
šeštadienio 
spausdinta, 
reiškiame
velionio mirti 
spėjame, vietos draugai pra
neš korespondencijoje.

L. Administracija

Katinas 
popiet, kuomet 

laida buvo at- 
Velionio šeimai 

užuojautą. Apie 
ir laidotuves,

draugas.
Mirusioji Leimontaite gi

mė 57 metai atgal Kauno 
darbininkiškoje šeimoje, 
vėliau gyveno ir dirbo Ry
goje, Leningrade ir kitur. 
Ji dar 1920 metais įstojo į 
Komunistų partiją ir per 
visą laiką ištikimai darba
vosi darbo žmonių reikalui. '
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Karo troškė ja i nerviiojasi
I

Po Ženevos konferenci-1 arti prie bankroto, 
jos buvo dedama daug vib 
čių pasaulinės taikos pa
laikymui. Visų šalių liaudis 
nudžiugo, kiek nurimo ir 
lengviau atsikvėpė, žiūrė
dama į skaistesnę ateitį, 
manydama, kad gal jai ne
teks suspirgėti atomų bom
bos ugnyje! Tačiau karo 
treškėjai vis nenurimsta. 
Imperialistams taikus su- 

i gyvenimas labai nemalo
nus! Jie apserga kraujo

7-TOJI ŽIEMINE OLIMPIADA
ŠIAURĖS ITALIJOJE, nedideliame miestelyj, Cortina ' jai labai 

vardu, Alpų Kalnuose, vyksta septintoji žiemine Olim
piada.

» Suvyko ten sportininkai iš 32 šalių. Sakoipa, iš viso 
esą. arti tūkstančio sportininkų.

Na, ir jie tarp savęs rungsis, lenktyniuos, bandydami
j vo plačiai vartojamas prie-

. Jiems 
ten labai pritrūko Ameri
kos dolerių, nes praeitais 
metais valst. iždas sumažė
jo 180,000,000 dol.

Tadgi atrodo, kad 
rikos darbininkai ir 
penės nutukusį savo 
dingierių Joną Bulių šim
tais milijonų dolerių iš savo 
sunkiai uždirbto uždarbio 
taksais.

O kas dėl Sovietų naujai 
! troškulio liga* Pasaulio tau-1 prasto galingo šovinio, mū- 
i tir pavergėjai ir išnaudoto- slJ senatorius M. Jackson

Ame- 
toliau 

bu iš

Skylė sienoje

kits kitą nugalėti. ,
Aiškus daiktas, šitoje Olimpiadoje dalyvauja tik tų ša

lių jauni vyrai ir moterys, kurios turi sniego ir ledo žie- 
,)s metu. Nes tik šių šalių jaunimas yra įgudęs žiemi- 
,ame sporte: sniege čiužinėti, ant skiis, ant ledo viso

kias “štukas” atlikti ir t. t.
Dalyvauja čia, aišku, ir mūsų, Amerikos sportininkai, 

dalyvauja Tarybų Sąjungos tautų sportininkai; daly
vauja kapitalistinių ir socialistinių šalių sportininkai.

Sakoma, ši žieminė Olimpiada yra didesne, negu kada 
nors pirmiau įvykusi. Į ją yra atkreiptas ir didesnis pa
saulio žmonių dėmesis, kadangi sekamą vasarą, rodosi, 
Australijoje, įvyks visapasaulinė Olimpiada, kur daly
vaus daug daugiau sportininkų.

Korespondentai, stebį šį į Alpų kalnuose tarptautinį 
sportininkų sąskridį, sako, kad jis prasidėjo labai gra
žioje nuotaikoje: vienos šalies sportininkai sveikina ki
tos šalies; žodžiu, vyksta draugiškos lenktynės.

Na, ir tai teikia didžiulį pavyzdį kaip gali sugyventi 
šalys viena su kita. Jeigu jų vaikai gražiai, smagiai lenk- 
tyniuoja, tai kodėl pačios šalys, valstybes negalėtų gra
žiai, draugiškai lenktyniuoti ekonomikoje, kultūroje, 
etc.? Kam grasinti karu? Kam eikvoti tiek daug turto 
ginklavimuisi?

Taįp, sportininkai teikia mums didžiulį pavyzdį, kaip 
•reikėtų, kad pasaulio šalys, valstybės tarpsavyje sugy
ventų.

jaudinasi, kad 
i šimtmečius pavergtų ; t tau- 
{tų liaudis stojo į kovą už iš- 
; silaisvinimą iš pavergėjų 
! sunkaus jungo.
1 iri Seniau tarp lietuviu bu- Į , z; . x x .____

b 
žodis: Jeigu žmogus vinį 
kaldamas į pirštą pataiko, 
tai velnias kaltas. Jeigu 
merga vaiko susilaukė, vel
nias kaltas. O šiais laikais 
pasaulinis imperializmas 
velnio vietoje pastatė Ta
rybų Sąjungą. Kada pa-j 
vergtos arabų tautos Afri
koje kovoja prieš savo pa- 

! vergėjus francūzus, tai vis 
kalta Tarybų Sąjunga. . . 
Kai imperialistų gundo-

i Naktis.
Už kalėjimo sienos pasi

girdo duslus sargybinio 
riksmas:

— Stok! Stok!. . .
Trinktelėjo šūvis, kitas...
Kameroje mirtina tyla. 

Tik Pauliui Keturiui, kaž 
ko sugaištis palei lovą, be
lipant į viršutinį guolį, nu
smukusi klumpė krisdama 
plumtelėjo ant grindų. Kai 
kurie politiniai kaliniai pa
kėlę galvas pasižvalgė, ku
ris čia trankosi, trukdyda
mas pirmąjį miegą.

Gretimuose žemutiniuo
se guoliuose Antanas Zak- 
nys ir Petras Putna nežy
miai pasižiūrėjo vienas į 
kitą. Juodu girdėjo sargy
binio riksmą, šūvį už sienos 
ir žinojo kas atsitiko. Ra
miai, kaip niekur'nieko, jie- 

I du laukė, kas bus toliau.
Antanas mintimis skai-

4 
demokratas iš Wash., ra- 
mihdama'siš ’ taip išsireiškė: 
Tarybų Sąjunga su savo 
galingu, toli šaunančiu 
sviediniu mūsų nepasieks. 
Bet. ji galės už 1,500 my
liu bombarduoti mūsų tal
kininkus ir sutaškyti visus 
militariškus įrengimus, ku-, 
rių yra daug pristatyta i 
“mūsų talkininkų” šalyse, i iaįka. Galėjo būti praėję 
arjii Sovietų rubežiaus. 1 - ----

Progresas

i do egiptiečius bei sirijie- 
čius, tai vis kalta Tarybų 
Sąjunga. Karo treškėjai šū
kauja, kad T. S. kelia pa
saulyje didelę suirutę ir ar
do tautų ramybę. Už tai 
T. S. turi būti nubausta, 
arba sunaikinta, nes kitaip 
pasauliniam imperializmui 
ramybės niekuomet nebus. 
Bet jiems čia iškyla baisus I 
klausimas: Kaip tą didį ir 
galingą milžiną parblokšti?

I Nors mes ginkluoti nuo ko- 
' jų iki galvos naujoviškais 
' ginklais, turime atomų ir 
' vandenilio bombas, turim Esą, 
i tūkstančius bombonešių, 

ketvirtadienį) I didžiausią karišką laivyną,

Į penkios ar šešios minutės, 
' kai du draugai, vienas pas
ukui kitą, įėję į kameros 
{kampe lentomis atitvertą 
išvietę, iš tenai nebegrįžo. 
Truputį vėliau pranyko kiti 

’ du. Paskutiniais buvo du 
i studentai, komjaunuoliai, 
vienas trumpažiūrių akių, 
dėvėjo storo stiklo akinius. 
Jau būdamas užl sienos jis 
paprašė draugo: \

— Palauk, palauk, 
vil’’ i nius užsidėsiu. . .

BAISI FARMERIŲ PADĖTIS
TIE, KURIE turėjo progos (praėjusį

per televiziją stebėti Edward A. Muitow programą-vaiz-
dus iš Amerikos farmerių gyvenimo, visi pripažins, jog nodami, tik šyiisosi ir 
mūsų šalies farmerių buitis yra labai baisi. dreba iš baimės.

Tūkstančiai mažesnių farmerių išstumiami nuo savo | 
farmų — bankrutuoja. Jų žemę sugrobia stambieji far- i 
meriai, dvarponiai, arba bankai. Visur farmeriai skun
džiasi, kad per pastaruosius kokius dvejus metus jų pa
jamos darėsi vis mažesnės ir mažesnės.

žodžiu, smulkesnių farmerių likimas yra baisus.
Kame priežastis?
Aiškus dalykas, farmeriai, su kuriais Murrow šne

kėjosi, neapčiuopia tikrosios priežasties savo nelaimių. 
O tie, kurie būtų apčiuopę ir Mr. Murrow pasakę, tai pa
starasis (arba jo bosai) tas nuomones būtų užgniaužę.*

Kai kurie farmeriai kaltina, kad perdaug visko priga
minta: perdaug kviečių, perdaug kornų, perdaug kiaulių 
ir galvijų priauginta; esą, nėra galima kur perviršį iš
kišti, na,Jr dėl to krizė.

