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Du melai.
Kur dingo "Kerstenas .

Rašo A. Bimba

Sovietai atsiuntė protestą Kongrese atidėlioja
Amerikai balionu reikalais
Washingtonas. — Val

džia gavo protesto notą nuo 
Tarybų Sąjungos. Toje no
toje Tarybų Sąjunga pro
testuoja Amerikai dėl ba
lionų siuntinėjimo virš ta
rybinės teritorijos.

Proteste sakoma, kad
po Įrodytas.

li. Ar skiepų 
vaikams tarp 1

užteks visiems 
ir 1 5 metų am-

Reikėtų Įskie-

Kaip bus su Saiko skiepais 
šiemet ?

Labai rimtas klausimas. Į 
Skiepų naudingumas jau ta- i 

i tie balionai su savimi neša
i nevien propagandinius kir- 
į žinančius lapelius, bet fo- 
to-aparatus, ’radijo siųstu
vus ir kitokia karinio šni
pinėjimo medžiagą. Kai ku
rie tų balionų sveria 650 
kilogramų (1,433 svarų) ir 
jie sudaro pavojų orlai- 

j viams.
Tarybinė nota sako, kad

Abejojama.
pyti 60 milijonų vaikų. Kiek
vieną vaiką reikėtų skiepj’ti 
po tris kartus. Viso labo rei
kėtų 150,000,000 kubiskų cen
timetrų skiepų. Tuo tarpu ge
riausiame atsitikime su birže
lio 1 diena būsią pasigaminta įuos balionus siunčia Ame- 

apie 60 milijonų centime- > 
Nė pusės nebus tiek, 

n»ek reikės?

rikos karinės jėgos Vakarų 
Vokietijoje. Oficiališkai y- 
ra skelbiama, kad juos

siunčia privatinė organiza
cija, kuri vadinasi “Radio 
Free Europe.”

Sovietai reikalauja, kad 
Amerika tuojau sulaikytų 
tų balionų siuntinėjimą, nes 
jie laužo tarptautinius įsta
tymus apie kiekvienos ša
lies orinės teritorijos nelie
čiamybę.

Darbo unijų 
kovos lauke

pažangius projektus 
—skubina reakcinius

Delsia svarstyti mokyklų statybą, 
skubina pravesti gazo ‘pavogimą’

Tikrai stebėtini dalykai Įvy
ko žieminėje sporto olimpiaJ 
(ioje Italijoje. Tarybų Sąjun
gos sportininkai padarė 121 
punktą, tuo tarpu mūsiškiai 

> sportininkai, amerikiečiai, vi
so labo tepasiekė 54 punktus. 

Toks milžiniškas skirtumas! 
Ar tik čionai nebus pradžia 

įrodymo, kad socializmo auk
lėtas žmogus ir gabesnis ir 
gudresnis už kapitalizmo auk-

Duokime žodi New York o 
valstijos gubernatoriui Ilarri- 
amnui. Jis ve ką pasakė: 
Didelė gėda mums visiems, 

. visai Amerikai dėl didelio 
1 skurdo, kuriame skursta šian- 

en tiek daug amerikiečių.
, Dalykas, jis sako, toks: Iš 
kiekvienų vienuolikos šeimų 
\ iena šeima neturi metinių 
įplaukų nė $1,000. Gi iš kiek
vienų penkių šeimų viena šei
ma, arba viso astuoni milijo
nai šeimų teturi po $2,000 ir 
mažiau metinių įplaukų.

Gub. Harrimanas pats 
stebi sTai baisi padėtis!

Taip, šventa tiesa.
Bet kas kaltas, kur išeitis?? 
Vyriausybė gieda apie ne- 

f svietišką Amerikos pralobimą.
Politikieriai kasdien dainuo
ja apie gerus laiku.

Bilijonai , ir bilijonai eina 
karo ir militarizmo reikalams, 
o alkstančioms šeimoms nie
ko!

v Ar tik šis faktas nebus įro- 
4dymu, kodėl minėtoje olimpi
adoje mūsų sportininkai taip 

' smarkiai pralaimi?

pa-

Britanijos premjeras Ede-* 
Jias, atvykęs pas mus svečiuos- 

a, pakabtojo jau pusėtinai 
‘■'nunešiotą šūkį: suvienytomis 

. jėgomis Amerika ir Britanija 
gali diktuoti visam pasauliui 
ir diktuos!

Tik įsivaizduokime: Edenas, 
J kuris nebepajėgia padiktuoti 

tokiai mažai šaliai kaip Ki
pras, plepa apie diktavimą vi
sam pasauliui.

Juo greičiau tos kvailos fi
losofijos Edenas atsižadės, tuo 
sveikiau bus ir pačiai Britani
jai.

Tik gaila, kad anglo-ameri- 
kiečių viešpatavimo nesąmone 

* tebėra susižavėję ir mūsų 
prezidentas su savo sekreto

riumi.

(Tąsa 4—tame puslap.)

