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KRISLAI
Kaip ant vištos kojos
Kodėl rašoma?
Bijo užrūstinti
Didel is spaudimas
Tegu meldžiasi

Rašo A. Bimba

Prancūzija turi naują val
džią. Jos priešakyje stovi so
cialistas Mollet.

Kokia šios valdžios ateitis?
Nekokia. Ji laikosi “kaip 

ant vištos kojos.” Iš kairės už 
ją balsavo komunistai, iš de
šinės—klerikalai.

Toks mišinys negali 
pastovus.

būti

Premjeras Mollet ruošiasi 
dviems ilgoms kelionėms: j 
Afriką ir i Maskvą.

Afrikoje Mollet stengsis iš
gelbėti francūzų imperialistų 
interesus. Visiems kitiems 
premjerams nepavyko. Bur- 

zija jais nusivylė ir tą ne->i 
urbingą darbą dabar perda

vė socialistui.
Ko Mollet sieks Maskvoje?
Dar neaišku.
Užkvietimą jis buvo gavęs 

dar nebūdamas premjeru. Da
bar, aišku, jo misija bus o f i-

Laisvės Bendrovės dalinin
kų suvažiavime praėjusį' sek
madieni pasigirdęs buvo ir 
toks balsas: O kam iš Lie
tuvos žiniose rašoma apie 
melžėjas, šėrikus, traktorinin
kus, darbo pirmūnus? Kam 
jie -šlovinami ? ,

Well, čia turime reikalą su 
nusenusiu galvojimu. Kur gir
dėjote, kad, pavyzdžiui, se- 
nosios Lietuvos spauda būtų 
kėlusi, arba šių dienų mūsų- 
amerikinė spauda keltų i pa- 

anges ir šlovintų paprastąjį 
Darbo žmogų? v

Jis tėra “darbo mulas.” 
Jis viską sukuria, bet niekas 
jo nepaiso.

Kas kita su aukštaisiais po
nais. Kiekvienas jų nusi- 
šniukštimas atspindi komerci
nėje spaudoje.

Mes prie to esame pripra
tę. Tik tas mums atrode 
turaiu.

Ir štai dabar, kuomei 
niose iš Lietuvos šlovinanti ne. 
ponai, kurių, beje, nebėrai bet 
tos paprastosios “.darbo 
lės,” tūliems mūsų net ir
žangiečiams atrodo keistla ir 
kvaila!

na

pe- 
pa-

da-
pa-
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čia pamirštamas vienas 
lykas, būtent: argi ne to 
prasto žmogelio laimei ir iš
laisvinimui buvo vedama
voliucija, buvo padarytas per
versmas? Argi, atsimenate, 
mes nedainuodavome: “Kas 
Mvo nieks, tas bus viskas?” 

■> Tie, kurie suvažiavime py
ko ant melžėjų ir traktori
ninkų žiniose, man atrodo, 
bus visiškai pamiršę tuos se
nuosius kovų ir socializmo 
idealus.

Kanada dar vis neturėsianti 
diplomatinių ryšių su Kinija.

Aištfu, Kanada bijo savį di
džiojo kaimyno. Jei Wash- 
ingtonas pripažintų Liaudies 
Kiniją, iš Ottawos pripažini
mas ateitų automatiškai.

Tamei nėra jokios paslap
ties.

Iš visų pusių republikonai 
irau d o i prezidentą Eisenhow-

EISEMHOWERIS IR EDENAS BARA NEUTRALIUS KRAŠTUSa*

tebėtojus Darbo unijų 
į TŠ komunistų suvažiavimą kovos lauke
Jugoslavai šių

Belgradas. — Jau beveik 
tikra, kad Jugoslavijos Ko
munistų lyga arba Jugosla
vijos Socialistinė dirbančių
jų sąjunga, kuri apima ko
munistines ir ne-komunis- 
nes grupės, pasiųs stebėto
jų delegaciją į Tarybų Są
jungos Komunistų parti
jos 20-ą kongresą, kuris 
prasidės šio mėnesio 14 d.

Taipgi pranešama, kad 
pats Tito apsilankys Mask
voje anksčiau, negu numa
tyta. Buvo planuojama, 
kad jis lankysis kaįa nors 
vėlyvą pavasarį, bet dabar 
apsilankymas planuojamas 
ankstyvam pavasariui, gal 
balandžio mėnesiui.
• Apie. Jugoslavijos dele
gacijos apsilankymą suva
žiavime ir Tito vizitą Mask
voje dabar vedami intensy- 
viški pasitarimai tarp Bel
grado ir Maskvos. Chruš-1 
čiovas priėmė Jugoslavijos 
ambasadorių D. Vidicą, o 
Tito priėmė tarybinį Amba
sadorių N. Fjruibiną.

Vienas dalykas, kuris tu
ri būti išrištas, sako spau-

vus. Keleri metai atgal ta
rybinė kritika aštriausiai 
buvo nukreipta prieš Tito 
vidaus reikalų ministrą 
Rankovica ir titoistu teo
retiką Pijadę. Keliamas 
klausimas, ar būtu taktiš- 
ka, kad šie du dabar apsi
lankytų Maskvoje kartu 
su Tito.

Paryžilis. —- . Premjeras 
Mollet kovo mėnesį apsilan-

Paskutiniai Bet jau paminėjo platesnę
pranešimai

Columbus, Miss. —Amal
gamated siuvėjų unijos or
ganizatorius Ed Blair, ku-

Pekinas. — Liaudies Ki- ris kelios savaitės atgal bu- 
nijos zenitinės patrankos vo rimtai sužeistas bosų

prekybą su Liaudies Kinija

Piet a f rikiečiu s 
erzino Sovietu.

prie Fukieno kranto pašo 
ve du čiango sprausminius 
orlaivius.

Hong Kongas. — Kinija 
reikalauja iš britų inter
nuoti čiango orlaivį, kuris 
nusileido dalinai pašautas

antirasizmas
Johanesburgas. — Rasis

tinė Pietų Afrikos valdžia 
jau išaiškino, kodėl ji rei
kalauja iš Sovietų Sąjun
gos uždaryti visus savo te- 
'.nykščius konsulatus. Anot 
Pietų Afrikos, “Sovietai V Z
skleidė komunistinę propa- 

| gandą negruose ir indusuo- 
se, kurie gyvena Pietų Af
rikoje. Jie taipgi nusižengė 
rasinės segregacijos įstaty
mams, pavyzdžiui, nesilai-1 
kydami nuostato, kad neg
rams negalima duoti stiprių 

da, yra apie' Tito palydo- j gėrimų...”
Valdžia tuomi turėjo o- 

menyje faktą, kad į kai ku
riuos banketus tarybiniuo- ( 
se konsulatuose buvo pak- 
viesti negrų visuomenės 
vadovai. Valdžiai taipgi 
nepatiko, kad tarybiniuose 
konsulatuose dirbantieji 
negrai traktuojami kaip 
lygūs tarp lygių.

. , r

Premjeras Mollet planuoja 
lankytis Šiaurės Afrikoje
Paryžius. — Sekantį ant

radienį arba trečiadieni 
naujai patvirtintas prem
jeras Guy Mollet išvyks 
Šiaurės Afrikon. Jis lanky
sis Alžyre, Maroke ir Tu- 
nisijoje. Jo kelionės tiksiąs 
esąs susipažinti su tenykšte 
padėtimi, taipgi parodyti 
tų kraštų gyventojams, kad 
naujoji valdžia planuoja 
keisti nusistatymą link jų 
reikalavimų.

Bet spauda sako, kad 
Mollet vargiai gali pagrin
diniai keisti taktiką šiau
rės Afrikoje, nesukeldama 
didesnio pasipriešinimo mi- 
litaristuose, o tą daryti jis 
nepasirengęs.

Komunistai savo organe 
“l’Humanite” reikalauja iš 
•naujos valdžios Vesti tiesio
gines derybas su šiaurės 
Afrikos nacionalistais apie 
tuo jau tinę autonomiją ir 
nepriklausomybę ateityje.

orį su raginimais, kad jis ap
siimtų kandidatuoti . antram 
terminui. Spaudimas tikrai 
didelis.

Eisenhoweris delsia ir abe
joja.

Republikonai žino, jog be 
Ęisenhowerio jiems nėra jo
kios progos laimėti rinkimus. 
Jie baisiai nenori trauktis nuo 
taip didelio valstybės lovio.

Ir vėl Washingtonan buvę 
nusidavę “Lietuvos vaduoto
jai.” Jie suradę kunigų, ku
rie vasario 16-ą dieną Kon
grese pasimelsią už jų raketą.

Tegu meldžiasi, kiek ir kas 
nori: Lietuvai dėl to nei šil
ta, nei šalta.

Albany. — New Yorko 
gubernatorius Harrimanas 
patiekė legisl'aturai 1956- 
1957 biudžeto planą. Biu
džetas didžiausias valstijos 
istorijoje, nors planuojama 
šiek tiek sumažinti taksus. 
Bet visai mažai paskirta 
mokykloms.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris ir E- 
denas savo bendrame 
munikate 
tralistiniai kraštai ir Azi- 
jos-Afrikos kraštai, kurie 
netolimoje praeityje buvo 
kolonijos, turėtų saugotis 
“raudonojo kolonializmo.” 
Komunikatas bara neUtra-

ko-
sako, kad neu-

Haroldas Veide 
nei nebandvsias 
tapti kandidatu

Chicago. — Vienas žy- 
reakcininku-ma- *-

žmonių pasiekti 
nepriklausomybę

Kipriečiai patys nori 
tvarkyt savo policiją
Nicosia. — Britai veda 

derybas su arkivyskupu 
Makarios, Kipro graikų re
liginio bloko vadu. Tas reli
ginis blokas kartu su ko
munistais ir pasaulietiškai
siais nacionalistais kovoja 
už Kipro prijungimą prie

Sakoma, kad britai jau 
sutinka su pirmu Makario- 
so reikalavimu: kad Kiprui1 
tuojau būtų suteikta vidu
jinė autonomija. Britai tuo 
tarpu galėtų palaikyti savo 
karines bazes toje saloje.

Britai jau sutinka suteik
ti tokią savivaldybę, bet jie 
nori palaikyti policijos ga
lias. Kipriečiai, iš kitos pu
sės, sako, kad.jeigu jie pa
tys netvarkys policijos, au
tonomija bus bereikšme.

Dabar Kipro policija su
daryta beveik išimtinai iš 
britų ir turkų. Turkai su
daro apie penktadalį Kipro 
gyventojų.

Minskas. — Maršalas Ti- 
mošenko, kuris vadovauja 
Bielorusijos srities karo jė
gų aplinkai, pasakė kalbą 
Bielorusijos Komunistų 
partijos suvažiavime.

listinius kraštus, mokin
damas juos, kad jie neprak
tiški, kad jie kaišioja savo 
galvas j liūto nasrus, kai 
artimai bendradarbiauji su 
Sovietais.