Kai kurie sako: valdžia permąžai farmeriams subsi- 
duoja. Jei valdžia duotų farjneriams tiek, kiek duoda 
geležinkelių kompanijoms, kiek duoda laivų kompani
joms, tai viskas atrodytų geriausiai.

Dar kiti sako: darbininkai pergerai organizuoti, todėl, 
esą, farmerių gyvenimas vis blogėja.

^uvo ir tokių balsu, kurie sakė: jei taip bus, tai far
meriai pradėsią patys gerai orgąnizuotis, o kai jie susi
organizuos, tuomet miestų gyventojams “bus bloga.”

Mums rodosi, kad paskutinis “grūmojimas” kaip tik 
yiĄ naiviausias. Mes manome, farmeriai — smulkieji 
farmeriai, — turėtų organizuotis į vieną galingą orga
nizaciją. Drganizuotis jiems reikia ne kaž kokiais keršto 
sumetimais prieš miestų žmones, o dėl savo interesų ap
saugojimo.

Tik pagalvokime, kas būtų, jei šiandien Amerikos dar
bo farmeriai turėtų savo keleto milijonų narių organiza
ciją, — kovingą, tikrai besirūpinančią farmerių reikalais 
organizaciją.

Tik pagalvokime, jei farmeriai susidėtų į bendrą fron
tą su darbininkais — darbo unijomis — ir išrinktų savo 
valdžią visos šalies plotme ir valstijinėmis plotmėmis! i 
Kaip viskas ant syk pasitaisytų farmerių ir darbininkų i nas jau dumia į Washing- 

toną, kad pasitarti su sa-

o “ ta visa*-• v

ne

Dėl to, karo treškėjai pa
tys pabūgo. Jie, plačiau pa- 

- ' galybę,galvoję apie savo

| si tikėdami savo jėgomis, 
jie ieško sau draūgų, dau
giau talkininkų kapitaliz
mo šalių liekanose.

nuo vienos valstybės sosti
nės į kitą, darydami viso
kius paktus, organizuodami 
vis didesnes karui jėgas, 
kad nors kiek dar ilgėliau 
palaikyti senąją turtingųjų 
klasės santvarką.
x Tačiau laikai greit kei- 

i čiasi. Galimas daiktas, kad 
imperialistų svajonės ir vi
sos kariškos sutartys gali 
tapti bevertėmis, nereikš- 

j mingomis. • Šiomis dienomis 
Į didelė naujiena žaibo grei- 
• tumu nustelbė pasaulį: Ta- 
irybų Sąjungos mokslinin- 
1 kai išrado naujovišką šau- 
‘ namąjį sviedinį, kuris gali 
skristi 1,500 mylių tolumo. 
Ši žinia kaip perkūno 
trenksmas supurtė visų ša
lių imperialistus, karo treš
kėjus.. Jiems tas T. S. moks- 

_ liniukų naujas ginklas už
davė naują galvosūkį.

Anglijos premjeras Ede-

Skaitytoju Balsai
Jaunutis vis dar pats sau 

t prieštarauja

Jaunutis tik dabar atsiminė 
parašyti (Laisvės num. 11) 
“Tiems, kurie traukiasi iš mu
su veikimo.’’ Esą, paskutinėse 
pas mus atsibuvusiose konfe
rencijose mūsų politinės 
.šūnės” priėjo prie išvados, jog 
šiemet (?) Vokietijos Berly
nas iššauks pasaulini karą. 
Tačiau praeitą rudenį mini
mose konferencijose nebuvo 
klausimas veikimo ar neveiki
mo. Jaunutis prašovė šūvi Į 
tą politinę “viršūnę.” Buvo 

j kalbama del padalinimo tam 
tikros pinigu sumos. Jaunu- j 
tis labai norėjo nuginčyti, kad i merą sustojo 
Laisvei netektu, bet. jam ne- 
pasisekė. Jau i 
kis jis 'taip sau prieštarauja, 

neišgelbėsi su 
šimtine ar daugiau. Ir dar 
ten savo ginčą beaiškindamas 
pasiūlė vienam daugiausia 

'įveikiančiam draugui š. (“po
litinei viršūnei”) pasitraukt iš 
veikimo.” Ne vienas konfe
rencijos dalyvis š ū k t e r ė j o 
prieš tokį išsireiškimą. Tad 
kaipgi suderinti pasakymą: 
“O pabandyk paprašyti spau
dai aukų, tai gausi išbarti”?

Kaip tik Jaunutis pats ir ba
ra už tokius dalykus. Vie
naip rašo, o kitaip elgiasi. 
Kaltina nebuvimą prakalbą, 
kur kalbėtojai nustatydavo 
gaires. Palyginimą daro, mi
nėdamas Eugene Dėbso ir T. 
Mooney, žinoma, ’ kad tais 
laikais galėjo būti kalbėtoju 
maršrutai ir 
jos nebuvo 
kaip dabar, 
bet desetkai 
maeilių dai’bininką vadų šian-. 
dien kali. Amerika nebuvo 
mačiusi tokio politinio žiauru
mo, kaip 
'Ethelės ii 
gų, dviejų mažų 
vų.

Taigi 
kad ne 
rijoje padarytas 
bet ir reakcijoje.

aki-

To ir pakako, kad poste 
snaudžiantis sargybinis pa
justų, kas netoli jo darosi.

Su triukšmu į kamerą į- 
siveržė šautuvais ginkluo
tų sargybinių būrys. Pir
masis riktelėjo:

— Nesijudinti iš vietų!
Visi , nuskubėję per ka- 

prie’ galinės 
sienos. Susijaudinęs, su pa-

nebepirmas sy- lydovais, skubiai įėjo sar

draskė gražiai veikianti 
“Lietuvių Susivienijimą 
Brazilijoj.” Uždarė jų laik
raštį “Garsą.” Daug gerų 
veikėjų areštavo, įkalino, 
ištrėmė.

Kai dalis veikėjų sukon
centravo savo veikimą prie 
slapto laikraščio, — “Dar
bininkų Žodžio,” — leidimo, 
vėl ištiko smūgis. Išgamos 
■išdaviko padedama polici
ja suėmė daug draugų ir 
kol bus ištremti, kalino 

i juos Atlanto salos Ilha 
Grande sunkiųjų darbų ka
lėjime.

Smūgis sekė smūgį.
Tuo laiku, vos įsisteigu

sią naują darbininkų orga
nizaciją — “Lietuvių Ar
tistinės ir Sportinės Kultū
ros Klubą,” — tęsinį “gar- 
siečių” veiklos, policija už
draudė. Naujomis žvalgy
bos aukomis tapo to klubo 
sekretorius A. Zaknys ir 
aktyvūs scenos meno mė
gėjai: Petras Putna ir Pau
las Keturis.

Liūdna ir pikta buvo, kad 
žvalgybai tarnaujanti lie
tuviški išdavikai nutaikė 
tokį momentą, kuomet 
“LASKK” darė paskutinius 
pasiruošimus didelio vaka
ro pastatymui. Jau buvo* iš- 
nuomuota puiki salė miesto 
centre ir jau padaryta pa
skutinė “Marato” pjesės 
repeticija. Džiaugėsi vai
dintojai nusisekusiu ban
dymu. Įspūdingiausia pje
sės dalis buvo iškilmingas 
“Marsalietės” sudainavi- 
mas. Deja, neteko jos dai
nuoti publikai. Tą naktį, po 
repeticijų, svarbiausias ro
les turintieji draugai buvo 
žvalgybos suimti gatvėje.

Virš mėnesį laiko jie iš
sėdėjo garsioje “tardomųjų 
daboklėje” (Gabinete de in-

“sambą” ar kitą kurį tau
tinį šokį.

Politkalinių linksmumo 
pagauti sargybiniai, už ge
ležinių grotų durų, apsika
binę šautuvus žiopsodavo. 
Tuo tarpu išvietėje, kas 
nors geležgalių trupindavo 
sienos tarpuplyčius, užlier 
damas išvietės vandeniu, 
atsiradusius plyšius.

Jau išjudinta viena, kita 
plyta. Reikia jas išnešti, 
paslėpti. Tai ne atsiradęs 
žvyras, kurį galima vande
niu pašalinti. Nėra padė
ties be išeities. Išradingu
mo čia netrūko. Draugas 
Mašado, lyg nuo šalčio gin
damasis, . pradėjo dėvėti 
“pončiu” (skraistę, padary
tą iš antklodės), pamėg
džiodamas Rio Grande 
“gaučius.” Jis dažnai eida
vo išvietėn vilkėdamas tą 
“pončiu.” Grįždavo guo
liu, pagulėdavo, pasimuis- 
tydavo, lyg skaudamu pil
vu.

takliui,” Paulas nežinoda
mas “negalavimo” priežas
ties, norėjo pašokdint pra 
einantį iš išvietės Mašado 
Šis net išbalo, neš rankose 
po pončiu, turėjo dvi ply-^ 
tas, tik pečiu stuktelėjęs iš- F 
sisuko ir nukiūtino iki lo
vos.