Ladejinsky ir vėl išmestas, 
bet šiuo kartu už kitą... |
Washingtonas.

tais metais aukštas val
džios pareigūnas Wolf La- 
dejin^ky buvo pašalintas iš 
savo posto kaip agrikultū
ros atašė Japonijoje, ka
dangi prieš jį buvo iškelti 
kaltinimai, kad jis turi ra- 
dikališką praeitį.

Paskui jis buvo sugrąžin
tas valdžios tarnybon, bet 
ne Japonijon, o Vietnaman. 
Jis tapo International Co
operation Administration 
pareigūnu Pietų Vietname, 
kas faktinai reiškia — e- 
konominiu patarėju prie 
krašto valdžios.

Dabar jis vėl atleistas iš 
pareigų, bet, sako valdžia, 
už ką kitą: esą, kuomet jis 
lankėsi nekuris laikas atgal 
Formozoje, jis ten-pirko 
vieno stiklo fabriko akcijas. 
Kadangi jis tai darė valdiš
kos misijos metu, jis atleis
tas už “netinkamą elgėsi.”

Washingtonas. — Valdiš
kas tarpininkas J. F. Fin
negan ragino streikuo
jančius dąrbininkus baigti 
konfliktą ir paskui derėtis. 
Jis norėtų, kad darbininkai 
grįžtų į darbą, o tik pas
kui būtų tariamasi. Strei
kas Westinghouse darbi
ninkų jau tęsiasi 115 dienų.

Bostonas. — Tekstilės 
A Z Z

, Praei- I darbininkų unija (AFL- 
CIO) patalpino garsinimus 
Mass, ir Maine laikraščiuo-, 
se, kuriuose ragina žmones 
daryti spaudimą ant Kon
greso, kad nebūtų nuimta 
kainų kontrolė nuo natura
liško gazo.

Detroitas. — Chry skėrio 
auto-korporacija pranešė 
63,000 savo darbininkų, kad 
pradedant šia savaite, jie 
dirbs tik 4 dienas savaitė
je. Algos jie, žinoma, irgi 
gaus mažiau. 21,000 darbi
ninkų šiais metais jau vi
sai atleista iš darbo.

Washingtonas. — Atro
do, kad Kongresas savo 
antroje sesijoje mažai pra
ves įstatymų, kurie nau
dingi žmonėms, bet praves 
kelis, kurių pageidauja pri
vatiniai pelnų interesai. 
Nors senatorius Case (re- 
publikonas iš South Dako- 
tos) iškėlė, kad gazų fir
mos bandė jį papirkti su 
$2500, nors buvo iškelta, 
kad tie privatiniai intere
sai nepailstamai darbuoja
si, kad federalinė kontrolė 

| virš naturališko gazo kal
nių būtų nuimta, Kongre
sas, kaip atrodo, tą pada
rys. Fulbright-Harris į- 
statymo projektas apie fe
deralinės kontrolės nuėmi
mą įgalina privatines fir
mas pakelti kainas neribo
tai.

Senatorius L. .B. Johnson 
sakė, kad jis pasiūlys suda
ryti specialę komisiją tą 
klausimą tyrinėti, bet ga
lingas senatorių blokas vei
kia už tai, kad Fulbright-

žmonėms, 
statybos 

siekiantis 
federalinė

Harris įstatymas būtų pri
imtas.

Tuo tarpu siūlymai, ku
rie naudingi 
gaišta. Mokyklų 
įstatymo planas, 
užtikrinti, kad
valdžia ims didesnę atsako
mybę už mokyklų statybą, 
atidėliojamas. Stebėtojai, 
jų. tarpe New Yorke vei
kianti Mokytojų unija, sa
ko, kad Kongrese abiejų 
partijų politikieriai yra su
sitarę leisti tam projektui 
“nugaišti.”

Mokyklų statybos siūly
mas dabar randasi komisi
jos rankose, kuri veda ap
klausinėjimą. Paskui, kai 
komisija jį perduos spyke- 
riui Rayburnui atstovų bu
te, jis jį išlaikys kokias 
dvi savaites. Tik po to kon- 
gresmanas Clayton Powell 
turės progą pridėti savo 
pataisymą, kad prie įstaty
mo būtų prikergta garanti
ja, jog federalinės statybos 
mokyklos neturės segrega
cijos.

Kariuomenė saugoja 
Mollet ą—nuo pačiif 
francūzu kolonisty

Žiemos olimpiada pasibaigė, 
Sovietai išėjo laimėtojais

Cortina, Italija. — Žie- Į čiai sportininkai susidrau- 
mos sporto olimpiada pasi-’ 
baigė draugingoje ir paki
lusioje atmosferoje. Užbai
gimo ceremonijos buvo 
spalvingos ir iškilmingos. 
Visos tautinės grupės da
lyvavo parade su savo vė
liavomis, skirtingomis uni
formomis ir t. t. Amerikie-

Paskutiniai
pranešimai

Paryžius. — šalčiai Eu
ropoje pradeda švelnėt. Ap-

gavo su tarybiniais spor
tininkais, sako stebėtojai ir 
vieni su kitais atsisveikino 
kuo draugiškiausiai.