Eisenhoweris ir Edenas 
sako, kad Britanija ir A- 
merika per • paskutinį de
šimtmeti padėjo bent 600,- 
000,000 ‘ 
tautinę
(omenyje turėta Indija, Fi
lipinai, Burma, Libija ir t.t. 
Bet, kaip sako stebėtojai, 
kodėl neprisiminta, kaip 
ilgai ir sunkiai tie kraštai 
kovojo, kad priversti kolo- 
niales jėgas pasitraukti?)

Komunikate, betgi, pasi
sakoma ir už taikingą su-, 
gyvenimą. Vienas svarbiau
sių jo punktų yra apie pre-, 
kybą su Kinija. Jame sako
ma, kad Vakarai turi per
žiūrėti ir taisyti savo eko
nominį embargo prieš Liau
dies Kiniją, tai yra, pla
tinti prekybą. Tas punktas 
skaitomas britų laimėjimu, 
nes tai jie darė ant Ame
rikos spaudimą link geres
nių santykių su kinais.pre
kybos srityje.

mušeikų, pradeda pagyti.
Grand Rapids, Mich. — 

Lear kompanijos auto-dar- 
bininkų streikas, kuris tę
sėsi 103 dienas, baigėsi dar
bininkų laimėjimu. Jie išsi
kovojo algos pakėlimą ant 
10 centų valandai.

Washingtonas. — Dcry-| 
bos tarp Westinghouse ir
unijos, kurios iš Pittsbur- miausių 
gho buvo perkeltos CIeve kartistų šioje šalyje, buvęs 

perkeltos atstovų bute ne-amerikinio 
komiteto pirmininkas Ha
rold Veide, nei nebandys 
vėl būti išrinktu į Kongre
są, v

Vienu metu jis kartu su- 
Jenneriu ir pačiu.Joe Mc
Carthy sudarė tą “nešventą 
traicę,” kuri švaistėsi po vi
są šalį, kamantinėjo šim
tus žmonių ir smaugė civi
lines laisves. Dabar Veide 
jaučia, kad jis neturi šansų 
būti išrinktas. Tad jis net 
nebandys būti kandidatu.

Veide atstovavo 11-tą 
distriktą Illinojaus valsti
joje, Jenneris yra iš Indi
anos, o McCarthy iš Wis- 
consino — visi iš “Chicago 
Tribune” karalijos.

landau, dabar 
Washingtonan.

Lapeliai bereikšmmgL, bet 
balionai tai jau pavojingi

Praga. — Amerikiečiai iš 
Radio Free Europe” dar 

vis tebesiunčia lapelius 
virš Čekoslovakijos. Tie la- 
peliai ir juose telpanti anti- 

| liaudiška propaganda nie
kam nekenkia, sako čekų 

., nes niekas tai pro
pagandai netiki. Bet kenkia 
balionai, kuriais tie lapeliai 
atnešami.

Tie balionai, prie kurių 
pririšti lapelių pundai, pa
leidžiami Bavarijoje, kuo
met vėjas pučia į rytus. 
Taip apskaičiuota, kad jie 
sprogsta ore ir lapeliai iš 
didelės aukštumos pasis-

kleidžia. Tuomet jie niekam 
nekenkia, nieko neužgauna.

Bet buvo atsitikimu, kuo- 
met balionai nusileido ne- 
sprogę ir sprogo žemai. 
Jie gan dideli, sveria apie 
300 svarų kartu su lape
liais. Jie pripildyti tam tik
ros sprogstamos dujinės 
medžiagos. Keliais atsitiki
mais jie sprogo taip žemai, 
kad pavojingai apdegino 
žmones, kaip tai atsitiko su 
14 metų Milanu Jurciku, 
kuris dabar randasi ligoni
nėje. Kitur jie sugriovė 
lengvesnių pastatų sienas.

Bus paskirtas speciališkas 
tvarkytojas karo raketoms
Washingtonas. — Krašto 

apsaugos sekretorius Char
les Wilson sako, kad jis 
greitu laiku paskirs specia- 
lišką aukštą pareigūną, kad 
tvarkyti tolimos distancijos 
kariniu raketų gamybą. 
Tos raketos (guided mis
siles) bus išvystytos ikj/to- 
kio punkto, kad jos galės 
perlėkti okeanus, pasiekti 
vieną kontinentą iš kito.

(Praeito karo pabaigoje 
vokiečiai naudojo tokias 
“skrendančias bombas” 
prieš Londoną. Jos buvo iš
šaunamos iš kur nors Bel
gijoje arba Olandijoje, ir 
lengvai pasiekdavo Brita
niją. Wilsonas sako, kad 
Tarybų Sąjunga jau yra iš
vysčiusi žymiai 
gesnes raketas).

lyje-

Nesusipratimas su norvegais del 
laivų bus išrištas, sako T.S.R.S.

Maskva. — Tarybų Są
jungos radijas sako, kad 
incidentas prie Norvegijos 
uosto Alesundo yra tik ne
susipratimas, kuris neturi 
diplomatinės svarbos. Bet 
tarybiniai žvejai, xsakė Mas
kvos radijas, turi būti iš
laisvinti^

Kaip yra žinoma, norve
gų kariniai laivai Atlante, 
netoli Alesundo, suėmė ke
lis Sovietų žvejybos laivus 
su 850 įgula, kurioje rado-

si ir 50 moterų. Visi inter
nuoti žvejai buvo nuvesti į 
Alesundą. Norvegai teigė, 
kad tarybiniai žvejai gau
dė silkes jų teritoriniuose 
vandenyse, perarti kranto.

(Manoma, kad suimtųjų 
tarpe buvo ir žvejų iš Lie
tuvos ir 1 i tų Pabalti es 
kraštų).

Reakciniai Oslo laikraš
čiai bandė kiršinti ir sukelti 
priešingumo Tarybų Sąjun
gai, bet valdiškos socialde-

Rasistai išsprogdino 
kitą bombą Alabamoje

Montgomery, Ala. —Bal
tieji rasi tai tęsia savo te
roro kampaniją prieš neg
rus, kurie boikotuoja se- 
greguotus autobusus. Dar 
kita bomba buvo išsprog
dinta, šiuo kartu E. G. Ni- 
xono namuose. Laimei nie
ko tuo laiku nariuose ne
buvo ir niekas nebuvo su
žeistas.

E. G. Nixonas yra vienas 
veikliausių Montgomery 
negrų ir vadovas boikote.

Montgomery negrai, ku
rie paprastai sudaro apie 
55 proc. visų autobusų pa- 
sažierių, dar vis tebevarto
ja automobilius, sunkveži
mius ir kitas susisiekimo 
priemones. Kai kurios neg
rų krautuvės paverstos 
kaip ir “centrais,” prie ku
rių sustoja privatiški neg
rų automobiliai ir pasiima 
kiek gali keleivių.

Vakarų Vokietijos komisija 
patvirtinusi 200 karininkų
Bonna. — Vakaru Vokie

tijos Bundestago (parla
mento) komisija patvirtino 
200 aukštu karininku nau
jajai armijai. Tie visi ka
rininkai yra generolai ir 
pulkinįnkai. Jie visi tarna
vo Hitlerio- karinėse pajė
gose. Geras nuošimtis jų 
buvo ir nacių partijos na? 
riai.

Kol kas ta komisija atsi
sako patvirtinti karinin
kus, kurie vadovavo SS-ni- 
kams ir kitiems specialiai 
hitleriniams daliniams, bet 
ir tas bus daroma kiek vė
liau, sako gerai informuoti 
šaltiniai.

Karalienė Kadunoje
Lagos, Nigerija. — Bri

tanijos karalienė Eliz.abeta 
dabar randasi Kadunoje, 
Šiaurės Nigerijos sostinėje. 
Tos Nigerijos dalies gy
ventojai yra musulmonai, 
negrų ir arabų mišinys, pa
našiai, kaip Sudane.

Bombėjus. — Padėtis čia 
jau visai sunormalėjo, vi
sokie susirinkimų ir išėji
mų i gatves aprubežiavimai 
visai panaikinti.

mokratų partijos “Arbei- 
terbladet” sakė, kad iš to 
incidento neverta daryti 
svarbių išvadų.

Tunisas. — Tunisijos vie
tinė valdžia, kuri susideda 
iš pusiau-nącionalistų, ku
rie pasirengę bendradar
biauti su francūzais, suėmė 
40 griežtesnių nacionalistų, 
kurie stoja už pilną nepri
klausomybę. Bet valdžiai 
nepasisekė suimti vyriausią 
nacionalistu * vada Salah 
Ben Juesf, kuris kur tai 
pasislėpė arba pabėgo.

ORAS NEW YORKE
Sniegas ir lietus
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Kaip dabar atrodo

buvo
visai neseniai Tibetas rijose, 

labiausiai atskirta nuo
pasaiilio šalis. Nors
nominaliai ilgai pri-

Kinijai, Kinijos vaD

tarp jaunesnių lamų 
j u d ė j imas vystosi.
šimtmečius lamos 
budiziūą, o eiliniai 
kurie dažniausiai 

sūnūs, taipgi sun-
Dabai; daugelis tų

IŠ Laisvės Akcininkų Suvažiavimo
(Tąsa iš vakar dienos)

Tos tragedijos šaknys glūdi mirtingume, pasireiškian- 
čiame senojoje kartoje.

Pradėjo skaitlingai mirti mūsų žmonės, mūsų skaity
tojai, o nėra kas užima jų vietas, nes jaunoji karta, čia- 
gimusi karta, su labai mažomis išimtimis, lietuviškai 
neskaito ir savo tėvų kalba leidžiamų laikraščių neįver
tina, nemato reikalo juos palaikyti. Tai paliečia, aišku, 
visas tautines grupes, teikias, kaip liethvių.

Prie to, reikia nepamiršti, kad mūsų laikraštis * yra 
darbininkiškas, pažangus laikraštis. Valdančioji klasė da
ro viską, kad darbininkišką spaudą pasmaugti. Reakci
ninkai čia ir ten persekioja kai kuriuos, kurie tokią 
spaudą skaito. Tai, aišku, irgi atsiliepia kiek tiek į laik
raščio išleidimo reikalą. Tačiau, jei ne nelaboji mirtis, 
kertanti mūsų senesnio amžiaus žmones labai rūsčiai, tai

* dėl reakcijos būtų galima neblogai gyvuoti, kadangi 
pažangieji žmonės jau gerai supranta, jog reakcija nebus 
amžina, kad jai negalima pasiduoti.

Kai mes sakome, kad mirtingumas liečia visą lietuviš
ką išeiviją lygiai, kad ji kerta smūgį po smūgio visam 
mūsų visuomeniniam gyvenimui, tai sakome pasiremda
mi gyvąis faktais.

Kiek kadaise buvo Amerikoje visokių lietuviškų drau
gijų bei klubų? Šimtai. Kur tos draugijos šiandien? Mi
rė, išnyko. Draugijos, turėjusios šimtus narių ir tūks
tančius dolerių ižduose, viena po kitos likvidavosi dėl to, 
kad narių skaičius sumažėjo iki tiek, kad jau ilgiau nebe
galėjo gyvuoti.