Keičiantis sargyboms, 
būdavo suskaičiuojami į-

(Tąsa 4—-tame puslap.)

i

gybos viršininkas ir nuėjo 
prie išvietės. Atidaręs du-

sienoje juodavo skylė. To
kia skylė, pro kurią gali iš
lysti žmogus.

Greitai atvyko iššaukta 
politinė ir techninė policija. 
Prasidėjo skubus tos sky- 

fotogra- 
plytų ir

politka-

politines parti- 
nulegalizuotos, 

Ne vienas kitas, 
ir desetkai pir-

kad numarinimas
Juliaus Rosenber- 

sūnelių tė-

Jaunutis turėti] žinoti, 
vien moksle, masine-* 

progresas, 
Ir aišku,

kad kapitalistinėje santvarko
je reakcija nesiliaus; ji prieš 
savo galą dar labiau sužvėrės. 
Tai reikia suprasti ir žinoti, 
kaip orientuotis.

Konferencijos Dalyvis

nąudai.
Farmeriai ir organizuoti darbininkai neturi jokių di- ' vo bosais apie gresiantį ka

ilelių prieštaraujančių nesusipratimų, apie kuriuos ple- iro pavojų Izraelio su Egip- 
pa išnaudotojų klasė. Vyriausias darbininkų ir tarme- { tu. A. Edenas teigia, I„.2 
rių, o taipgi profesionalų ir smulkių biznierių, priešas i karas Artimuosiuose Ry

ji tuose gali prasidėti bent 
, minutę, staigiai, O Bagda-

i tu. A. Edenas teigia, kad

yra finansinis kapitalas, stambusis kapitalas. Prieš 
reikia kovoti, — kovoti bendrai, išvien! ,

Mes manome, jog tik tokiu būdu, tik bendra kova, tik do paktas be J. Ą. V, esąs 
bendrais veiksmais — darbininkų ir farmerių vįenįn- bevertis. Edenas verkš^ 
gaiš veiksmais — būtų galima aplaužyti ragus stainbią- lendaįnas skundžiasi, kad 

’’jam kapitalui ir -pagerinti -buitį -visiems*-darbo-žmonėms... Britanijos. ...valstyhes^iždas

Puajacįc — antisemitas
Paryžius. — Spauda vis 

dažniau rašo, kad Pierre 
Puojade, tas buvęs krau
tuvininkas, kuris dabar 
vadovauja ultra-dęšinei 
Francūzijos partijai, yrai 
antisemitas. Jo grupės kan
didatai priešrinkiminėje 
kampanijoje vartojo ne
mažai antisemitizmo, ypa
tingai prieš radikalų vadą

lės apžiūrėjimas, 
favimas, išgriautų 
grūzdų ieškojimas.

Apklausinėjami 
liniai, gynėsi: nežiną nieko.
Antanas su Petru irgi nie
ko “nežinojo.” Kaž koks ka
riškis, majoro laipsniu, lyg 
ir pateisindamas juos, išei
damas pasakė:

— Tie vaikinai, nežinojo 
ir nebėgo, todėl, kad neno
rėjo bėgti.

Dalinai taip ir buvo. Ma
žai kas težinojo ruošiamą 
pabėgimą. Tik Antanas su 
Petru aktyviai tame. suo
kalbyje dalyvavo. Būtinai 
reikėjo padėti išgelbėti du 
San Paulo Raikomo žymius 
veikėjus, kuriems gręsė il
gametis kalėjimas. Buvo 
susitarta: tiems draugams

panorės ir spės pasprukti, 
galėjo ta proga naudotis.

Antanas ir Petras nus
prendė nebėgti. Žvalgyba 
juos sulaikė be jokių nusi
kaltimo įrodymų. Anksčiau 
ar vėliau, tikėjosi legaliu 
būdu iš šio Kalėjimo išeiti. 
0 pabėgant, būtų užtraukta 
politinės policijos nuožiūra 
kaip ant “pavojingų agita
torių.” Nors buvo pavojus 
nukentėti represijas dėl su
ruošto pabėgimo, bet ryžta
si prie visko.

Tada sunkius laikus per
gyveno San Pauly j e paž;fn- 
giųją lietuvių judėjimas.

bfętaip seniai vietos po-r 
licija, dešiniųjų ' lietuvių 
skundais pasiremdama, iš-

Dėl L. Pruseikt ' 
raštu išleidimo
“Vilnyje” ir “Laisvėje” 

iškelta mintis, jog reikėtų 
išleisti Leono Prūseikos 
rinktinę publicistiką, įskai
tant ir politinę polemiką. 
Tai puikus ir visapusiai 
remtinas sumanymas! Leo
nas Prūseiką yra pirmaeilis 
žurnalistas, redaktorius ir 
agitatorius. Jo aštri plunk
sna be pasigailėjimo smai
gė visokius veidmainius ir 
žmonių priešus bei naudo
tojus. Leonas Prūseiką iš-

Gusmoes. Po to buvo per
kelti į “Prezidio politico.’^ 
Čia truputį pakenčiamiau: 
buvo, palyginus su tardo
mųjų šaltais cementiniais gyveno šioj šaly suvirs 40 
urvais Gusmbes gatvėje. metų ir visą, laiką išbuvo

Bet tas nelabai džiugino j lietuvių kairiosios srovės 
nei vieno suimtojo klubie-! pirmūnų eilėse, jai dirbo 
čio. Prasidėjusi “paulistų” ir jai vadovavo. Jo darbas, 
revoliucija prieš federalinę tai pilna socialistinio-ko- 
valdžią, galėjo užsitęsti ne- munistinio judėjimo raida, 
žinia kol. Laisvės pasiilgi- jos, istorija.^ Toksai 
mąs didėjo.

socialistinio-ko

į raštų 
rinkinys nušviestų visą mū- 
sų pažangiojo judėjimo eta- 

mėnuo slenka, pą ir būtų keleriopai ver- 
trisdešimt tingesnis, negu keli tomai 

lovų ir visos užimtos, o pra- • rimuoto trafareto!
džioje jie tik penkiese bu- i Kad toksai darbas, būtų 
vo. Čiaz atgabeno dar dupie padrikų straipsnių kom- 

' ’ t būtinai reikia, 
kad patsai jo autorius są
žiningai jį suredaguotų, ob
jektyviai apibendrintų ir
istoriniai įrėmintų. O tai
reiškia, kad reikėtų suda
ryti Prūseikai tokias gyve
nimo sąlygas, kad jisai ga- 

patikį- lėtų kokius metus laiko at- 
reikalą su- sidėti išimtinai tiktai tokio 

kūrinio ruošimui. Kitaip 
sakant, reikėtų jį paliuo- 
suoti nuo laikraštinio dar
bo. Tai svarbu ypačiai to
dėl, jog, kaip mes žinome. 
L. Prūseikos sveikata ši* 
metu yra stipriai pašliju., 
ir jisai kalbamojo darbo 
vien liuoslaikiu niekaip ne
pajėgtų atlikti.

Leonas Prūseiką 1915 m. 
suorganizavo L. L. Draugi
ją. Jisai yra jos faktinuojus 
tėvu ir auklėtoju. Jeigu 
švęsdama savo keturiasdę-

Trecias 
Kameroje virš

lietuviu: komjaunuolį Pet-1 piliacija 
ra Ežiuką ir kita, fc- V C-

Draugai nesėdi be užsiė
mimo. Veda politinį lavini
mąsi. Egzistuoja politkali
nių kolektyvas. Draugas 
Vicente O’Otierri, pui
kus organizatorius ir nuo
širdus draugas, ] 
miems iškėlė 
rasti pabėgimo galimybę.

Gimsta konkretus veiki
mo planas. Atsiranda kokių 
dešimties colių ilgio, pa
plokščias, geležgalis, atsar
giniu • įrankiu yra nulaužto 
blėkinio šaukšto kotelis. Iš
vietėje ųuo ryto iki vakaro, 
kas nors darbuojasi: plau- 
ma baltinius arba “maudo
si” po. švirkštu. Ištiesti ke
li šniūreliai ir ant jų džiūs
ta skalbiniai. Tik vienas 
skalbinys, prie pat sienos, 
niekad “neišdžiūsta.”