Kaslink pačios olimpia
dos rezultatų, Tarybų Są
junga žymiai pralenkė vi- ' 
sas kitas šalis ir jas paliko 
toli užpakalyje. Tarybiniai 
sportininkai laimėjo 121 
punktą, Austrija 78 su pu
se punkto, Švedija 60, Ame
rika ir Šveicarija po 54 su 
puse, Norvegija 47, Itali
ja 31 su puse, Vokietija 17, 
Kanada 16, Francūzija 10, 
Olandija 7, Lenkija 6, Japo-i

skaičiuojama, kad Vakarų nija ir" Čekoslovakija’ po 5, 
mirė Britanija ir Vengrija po 4,Europoje nuo šalčių 

168 žmonės.
Detroitas. — I

Pickardas išnešė sprendi
mą, kad auto-darbininkų 
unija (UAW) nenusikalto, 
keldama fondus senato
riaus Pat McNamaros iš
rinkimui.

Tuscaloosa. — Nežiūrint 
rasistinių riaušių prieš ją; 
pirmoji Alabamoskuniversi- 
teto negrė studentė Authe^ 
rine Lucey tęs pamokų lan
kymą. Kad apginti ją nuo 
užpuolikų, net klasėje ją 
saugo policininkas.

Ispanija 3.
Sovietai pasirodė geriau

siais žiemos sportininkais 
beveik visose šakose, įskai
tant tolimos distancijos 
čiuožinėjime, slidinėjime, 
ledo hokei lošime ir t. t. 
Amerikos sportininkai pa
sirodė geriausiais dailiaja
me čiuožinėjime.

Naujasis geležinkelis tarp 
Tarybų Sąjungos ir Kinijos

Maskva. — Tarybų Są
junga planuoja pradėti 
tiesti naują geležinkelio li
niją link Kinijos. Dabar
tinė Trans-Sibiro linija to
li nepakankama, sako So
vietai. Nevien pati Tarybų 
Sąjunga, bet eilė Europos 
kraštų, kaip tai Čekoslova
kija, Rytų Vokietija, Len
kija ir kt. dabar plačiai 
prekiauja su Kinija. Ta 
prekyba reikalauja naujų 
susisiekimo linijų.

Naujoji linija prasidės 
Alma-Atoje, Kazachstane 
ir tęsis iki Kinijos Turkes- 
tono. Ten jau patys kinai 
ties savo linijos tąsą, kad 
sujungti su kitais Kinijos 
geležinkeliais.

Chicago. — Nacionalinė 
bažnyčių taryba, į kurią į- 
eina protestantų ir stačiati
kių bažnyčios šioje šalyje, 
savo centrą iš Chicagos ke
lia New Yorkan.

Stevensonas dar vis pirmoje 
vietoje, bet Kefauver laimįs

Princeton, N. J. — Gal
lup statistinis biuras sako, 
kad Stevensonas dar vis te
bestovi pirmoje vietoje de
mokratiniu kandidatu i 
prezident. tarpe, bet pasku
tiniu laiku jo jėgos nusto
jo augti. Tuo tarpu Kefau
veris vis stiprėja. Demo
kratų partijos narių tarpe 
apklausinėjimas atnešė se
kamus rezultatus.

Stevensonas
Kefauver is
Harrimanas 
Russell .... 
Rayburn ..
Lausche
Johnson ...
Be nuomonės......... 12
Tuo tarpu abudu, Ste

vensonas ir Kefauveris, 
kalbėjo Fresnoje Californi- 
jos demokratų suvažiavi
me, kur dalyvavo 3,200 de
legatų. Nors iš anksto bu
vo žinoma, kad didelė dau
guma Californijos demo
kratu stoja už Stevensoną, 
jie Kefauverio gyvesnę ir 
kovingesnę kalba prieš re- 
publikonus ir administraci
ją sutiko palankiau, su 
daugiau plojimų. Ušrašai 
ant sienų salėje sakė “Ste
vensonas į prezidentus,” 
bet didžiausias ovacijas ga
vo Kefauveris.

49%
17

Alžyras. — Čia atvyko , 
naujasis Francūzijos prem
jeras Guy Mollet. B e,t jis 
atvyko ne triumfingai, o po 
stipria karine apsauga ir jį 
visur saugo užsienio legijo- 
no bei nacionalinės gvardi
jos kareiviai. Kariai taipgi 
saugo naująjį ministrą Al
žyro reikalams, generolą 
Catreaux.

Jie saugotai ne nuo ara
bišku nacionalistu, o nuo

U v 7 I

vietinių reakcinių francųzu 
kolonistų, kurie sako, Jta'd 
Mollet valdžia rengiasi “iš
duoti europiečių reikalus.” 
Turtingieji francūziški ko
lonistai Alžyre ir Maroke 
sako, kad Mollet yra pasi
rengęs daryti perdaug 
sileidimų arabiškiems 
cionalistams.