Spėju, kad šiame suvažiavime daugumą sudaro žmo
nės, gerai pažįstą mūsii didmiestį ir jo lietuvių visuome-

* ninį gyvenimą. Kiek Didžiajame New Yorke gyvavo pa- 
šalpinių draugijų? Kadaise jų čia buvo nemažiau šimto. 
Ir visos jos, rodosi, buvo turtingos, -stiprios nariais ir 
finansais. Kiek šiandien lietuvių pašalpinių draugijų Di
džiajame New Yorke turime? Vieną, ir toji jau rengiasi 
likviduotis, nariai gaįvoja kaip nors gražiuoju išsiskir
styti, pasidalinant turtelį, kiek jo dar liko. Mirtingumas 
kasinėtai didėja ir didėja.

Tiesa, čia ir tfen gyvuoja įvairūs klubai, kurių, deja, 
finansinė pagrindą sudaro karčiamos, kurias palaiko. 
Bet jau yra ir klubų, kurie ^nebegali išsilaikyti, ypatin
gai mažesniuose miestuose* ten, kur nedidelės lietuvių

Tibetas 
klausė 
džia faktinai tos a u k š t o s e 
plokštumose esančios šalies 
nekontroliavo. Britu agentai

: dažnai savo nosį kaišiojo sos
tinėm Lbason, bet pagrindiniai 
kalbant, Tibetas liko izoliuo
tas.

Dabar, kaip mes žinome, 
Tibetas yra Liaudies Kinijos 
autonominė dalis. Mes taipgi 
žinome, kad Tibete iki visai 
neseniai vyravo feodaliniai- 

' autokratinė santvarka, kad 
! lamaserijos (vienuolynai, ku- 
į i*irose gyvena apie trečdalis 
i Tibeto vyrą) valdė didžiulius 
! žemės plotus, kad likusią že
mę valdė pasaulietiški žem
valdžiai, kad dalis gyventoją 
apdirbo žemę, o dalis klajojo 
su savo gyvuliu bandomis po 

' plačius ir šaltus aukštumose 
I esančius tyrus. . .

Jie

pažangus 
Per ilgus 
studijavo 
,iu tarpe, 
valstiečiu 
kiai dirbo,
lamu pradeda susiprasti, kad 
jip faktinai buvo tik ekonomi
niai išnaudojami jaučiai, o 
budizmo nesipriešinimo ir pa
lankumo filosofija, kurią
studijavo, tik padėjo juos pa
daryti nuolankiais ir ramiais.

Nauja filosofija, nauji vė
lai, dabar dvelkia lamaseri- 
jose. Su kinu pagalba da
bar į tibetenu kalbą verčiami 
filosofiniai marksizmo veika
lai. Studijuoti lamoms juos 
nesunku, nes jie pripratę prie 
filosofijos studijavimo, kad ir 
visai priešingos. Senesnieji 
lamos priešingi, žinoma, toms 
naujovėms, bet galia dabai* 
jiems slysta iš ranką. Kaktas, 
kad pati 
dvasiškis,

Per visą savo egzistavimą 
New Yorkas, didžiausias uos
tas mūsų šalyje, pro savo 
vartus praleido net 35 milijo
nus imigrantų . Dauguma jų 
praplauke pro Laisvės statulą, 
kuri randasi Bedloe saloje.

Dabar planuojama toje pa
čioje saloje pastatyti kitą su 
imigrantais surištą paminklą: 
muziejų, kuriame koncentruo
jasi dokumentai ir eksponatai 
apie imigrantų ats i e k i m u s 
Amerikoje, apie jų .prisidėji
mą prie Amerikos gerbūvio 
kėlimo, prie kultūros platini
mo. (

Kitaip sakant—statula, kaip 
praeityje, sveikins imigrantus, 
o muziejus pasakos apie jų 
p i rm ta kūnų a tsi e k im us.

Taigi — planas skamba ge-' 
rai. liet realybėje ne 
taip jau sklandu.

Kai]) Laisvės statula 
nesveikina < imigrantų, 
vyktų nuo
mų, o kaip tik atbulai, priima 
Europos valdančių klasių lie

viskas

dabar 
kurie 

priespaudos reži-

kanas, kurie bėga nuo socia
lizmo, taip muziejus .irgi ne
vaizduos geriausių imigrantų 
atsiekimų.

Užtenka pažiūrėti i vardus 
dviejų vyriausiųjų to muzie
jaus sponserių, kad suprasti, 
koks jis bus. Jie yra grai
kas milijonierius Spyros Skou- 
ras, kuris simpatizuoja kraš
tutinei reakcijai, ir* Pierre S. 
du. Pont. Trečiasis, apie kurį 
nieko nereikia pasakyti — 
mes žinome, kas jis per vie
nas.

Aišku, kad tai nebus mu
ziejus, kuris vaizduotų atsie- 
kimus tų imigrantų, kurie pa
garsėjo darbininkiškame ju
dėjime, tų imigrantą, kurie 
tapo žinomais kaip darbo 
žmonių kovos vadovai.

Muziejus koncentruosis nu
šviesti vaidmenį tokių imi
grantų, kaip pats Skouras — 
kurie pralobo arba kaip nors 
kitaip pagarsėjo, bet niekad 
neužmyne valdančiai klasei 
ant kulnu. Sk.
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Šis tas iš šen ir ten
Kinijos, ku- miv'vky j 
socializmą, 

savaime sta-

vyriausias Tibeto 
Dalai Lama, buvo 
Pekiną, kur jis net 
Kinijos parlamento j 
larė didelį įspūdį

yra visos 
nariu, pa
Tibete ir sutvirtino pažangie- 
čią pozicijas.

Mokyklos jaunimui

Prie lamaseriją dabar stei- 
j giamos ^mokyklos, o kai ku- 
! rios steigiamos visai atskirai, 

Tibete lankėsi kelios gru-P^’P P^Lsaulietiskos. J .jas pri-
• žurnalistą, tarp 
o r k o “National 

’ bendradarbis 1. 
Londono “Daily 
Allen Winningto-

eilė kitu gęrai žino-

dalimi didžiosios 
ri imasi statyti 

t

: 'taigi, klausimas
i tosi: kai]) feodaliniai-autokra-
■ fine šalis atrodo, kuomet pra-
| deda daryti pirmus kūdikis-1 
į kus žingsnius socializmo link? ;
I

Žurnalistų apsilankymas

■ Praeitų melu antrojoje pu-į 
i sėj e ' 
; p ės užsienio imami paprastu valstiečiu vai-

Sniegas ir olimpiada
Kaip tai dažnai atsitin

ka, šiais metais žiemos, o- 
limpiadai pritrūko 
niausi o

: Cortinoje, Italijoje, kur o-
' limpiada šiuo kartu vyksta, 
oras buvo toks švelnus, kad 
vietinis sniegas kalnuose 
tirpo greit, neatmaldaujau
čiai.

Į pagalbą sportininkams

būti-
dalyko: sniego.

ju A1 e w i 
G u a r d i an 

! Epsteinas, 
Worker’io” 

■ nas
j mą laikraštininką. Iš ją visu 
' reportažą susidaro gan aiškus 
vaizdas, .koks yra dabartinis 
Tibetas.

Iki socializmo dar toli

Savotiška šalies santvarka 
neleidžia Tibetui žengti link 
socializmo, kaip tai pradeda 
daryti likusios Kinijos dalys. 
Kadangi nėra pramones, tai 
nebuvo ko nacionalizuoti, o 

Pasilaiko trys lietuvių Susivienijimai. Du iš jų šiemet žemės ūkis Tibete dar toks, 
švęs 70 metų amžiaus gyvavimo sukaktį o trečias pra- 
ėjusiais metais atšventė 25 metų gyvavimo sukaktį. Bet 
ar šitie Susivienijimai auga? Ne! Jų narių skaičius ma
žėja, nepaisant to fakto, kad Susivienijimams priklauso 
ir jaunimo, ir net ne lietuviškai kalbančiųjų, ne lietuvių 
kilmės žmonių.

Ką visa tai pasako?
Tai, būtent, pasako, kad nuolat retėjant, kaskart vis 

labiau retėjant mūsų žmonėms, pirmajai lietuvių gent- 
kartei, miršta draugijos, kurias tie žmonės sukūrė ir pa
laiko, silpnėja ir visokios įstaigos. Spauda taipgi silpnė-

• ja ir ji silpnės, nežiūrint, kas ką sakys bei darys.
Tiesa, pokario metu atvyko gal koks 30 ar daugiau 

tūkstančių naujų žmonim atvyko dipukų. Gera dalis jų 
■ susispietė aplink kai kuriuos laikraščius ir tai, aišku, 

pagerino tų laikraščių buitį. Ypatingai praturtėjo-sutvir-
• tėjo dėl to klerikalų spauda. Gavo kiek tiek paspirties ir 

menševikai. Bet ar ilgam? Žinoma, tai tik laikinas 
lykas. Juk nemaža tų pačių dipukų taipgi vyksta

i Abraomą, o jaunesnieji, atvežti vaikai — ištautėja, 
tuviškos spaudos nebepaiso.

v Visa tai turint galvoje, ar stebėtina, kad mūsų 
y žangioji spauda susitinka su keblumais, ypatingai mūsų 

dienraščiai Laisvė ir Vilnis?
Bloga mūsų dienraščiams ir dėl to, kad techinės pajė

gos sumažėjo, stokuojame pralavintų technikų spaustu
vėse. O jų stokuojame vyriausiai dėl to, kad silpnėjame, 
kad lietuviškos spaustuvės negali tiek jiems mokėti, 
kiek moka angliškosios spaustuvės.

... Na, ir dėl to šiandien kiekvienas laisvietis turi prieš savo 
akis tokį klausimą: ką darysime su Laisve? Leisime mes 
ją,dienraščiu ar leidimą suretinsime, sakysime, į du

da- 
pąs 
Re

pa-

kad apie kolektyvizaciją dar 
negali būti kalbos. Kas pasi
keitė ekonominėje krašto sis
temoje, tai priespaudos suma
žėjimas. Kinu politiniai in-

i struktoriai ir pačių tibetiečiu 
pažangesni žmonės dabar 
nuolat aiškina valstiečiams ir 
skurdžiams, kad jie neturi bi
joti žemvaldžiu ir savininkų, 
kad su laiku žemė ir bandos 
bus pilnai jųjų. Lamaserijo- 
se eiliniai vienuoliai vietomis 
atsikratė despotiškų vyresnių
jų lamu, kurie faktinai buvo 
tik žemvaldžiai, skriaudę eili
nius broliukus.

Vietomis jau pradėta steig
ti tam tikrus skerdžių koope
ratyvus, bet tai yra tik pir
mieji b a n d y m a i , pirmieji 
žingsniai.

Lamo;? mokosi marksizmo

tie vietiniai pažan- 
žmonės? Kokių jie

Kol kas iš vąlsj 
ir klajoklių tarpo

dar neatsirado žymesnio skai
čiaus pažangesnių veikėjų, 
kurie galėtų patys vietose kel
ti žmonių klasinę sąmonę. Yra jį kalba 
tokių, bet nedaug.