Tykesniais vakarais su- 
ruošiami, improvizuojami 
“spektakliai.” Tuščios kon
servų blekinėlės pavirsta 
“muzikos instrumentais.” 
Dainuojant ir minėtais in
strumentais pritariant, kai 
kas tyčia stipriau trenkda- (įėjmui! 
mas koją, pašokdavo kokui Į

galėtų tokį darbą išleisti, 
tai tųomi ji pagerbtų ne tik 
jos įkūrėją L. Prūseiką ir 
pati save, bet kartu ir gra
žiai pasitarnautų visam pa-^ 
žangiajam darbininkų ju-

Ą. Klevas
" 1 ........ . 1 ...... . 1 1 »'n!,.'i;i.wrw'.nj"i "i-’rrjner'T-jti'UFwmimu

2 pu^L Laisvė (Liberty). Antrad.j, JSausio (Jąn.) 31^19$6
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Žinios iš Lietuvos
žvelgiant į gyvulių svorį, ir -jų 
produktyvumą. Nuo pat pir
mųjų tvartinio gyvulių laiky
mo dienų karvėms duodamas 
kiekis siloso, šiaudai paska
ninami, šutinami. Fermose 
grieštai laikomasi nustatytos 
darbotvarkės.

Nuo spalio 1 dienos iki lap
kričio 15-osio^, iš kiekvienos 
karvės primelžta po 520 kilo
gramų pieno — 30 kilogramų 
daugiau, negu pernai per tą

visuomenės patį laikotarpį. Pastaruoju 
Minėjime-koncerte da- i metu stambieji pašarai prade- 
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KOMP. RAČIŪNUI 
PAGERBTI KONCERTAS 
VILNIUJE

VILNIUS. — Spalio 9 d. 
Vilniaus Valst. Filharmonijos 
salėje įvyko LTSR nusipelniu
sio meno veikėjo, kompozito
riaus Antano Račiūno autori
nis koncertas, skirtas 50- 
osioms jo gimimo metinėms 
pažymėti.

*

Kompozitoriaus pasveikinti 
susirinko didelis 
būrys, j

Jyvavo Resp. radijo siinfonD1 ti skaninti broga, gauta iš 
nis orkestras, diriguojamas A. | spirito varyklos. Karvių pro- 

dar la-
Elta

Klenickio, Valst. filharmoni
jos choras, diriguojamas K. 
Kavecko, o taip pat Valst. 
akademinio operos ir baleto 
teatro solistai — E. Sauleyi- 
čiūtė, K. Gutauskas ir J. Sta
siūnas. /

įžanginį žodį apie A. Račiū
no gyvenimo ir kūrybinį kelią 
tarė doc. J. Gaudrimas. Jubi
liatą karštai sveikino dauge
lio respublikos visuomeninių, i 
kūrybinių organizacijų atsto
vai. Buvo perskaitytos sveL 
kinimo telegramos iš broliškų 
respublikų.

Pirmą kartą mūsų visuome
nė išgirdo A. Račiūno siuitą 
simfoniniam orkestrui. Tai 
vienas iš paskutiniųjų kompo
zitoriaus kūrinių — su aiškiai 
nubrėžta 
tas iš 
Iškyla, 
siuitos 
sytoj u s 
su inės

finalas — lyrikos ir iš
kilmingumo sugretinimu. Di
delį įspūdį . klausytojams pa
liko “Daina” ir “Iškyla.” La
bai aiškią, suprantamą “Dai
nos” formą pabrėžia lyrinė, 
labai daininga melodija, lyg 
ir įrėminusi visą pjesę. Jos 
spalvingumą dar paryškina 
instrumentų parinkimas (pra
džioje melodija atlikta obo
jaus, o pabaigoje — smuiko, 
{pritariant arfai). “Iškyla” 
puikiai perteikia gamtos pa
veikslus, miško vaizdus,t išky-< 
lautojų džiaugsmingą žygiavi- ! 
mą — maršą, šią siuitos dalį vo darbą, 
kompozitorius pagrindė lietu
viu liaudies dainomis “Oi * I
griežle, griežlele,” “Vai tai 
dyvai,” kurios tiesiogiai suta
po su vaizdinga kūrinio pro
grama.

programa, sudary- 
keturių dalių (Daina, 
šokis, Finalas). Šios 
“šokis” domino klau- 
savo sutartinių, poli
technikos panaudoji-

d u k tyv u m as pra dėjo 
biaiu kilti.

Lietuvos Lietuvos
Komunistinio Jaunimo 
Sąjungos IX suvažiavimas

Gruodžio 16 d. Lietuvos
LKJS IX suvažiavime

Waukegon, UI.
Dipukas J. Augaitis išvyko 

Tarybų Lietuvon

Gal ne pro šalį bu# pami
nėti Naujosios Anglijos ap* 
skričiams nepaprastą pikniką, 
kuris, tiesa, įvyks dar už kiek 
laiko, bet kadangi laikas la
bai greit bėga, tai nei neap
sižiūrėsime, kaip birželio 17 
d. ateis.

Pikniką turėkime galvoje ir 
visi ruoškimės jame būti; 
svarbiausia, žiūrėkime, kad 
būtume visi sveiki, kad ten 
galėtume būti.

L. U. Piliečių Klubas turė
jo surengęs banketą priėmi
mui naujo komiteto, žmonių 
buvo nemaža. Visi gerai pa- 
baliavojo. Buvo kongresma- 
nas Lenn ir k t. Tai vis “Lie
tuvos laisvintojai.”

Vasario 11 d. įvyks šurum- 
burum parengimas, kuriame 
dalyvaus ir svečių iš kitur. 
Moterys ir vyrai, rengkitės 
dalyvauti šiame šauniame pa
rengime!

S. Penkauskas

jo jam laimingoj kelionės ir 
geębuvmgo' gyvenimo savojo
je gimtinėje.

, Korespondentas

damas sutvarko vįsus reikalus 
ir laukia pranešimo,, kada ga
lės važiuoti.

Apie jo išvažiavimą Lietu
von sužinojo kiti dipukai. Jis 
to ir neslėpė, net pasididžiuo
damas pasakojo apie grįžimą 
Lietuvon. Pradžioje, dipukai 
gražiuoju atkalbinėjo nuo va- 
žiavįmę, baugino Sibiru ir ki
tais baubais, bet pamatę, kad 
tas negelbsti, pradėjo grasinti 
sumušimu ir kitais trukdy
mais. Tačiau nedrįso to da
ryti.

Tokia tai suglaustoje formo
je) Augaičio istorija, kuris ne 
savo valia buvo atskirtas nuo 
savos šeimos ii’ atvežtas Ame
rikon.

Išvykdamas atsisveikino su 
savo neskaitlingais čia įgytais 
pažįstamais, taįpgi ir kores
pondentu. Pasižadėjo para
šyti apie savąją kelionę ir vė
liau jau iš Lietuvos apie te- 
naitinį gyvenimą, kai pabuvos 
ir apsipažins. . Išleistuvės bu
vo kuklios. Tik keli palinkė

gyvenimo. Buvo susiradęs na
mų prižiūrėtojo dąrbą 
nitoriaus), bet vis galvojo 
apie grįžimą tėvynėn.

Kiti dipukai neskaitė jį sa
vo žmogum, gal būt žinojo 
apie jo dalyvavimą partiza
nuose. šalinosi jo, pašiepda
vo, nes Augaitis nebuvo lan
kęs mokyklos, buvo papras
tas valstietis-darbininkas.. .

Pastaruoju laiku pradėjo 
gauti laiškus nuo savųjų vai
kų iš Lietuvos. Tas dar dau- 

po ilgo pasieks savąją'giau paakstino grįžimui ir ap- 
simąstęs, kad čia jam nėra jo
kios ateities ir atitrūkęs nuo 
vaikų ir kitų likusių Lietuvo
je giminių, nusprendė ieškoti 
būdų grįžimui. Seda ir para
šo laišką TSRS atstovybėn

I Washingtone, prašydamas pa- 
j galbos. Po kelių dienų gau
na atsakymą, kad jo grįžimui 
nėra jokių kliūčių, ir pataria 
sutvarkyti dokumentus, gauti 
iš valdžios leidimą ir tt.

Tai buvo Augaičiui links
miausia žinia. Nieko nedels- I

Sausio 16 d. iš Waukegano 
išvyko Lietuvon dipukas Juo
zas Augaitis. Iš Waukegano 
išvažiavo Chicagon, paėmė 
traukinį i New Yorką, o ten 
sėdo į laivą su kitais kelei
viais sausio 20 d. ir dabar, ra
šant šiuos žodžius, veikiausiai, 
jau randasi kur tai Europoje 
ir ne ]_ 
gimtinę.

Kada jis gyveno Waukega- 
ne šiam korespondentui pa-' 
skutimais metais tekdavo su 
juo dažnai sueiti ir plačiai 
pasikalbėti. Jis noriai apipa
sakojo apie savo pergyventus 
vargus ir kokiu būdu atvyko Į 
Amerikon. Jo istorija seka-.1 

j ma:
Gimęs ir užaugęs skurdžiaus 

valstiečio šeimoje, Butkelių
toliau kaime, Tauragės rajone. Per- 

vyko diskusijos dėl Lietuvos gyveno, pirmąjį pasaulinį ka- 
. ra dar būdamas piemeniu., 
daug matė vargo. Įsikūrus 
smetoninei valdžiai taip pat 
reikėjo nemažai vargo paneš
ti, 
d ė

LKJS Centro Komiteto ir re- 
i vizijos komisijos atskaitinių 
pranešimų.