Per visą savaitgalį 
žyre buvo rengiamos

nu- 
na-

Al- 
de-

, mbnstracijos. Alžyro fran- 
cūzų neo-fašistai, Puojau- 
de sekėjai, ragino visus 
europiečius užsidaryti sa
vo namuose, “palikti gatves 
tuščias,” kai Mollet atvyks. 
Kitos 
šaukė 
kaip tik atvirkščiai — iš-1 
eiti į gatves ir demonstruo-1 
ti prieš Mollet.

Kinijos vice-premjeras
Viešėjo Tarybų Sąjungoj
Maskva. — Molotovas, 

Mikojanas ir Žukovas ae
rodrome sutiko ir pasveiki
no Kinijos vice-premjerą 
maršalą Čou.Teh, tos šalies 
karinių pajėgų vadą. Čou 
Teh Justojo Maskvoje pa
kelyje atgal į Kiniją iš Pra
gos ir Varšuvos.

reakcinės grupės 
francūzus daryti

" Teheranas. — Teheranas 
protestavo Belgradui dėl 
Tito atakų prieš Bagdado 
paktą.

Sniego pūgos Pietvakariuose; 
28 žuvo, daug sužeista
Dallas, Tex. — Jau penk

tą dieną, kaip Texase, Okla- 
h omo j e, New Meksikoje ir 
Pietvakariuose bendrai 
siaučia sniego pūgos, nuo 
kurių jau žuvo 28 asmenys. 
Daugiausia žuvo susisjeki- 
mo nelaimėje. Daug asme
nų sužeista. Labai daug 
prisnigo ir Kansase. Kai 
kuriose vietose sniegas sie
kia 2 su puse pėdos.

Į vakarus nuo Amari- 
lo, Texase, autobusas su 15 
keleivių įstrigo sniege ir 
visa naktį keleiviai buvo 
izoliuoti lauke ir beveik su
šalo, iki jie rytmetį buvo 
pastebėti iš oro ir išgelbėti.

Pasauline darbo unijii federacija
kvŽSu“buvo pats protestuoja Austrijos vyriausybei
ti lapeliai, kurie sako, kad 
“Mollet, Blumo pasekėjas, 
rengiasi išduoti Šiaurės Af
rika barbariškam arabiš
kam bolševizmui.” Antise
mitai paskleidė lap., kurie 
sako, kad Mollet yra belais
vis žydo Mendes-France, 
“kuriam nerūpi Francūzi- 
jos didybė ir glorija, kuris 
yra mūsų tėvynės Judo- 
šius.”

Viena. — Praeitos savai
tės pabaigoje Austrijos vi
daus reikalų ministras Os
kar Helmer paskelbė, kad 
Austrija prašo Pasaulinės 
darbo unijų federacijos 
(WFTU) iškelti savo cent
rinius organus iš Vienos.

WFTU 
000,000 oi 
ninku Francūzijoje, 
joje, Tarybų Sąjungoje, Ki-

Trumano-Nixono ginčas apie tai, kas ką pasakė apie ką
Washingtonas. — Eks- 

prezidentas Trumanas pas
kutinėmis keliomis dieno
mis keletą kartų pakartojo, 
kad praeitos prezidentines 
kampanijos metu Nixonas 
jį vadino išdaviku. Nixo
nas dabar reikalauja, kad 
eks-prezidentas Trumanas 
daiktiškai ir faktiškai iš
keltų, kur ir kuomet jis 
taip užgavo Trumaną. Tru
manas atsako, kad neverta 
atsakyti Nixonuj, nes visi

žino, ką jis sąkėvir kuomet 
sakė — užtenka ^peržiūrė
ti jo kalbų rekordus.

Įsimaišė dabar Republi- 
konų partijos nacionalinis 
pirmininkas L. Hali, kuris 
sako, kad Trumanas turė
tų atsiprašyti Njxono, o de
mokratų vadai sako, kad 
niekad nebus dovanota 
Nixonui, iki jis neatsipra
šys už per kampaniją pa
darytus užgauliojimus 
prieš Trumaną. . .

štabo savo sostinėje, nes fe
deracija, esą, skleidžia poli
tinę propagandą prieš ša
lis, su kuriomis Austrija 
turi draugiškus santykius 
ir tuomi “kenkia Austrijos 
neutralumui.”

WFTU generalinis se-
nnima anie 28 - < Pretorius, francūzas Louis 

rganizuotu darbi-! Saillant, jau pasiuntė Aus- 
‘ trijos valdžiai protestą, ku

riame jis sako, kad pasau- 
nie- 

kuom nenusikalto Austrijai 
ir Austrijos įstatymų ne
laužo. Jis sako, kad įsaky
mas kelti raštines kitur 
yra tik reakcinis užsimoji
mas prieš pasaulio organi
zuotus darbininkus.

Vienoje savo centralines 
raštines taipgi turi Pasau
linė Taikos Taryba. Mano
ma, kad ir prieš ja Austri
jos valdžia darys žingsnius.

hi oje Indijoje, Lotynų A-i Į™ unijų federacija
t V|menkoje ir kituose kraš

tuose. WFTU įsisteigė 
1.945 metais. Iš karto prie 

'Tos federacijos priklausė 
beveik visos pasaulio uni
jos, bet 1949 metais britų 
darbo unijos, Amerik. CIO, 
Skandinavijos unijų dau
guma ir atskalūnės unijos 
Francūzijoje atskilo ir su
darė savo unijų federaciją, 
kuri yra žinoma kaip IC- 
FTU.