Bet vienuolynuose, lamase-

gesni
klasių ?
tiečių

Viskas dėstoma tibetė- ( atsiskubino Italijos kariuo- 
I’.ą kalboje, nors mokiniai iš- ^eneS kalnų laipiotojų da- 
moksta vartoti ir kiną kalbą, j iinįaį. taip vadinami alpi-

Lhasoje atsidarė kino-tea- .......................... * ’ ”
tras, kuriame rodomi Kinijo
je, Vietname ir šiaurės Korė
joje gaminti filmai. Apie tą 
didelį stebuklą, apie “juda- 

! mus paveikslus,” gandas da
bar pasklido po tolimiausius 
Tibeto kampelius, nuo Hima
lajų šlaitą iki Turkestano 
kurną, ir net klajokliai 
vyksta Lhason tuos filmus 
matyti.

Taipgi steigiamas teatras.
Religija ir žmonės

Tibetenu tautinė .kultūra 
taip glaudžiai surišta su reli
gija ir lamaserijomis, kad 
priešakiniai pažangūs elemen
tai dar nedaro p a s t a n g ą 
skleisti laisvamanybę. Tik tiek 
stengiamasi — pakreipti reli
gines dogmas j labiau pro- 
liaudiškas pozicijas. Tie jau
ni lamos, kurie studijuoja 
marksizmą, aišku, susipažįsta 
ir su laisvamanybė . Vieni jų 
bando suderinti marksizmą su 
geriausiomis budizmo pusė- 
.mis, kiti numato, kad su lai
ku prisieis pagrindiniai at
sukti khnuoles prieš religją. 
.Bet tas ateis tik lygiagrečiai 
su industrializacija, su ekono
minėmis pakaitomis.

Bendrai kalbant, Tibetas 
dabar ' atrodo kai]) šalis, kuri 
prisikelia iš miego. Ji dar 
pilna prieštaravimų, seno s 
tvarkos žymią, bet Tibeto 
žmonės jau jaučia, nors kar
tais lyg per miglas, kad prieš siciliečių, egiptiečių 
juos atsiskleidžia naujas gy- Maroko berberų, 
venimas. Sekančioji Tibeto Bę to, yra negrų, kurie y- 
karta apie senovišką Tibetą 
kalbės taip, kaip dabar apie 

užsienis—kai]) apie 
enovės liekaną.

Stebėtojas

at- 
pa-

nisti, kurie dieną ir naktį 
didžiais sunkvežimiais vežė 
sniegą iš aukštesnių šlaitų 
į olimpiadoj vietą.

Beje, italai visuomet di
džiavosi, kad jie turi ge
riausią pasaulyje armiją. 
Praeitame kare, betgi, tie 
alpinisti nieko ypatingo ne
parodė nei kovose s.tv grai- 

i kais, nei kovose su tarybine 
j armija Kaukaze.

Du Bois apie negrus
Profesorius DuBois, 

ris skaitomas vienu 
miausiu Amerikos moksli
ninkų, savaitraštyje “Na
tional Guardian” rašo apie 
Amerikos negrų rasinę su
dėtį. Į Ameriką atvežtieji 
negrai vergai tada visi bu
vo juodosios (negrų) rasės 
nariai. Bet dabartiniai A- 
merikos negrai susideda iš 
įvairių rasių, sako jis.

Yra negrų, kurie pagrin
diniai yra baltosios rasės 
žmonės. Jų oda visai šviesi, 
jų veidų bruožai panašesni 
į baltosios rasės žmonių, 
negu į Afrikos negrų. Tai 
palikuonys baltų-negrų mi
šinio, kuriuose yra daugiau 
balto, negu negrų palikimo.

Tokie negrai, sako Du
Bois, dažnai savo išvaizdo
je niekuomi nesiskiria nuo 

arba

jas ant. . . Mėnulio. Tie 
žmonės arba firmos preten
duoja, kad jie bus tarp pir
mųjų pasiekiant Mėnulį ir 

/jie paskui galės pardavinė
ti “lotus.” Taipgi, galima iš 
anksto užsisakyti.

Atrodytų, kad neatsiras
tų daug tokių kvailių, ku
rie tokius “lotus” iš anksto 
pirktų. Bet atsirado net apie 
13,000 tokių žmonių. Vieni 
moka po dolerį už lotą, kiti 
daugiau.-

Valdžia dabar traukia 
tuos gudrius machinatorius 
teisman ir juos kaltina ai/ 
gavystėje. Kad juos nuteis
ti, betgi, reikia rasti tam 
tikrus legališkus kaltini
mus. Valdžia darbuojasi ta 
linkme.

M.

A. Lincolno vaikai

ku- 
žy-

rašo

tikras 
kad

Apie tikėjimą ir dvasiškius 
Tar. Sąjungos respubtikose ’

New York “Times” bend
radarbis C. L. Sulzberger 
aprašo dabartinę tikėjimo 
ir dvasininkų padėtį Tary
bų Sąjungoje. Jis ten la 
kėši, tą klausimą nagrine- . 
jo ir daro sekamas išvadas:

1. Nuo revoliucijos laikų 
iki šiemet Tarybų Sąjungos. 
pravoslavų archiriejų (vys
kupų) skaičius sumažėjo 
ant 75 procentų.

2. Tiksliai nustatyti, ant 
kiek sumažėjo bažnyčių 
skaičius, negalima, bet jos 
sumažėjo labai žymiai. f *

3. Eilinių kunigų-popų 
skaičius sumažėjo ant 190 
procentų.

*

4. Kasmet tik 50 jaunų 
klierikų visoje Tarybų Są
jungoje pradeda studijuoti 
į popus. Prieš revoliuciją 
tūkstančiai pradėdavo to
kias studijas.

5. Kaukazo ir Azijos mu-1 
sulmonų mulų (dvasininkų) 
nuošimtis sumažėjęs dar la
biau, negu pravoslavų.

6. Labiau, negu pravosla
vų, sumažėjo ir žydų rabi
nų skaičius, žydų sinagogų . 
Tarybų Sąjungoje paliko* 
labai mažai.

Nežiūrint to viso, Sulz- 
bergeris turi pripažinti, 
kad tikėjimo persekiojimo 
Tarybų Sąjungoje nėra. Jis 
sako, kad valstybiniuose 
presuose per paskuti 1 
kelerius metus atspaustų. > 
ta nemažai pravoslaviškų 
maldaknygių, kad spaus
dinamos religinės musul
monų knygos, kad visai ne
seniai išėjo iš spaudos heb- 

' rajų kalboje žydų malda
knygė.

Bet Sulzbergeris konst- 
tuoja, kad laisvamanybė 

, visvien dar auga Tarybų 
' Sąjungoje, kad vis mažiau 
; jaunimo matyti cerkvėse, ' 
i mečetėse, bažnyčiose ir si- 
' nagagose./

Savo aprašyme Sulzber
geris nepaduoda statisti
kos iš tų Tarybų Sąjungos 
dalių, kur ne-pravolaviš- 
kos krikščioniškos sektos 
vyrauja: Lietuvos, Vakar 
Ukrainos ir Latgalijos, 1 * 
vyrauja katalikų tikėjimas, 
Vakarų ir Vidurinės Latvi
jos ir Estijos, kur vyrauja 
protestantų tikėjimas.

* • Šių metų balandžio mėnesio 5 diena sukaks lygiai 45 
;* metai, kai Laisvė buvo pradėta leisti. Iš karto ji išėjo sa- 
y vaitraščiu, bet greit buvo padaryta du kart savaitiniu.

Šių metų rugsėjo mėnesio pradžioje sukaks lygiai 37 
y metai, kai Laisvė buvo padaryta dienraščiu. Žinokime 
y tai, kad tie, kurie buvo nutarę Laisvę leisti dienraščiu, 
7 nesitikėjo, kad ii taip ilgai dienraščiu eis. Buvo many- 
’* ta: jeigu išleisime dienraščiu nors 10—15 metų, tai vis-' 

vien bus gerai, bus didžiulis pasiekimas.
L Mūsų žmones savo spaudą, reikia pasakyti, rėmė ir 

teberemia labai gausiai ir rpoširdžiai. Jei būtų buvę ki- 
taip, nebūtume galėję dienraštį leisti, kaip lygiai Vilnis 
nebūtų galėjusi dienraščiu patapti ir eiti.

Dabar tenka rimtai apsvarstyti, ai4 mes galėsime 11- 
*• giau Laisvę dienraščiu leisti, ar nereikės mums eiti prie

du kart savaitraščio, kaip Laisvė ėjo prieš patupimą 
dienraščiu.

Šį klausimą diskusuodami, neprivalome karščiuotis ir 
neturime ieškoti kaltininkų, kodėl tokį klausimą reikia 
mums diskusuoti. Viską spręskime šaltai, apgalvotai, 
gerai žinodami, kad nieks kitas negalės mums laikraštį 
išlaikyti, jes mes patys tuo nesirūpinsime. Pasverkime 
visą padėtį kaip galint tiksliausiai. Nuo mūsų šios dienos 
nutarimo priklausys daug kas.

PASTABA: Kaip žinia, dalininkų suvažiavimas su di
džiausiu entuziazmu pasisakė visomis pastangomis Laisvę 
palaikyti dienraščiu. Dienraščio finansiniam sustiprini
mui nutarta ir šiemet pravesti specialų vajų ir per jį su
kelti $15.000 fondų............ .

ra palikuonys indėnų neg
rų mišinio. Kadangi indė
nai yra artimai giminingi' 
Azijos geltonosios rasės 

' žmonėms, tai tokie Ameri- 
! kos negrai dažnai labai pa
našūs į azijiečius.

Kitaip sakant, Amerikos 
negruose yra visų trijų ra
sių ir jų mišinio žmonių: 
baltosios, juodosios ir gel
tonosios.

Kalbėti apie vientysę 
negrų rasę, sako DuBois, 
yra nesąmonė.

Pardavinėja Menulį
Amerikoje šiuo tarpu 

yra užvestos bylos net prieš 
14 asmenų arba firmų, ku-J 
rios pardavinėja koncesi-

Lincolnas turėjo keturis 
sūnus, . kurių vienas mirė 
turėdamas tik trejus me
tus amžiaus. Jauniausias, 
Tad, labiausiai pasižymėjo 
ir apie jį daugiausia 
Lincolno biografai.

Tas vaikas buvo 
šelmis. Pasakojama,
jis įsiverždavo į savo tėvo 
raštinę, nežiūrint, kokią 
svarbią konferenciją ten 
nelaikytų tuo momentu, ir 
sukeldavo tokį triukšmą, 
kad konferencija turėdavo 
būti nutraukta.

Jis dažnai eidavo su tė
vu priimti paradus. Kartą 
Tad, turėjęs tada apie 12 
metų,, nuvažiavo su tėvu 
priimti karinį paradą. Jis 
žinojo, kad Lincolnas lai
kys vėliavą, kurią jam į- 
teiks ir sakys'kalbą. Tad 
prisirengė. Jis kur tai gavo 
Konfederacijos (Pietų) vė
liavą, kurią atsargiai pa
slėpė savo drabužiuose. 
Kaip tik tuomet, kai Lin- 
colnui buvo įteikta Ameri
kos (Šiaurės) vėliava, Tad 
ištraukė Konfederacijos vė
liavą ir pradėjo mosikuoti 
virš tėvo galvos.