Diskusijose pasisakė kom
jaunimo Šiaulių dviračių* ga
myklos komiteto Sekretorius 
Račkauskas, Vilniaus 10-osios 
vidurinės mokyklos vyr. pio
nierių vadovė S t a n k c v i č 
VLKJS CK biuro narys 
“Komsomolskaja P r a v d a ’ 
laikraščio redaktorius Goriu 
novas, Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos Pirmininkas Gedvi
las, Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininkas Paleckis, Lietu
vos KP CK sekretorius Niun
ka ir kiti. Iš viso diskusijose 
dėl pranešimų pasisakė 27 de
legatai.

šiltai buvo sutikta Vilniaus 
pionierių delegacija, kuri pa
sveikino Lietuvos Lenino Ko
munistinės Jaunimo Sąjungos 
suvažiavimą respublikos sos
tinės jaunųjų leniniečių var
du.

Suvažiavimas priėmė plačią 
rezoliuciją.

Išrinkta nauja Lietuvos 
Centro Komiteto sudėtis.

Tuo suvažiavimas baigė
Elta

Subrendęs "Išvyrą apsive
ji’ susilaukė du sūnus ir 

{os|dvi dukteris. Padidėjus šei
mai skurdas dar daugiau pa- 

’ didėjo, tik 1940-ais metais, 
’ įsisteigus tarybinei 

I palengvėjo jo ir 
žmonių gyvenimas.

Tačiau, Augaitis 
sidžiaugė naujuoju 
Kilo Antrasis 
ras ir 1941-ais metais Hitle
ris su savo gaujomis užpuolė J 
ant Lietuvos ir nusiaubė gi- , 
lyn į Tarybų Sąjungą. Au
gaitis, kaip ir dauguma lietu- i 
vių, nespėjo pasitraukti į Ry
tus^>lėl staigaus užpuolimo ir 
teko pergyventi hitlerinį vieš
patavimą iki karo pabaigos.

šeimininkaudami Lietuvoje 
hitlerininkai išžudė tūkstan
čius žmonių. Dėl jų žiauru
mo ir Augaičio žmona dikčiai 
nukentėjo ir mirė. Pats Au* 
gaitis, matydamas tą visą, nu
sprendė ką nors daryti. Su
sisiekė su partizanais ir vienu 
tarpu susirėmime nudaigojo 
keletą hitlerininkų. Vėliau

valdžiai, 
visų darbo

neilgai te* 
gyvenimu. • 

pasaulinis ka-

sa-

’(Verslinės kooperacijos ar-|tal)0 sllimtas, bet nesant įro- 
teles — tarptautinių palo- dymų’ kad buvo vienas ty’ ku‘' 
dų ir mugių dalyves

VILNIUS. —

rie užmušė nacius, nesušaudė, I 
o įmetė Į kalėjimą. • Pirmiau- 

Lietuvos šia sėdėjo Šiauliuose, paskui 
Koncerto H-ąja dalį prade- Verslinės kooperacijos Cen 

jo Valst. filharmonijos cho-<1 
ras. Dvi originalios A. Račiū
no dainos — “Mylimajam ka
liui” ir “Palydėk takeliu” 
ryškiai atstovavo meistriškuo
sius kompozitoriaus 
chorinėje muzikoje, 
tynių choro atliktų 
liaudies dainų klausytojų dė
mesį patraukė “Per laukelį 
tyliai jojau,“ ’’Mala mano 
mergelė” ir kt.

Koncerto pabaigoje buvo at
likta pirmoji1 lietuvių tarybinė 
oratorija 3 solistams, mišriam 
chorui ir simfoniniam orkes
trui “Tarybų Lietuva” (V. 
Keimerio žodžiai). Vilnie-' 
čiams tai jau pažįstamas kū
rinys, parodas kompozitoriaus 
sugebėjimus chorinėje rašybo
je, instrumentacijoje bei har
monijoje. Jos graži, turtinga 
melodika glaudžiai susijusi su 
kūrinio turiniu. Koncerto me
tu ryškiausią įspūdį na’iko 
fugato—“Mes priespaudą i:> 

sugriauti/ 
‘la, maršas — 
iių pulkai” ir kiti oratorijos

tro Taryba suteikė Vilniaus 
verslinei artelei “Pašvais- 

Palangos artelei 
teisę

kūrinius
Iš sep- 
lietuvių

našlaitės rau- 
Atjoja didvy-

Karstais plojimais koncerto 
dalyviai palinkėjo kompozito
riui sėkmės tolesniame kūry
biniame darbe.

V. Krakauskaitė

Aukštas pieno primelžimas
KAPSUKAS.—Černiachovs

kio vardo žemės ūkio artelės 
gyvulių augintojai kovoja už 
tai, kad ir žiemą būtų išlai
kytas aukštas gyvulių proditk-* 
tyvumas.

' Gyvuliai žiemoja sočiai ir 
giltai. Karvės šeriamos pagal 

’onus, kurie sudaryti atsi-

mu-

te” ir
“Lietuvos gintaras” 
dalyvauti 1956 metų tarp
tautinėse parodose ir 
gėse.

Artelė “Pašvaistė” pa
siųs į užsienį 48 dailiosios 
keramikos gaminius — 32 
vazas ir 16 ąsočių, o “Lietu
vos gintaras” — 160 ginta
ro išdirbinių,, pagamintų 
lietuvių nacionaline temati-

Minėtose artelėse jau 
pradėti paruošiamieji dar
bai šių dirbinių gamybai: 
ruošiama atitinkama žalia
va, gaminami bandomieji 
pavyzdžiai.

J. šakalys

j buvo perkeltas į Kauno kalė
jimą, o 1943-iais metais iš
vežtas į vakarinę Vokietiją, į 
koncentracijos stovyklą, ku
rioje išbuvo iki karo pabai
gos.

Sumušus hitlerininkus ame
rikiečių jėgos užėmė tą dalį 
Vokietijos, kurioje radosi toji 
koncentracijos stovykla. Sto
vykloje esantieji tapo išlais
vinti ir priskirti prie DP, per
kelti į geresnes stovyklas ir 
rekrutuojami vežimui į skir
tingas šalis. Toji procedūra 
truko iki 1949 metų. Nors 
Augaitis ir tuomet norėjo 
grįžti atgal Lietuvon, bet su 

norais niekas nesiskaitė ir 
kitais tūkstančiais DP ta- 
atvežtas Amerikon.

JO
S Ui
PO

Apsakymų knyga apie 
1905 metus

VILNIUS. — Pažymint 
pirmosios Rusijos revoliuci
jos 50-ąsias metines, Vals
tybinė grožinės literatūros 
leidykla . Maskvoje rusų 
kalba išleido apsakymų rin
kinį “1905 metai.” ’ 
likos knygynų prekyboje ši 
knyga jau pasirodė. Į rin
kinį įdėti rusų, ukrainiečių, 
baltarusių ir kitų tarybinių 
tautų rašytojų apsakymai 
apie neužmirštamas 1905 
metų revoliucijos dienas. 
Rinkinys prasideda Maksi
mo Gorkio “Daina apie au- 
drošauklį.” Knygoje ran
dame Serafimavičiaus,

Kadangi Augaitis Wauke
gan e turėjo tetą, vienintelę gi
minę Amerikoj, jis buvo at
vežtas pas ją. čia būdamas, 
kaijj Augaitis toliau pasakojo, 
visą laiką nerimavo, negalėjo 
prisitaikyti prie Amerikos

Furmanovo, Telešovo, Kūp
rino, Skitaleco ir eiles kitų 
rusų rašytojų apsakymus. 
Skaitytojas čia susipažins 

Respub-1 su ukrainiečių literatūros

Laisve (Liberty);Antrad., Sausio (Jan.) 31, 1956

klasiko Kociubinskio, bal- 
tarusių — J. Kolaso, esto 
Ed. Vildes, latvių — Birz- 
nieko-Upito, A. Upyčio kū
riniais. Rinkinys užbaigia
mas mūsų literatūros kla
siko J. Biliūno alegorija 
“Laimės žiburys.” Rinki
nio pabaigoje pateiktos 
trumpos 
autorius.
150,000 egz. tiražu. 
. . ' - .............  Ks,

anotacijos apie 
Knyga išleistą •

Lawrence, Mass.
Pacific Mill dar dirbo vil

nonių skyriuje, bet dabar už
darė ir tą. Apie 150 darbi
ninkų paleido ir patarė jiems 
ieškotis darbo kitur. Na, ir 
tai parodo, koks sunkus dar
bininko likimas: šiandien jis 
dirba, o rytoj nežino, ar galės 
dirbti ar ne, nes gal bosas pa
sakys, kad nėra darbo ir eik 
sau.

Daug darbininkų, išdirbusių 
vienoje dirbtuvėje po 20 me
tų ir daugiau, o kai sulaukia 
50 mėtų, tai jiems ir pasako; 
darbo nėra, eikite laukan.