Austrija dabar sako, kad 
ji negali toleruoti FWTU

ORAS NEW YORKE
Giedriau, vidutiniškai šalta
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MŪSŲ LAIKRAŠČIO REIKALAI
PRAEITO ŠEŠTADIENIO NUMERYJE, pirmajame 

puslapyje, tilpo mūsų laikraščio Bendrovės direktorių 
tarybos (atsikreipimas į visuomenę, į skaitytojus. Tame 
pranešime direktoriai paskelbė, kokių žingsnių imasi, 
kad užtikrinti tolimesnį dienraščio Laisvės gyvavimą: 
suvažiavimo taip įgalioti, direktoriai nutarė pakelti 
Laisvės prenumeijata nuo $8 iki $10 metams, pradedant 
su š. m. rugpjūčio pirma diena, ir nuo balandžio 15 dienos 
iki liepos 15-os sukelti $15,000 vasarinį fondą.

Tuos planus jau nustatė praeitasis dalininkų suvažia
vimas — mūsų spaudos veiklieji palaikytojai, laikraščio 
savininkai. Direktoriai veikė pagal jų nurodymus.

Mums atrodo, kad žingsnis geras. Kailio darbo žmonių 
laikraštis, mes, žinoma, norėtume, kad Laisvės kaina bū
tų kuo prieinamesnė, kad paramos našta .ant skaitytojų 
pečių būtų kuo lengvesnė, jeigu — jeigu tas būtų ga
lima.

Bet kaip nuodugnus apdiskusavimas dalininkų suva
žiavime parodė, kitos išeities nėra. Taipgi buvo iškelta, 
kad, palyginus su kitais laikraščiais, Laisvės prenume
ratos kaina buvo nepaprastai žema ir liks labai žema, 
kad ir pakėlus į dešimt dolerių.

Atsiminti reikia sekamą: laikraščio vedėjai, tai yra, 
direktoriai ir po jų priežiūra veikianti administracija, 
stengiasi kiek galima ir kur galima sutaupyti. Laikraš
čio personalas dirba gaudamas algas, kurios yra bent 
trečdaliu žemesnės už eilinio unijizuoto fabriko darbi
ninko, perpus žemesnės už geriau uždirbančio mechani
ko. Bandoma pravesti ekonomiją ir kitose srityse.

Bet nuo! vieno dalyko negalima “ekonomizuoti”: nuo 
paties laikraščio leidimo. Suvažiavimas tą storai ir rie
biai pabrėžė ir mes su tuomi sutinkame: Laisvė turi iš
eiti dienraščiu, negali retėti, nes perdaug yra apie ką 

• prabilti, kį aiškinti, skleisti apšvietą, žinojimą, susipra
timą, informaciją.

Tai ir viskas. Mes esame tikri, kad kaip dalininkai su
važiavime jautė, taip jaučia ir skaitytojai: prenumera
tos pakėlimas buvo būtinas ir didelių problemų nesukels, 
o didesnio fondo sukėlimas bus atliktas su pasiryžimu ir 
entuziazmu.

Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00
Foreign countries, 6 months $5.50 kvadratinių kilometrų, gy

vena devynių su puse mili
jonų vengrų tauta.

Įvairi ir turininga šios 
i nuostabios tautos tūkstant
metė istorija. Per ištisus 
šimtmečius vengrų tauta 
su ypatingu didvyriškumu 
kovojo prieš turkus, austro 
-vokiečius ir kitus užsienio 
grobikus už savo laisvę ir 
nacionalinę nepriklauso-

apima apie ančius

Per penkmetį bendrosios 
pramoninės produkcijos iš
leidimas išaugo 131 %, ta
me tarpe valstybinės ir ko
operatinės pramonės ga
myba — 166.5%. Sparčiai 
išaugo sunkioji pramonė, 
kurios gamyba padidėjo 
maždaug 3 kartus. Anglies 
gavyba, ketaus ir plieno ly
dymas vienam gyventojui 
išaugo palyginti su ikikari
niu lygiu du kartus,, elek
tros energijos gamyba — 
daugiau , kaip tris kartus. 
Savo pagrindiniais liaudies 
ūkio ekonominiais rodik
liais Vengrija pralenkė eilę 
kapitalistinių šalių. Taip 
ketaus ir plieno gamybos 
vienam, gyventojui atžvil
giu penkmečio

Netoli mažo Palomenio 
kaimelio stovi geri medi
niai pastatai. Tai Kaišiado
rių rajono Stalino vardo že
mės ūkio artelės centrinė 
sodyba. Dar palyginti nese
niai laukai šiose vietose bu
vo suraižyti į mažyčius 
♦siaurus rėžius. .0 dabar 
džiaugiesi jausdamas pla
čiai besidriekiančių kolūki
nių laukų erdvę ir jų grožį. 
Visur — gausius darbo vai
sius teikiančio rudens spal
vos-. Džiugina akį smarag
dinės spalvos žiemkenčių 
daigai, juoduojantys pūdy
mai.