Publikoje buvo daug juo
ko, bet Lincolnas nematė, 
kas dėjosi už jo nugaros ir 
negalėjo suprasti, kodėl jis 
pajuokiamas.1 Pagaliau vie
nas adjutantas karininkas 
pagriebė Tadą ir jį ant ran
kų nunešė į netoli stovintį 
vežimą.

Deli. — Jungtinių Tautų 
generalinis sekretorius Ha- 
mmarskjold’as susitiko su 
Nehru.

Žurnalas “Time” sakb, 
kad geriausia dabartinių 
metu pasaulio oro susisieki
mo linija yra ne Amerikos 
ir ne Tarybų Sąjungos, o 
Francūzijos “Air France.” 
Ta linija apima ilgiausius 
orinius kelius pasaulyje, ji* 
skaitoma saugiausia, nes 
turi mažiausiai akcidentų 
ir yra patogiausia.

Kiekvienas “Air France” 
lakūnas, sako “Time”, gau
na $15,000 į metus, kas yra 
daugiau, negu pats Fran- 

' cūzijos respublikos prezij 
dentas gauna.

Ruošiasi ankstyvųjų daržovių 
auginimui

VILKIJA. — Marytės Mel
ui kaitės vardo kolūkis šiemet 
iš daržininkystės gavo dide
les pajamas. Sekančiais me
tais numatoma dar labiau iš^i 
plėsti šią pajamingą ūkio ša
ką. šiuo metu čia įtemptai 
vyksta šiltnamių statyba. Jau 
pastatytas vienas 250 kvadra
tinių metrų, trys 180 kvadra
tinių metrų šiltnamiai. Nu
matyta artimiausiu laiku pa
sigaminti 500 inspektų langų. / 

šiuo metu ruošiama inspek- / 
tams žeme. Parsivežta 90^ 
vežimų durpių.

J. Petraitieiv,

2 pusi. Laisvė (Liberty). Penktad., Vasario • t Feb.) 3,
i ■. ■ •. i
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J. Dovydaitis

TEN, KUR BUS NAUJA JŪRA IR
DIDŽIOJI HIDROELEKTRINĖ

ralinis planas yra žymiai di
desnis. Kryžkelė tarp Vil
niaus plento, Petrašiūnų mies
telio ir Pažaislio bus nusta
tyta daugiaaukščiais namais. 
Čia bus gyvenamosios patal
pos ir statybos kontoros, vieš
butis ir vaikų darželiai, ambu
latorija ir valgyklos, mecha
ninė skalbykla ir daržovių 
sandėliai, pirtis ir paštas, klu
bas ir vienaaukščiai kotedžai. 
Gyvenvietėje viso bus 59 di
deli pastatai. -Petrašiūnai iš
augs dvigubai.

—Mėgstu statybininko dar
bą. . .—kalba Remutis.—Pra- 

tavo namai

(Pabaiga)
Kaune, “Lietuvos viešbučio” 

11- kambaryje, apsistojęs pa
grindinis hidroelektrinės sta
tytojų štabas. Į ten nugaben
ti paskutiniai geodezininkų 
duomenys. Statybininkai su
daro sąmatas ir grafikus. Pa
ti svarbiausia tyrimo faze pa
sibaigė. Pradeda kalbą eks
kavatoriaus kaušas, betono 
maišytuvas. Į tyrinėtojų vie-1 
tą atvyko statybininkai.

Paliekame Varnių kaimelį. 
• šešerius su puse metų, parti

jos įsakymu, čia kruopščiai 
dirbo kuklūs tarybiniai žmo
nės. Po pusmečio jie susi
rinks savo įrankius ir ke
liaus. Nebeliks ir Varnių kai
melio. Nugriaus medinį na
mą, kuriame ką tik šnekučia
vome... Aplink patvins van- 

< duo, nuskęs pušynas, kelias, 
/ kuriuo rieda mūsų automaši-' 

na. . .
. . . Mes stabtelėjome Pe

trašiūnų miestelio pakraštyje, 
švaraus geltono smėlio pira
midės. baltų plytų kalnai, sa-< 
vivarčiai sunkvežimiai, krano 
strėlė... Pakeleivis mes 

*’ žvilgsnį ir, beveik nenustebęs, 
pasakys: dar viena statyba. 
Kur dabar bepažvelgsi — sta
to ir stato... Tai įprasta.

Tačiau ši statyba — nekas
dieninė. štai ėja, šiame pušy
ne, ir padėtas pirmasis beto
ninis blokas naujajai hidro- 
’ ’oktrinei, jos užnugariui — 

tytojų gyvenvietei.
Didelė garbė teko technikui 

Vytautui Remučiui. Jis kaip 
tik ir pradėjo šią didžiąją res
publikoje statybą.

Remutis — stiprus, sveikas, 
žvalus jaunas vyras, odiniu 
paltu, nuo šalto vėjo pašiur
pusiais skruostais. Kalbėda
mas su manimi, jis dažnai 
nutraukia pokalbį ir tvarko 
reikalus:

—Edminavičiau! — kalba 
darbų vykdytojas Remutis.— 
Nagi, bėk... Tegul kasa li
gi paties banketo? Ligi pat 
apačios. . . Jei neišims,, ką, 
mes su smėliu darysim?

Ir dešimtininkas Edminavi- 
čius skuba prie rausiamų pa- vers elektrinei, 
matų.

Paskui Kelmutis atsigrįžta į 
privažiavusio sunkvežimio šo- 

bferį:
< ? —Blokus prie namo nume

ris 42. . .
Prieina aukštas, shuso vei

do, dažais nutaškytu kombi
nezonu vyriškis.

—Mūrininkai atvyko? Lau
kiam 
m uitis

Iš gulėjusio ant pamato juo
dos odos portfelio jis ištrau
kia brėžinius, paduoda mūri
ninkui Lasotai. i

—Atkreipkite dėmesį, kur 
išbraukta...— rodo Remutis 
i lapą, kurį vėjas čia pat nori 
išplėšti.— Inžinieriai pataisė... 
Brankiam velniop visus nerei
kalingus dzinguliukus... Ir 
sparčiau, ir pigiau...

Vykdant partijos ir vyriau
sybės nutarimą architektūros 

plausimais, vien tik pataisant 
£į dviejų aukštų namo projek-

X tą, sutaupyta apie 12,000 rub
lių. O kiek šimtų tūkstančių 
duos visa gyvenvietė!

Remutis aprėdo savo staty
bą. Viskas čia nauja. Dargi 
kontoros neturi ir reikalus 
tvarko po atviru dangumi, 
šiuo metu stato septynis na
mus. Pamatai surenkami iš 
betoninių blokų. Viso jų rei- 

j kės 1,600! Mašinos taip ir 
siuva su plytomis, statybine 
medžiaga. Kelias išsimalė, ir 
Remutis lygiagrečiai jau tie
sia privažiavimo kelius.

—Grafikas griežtas...—kal
ba jis.—Statybai neturi truk
dyti nei lietus, nei sniegas. . . 
Gruodžio .mėnesį naujuose na
muose turim dėti tinką...
Septyni namai — tik pihno-- 

sios kregždės būsimai hidro
elektrinės gyvenvietei. Gene- 

/. .. . ..................;---------------------
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apsidžiaugia Pe
štai brėžiniai. . .

eina daug mietu, o 
vis tebestovi. . .

kaip priešJis prisimena, 
kelerius metus 
Tirkšlių ir įstojo į statybos 
technikumų. O paskui šešeri 
metai statybose. Savarankiš
kai statė Žiežmarių MTS, vie
na moderniausių respublikoje.

—Gaila tik,—kalba Romu
tis,—kad mūsų pastatai kar-< 
tais patenka žmonėms, kurie 
negerbia statybininko triūso... 
Nuvažiuoji, apžiūri statytus 
namus, ir širdis apsiverkia. . . 
Neprižiūri, užteršia, ardo. . . 
Duot botagų tokiems šeimi
ninkams. . .

Prie Romučio prieina eks- 
kavatorininkas Naruševičius, 
mėlynomis pirštinėmis, 
niuotas, labiau panašus į 
kytoją, negu į mašinistą.

—Pabaigėme;. . .
—štai mūsų statybos žvaigž

dė...— supažindina mus su 
ekskavatorininku. — Mūsų vi
siems pamatams duobes jis iš
kasė trim dienom anksčiau. 
800 kubų per pamainą ! Joks 
grafikas nepasiveja Naruše-1 
vičiaus!

—Hidroelektrinei statom. . . 
—-kukliai šypsosi ekskavatori- 
ninkas.

Naruševičius — iš Šilutės. 
Pagarsėjo ypač šią vasarų, 
dirbdamas Jonavos rajone. 
Pats iškasė ir pats sumontavo 
20 siloso įrengimų. Matyt, 
kad prie jo rankų, lyg prie 
gero magneto, limpa darbas. 

. Tokie statybininkai labai pra-

tiksliai atsako tų pačių dipu
kų “Lietuvių Kalbos Vado
vas,’’ sudarytas kalbininko 
prof. Prano Skardžiaus (iš
leistas 1950 m. Vokietijoj). 
Ten, skyriuje “Kirtis ir prie
gaidė” (139 psl.), sakoma:

“Kirčio vietų šios rūšies 
svetimybėse kiek galėdami tu
rime išlaikyti pirmesnę* To-

žodžius reikia kirčiuoti seka-1 reikalo. Mums reikia ir toliau 
mai: debiutas, docentas, fo- laikytis teisingos bendrinės 
tografas, hektaras, komitetas, lietuvių kalbos, kurios mus 
konjakas, kontraktas, nekro- moko kalbos žinovai, 
logas, sekretorius, teologas ir 
pan.

Neklasikas

m o-

Išvažiuodami iš gyvenvie
tės statybos rajono, sutikome 
ilgiausių virtinę sunkvežimių. 
Atsargiai kasdamiesi smėlyje, 
jie vežė sunkius betoninius 
pamatų gabalus, pilnus kėbu
lus baltų plytų. Kauno HES 
statyba prasidėjo, ir jos spar
ta auga! Ir tai dar tik pra
džia. Juk statybos plotas ap
ims 20 kvadratinių kilome
trų, jį aptarnaus geležinkelio 
ešelonai, šimtai sunkvežimių, 
žemsemės, ekskavatoriai ir 
kauno gamyklos.

Vakariniame Petrašiūnų pa
kraštyje, prie pat Nemuno, 
stovi kuklus statybos tresto 
Nr. 2 vienuoliktosios valdybos 
pastatas. Kontoros duris ra
dome apgultas didžiulio būrio 
žmonių. Visi jie nori dirbti 
Kauno HES statyboje.

mokyklos pirJ
P/enkeri me- 

upės kranto... 
buvo estatomi 
dabar Petra- 

pra-
buvo di-

projektus.
guli telegra- 
praneša, kad 

naujų savi-
sunkvežimių, skirtų 

Ukraina siun- 
Narva paruošė

Ką tik grįžęs iš armijos/ mė,

džio.