Nueini į nedarbo apdraudos 
raštinę arba į senatvės pen
sijų išmokėjimo raštinę, ten 
vėl tave kamantinėja ir net 
mieruoja,'kiek tu sveri, etc.

‘ta I

SVARBIOS KNYGOS
Dabar Parduodamos Numažintomis Kainomis

Kas Skaito ir Rašo
ĮĮii'iHl

Duonos Neprašo

Amerikos Demokratijos Steigėjai 
y

Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

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

Lietuvių Tautos 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, kai po karo aplankė Lietuvą, 
čia rasite labai daug svarbių dalykų, kurie jums bus 
įdomūs. Puslapių 224, kaina $1.0. DABAR TIK 75c.

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

> ' Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti 
ir trumpa autoriaus biografija. Susipažinkite su 
venimu, mokslu ir literatūrine kūryba.
DABAR TIK 75c.

kaina

poezija 
jo gy-1 

256 puslapių,

Džiaugsmai ir Sielvartai
Paraše A. Dagilis. Rinkinys labai įspūdingų eilių, 
136 puslapių, kaina tik $1.00

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.

Kelias į Laime
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartu 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 36$, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

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

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio įr kultūrinio atgi' imo lai’ u 
istorinis romanas. Paraše Algirdas Mar~er’fe. T'n’gn 
652 puslapių. Kaina $5.00; Dabar tik $4.00.

KNYGOS APIE SVEIKATĄ

Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nurodymai kaų 
gelbėtis pareiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip jas 
pažinti ir būdai jų prašalinimui. Parašė Dr. J. J. Kaš 
kiančius, 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 i

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, ąpslobus, staigiai vidu
riais apsirgus nesant galimybės greit gauti daktaro pagal
bos. Paduodama daug receptų. Parašė Dr. J. J. Raškiau 
čius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR TIK 60c.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne tuyi būti . 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą, Tai yra mokytojas jūsų namuose.
KAINA $5.5,0.

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisvės 
knygvne. Kartu su užsakymais prašome prisiusi 

ir pinigus.
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Gaunamos Laisvės Knygyne
110-12 Atlantic A ve Richmond Hill, N. Y
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pei

pa-
va-

River. Tai 
užiman- 

bloku, 
Kiek-

sutal pinama 
jeigu skubus 

operuoti 10 li- 
tam.e pačiame 
kiekvienos ope- 
<>-jų, gydytojų;

Ligoninėje
Tai buvo “Brewers Cyst,” 

amerikoniškai kalbant. Lietu
viškai tai prasmei žodžio neži
nau. Tai būtų lyg navikas,' 
augu lys, kuris lengvai gali pa
virsti į vėžį; plečiasi, auga, 
veržia gyslas ir nervus.

Jis man augo ant kairės 
kojos pakinkio. Iš pat pra
džių buvo bandoma išgydyti 
medikamentais. Vėliau pasi
rodė, kad be chirurgijos 
lio nebus galima apsieiti.

1956 metų sausio 3 d., 
gal daktaro patarimą,
žiuoju ligoninėn, kuri randa
si New Yorke ant 68-os gat
vės, netoli East 
milžiniškas pastatas,
tis du kvadratiniu 
24-ių aukštų pastatas, 
viename aukšto 
56 ligoniai ir. 
reikalas, gali 
gonių kartu 
aukšte. Prie 
racijos reikia
reiškia, 33 daktarai reikalingi 
vienu kartu. Kiek iš viso ši 
ligoninė gali sutalpinti? Ar 

m< didžiausia ligoninė visoj 
nutįsti jo j ? Neteko sužinoti.

Įėjus vidun, raštininkė api
pylė mane visokeriopais klau
simais. “Kur gimei?” Kada 
gimei?” ir tt.

Po visų ceremonijų įveda į 
11-ą aukštą, pusiau privatiš- 
ką kambarį, kur viso labo tik 
4-tios lovos. Neužilgio vienas 
iš ligonių, kelis žodžius pa
sakęs, lyg ir nutilo. Mano 
žmona sako: čia tas tai vo
kietis. Neužilgio kitas ligo-* 
nis ką tai sumurmėjo. Ma
niškė sako: Šis tai biskį dur- 

Paskui pastarasis k lan
kok ia šiandien 

atsako: Klausk

nas.
šia vokiečio, 
diena. Tas 
savo daktaro.

Tą pačią dieną, apie 6-ą 
valandą vakaro, prasidėjo 
generalinė egzaminacija. Ty
rinėjo pulsą, temperatūrą, 
kraujo spaudimą, širdies vei
kimą, analizavo akis, ausis, 
nosį, kvėpavimą, ir tt. • Aš 
neiškenčiau ir sakau dakta
rui: Gal jums reikės išgręžti 
skylę mano pakaušyje, išimt 
dalį smegenų. Ne, atsakė, iki 
to dar nedaėjai.

Prisiartino operavimo va
landa. Aiškinu daktarams, 
kad n e m i g d y t ų manęs su 
vaistais. Atsako: Mes turi
me stebuklingų vaistų: leisi
me tau tiesiog į kraują. Jo
kio blogumo nejausi; tau at
rodys, lyg degtinę gertum.

Jei šitaip, tai migdykite ma
ne kuo greičiausiai, atsakiau.

Vos spėjau • suskaityti, kad | 
išgėriau penkis šnapsus, kai 
momentališkai tapau bejaus
mis. Po dviejų valandų ir 
pusės pabudau lyg iš gilaus 
hipnotiško miego. Kitan kam
barin nuvežtas, skaitau dide
lėm raidėm parašyta “Re
covery Room.” Trys nursės 
kas penkios minutės tyrinėjo 
temperatūrą, pulso mušimą ir 
kraujo spaudimą.

Neužilgio vėl buvau tame 
pačiame kambaryje; radau 
savo žmoną laukiant manęs. 
Ji prdbilo: “What kept you 
so long?”

Ant rytojaus, apie 4-ą va
landą popiet, ir vėl atlanko 
mane žmona. Su dideliu en- 
t u z i a z m u1 pasigyriau, zkad 
skausmo mažai jaučiau ir jau 
vaikščioju po biskį.

Na, ką gi, ji sako, tu dar 
tik 23 valandos kai operuo
tas ir jau bandai eiti? Prieš 
ligą buvai nekoks gudruolis, 
o dabar, dujų prigėręs, visiš
kai tapai bepročiu. Teisinuo
si, kad, pagal daktaro patari
mą taip dariau.

Po išbuvimo ligoninėje de
šimt dienų, dar gal reikės 
apie tiek laiko išbūti namie. 
Manau, pasveiksiu.

Mitrius

. Brooklyno trafiko teisme 
trys auto vairuotojai pasiųsti 
“trumpam laikui“ kalėjiman 
už girtumą. Dar turės sumo
kėti po $100 pabaudos, o jei 
nepasimokės, gaus dar po 30 
dienų kalėjimo.

New nlos
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Numarino kėdėje
John Francis Roche, 28 m., 

sausio 27 d. tapo numarintas 
elektros kėdėje už nužudymą 
4 asmenų.

Einantį mirtin jį palydėjo 
katalikų kapelionas Thomas 
J. Donovan, 
torius. Pirmąjį 
jis buvo papildęs 
ir nuteistas 1954 
marinimą atidėjo 
nors jis to neprašė.

kapelionas 
kalbėdamas po- 

prasikaltimą 
1953 metais 
m., bet nu-

5 kaltus,

Kviečiame dalyvauti 
LDS 13 kp. bankete

Šiuo metu LDS 13-\ą kuopa 
smarkiai ruošiasi prie savo 
metinio banketo, kuris įvyks 
šeštadienio vakare, vasario 
18-ą d., Liberty Auditorijoje, 
Richmond Hill, N. Y.

kuopos 
skaniau- 
per eilę 
banketai

Geriausios mūsų 
gaspadinės pagamins 
sius valgius. Kaip 
metų šios kuopos
buvo geriausiai paruošti ir vi
si svečiai skaniausiai pavai
šinti, taip ir šiame bankete 
visko turėsime pakankamai, 

šiais metais nusitarta ban
keto biletus padaryti po $2.- 
50. Tai palyginamai nebran
gi įžanga. Banketas prasidės 
lygiai 7 vai. vakare.

Tad kviečiame visus ir visas 
šiame bankete dalyvauti.
Kuopos sekretorius ligoninėje

VNesmagu, kad mūsų kuopos 
sekretorius randasi ligoninėje, 
sunkiai serga. Tad visi kuo
pos nariar turi žinoti, kad pas 
juos šiuo metu niekas į namus 
nesilankys duoklių kolektuoti. 
Jie turi ateiti į susirinkimą ir 
ten pasimokėti savo duokles.

Sekamas susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, vasario 2, Li
berty Auditorijoje, Richmond 

Pradžia 7 :30 vai. va- 
Visi malonėkite daly-

gerai, kad kuopiečiai

kare, 
vauti.