Greta kaimo, tartum pra- 
tęsdama jį, auga kolūkinė 
gyvenvietė. Šiandieną

ir mėšlas transportuojami 
specialiai įrengtu antžemi
niu keliu. Nedaug triūso 
reikalauja ir karvių girdy
mas. Neseniai čia įtaisytos 
automatinės girdyklos. 
Vanduo į jas atbėga vamz
džiais iš didelės vandens 
siurbyklos. Palengvintas 
darbas ir kiaulidėje. Jos vi- 
rykla aprūpinta įvairiais 
mechanizmais 
grūstuvu, 
plautuvu, pašarų

— bulviu 
šakniavaisių 
J šutintu

vais. I! virtuvę taip pat nu
tiestas vandentiekis. Be
veik visose fermose dega 
elektros šviesi, yra čia e- 
lektros motorų.

Romualdas Gilys išsiima

kos vengrų žemvaldžių ir 
kapitalistų politikos, kurie 
ne kartą pardavė nacionali
nius šalies interesus, liau
dies troškimai negalėjo bū
ti įgyvendinami. Net po 
pirmojo pasaulinio karo, 
kada Vengrija formaliai 
tapo savarankiška valsty
be, iš esmės'ji liko priklau- Austriją ir Vakarų Vokie- ■ 
soma nuo stambiųjų impe- tiją. 
rialistinių valstybių. Tik po 
to, kai 1945 metų pavasa- i Is 
ri Tarybinė Armija išvijo dutiniškai išvystyta pramo- pasitaikiusi namuką. Štai,

gyvenviete. _ Šiandieną ji į įg kišenės bloknotą ir su- 
dar nedidelė. Pastatyta a- randa reikiamus 
pie dvidešimt namų, kurie jįs sako: 
sudarė pirmąją kolūkinę 
gi "
lauš pavadinimo, v bet kolū-

užrašus.

— Tris šimtus tūkstančiu v

PASIKALBĖJIMAS TĘSIASI
BULGANINAS RAŠĖ EISENHOWERIUI. Eisenhow- 

eris atsakė. Bulganinas nepatenkintas atsakymu, kuris 
atmetė nepuolimo sutarties siūlymą, vėl rašo. Ike vėl at
sako.

Tame susirašinėjime, tame “pasikalbėjime” tarp Wash- 
ingtono ir Maskvos yra ir tam tįįų’o įtempimo, tam tikrų 
prieš viens kitą metamų kaltinimų. Bet kas dar svarbiau, 
tai pasikalbėjimas, aiškinimasis, kuris visvien blaivina 
padanges, švarina orą, teikia vilties.

Senas posakis yra, kad “kuomet diplomatai kalba, ka- 
nuolės tyli.” O čia į vienas kitą kalba ne eiliniai diploma
tai, o vyriausios galvos dviejų galingiausių šalių pa
saulyje.

Tegu pasikalbėjimas tęsiasi. Kol kalbamasi, visuomet 
lieka vilties, kad bus susikalbėta.

r į Tarybinė Armija išvijo 
iš Vengrijos vokiškuosius 
okupantus, pirmą kartą sa
vo tautos istorijoje veng
rai laisvai pradėjo spręsti 
savo likimą. Tais pačiais 
metais Vengrija buvo pa
skelbta Liaudies Re 
ka.

✓

Ikikarine Vengrija 
ekonomiškai atsilikusi, iš 
esmės žemės ūkio šalis. 
Darbininkų skaičius pra
monėje buvo du kartus ma
žesnis, negu,žemės ūkyje. 
Pagrindinėse pramonės ša
kose vyravo užsienio kapi
talas. Liaudies masės nuo
lat skurdo ir badavo.

Per dešimt su viršum 
liaudies valdžios metų, per

atvę. Ji dar neturi tiks- rublių atsiėjo mums mecha-’ 

pabaigoje pječiai teisingai vadina ją
Vengrija pralenkė Italiją ir Laimės gatve. Kolūkio cen- 
Japomją^ aliuminio garny- tre yra klubas, biblioteka 
bos Francūziją, Vakarų nK)kykla, ambulatorija, a- 

etiją, Italiją, Angliją kušerinis punktas. Du-tris 
J ang- ' kartus per mėnesį čia atva- 

'avybos atžvilgiu — Į žiuoja kilnojamasis kinąs.
i Kaip gi gyvena naujaku- 
! riai? Pereikime Laimės 

agrarinės šalies su vi-1 gatve ir užsukime į pirmą

ne Vengrija pavirto indus- apsigyveno laukininko 
trine-agrarine šalimi, ku- i Adomo Černiausko šeima, 
rioje sunkioji pramonė su-; Namų šeimininkas rodo 

mums savo butą iš trijų, 
Šviesių, jaukiai apstatytų 
kambarių. Valgomajame, 
ant etažerės, guli knygos, 
ant stalo — nauji laikraš
čiai. Visa šeima jau namuo
se ir klausosi koncerto iš 
Vilniaus. Kolūkiečio žmo
na ^įjungia šviesą, su pasi
didžiavimu sakydama:

— Visai kaip mieste gy
venam: ir šviesa, ir radijas. 
Kaimynai elektrines laidy
nes ir virdulius net nusipir-

bos

ir Japoniją, rudosios

ne 
pa

NE “PAKLUSNŪS”, BET KOVINGI
PIETINIAI RASISTAI mėgsta sakyti, kad jeigu 

“šiauriniai agitatoriai,” tai negrai Pietuose būtų 
klusnūs avinėliai, su kuriais jie puikiai sugyventų. “Mes
žinome, kaip juos traktuoti, mes suprantame jų psicho
logiją” — dažnai sako diksikratai.

Bet dabar įvykis veja įvykį Pienuose ir rodo, kad, ra
distų didelei nuostabai, negrų kovingumas auga, auga 

ne tik miestuose ir miesteliuose, bet ir labiausiai atsili
kusiuose kaimuose, izoliuotose plantacijose, kur iki ne
seniai daugelis negrų buvo traktuojami kaip tikri ver- 
gai-peonai.

Jaunų negrų sargybos susirenka prie savo vadų namų 
Montgomery miestelyje, kad apsaugoti juos nuo rasis
tų užpuolimų. Alabamoje Tuscaloosos universitete pir
ma negrė studentė reikalauja ne tik teisės lankyti kla
ses, bet ir gyventi tuose pačiuose bendrabučiuose, valgy
ti toje pačioje valgykloje.

Tai vis blogai — blogai iš rasistų taško, — bet netaip 
blogai, kaip khd koks nors plantacijos “ranka,” jaunas 
beraštis negras, kuris metai atgal atrodė paklusnus, da
bar pradeda kalbėti apie savo teisę ilsėtis sekmadieniais, 
net apie teisę stoti unijon, apie teisę nebūti mušamam. 
Ko gero, jis dar nueina į miestelį ir įstoja į NAACP!

Tokių ir panašių simptomų dabar pilna Alabamoje, 
South Carolinoje, Mississippi’je, Georgijoje — vienu žo
džiu, Giliuosiuose Pietuose, kuriuos rasistai laikė savo 
nesugriaunama tvirtove.

Taip, rasistai jau vis mažiau kalba apie negrų “paklus- 
• numą,” apie jų “psichologijos supratimą.” Tokios kal

bos dabar skambėtų tuščiau, negu bile kuomet praeityje.

kotarpį, vengrų tauta atli
ko didelius socialistinius 
pertvarkymus visose liau
dies ūkio ir kultūros srity
se.

Industrializacija
Smarkiais tempais atsta

čiusi hitlerininkų sugriau
ta ir nuniokota liaudies ū- 
kį, 1950 metais vengrų tau
ta pradėjo kurti socializmo 
pagrindus. Pirmajame 5-čio 
plane (1950—1954) Veng
rijos Darbo partija užsibrė
žė uždavinį: industrializuo
ti liaudies ūkį, visų pirma 

i išvystant sunkiąją pramo
nę, kaip viso liaudies ūkio 
ir šalies gynybinio pajėgu
mo pagrindą.

Prasidėjusi pramonės 
statyba Vengrijoje vykdo
ma nepaprastai sparčiais

daro dabar 55 ''/<■ visos fab- 
rikų-gamyklų pramonės.

Ryšium' su pramonės 
| produkcijos augimu padi- 
■ dėjo darbininkų skaičius, 

buvo I sustiprėjo pramonės kon
centracija. Jeigu 1938 me
tais vienoje įmonėje viduti
niškai dirbo 91 darbinin
kas, tai jau 1952 metais — 
525 .darbininkai. Daugiau 
kaip 50 proc. bendro darbi
ninkų skaičiaus dirbo stam
biose įmonėse, kuriose bu
vo daugiau tūkstančio dar
bininkų kiekvienoje. Kyla 
darbininkų kūrybinis akty
vumas darbe. Kasdien ple
čias^ socialistinis lenkty
niavimas už darbo planų 
įvykdymą, darbo našumo 
pakėlimą, produkcijos ko
kybės gerinimą ir jo’s savi
kainos mažinimą. Dėka 
kūrybinės masių veiklos 
pėr praėjusį penkmetį dar
bo našumas padidėjo fabri- 
kų-gamyklų pramonėje 
46.6 procento, statybinėje 
pramonėje — 47.4 procento. 
V adovaudama socializmo 
statybai šalyje, Vengrijos 
Darbo partija ūkinėje veik
loje griežtai laikosi lenini
nio principo, kad darbo na
šumas yra svarbiausia są
lyga naujai, socialistinei 
santvarkai sukurti.

vo pastatytos 75 naujos 
pramonės įmonės ir rekon
struotos 84 stambios įmo
nės. Pirmą karta savo ša
lyje vengrai pradėjo ga
minti ekskavatorius, auto
mobilius ir kitas sudėtin
gas mašinas. Pradėjo veik
ti J. V. Stalino vardo me
talurgijos kombinatas, 
Lapkričio Septintosios var
do elektros stotis ir kitos 
įmonės. Išaugo nauji pra
monės miestai — Stalinova- 
rošas, Bebevarošas, Varpa- 
lota ir kiti. Atsilikę agrari-