Rumševičius, G eguži- 
pasisakė iš-»

Kazys
n ės gyventojas, 
mokęs šoferio amato ir su 
mielu noru valdytų savivartį 
sunkvežimį... žvalus1 atsargi
nis ž taukštas iš Kėdainių at
vyko kartui su draugu.

Kasdien per statybps val
dybos kadrų skyrių praeina 
ligi šimto žmonių. Niekad ne
buvo tokio darbininkų antplū- 

Visų troškimas—daly
vauti Kauno HES statyboje...

. . .Įdomiausias susitikimas 
buvo su inž. Janulevičiumi, 
kurį šiuo metu “gaudo’’ šim-> 
tai žmonių ir organizacijų, 
mina ant kulnų koresponden
tai, o darbų ir reikalų pa
čiam inžinieriui kalnų ka
nai . . .

Jį mes radome viešbučio 
kambaryje vakare, besiruo
šiantį į teatrą. . .

Jaunas, šviesiaplaukis inži
nierius, kaip ir studijavimo

dėl čia ypač tenka atkreipti tesniajų mokyklų, ar universi- 
dėmesį į tokius svetimuosius 
žodžius, kur dabar, vadovau
jantis pašaline įtaka, visų pir
ma lenkiškais papročiais, daug 
kur kirtis antriniu būdu iš 
pirminės vietos yra priekin 
nukeliamas. Pvz. miestiečių 
ir šiaip mokytinių kalboj da
bar dažnai yra kirčiuojama: jy tai yra tik bendrinės lietu- 
debiutas, docentas, fotogra
fas, hektaras, komitetas, kon
jakas, kontraktas, kontaktas, 
nekrologas, sekretorius^ teo
logas, etc. Bet mūsų bendri
nėj kalboje visi šie žodžiai 
kirčiuotini daugiau pirmykš
tėje formoje.”

Kitaip sakant, minėtuosius nuo dipukų mokytis nėra jokio

(Kadangi mūsų spaustuvė 
ši neteisinga kirčiuotė yra neturi kirčiaženklių, tai šiame 

niekas daugiau, kaip tik Į rašte kirčiai pažymėti juodes- 
mieščionizmo maniera, tanni- nėmis raidėmis.— Redakcija.) 

nė afektacija! Patekęs į augs- ---------------------

tetų, jaunimas rado ten pir
maujant rytinių augštaičių 
tarmiška žargonų ir pasisavi
nęs tai, kaip “naujos mados” 
kalbų — juo ir dabar operuo
ja. Dipukai mano, jog ta 
žiopla maniera tai “inteligen
tiškumo“ požymis; gi iš tikrų-

vių kalbos nežinojimas, eilinė 
ignorancija! šiame krašte di
pukai tuo tarmiškumu verčia
si dar ir todėl, kad tai jiems 
padeda atskirti save nuo se
nųjų amerikiečių, kurie tas 
svetimybės taria taisyklingai.

i Mums, žinoma, to barbarizmo

nėmis raidėmis.— Redakcija.)

jų komitetų pirmininkai.
Pasitarime buvo išklausytas 

ir apsvarstytas Lietuvos K P 
CK sekretoriaus M. šumau&- 
ko pranešimas dėl priemonių 
visoms respublikos kolūkių vi
suomeninio ūkio šakoms pa
kelti.

Diskusijose dėl pranešimo 
pasisakė 30 žmonių.

ŽINIOS IS LIETUVOS
r

Respublikinis kolūkių 
pirmininkų pasitarimas

Gruodžio 9 d., Vilniuje pa
sibaigė tris dienas trukęs res
publikoje kolūkių pirmininkų 
pasitarimas, kurį sušaukė Lie
tuvos KP CK ir respublikos 
Ministrų Taryba. Jame da
lyvavo apie 500 kolūkių pir
mininkų, kurie, TSKP Centro 
Komiteto ir Tarybinės jyriau- ’ 
sybės paraginti, ‘nuėjo dirbti 
į respublikos kolūkius. Pasi-' 
tarime taip pat dalyvavo Lie
tuvos KP rajonų komitetų se- bo pirmūnų patyrimą, iškelti 
kretoriai ir rajonų vykdomų- trūkumus. L. Valinevičius

Radiofikuojamas fabrikas

JONAVA. — šiomis dieno
mis pradėtas Jonavos baldų 
fabriko radiofikavimas. Po 
cechus išvežiojami laidai, pa
kabinami garsiakalbiai.

Netrukus fabriko darbinin
kai pietų, peitraukų metu ir 
po darbo galės pasiklausyti 
pranešimų, naujausių žinių iš 
fabriko gyvenimo, muzikos ir 
fabriko saviveiklos kolektyvo 
išstojimų.

Fabriko radiofikavimas pa
dės paskleisti priešakinį dar-

SVARBIOS KNYGOS
Dabar Parduodamos Numažintomis Kainomis

Kas Skaito ir Rašo Duonos Neprašo

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ja! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

laikais, nedėvįs ligi žiemos 
pradžios kepurės, kalba ty
liai ir ramiai. Bet kiek ži
nių ir patyrimo turi šis dyU 
dešimt aštuonerių metų inži
nierius! Su kažkokiu žaviu 
platumu; ir šeimininkišku jau
trumu jis kalba apie' visą ei
lę šalies elektrinių, pradedant 
nuo Kuibyševo ir baigiant 
Bratskaja HES ant Angaros 
upės.

Jannlevičius —■ Biržų kol
ūkiečio šeimos atžala. 1950 
metais baigė Kauno Politech
nikos instituto statybos fakul
tetą. Elektrinių ministerija jį 
nusiuntė į Narvos statybą, 
čia jis žengė jauno inžinie
riaus gyvenimo 
mus žingsnius, 
tai ant Narvos 
Kai atvyko — 
namai — kaip
ši ūmiose. Janulevičius 
dėjo dešimtininku, 
džiosios betono gamyklos vyr. 
inžinieriumi, paskui TIES pa
stato daubų vykdytoju.

čia jam ir pasakė:
—Važiuokite į Kauną, savo 

HES statyti. . .
Jis numatytas vyr. darbų 

vykdytoju, o šiuo metu, kol 
statybos viršininkas neatvykęs 
iš šiaurės Osetijos, kur palei
do naują hidroelektrinę, eina 
ir viršininko pareigas.

Kasdien jis kalba su Mask
va, su “Glavhidroenergostro- 
jum,” — tvarko dokumentus, 
svarsto sąmatas, priima iš ge
odezininkų užduotis, patvirti
na naujų namų 

Ant jo stalo 
mos. Maskva 
paruošta siunta 
varčių
Kauno HES. 
čia plaktus.
didžiulį ešeloną statybos me
chanizmų. *

Kartu su: Janulieivičium rei
kalus tvarko dar keli prityrę 
elektrinių statybininkai: De-1 
duchovas, dirbęs Kaukaze, 
prie Tereko upės; Ivaščenko 
iš Kuibyševo HES; Litovčiu- 
kas iš Ufos HES.

Tai pirmasis štabas, pir
mieji kvalifikuoti savo darbo' 
žinovai, žmonės, kurie atvyko 
broliškai padėti mūsų respu
blikai.

—Kasdien reiks pakloti 1,- 
000 kubinių metrų betono... 
Reiks, daugiau kaip 100,000 
kubinių metrų akmens... Į i 
užtvanką turėsime supilti 5 ■ 
milijonus kubinių metrų že-1 
mes. . .—kalba inž. Janulevi
čius.

Jo veidas vyriškai susimąs
tęs. Jis žino: rūpesčiai, dide
li sprendimai, atsakingi dar
bai laukia ir jo paties, ir jo 
bičiulių statybininkų. Tačiau 
partijos užduotis bus įvykdy
ta ! Tam laidas—neišsemiama 
mūsų šalies technine galia, 
jos nesuskaičiuojami resursai, 
liaudies-statytojos drąsa.

Ir senas mūsų Nemunas, jo 
platūs vandenys, jo tyli tek-;

užtvankos pakelta, suūš
nauju, didžiu ir griausmingu 
sriautu, trykš gyvybės versme, i

Klaidingos kirčiuotės 
klausimu

“Laisvės” bendradarbis Ne-1 
kantrus visai pagrįstai pikti
nasi dėl dalies dipukų netei
singos kirčiuotės, dėl klaidin
gai žodžių tarimo ir "kalbos 
darkymo. Dauguma jų taria:! 
mašina, akiniai, advokatas,■ 
paroda, mokytojas, termoxne*' 
metras ir pan. Qi tie žodžiai 
tautini ir teisingai kirčiuotini 
sekamai: mašina, 
vokatas, paroda, 
termometras, etc. 
pereina iš graikų

Pabaigoj savo
Kantrus nurodo porą auten- Į 
tiškų, šaltinių savo teigimui 
paremti ir klausia: kokiu pa
grindu dipukai remia savo 
žargoną? Į tai, manau, visai

akiniai, ad-; 
mokytojas, 
(Mašina—

kalbos.) 
rašinio Ne-

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstitucijų su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
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 Lietuva, 
čia rasite labai daug svarbių dalykų, kurie jums bus 
įdomūs. Puslapių £24, kaina $1.0. DABAR TIK 75c.

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

Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. Susipažinkite su jo gy-< 
veniniu, mokslu ir literatūrine kūryba. 256 puslapių, 
DABAR TIK 75c.

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

Usnyne
Teofiliaus Tilvyčio gražiausia kūryba, sielų 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.

t

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ja sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartų 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

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

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margerit. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

KNYGOS APIE SVEIKATĄ

Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų patarimų apie sveikatų, nurodymai kaų 
gelbėtis pareiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip jas , 
pažinti ir būdai jų prašalinimui. Parašė Dr. J. J. Kaš 
kiaušius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuolaidos)

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, kuomi mat 
tintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgų amžių. Parašė Dr .1 
J. Kaškiaučius, puslapių 62, kaina 50c (nėra nuolaidos!

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, staigiai vidu
riais apsirguą>nėsant galimybės greit gauti daktaro page)- 
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 turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose.
KAINA $5.50_

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

ir pinigus.

Gaunamos Laisvės Knygyne
110-12 Atlantic Avė

•» Ž . f

Richmond Hill, N. Y
Į . ii.;*'.' .T.'Vifr...
.......................



Sveikinimai suvažiavimui
(Pabaiga)

Ęaltimore, Md.
Gerbiantieji: Sveikiname 

Laisvės suvažiavimą seka
mai: J. J. Buch $50 ir A. 
Žemaičiai, $5. Viso $55.

tų taip pat kai]) dabar eina. 
Geriausi linkėjimai visam 
štabui, pažįstamiems drau
gams, suvažiavimo dalinin
kams ir kitiems, čia rasite 
auką $10. —F. P. Maįkaitis.