Būtų 
aplankytų savo sekretorių li
goninėje. Jis randasi Mt. Si
nai ligoninėje, ant 5-os Avė ir 
100 St., Manhattane. Gali
ma lankyti antradienių ir ket
virtadienių vakarais nuo 6-os 
vai., sekmadieniais nuo 2 vai.

Valdyba

Kitas lėktuvas 
nukrito Long Islande

Privatinis firmos viršinin
kams skraidyti vartojamas 
lėktuvas nukrito į krūmus ne
toli Smithtown, L. L Užsimu
šė 3 asmenys, visi dirbę Swift- 
flite Aircraft Corp, pilotais. 
Lėktuvas buvo išbandomas 
pirm viršininkų jin sėdimo 
su nauju pilotu.

Kariškiems, kompaniškiems 
ir privatiškiems lėktuvais vis 
po daugiau skraidant ir daž
niau krintant, salos gyvento
jai nerimauja. O juk daugu
ma tik ir išsikėlė iš didmies
čio į tolimą užmiestį, kad 
rastų ramesnį, saugesnį gyve
nimą.

tei-

Lazda neapsimokėjo
Prisiklausęs kai kurių 

sėjų ir kitų politikierių kalbų
apie reikalą vaikus mokyti 
lazdomis, vienas mokytojas 
133-ipje mokykloje Harleme 
taip sudavęs mokiniui, kad 
kaktoje prakirto apie pusės 
colio žaizdą.

Už ką? Sakoma, kad stum-* 
dydamiesi berniukai užmynė 
mokytojui ant kojos. Gavu
sysis smūgį yra 5-oje klasėje.

Tėvams apsiskundus moky
klos vedėjai, tą mokytoją at
statė iš darbo.

Kunigo Melisho priešai nu-* 
atidėti kreipimąsii sprendė 

I teisman.

4 Laisvė (Liberty). AntracL, Sausio (Jan.) 31, 1956
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McCarthy tylesnis, pasenęs ir 
praradęs ankstyvesnę energiją
Praeitos savaitės pabaigoje 

New Yorkas turėjo, taip sa
kant, svečia — senatorių Mc
Carthy. Bet tai buvo kitoks 
McCarthy, negu atvykdavo 
keleri metai atgal — jis at
rodė žymiai pasenęs, labiau 
nutukęs, balsas žemesnis, ju
desiai lėtesni — vienu žodžiu 
—McCarthy, kuriam sparnai 
žymiai apkarpyti.

c Jis atvyko- liudyti Folley 
S q u a re teisme prįeš tūlą 
Hughes, laikraštininką, kuris 
vienu1 metu sukinėjosi 'aklink 
McCarthy ir paskui bandė su
sidėti su liberalais kaip anti 
makartistinis ekspertas — už 
gerą piniginį atlyginimą.

Vienaip ar kitaip, McCar
thy atvykoi ir atsisėdo toje 
pačioje teismo salėje, kur ka
daise griausmingai vedė kitų 
apklausinėjimus. Dabar nei

trečdalio laikraštininkų nebu
vo, kad jį stebėti, nei televi
zijos aparatų, kad kiekvieną 
jo judesį rekorduoti.

Tik vėliau jis per kokias 
penkias minutes turėjo pro
gos pakalbėti per televiziją— 
ir panaudojo tą laiką savo ge
ro sėbro Knowlando garsini
mui. Knowlandas. būtų ne
blogas prezidentinis kandida
tas, sakė Joje, kuris treji me
tai atgal pats buvo pilnas vil
čių 
tu kada nors. .

būti' -Amerikos preziden-

Dabar tos viltys užgeso. 
Neskustas riebus McCarthy’o 
veidas dabar nejudrus, kaklas 
lyg susitraukęs, dar labiau 
įgrimzdęs į pečius, balse gir
disi galutino nusivylimo tonas. 
Ne, tai ne tas pats Joe—ir 
Amerikos žmonės jo nesigaili.

B.

Telefono taksai
New Yorko Valstijos 

mėliui įteikti biliai, kurie 
kalauja, kad Seimelis įsakytų 
telefono kompanijai nerinkti 
taksų iš tų miestų, kurie te
lefono neaptaksavo.

Firma dabar taksus surenka 
iš visų, bet išmokėti tereikia 
tik kai kuriems. Tuo būdu, ji 
susižeria sau milijonus dole
rių ekstra pelno, sako biliaus 
įteikėjai Zaretskis ir Rozctti.

šei
re i-

Tarvbine lietuviu litera
tūra Kinijoje

VILNIUS. — Lietuvių 
tarybinė literatūra susilau
kia vis didesnio populiaru
mo liaudies demokratinėje 
Kinijoje. Neperseniai ten 
atskira brošiūra išleista 
rašytojo A. Venclovos pas
kaita apie lietuvių literatū
ra. Pernai buvo išleista H. 
Korsakienės apysaka jauni
mui “Klasės garbė,” kuri 
kiniečių skaitytojų tarpe 
susilaukė pasisekimo. Ne
perseniai pasirodė naujas 
H. Korsakienės apysakos 
leidimas trigubai padidintu 
tiražu (65,000 egz.)> dailiai 
iliustruotas.

Namų darbininkė. Guolis vietoje, 
nuosavas kambarys, nėra virimo, 
nėra vaikų; privatiški namai East
ern Long Islande, arti vandens. 
Mokanti kalbėti angliškai. Kreip
kitės: Busby Metals, Ine.. 203 F. 
18th St., N. Y. C., paprastom die
nom nuo 8 v. r. iki 3:30 v. dieną. 
AL. 4-8887. (20-23)

Namų darbininkė-vlrėja. Patyru
si. Paliudijimai. Moderniniai na
mai. Turime ir kitus darbininkus. 
Nuosavas kambarys ir vonia. Visi 
įtaisymai. Mylinti vaikus. Puiki al
ga. GR. 2-5918.

li 8-20)
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Sailmakers (Buorių darytojai), 
prie stalo. Patyrė prie virvių suvė
limo.

LARSEN

BA.

dar-

Stokuoja mokytojų,— 
bet jie nemokytojauja

Kad New Yorke, gal dau
giau negu kuriame nors kita
me didmiestyje mūsų šalyje, 
labai stokuoja mokytojų, visi 
žino. Bet tuo tarpu tūkstan
čiai mokytojų, kurie sarmdomi 
mokyklų, nemokytojauja!

Mokytojų, unija iškėlė sen
kamus faktus:

Daugelis mokytojų, pabaigę 
pilnus kursus ir prisirengę 
mokytojauti, atranda, kad 
jiems vieta paskirta ne kla
sėse, o raštinėse. Kiekvieno
je didesnėje) mokykloje yra 
keli mokytojai, kurie su mo
kiniais nieko bendro neturi, 
kurie- praleidžia visą laiką 
raštinėse prie d'arbo, kurį ga
lėtų atlikti bile\kuris rašti
ninkas, neturintis' mokytojo 
laipsnio.

Kodėl taip? Ogi, Apšvietos 
taryba (Board of Education) 
neda*sigalvojo, kad gali sam
dyti raštininkus, ne mokyto
jus. . .

Mokytojų unija reikalauja, 
kad tokiai nesąmonei būtų pa
darytas galas.

Nepardavinės žurnalų

Nuo dabar ant stendų 
I Grand Central, Penn Station, 
La Guardi ja ir kitų stočių pa
talpose negalima bus pirkti 
tokių žurnalų kaip Life, Time, 
Reader’s Digest, Popular Sci
ence. Mat, tų stočių kioskai 
priklauso 
Company, 
priklauso 
Company,
žurnalų skleidimo monopoli
ja, o minimieji žurnalai turi 
kontraktus su kitomis kompa
nijomis. . .

Vienaip ar kitaip — dėl vi
dujinių kompanijų ginčų žmo
nės negalės stotyse pirktis vi
sos eilės priprastų žurnalų.

prie Union News 
kuri . savo ruožtu 

prie American News 
kuri nori būti visų

Nutarė naujus projektus
New Yorko Biudžeto tary

ba užgyrė planus dviem gyr 
venamų namų projektams ir 
1 mokyklos statybai Brookly- 
ne. Tačiau ne viską statys 
tuojau.

Bush wick Houses, artf pir
mojo projekto Williamsbur- 
ge, žada pradėti statyti kada 
nors bėgiu dvejų metų, 
bus 261 butas. Rendos 
matyta nuo $9 iki $12 
kambarį per mėnesį.

Greta numatoma statyti Hy- 
lan Houses projektą, 210 
apartmentų, kuriems rendos 
jau bus po apie, $21 už kam
barį.

Ten 
nu- 
už

Policistų organizacijos > va
das Carton sako, kad polici
jos viršininkas vely pirmiau 
pakeltų, esamiesiems policis- 
tams algas, o tik vėliau rū
pintųsi apie štabo padidini
mą. į

pradės tą
Numato,

srity-

Edison darbininkai 
gavo algos priedą

Didžiojo New Yorko
je dirbantieji tai kompanijai 
apie 23,000 darbininkų išside
rėjo po 
priedo, 
algoms, 
dams.