NewWto^igi^ferZlnKM HELP WANTED—FEMALE

Great Neck,, N. Y.
Mes sveikiname dienraš

čio Laisvės suvažiavimą ir 
tikime, kad jūs surasite bū
dus kai]) sustiprinti diert 
Laisvę, kad ir ant toliau 
galėtų- gyvuoti; Todėl teik
sitės priimti nors mažą au
ką, kurią sudėjo sekami: 
Po $5: J. Kupčinskas, F. 
Klaston, A. Bečienė, N. S. 
Organizacija, P. Beeis. Po 
$2: O. Lukauskienė, A. Si- 
mokaitis, M. Adomonis. Po 
$1: S. Shulinskas, J. Smai- 
džiūnas, A. Vinickas. Viso 
$34. — P. Beeis.

Nuo atskirų asmenų su
važiavime gauta sekamai:

A. J. P. Camdenietis
Geo. Wareson .......
Longislandietis .........
Brooklyno vajininkai
Lukšių Antanas
Konstan. Karlonienė
J. Steponaitis .... .. 10
S. ir J. Cedronai .... 10
Waterburio Draugai 10
J. ir O. Staneliai . . 10
A. ir D. Veličkai .......  10

20
20

Detroit, Mich.
Telegrama: Detroitiečiai 

sveikina Laisvės suvažiavi
mą su $31. Pinigai ir kores
pondencija bus vėliau. —
— V. Žabu].

Easton, Pa.
Iš mūsų miesto sveikina 

sekami: M. Urba, $10. Po 
$5: E. F., K. Yodickis. P. 
Urbienė, $4. O. šlapikienė, 
$2. Viso $26.

Worcester, Mass.
Sveikiname Laisvės šėri

ninkų suvažiavimą mes, 
Worcesterio Laisvės skai
tytojai ir geri, patriotai. 
Sveikiname Laisvės perso
nalą ir visus suvažiavimo 
dalyvius, linkėdami visiems 
nuoširdžiai svarstyti Lais
vės ateinantį likimą. Mes 
pageidaujame, kad Laisvė 
eitų, taip ir toliau, kaip iki 
šiol, nes Laisvė reikalinga 
dabartiniu laikotarpiu dau
giau, negu kada pirmiau. 
Lai Laisvė stiprina mūsų 
visų , pasiryžimą tęsti tas 
mūsų kovas už geresnį dar
bo žmonių gyvenimą, nes 
be darbininkiškos spaudos, 
mes atsiliksime nuo progre
so. Kad nebūtu tuščias mū
sų sveikinimas, čia rasite 
$135. Ir štai aukotojų var
dai:

Nuo parengimo .. $32.00
LLD 11 kp..............15.00

10.00 
5.00 
5.00 

.. 5.00 

.. 5.00 

.. 2.00 
... 2.00 
... 2.00 
... 2.00 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

J. Raulušaitis .... 10.00 
Laisvės Patriotas 
J. Gerdauskas ...
J. Krukonis . ...
J. Green .. .

• P. Jelskis ....
M. Šupenienė
Susnikų Jurgis 
J. Deksnis ... 
Pilkauskai .... 
M. Sukackienė
P. Grinevičienė .. 
Laisvės Patriotė . 
J. Jaskevičius .. . 
M. Mickienė....... .
F. Petkūnas .......
V. Bernotą......... .
Laisvės Patriotas . 
F. Mazurka .........
P. Bacevičia.........
Po $1: J. Senkus, J. Ben

derius, J. Skliutas, O. Se- 
darienė, J. Urbonas, J. jVT. 
Lukas, D. Jusius, J. Rauli- 
naitis, J. Petkūnas, J. Nor
vaiša, V. Žitkus, J. Skeltis, 
K. Valantukevięia, Laisvės 
Patriotas, J. Lozuravičius, 
A. Narusevičia, Laisvės 
Patriotas, J. Davidonis, 
Laisvės Patriotas ir A. Mi-~ 
liauskas. Viso $135. — J.
Skliutas.

Beverly, N. J.
Gerb. Draugai: Prane

šu, kad negalėsiu dalyvauti 
suvažiavime. Aš nuošir
džiai prašau, kad Laisvė ei-

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Onos Nečiuns-

Jonas Grybas . 
Sofija Petkienė . . . 
LDD 185 kp..............
P. Babarskas...........
G. Stasiukaitis .......
Jamaica Pilietis ... .
K. Petrikienė ...........
Juozas Balčiūnas ....
L. Gavrilovich ......... .
A. Kalakauskienė . 
Anna Philipse .........
J. ir K. Ručinskai . . . 
A. ir B. Walins ... . 
Jos. Murmokas .......
Geras Vyras .........

K. Slabadzinis ...
Atminčiai 

kienės, $10.
A. W^ Woodhavenieciai,

$10.
V. Mike ......................10
Helen .......................... 10
K. Depsas ..................  10
J. M. Brooklyniečiai .. 10
F. V- Ossining, N. Y. 10
K. ir I. Levanai ....
J. Patašius .............
Nap. Kisielius .........
Kazys Vilkas ...
F. ir O. Reinhardt .'.
A. W. B.......................
13-toji kuopa ...........
M. ir 0. Dobiniai ... .
Mary Krievėnienė . . .
Yankee Maid ...........
A. Banaitis ...............
V. ir O. Čepuliai .......
P. A. Mikalaus .......
F. ir M. Krungliai ....

William Skoclis .......
A. Višniauskienė .......
Chas. Devetzko .........
M. T........... . .................
Jurgis Bernotą .........
S. Sasna.....................
A. Globičius .............
Jonas, J.......................

5
5 
K

5
5 
r

r

5

D
5

o
5
5

Rūbų sukirpėjai stato 
eilinių kandidatus

Moteriškų ^rūbų sukirpėjų 
lokalo 10-ojo eiliniai nariai 
nusitarė išstatyti savo sleitą 
lokalo viršininkų rinkimuose. 
Jie Įvyks šio mėnesio (vaka
rio) 16-ą.

Eilinių si eito kandidatu lo
kalo prezidento pareigoms 
stato G .Weissmana. Į vedė
ją atskiro kandidato nestatė, 
rems esamąjį Folikmaną.

Eiliniai reikalauja lokalo 
vieningos veiklos už tuojau- 
tiniuš algos priedus ir kitus 
pagerinimus.

X /

New Yorke yra daug 
neuždirbančių 
dviejų tūkstančių

Gubernatorius I larrimanas 
pasiūlė plačią pogramą vei
klai, taikomai gerinti uždar
bius, kurie šalintų skurdiną 
buitį.

Pirmiausia priemone, sake 
jis, yra “vikrus veiksmas” 
pakėlimui minimum mokesties 
visoje valstijoje. “Privalome 
nepaliaujančiai kovoti už pa
kankamą fed erai ini mini
mum,” kuris pagerintų gyve
nimą visoje valstijoje ir šaly-

Oficialiai paragino 
reikalauti po $1.25 
minimum mokesčio

J. Travia 
Valstijos 

New Yor- 
Įstatym iš
darbiu i n-

llarri- 
Seimc- 
pasisa- 
Bet jis

Vaikas gavo pašaukimą 
į teisėjus

New Yorke 5 motų berniu
kas gavo pašaukimą į teisėjus, 
šis buvo jau nepirmas. J pir- 
mesnius tėvai nekreipė dėme
sio., Sakė: “čia kur nors klai
da.” Bet kai atėjo septinta
sis, galutinis Įsakas, jie susi
rūpino, pradėjo dal 
kinti.

Išsiaiškinti sunku, 
kimų siuntinėtojai 
kad jie tą vardą ir 
parinko iš balsuotojų 
Bet tas vyrukas dar
vęs, o jo tėvo vardas

Namų darbininkė. Guolis vieloje, 
nuosavas kambarys, nėra virimo, 
n'ėra vaiku; privatiški namai East
ern Long Islande, arti vandens. 
Mokanti kalbėti angliškai. Kreip
kitės: Busby Metals, Ine., 203 F. 
181b Si., N. Y. C., paprastom die
nom nuo 8 v. r. iki 3:30 v. tiezirj 
AL. 4-8887. (20-2?

Lowell, Mass.
Kas mums reikalinga?

A. ir M. Aleksiejai .... 
Bieliauskų šeima .... 
J. ir M. Brooklyniečiai 
F. Kazokienė...............
M’. Kulikienė ...............
Jonas Juška ................
F. ir D. Maziliai.........
.New. - Yorkietis ...........
J. Simans ....................
S. Brusokas ................
V. Mačys......................
J. Balaika....................
S. Griškus....................
Navikauskai ................
P. Gustaitis.................
Ona Žiurinskienė .......
J. Karpavičius.............
Briedis bedarbis .......
Alice Tamm .................
P. Kuntz ..................
Veronika Šibeikienė ... 
P. Rodgers..................

5

5
5

Per įaštą ir asmeniškai 
per suvažiavimą,aukų gau
ta bendrai viso $2,500.47.

Visiems sveikintojams 
širdingai ačiū už dovanas.

Laisvės Administracija

Išnuomojimai
Pilnai įrengtas kambarys su pri

vilegija pasigaminti valgį. Vyrui ar 
moteriškei. Arti 4th Avė. subvės ir 
5th Avė. buso. Kreipkitės pas: Vir
ginia Pross, 176—33rd St., Apt. 7, « 
So. Brooklyn. Tel. SOuth 8-6529.

(19-23)

4 pusL, Laisvi (Liberty) Penktad., Vasario (Feb.) 3, 1956

Kepėjų derybos tęsėsi 
iki paskutinės minutės

Kepyklų darbininkų unijos 
ir samdytojų atstovų derybos 
senojo kontrakto paskutinę 
dieną tęsėsi iki pusiaunakčio. 
Unijistai buvo pasiryžę pra
dėti streiką vasario 1-os ry
tą. Samdytojai tebebuvo už
sispyrę nenusileisti.

Derybas vykdė viešbutyje 
Granada, Brooklyne.

Reikalavimai, sąlygos

Unija reikalauja vienodo 
k o n t r a k to visai i n d u str i j a i; 
mokesčio priedo nuo $1 iki 
$5 už dieną; po $75 savaitinio 
minimum: 35 valandų savai
tės, 3 savaičių atostogų, 12 
šventadienių su alga, ’page
rinto pensijų plano.

Derybos liečia Kepėjų uni
jos lokalus 3 ir 5J, pardavi
nėtojų lokalus 150 ir 1111, 
tymsterių lokalą 802, taipgi 
visokius kitus darbininkus, 
dirbančius ką nors kepinių ir 
saldainių gamybos, pristatymo 
ir pardavinėjimo darbuose, 
viso 15,000 darbininkų.

Lokalas 3-ias, praėjusį pa
vasarį susidaręs iš 6 skirtingų 
tos industrijos lokalų, 
vauja daugiausia, apie 
nariu.

Anksčiau, savo raporte 
Valstijos seimeliui gubernato
rius sakė, jog apskaičiuojama, 
kad virš pusė milijono New 
Yorko valstijos šeimų teturi 
metinių pajamų tik po $2,000 
ar po mažiau. Tokiomis skur- 
dinomis pajamomis turi vers
tis mažiausia viena iš 7 seimu.

Brooklyn ietis demokratas 
assemblymanas A. 
įteikė New Yorko 
seimeliui bilių, kad 
ko valstijoje1 būtų 
kai įsakyta mokėti
kams ne mažiau $1.25 už dar
bo valandą.

Patsai gubernatorius 
manas savo pranešime 
lio atidarymo sesijoje 
kė už $1.25 minimum,
tik siūlė paraginti Kongresą 
Įvesti toki minimum visoje 
šalyje. Traviaus bilius eina 
toliau — jis ragina, kad pati 
valstija išleistų Įstatymą ir 
Įvestų pagerintą minimum, 
nežiūrint, 
bus,

išleistų
pagerintą

ar visoje šalyje jis 
ar dar nebus įvestas.

Teatruose

Pašau- 
tikrina, 
antrašą 
sąrašo, 

nebalsa- 
kitoks.

grasi
au k štu

atsto- 
7,000

Imant- dėmesin tai, kad ir 
didesnes pajamas turinčių šei
mų daugelis skursta dėl ligų 
ir kitokių] nelaimių, , varganų 
šeinių procentas bus daug- di
desnis.

Patsai gubernatorius sako, 
jog niekas nėra tikrai ištyręs 

’ir suregistravęs, kurios tos 
šeimos, kur jos randasi. r Bet 
jos turėtų būti žinomos ir 
atitinkamų Įstaigų prižiūri
mos. Jis pasiūlė' jas sužinoti. 
Tyrimas būtų pirmuoju žings
niu link teikimo joms vieno
kios ar kitokios paaglbos. Sa
ko, kad gal ne būtinai visoms 
toms šeimoms reikėtų me
džiaginės pagalbos. Kai ku
rioms gal užtektų tik patari
mų, ar ko nors pamokymo, 
kad jos galėtų pačios save pa- 
sigelbėti.

Jis pasiūlė, kad surinkimui 
apie varguomenės šeimas ži
nių, pateikimui raporto ben
drai veiktų miestiniai labda
rybės, 
k a to s, 
timo, 
viečiu *

Fourth Street teatras (83 
East Fourth Street) dabai* 
stato A. Čechovo garsų veika
lą “Dėdė Vania” (Uncle Van
ya”). Veikale vaidina žymūs 
artistai Franchot Tone (ku
ris gerai žinomas iš filmų) 
ir Signe Hasso. “Times 
mos kritikas sako, 
veikalas vaidinamas 
yra gerai 
kiekvieno

dra- 
kad tas 

puikiai,
režisuotas 
pamatymo.

užlaikomas City

sky-

Tarnaitei atgavo 
nedamokėtą algą

NAACP newyorkietis
rius šiomis dienomis laimėjo 
tarnaitėms svarbią bylą. Or
ganizacijos pastangomis atga
vo namų darbininkei Ruby 
White nedamokėtą algą ir 
užgrobtus jos drabužius.

White buvo South Carolina 
agentūros pasiųsta Į New 
Yorką “geram darbui mažuo
se namuose,” su gera alga. 
Nuvykusi i tą “gerąjį” New 
Rochelle miestelyje ji atrado, 
kad ji turi atlikti visą namų 
ruošą 10 kambarių name. Ji 
turėjo pagaminti valgius, 
skalbti, prosyti ir kūdikį pri
žiūrėti.

Ji bandė dirbti, nes buvo 
išsikaštavusi kelionei. Bet kai 
jai už tą visą darbą gale mė
nesio pasiūlė $81, įš to dar 
išskaitant už kambarį, valgį 
ir agentūrai už “davimą dar
bo,” ji pasakė, kad ji toliau 
nebedirbs. Išdirbusi 6 savai
tes, ji išėjo. Samdytojai atsi
sakė užmokėti ir tą menką al
gą, o agentūra^ užgrobė dra
bužius.

NAACP advokatas Sandi
fer, kuris vedė jos bylą, sako, 
kad tokių tarnaitėms apgatp 
lių jau įvykę daug. Sako, jog 
kai kurios New Yorko užmies
čių apskričių agentūros, kurių 
miestiniai Įstatymai neliečia, 
pietinių valstijų laikraščiuose 
deda apgavingus skelbimus. 
Vargo spaudžiamos tenykštės 
moterys važiuoja į didmiesčio 
sritį darbo ir geresnių uždar
bių ieškoti. Bet atvykusios 
čionai dažnai patenka Į aršes
nę vergiją, negu turėjo namie.

New Yorko darbo komisi- 
jonierius Lubin, sako, kad 
pernai valstijoje sumažėjo 
streikai. . 4

darbo, prekybos, svei- 
protinės higienos, švie- 

žemdirbystės ir preky- 
departmentai.

Miesto
Center teatras sako, kad turi 
nemažai nuostolio su veikalu 
“Karalius Lyras.” Tas teatras 
nuostolio turi dažnai—tam jis 
ir miesto palaikomas, bet šiuo 
kartu nuostoliai perdideii, sa
ko direktoriai. Vyriausias ar
tistas šiame Šekspyro veikale, 
Orson Welles, prieš pat prem
jerą susižeidė koją, o per pir
mą vaidinimą ir antrą koją. 
Jis dabar vaidina sėdėdamas 
ligoninėje kėdėje* Iš karto 
buvo manyta, kad tas pri
trauks dar daugiau publikos, 
kad matyti tą “sensaciją,” bet 
pasirodė kitaip — publikos 
labai maža.

Dipukas reikalavo 
namo: tirs protą

Sausio 31-ą pagavo 
nanti nušokti nuo 4
namo stogo dipuką S. Michel-1 
bergą, 37 metų.

Jo istorija daug maž tokia:
Dipukas su žmona ir dvie- 

mis vaikais buvo atvežtas iš 
Vokietijos pradžioje sausio 
mėnesio ir nugabentas Į Cin
cinnati, kur buvo padaryti jų 
atkvietimo dokumentai. Nusi
vylęs ten atrastu gyvenųnu, 
jis atvyko Į Lindeną, apsigy
veno prie kitos šeimos.

Sausio 31-ą jis atvyko Į‘New 
Yorke esančią žydų dipukams 
pagalbos agentūrą, prašė duo
ti jo šeimai butą. Juk jiems 
buvo sakyta, kad Amerikoje 
visi turi savo namus, savo au
to, o jie skursta ankštumoje 
su kitais ir tuos kitus žmones 
skurdina.

Negavęs pagalbos, dipukas 
pareiškė, kad geriau negyven-J 
ti, ir nėrė laiptais aukštyn 
tame pat pastate, 425 Lafa
yette St. JĮ pagavo ir nuvežė 
Į Bellevue tirtį jo protą.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦*■» *4* 4*

MATTHEW A 
BIJYUS 
(BUYAUSKAS)

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

1-mos kuopos susirinkimasLDS 
įvyks antradienį, vasario 7 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Piliečių Klu
bo salėje, 280 Union Avė. Visi na
riai kviečiami dalyvauti, nes bus 
LDS Centro Valdybos nominacijos. 
Kurių duoklės nemokėtos, malonė
kite ateiti ir užsimokėti.

Valdyba
(23-24)

LLD 185 kp. susirinkimas 
įvyks trečiadienį, vasario 
(Feb.) 8 d., 7:30 vakaro, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill. Visi nariai ma
lonėkite atvykti. Dar yra ne- 
pasimokėjusių už 1955 metus. 
Laikas mokėti už 1956 m.

Valdyba

BROCKTON, MASS.

ALDLD 6 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks vasario (Feb.) 6 
d., pradžia 7:30 vai. vakare, Liet. 
Taut. Namo" kambariuose. Kviečia
me visus narius atsilankyti, čia iš
girsite raportą iš Laisvės šėrininkų 
suvažiavimo, kuris įvyko sausio 29- 
tą d., Brooklyne.

Delegatas Gęo. Shimaitis 
(22-24)

BROOKLYN, N. Y.
Amerikos Lietuvių Piliečių Kliu- 

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

WAGNER THEATRE
110 Wyckoff Ave., Ridgewood 

Tel. HE. 3-2613
Romantiška Drama 

“ONE HEART PLAYS FALSE” 
Su O. W. Fischer, Lina Carstens, 

Leuwerik, Luders ir kitais. 
Taipgi \

“MY OTHER SELF0
Su Hilde Krahl, Wieman, Ponto, 

Haagen ir kitais.
Vėliausios Vokiškos žinios

/ Amerikos Meno ir literatū
ros akademija paskelbė ke
turios asmenis, kurie praei
tais metais labiausiai prisidė
jo prie meno-kultūros kėlimo 
pasaulyje: francūzas dailinin
kas George Braque, kompozi
torius Stravinsky, rašytojas 
Hemingway ir artistė Susan 
Strasberg. Pirmieji trys visi 
apie 70 metų senumo vyrai, 
o Susan Strasberg — vos 17 
metų mergaitė... B.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA
Užrašykite Laisvę savo draugui

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*DC**4Mr*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

štai jau užstojo ir antrasis 
mėnuo 1956-ųjų metų, žie
mos sezonas yra goriausias 
laikas veikti, ši tą kultūringo 
surengti.

Pažangiam žmogui negali 
būti svarbiai) niekas kitas, 
kaip palaikymas gerame sto
vyje savo brangios organiza
cijos, kuri atidarė akis, pra-i 
lavino • protavimą, kąd geriau 
suprastum tiesą, lengviau at
skirtum nuo apgaulės.

Kaip galima doram žmo
gui nebesisieloti draugijos li
kimu ?

Draugai ir draugės, mums 
būtinai reikia turėti gerą 
LLD 44 kuopos susirinkimą. 
Jam laiko neskiriu, bet pa
siūlau :

Vasario (Feb.) 5-ą sueikime 
Į 14 Tyler St. Ten bus daug 
žmonių. Susitikę galėsime 
nuspręsti, kada būtų pato
giausia turėti LLD kuopos su
sirinkimą.

Vasario 5 d., 6 vai. vakaro, 
14 Tyler St., yra šaukiamas 
LDS kuopos susirinkimas, ku
riame visi LDS nariai priva-' 
lo dalyvauti, 
sausio mėn.
teiktą labai svarbų Įneši 
ir nominuos LDS Centro vai
dybą.

Padarykime; šį susirinkimą 
istoriniai gerą.

J. M. Karsonag

Turės spręsti 
susirinkime p«<

Viešas posėdis N. Y. 
biudžeto svarstymui

Vasario 15-ą Albanyje, Valsj 
tijos asamblėjos salėje, vyk/ 
dys viešą posėdį svarstymui 
biudžeto. Organizacijų at
stovai ar atskiri piliečiai ta
me posėdyje galės pasisakyti 
už ar prieš bile kurį biudžeto 
skyrių, taipgi pateikti savo 
pasiūlymus.

Norintieji pasisakyti privalo 
tam užsiregistruoti Seimelio 
Ways and Means komisijoje 
ne. vėliau vasario 11-os. f

;; Namų gaisre 990 Sutter 
; Avel apdegė jauna pora. Mo- 
I terį išgelbėjo veik nuogą, 
Į jos suknelė buvo nudegusi.

f

Medaus Pagelba Šalčiuose
Slogų pergalėjimui ir apsisaugojimui nuo slogų 
yra naudinga gerti 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 naudingiausias 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 HiU, N. Y.