25 centus valandinio 
Dalis eis tiesioginiai 
kiti įvairiems c fon-

Skylė sienoje
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

kalintieji. Budresnieji sar
gybų viršininkai patys da
lyvavo toje “ceremonijoje.” 
Kad kartais kuris smalses
nis viršininkas neužsima
nytų įeiti išvietėn, ten tuo 
metu; kuris nors draugas, 
ties pat durimis paleidęs 
švirkštą ir išsirengęs iki 
juosmens, muilindavo skal
binius. Viršininkas grįžda
vo nieko neįtardamas.

O pasiruošusių bėgimui 
draugų pagalvės sukietėjo 
— jau kuris laikas jie mie
ga ant plytinių pagalvių, 
sapnuodami apie laisvę. . .

Artėjo sprendžiamas mo
mentas. Skylė plėtėsi iki 
reikiamo dydžio. Laimei, 
pasitaikė ties ta vieta pora 
minkštų plytų. Bet buvo 
prieita prie gerai degtų ir 
stipriai įcementuotų plytų. 
Kas daryti? Nejaugi žlugs 
visos pastangos? Intensy
viai dirbo šešiese., žinoma, 
ne kartu. Draugai brazilie- 
čiai jau bandė dvejiese išju
dinti paskutinę plytą. Ne
pasisekė. Laikas apskai
čiuotas. Šiandien nepasise
kus, rytoj gal būt pervėlu.

Sklinda “sambos” melo
dija,. barškučiams prita
riant. Antanus “nesilinks- 
mina,” r- jau, trečiu kartu 
jis išvietėje, lyg negaluoda
mas. “Netyčiomis” įeina 
Petras'. Tiedu lietuviški 
bernai, pačiuose metuose ir 
sveikatoje, pasiryžo išban
dyti braziliško mūro stip
rumą. Antanas įsikabino j 
kyšančią plytą ir įsispyrė 
sienon; Petras, lyg toje pa
sakoje, raunant ropę, ap
kabino Antaną ir pradėjo 
sutartinai plėšti. Nesiduo- 
da.Abu geriau prisitaikė, 
padidino jėgą ir iš trečio 
sykio vos neapvirto rago- 
žiais. Plyta atitrūko. To ir 
tereikėjo. Tik ji kliudė 
draugams pasiekti laisvę.

Tada, kai tykią naktį pa
lei kalėjimo sieną nuaidė-; 
jo sargybinio šūvis, išbėgę'" 
pirmieji draugai jau, buvo 
toli. T, .

Reikalaus padidinti 
mažiausią algą

Krautuvių ir sandėlių
bininkų unija mobilizuoja de
legaciją į Washingtona. Rei
kalaus Kongreso, kad įstaty
miškai įsakytų minimum mo
kesti.

Unijos prezidentas Green-* 
berg sako, kad delegacijos 
siuntimą derins su tuo laiku, 
kai Washingtone 

! klausimą svarstyti,
j kad tai įvyks kovo mėn.

Unija, kurios centras ir di
delis procentas narių randa
si Didžiojo New Yorko srity
je, pernai labai energingai 
veikė Washingtone ir namie. 
Visų unijų bendromis pastan
gomis buvo laimėtas pakėli
mas minimumo nuo 75 c. iki 
$1 už valandą.

šioje Kongreso sesijoje 
veiks už pakėlimą iki $1.25. 
Gretimai to veiks už praplė
timą įstatymiško minimumo Į 
naujas darbo sritis.

Unija nurodo, Jkad J. V. 
apie 20 milijonų darbininkų 
dąr tebėra' neužtikrinti jokio 
minimum. Tarpo tii| randasi 
keli milijonai dirb a n č i ų j ų 
krautuvėse. Darbininkai tiki
si, kad šiemet, prezidentiniųi 1 
rinkimų metais, galima daug ! 
ko atsiekti, tik reikia, stipriau ! 
padirbėti.

Stambiausiame respublikos 
cukraus fabrike

KURŠĖNAI. — Paven
čių cukraus fabriko kolek
tyvas garbingai vykdo so
cialistinius Įsipareigojimus. 
Dabar čia kasdien išleidžia
ma produkcijos 250—300 
centnerių daugiau, negu 
pernai buvo išleidžiama per 
dieną. Gabalinio ir išfasuo
to pokeliuose cukraus išlei
dimo planas sistematingai 
viršijamas.. -x 

\ Z

Spektakliai rajonų 
darbo žmonėms

KLAIPĖDA. — Klaipėdos 
dramos teatras rengia išvykas 
į įvairias respublikos vietas. 
Šiemet teatro aktoriai aplan
ke visą eilę respublikos . rajo
nų, kur parodė naujuosius sa
vo pastatymus, šiomis dieno
mis teatro kolektyvas su Mol
jero komedija “Tartiufas” ap- 
rnkė Rietavą ir Kretingą;

Ateinantį sekmadienį numa
nia išvykti į Sedą su K. Sa

jos 5-ių veiksmų komedija 
“Lažybos.“ J. Jokūbaitis

(19-21)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

Grosernė-Dplicatessen. Alus, daržo
vės, cold cuts. $850—950 j savaitę. 
6 rūmai užpakalyje. Dvi virtuvės. 
Renda $50 į mėnesį už krautuvę ir 
rūmus. $5,000—$3,000 primokėti.

479 Central Avė., B’klyn 
G L. 6-5858

(18-20)

Sudegė auto nelaimėje
Ant Pulaski Skyway susidū

rus dviem mašinoms vienos 
vairuotojas Walter E. Palm
er, 50 m., mirtinai sudegė. 
Kitos vairuotojas tik biskį ap
sidaužė.

A. Sparnelis
(Iš <‘Darbo”)

New Yorke du jaunuoliai 
tapo pašauti sėdint prie baro 
užkandinėje. Sužeistieji tikri
na jauno šovėjo nepažinę, sa
kosi jokiai gaujai nepriklau
sančiais.

Išnuomojimai
Pilnai Įrengtas kambarys su pri

vilegija pasigamini i valgį. Vyrui ar 
moteriškei. Arti 4th Avė. subvčs ir 
5th Avė. buso. Kreipkitės pas: Vir
ginia Pross, 176—33rd St., Apt. 
So. Brooklyn. Tel. SOuth 8-6529.

(19-23)

Aviacijos sekretorius ap
sakė likviduoti Mitchell oro 4
bazę Long Islande, kaip prašė 
aplinkiniai gyventojai, žmo
nės sako, kad tos bazės buvi
mas ten pavojingas, jau įvy
ko daug nelaimių. Bet avia
cijos pareigūnai sako, kad 
nieko negalima padaryti, ba-» 
;ė turi likti, nes ji “būtina 
Amerikos apsigynimui.“

t, MATTHEW A
■y

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo susirinkimas įvyks penktadienį, 
vasario (Feb.) 3 d., pradžia 8 va), 
vakare, Kliubo salėje, ,280 Union 
Ave,. Brooklyn, N. Y. Visi nariai 
atsilankykite. Komitetas. (20-22)

SO. BOSTON, MASS.
Svarbus Pranešimas Liaudies 

Grupės Dainininkams
Visi Liaudies Grupės daininin

kai malonėkite susirinkti vasario 
(February) 3 d., kaip 8 ’vai. vaka
re, 318 W. Broadway, So. Bostone. 
Apart dainų mes turėsime apkalbė
ti ateinančio pavasario 
tę, kuri jvyks gegužės 
lyvaukite visi ir laiku.

meno šven- 
12-13. Da- 
J. Gustaitis 

(20-21)

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos mėnesinis susirin

kimas jvyks ketvirtadienį, vasario 
2, Liberty Auditorijoje. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. Ypač svarbu dalyvauti 
tiems, kuriems reikia duokles pasi- 
mokėti. Kadangi fin. sekr. K. Jan
kaitis serga ir randasi ligoninėje, 
tai nariai kitaip negalės duoklių pa- 
siinokėti, kaip tik susirinkime. Taip
gi turėsime aptarti savo kuopos 
banketo reikalus. Banketas 'įvyks 
vasario 18 d., Liberty Auditorijoje.

Valdyba.
(19-21)

TONY’S
BUYUS

t

(BUYAUSKAS)

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*0G**O6'*
426 Lafayette St- i

’ < •

Newark 5, N. J. U
MArket 2-5172

Medaus Pauelba Šalčiuose
Slogų pergalėjimui ir apsisaugojimui nuo slogų 
yra naudinga gėrti arbatą su medumi. Arbata 
su medumi atšildo kūną, o skystimas bendrai 
yra naudingas kūno valymui.

Laisvės įstaigoje galite gauti garsiojo bitininko 
Končiaus medaus. Šviesus, liepų žiedų medus. 
Turime sucukrėjusio ir skysto tos pačios rūšies.

Kvorta $1,25, Pusė Galiono $2.50
Kitur nesiunčiame. Tik užėję galite gauti

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

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

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