žemės ūkyje
Remiantis socialistine 

industrija, dideli pertvar
kymai vykdomi ir Vengri
jos žemės ūkyje. Vengrijos 
Darbo partija, panaudoda
ma Tarybų Sąjungos paty
rimą, pradėjo 1948 metais 
šalies individualinių val
stiečių ūkių gamybinį koo- 
peravimą. Praktikoje įsiti
kinę tuo, kad gamybiniai 
kooperatyvai yra vieninte
lis kelias žemės ūkiui ir 
darbo žmonių gerovei pa
kelti, valstiečiai masiškai 
pradėjo burtis į žemės ūkio 
kooperatyvus. Jeigu li949 
metais kooperatyvų buvo 
nedaug ir jiems teko tik 
0.5 procento ariamos žemės,

2 pusi. Laisvė (Liberty). Antrad., Vasario (Feb.) 7, 1956

Gyvenimas juda greitai pirmyn ir suduoda rasistams 
vieną smūgį po kito. Jie nustebinti, suerzinti, apglūšinti. 
Tas nereiškia, kad jie jau nugalėti. Jie dar gali nuodin
gai įgelti, jie dar gali pasalom bombas mesti, jie dar 
gali linčiuoti.

Bet jie žino, kad jų egzistavimas, lyg tos kandan
čios vėlyvo rudens musės, nebeilgas.^..

nizacija. Šiam reikalui val
dyba lėšų nesigailėjo. Ma
šinos ne tik kad palengvi
no gyvulininkų darbą, bet 
ir pakėlė gyvulių produk
tyvumą. * Daugiau dabar 
gauname pieno, mėsos, 
kiaulienos. Taip kad išlai
dos apsimokėjo su kaupu. 
Bet padaryta tuo tarpu to
li gražu ne viskas, ir me
chanizaciją mes energingai 
tęsime.

Kolūkis vykdo didelę sta
tybą. Jo išlaidos pagal šį 
straipsnį per paskutinius 4 
metus jau prašoko milijoną 
rublių. Statybininkų briga
dą, kuriai vadovauja Bro
nius Vaina, be gyvulinin
kystės patalpų, pastatė mū
rinį kolūkio šiluminės elek
tros pastatą, garažą, grū
dų džiovyklą, keletą klėčių, 
grūdų sandėlį, kontoros na
mą ir daug ką kita.

— Niekąd mes nebūtume Į

gelis mūsų kolūkiečių įsi
savino naujas profesijas.^ 
Kazys Ivoška tapo elektro
monteriu, Stasys Kornila 
ir Jonas Tatarūnas — lo- 
komobilistais, Nikodemas 
Žemaitis — autogenininku. 
Jis atlieka suvirinimo dar 
bus remontuojant invent 
rių. Turime mes ir savų di- 
zelininkų. Vienas iš kolū
kiečių aptarnauja gręžia
mąsias stakles.

Tokių profesijų niekad 
seniau nežinojo Lietuvos 
kaimas: jas pagimdė kolū
kinė santvarka.

Artelės pirmininkas Ro
mualdas Gilys vadovauja ū- 
kiui su perspektyva. Buvęs | 
pirmiau šaltkalviu-mecha- 
niku, jis nepaprastai mėg
sta techniką, siekia kiek 
galint plačiau įdiegti kolū
kyje pažangiuosius darbo 
metodus. Valdyba numatė 
artimiausioje ateityje įkur
ti artelėje mechaninę dirb
tuvę. Tai ne tuščios svajo
nės. Tokia dirbtuvė kolū-s' 
kiui labai reikalinga. Juk 
jis turi didelį žemės ūkio 
mašinų parką, daug inven
toriaus, 6 savas automaši
nas. Vieni kalviai dabar ne
beįstengs susidoroti su re
montu.

Naujas, kolūkinis gyve-< 
nimas keičia žmones, 
ku bepažinti dabar 
nykščius valstiečius-pavie- 
nininkus. Kolūkyje išaugo 
jų kultūriniai poreikiai, pa
didėjo troškimas mokytis. 
Jaunimas ir senyvo any
žiaus žmonės susidraug 
su knyga, laikraščiu. Ne.. 
tui' kolūkiui tenka laikyti 
keturis laiškanešius.

— Be mokslo dabar ne
apsieisi, — pasakė mums 
melžėja Jadvyga Kazakevi
čienė, kai mes pas ją na
muose atkreipėme dėmesį^ 
į knygas, sustatytas spin-

Sun- 
vaka-

susidoroję su tokiais dide- toje; Šią bibliotekėlę ji įsi- 
liais darbais, — sako bri- gijo Maskvoje, Visasąjun- 

ko. Ruošiamės ir mes nusi- o-adininkas _  jei nebūtų ginėje žemės ūkio parodoje,
’vh.vi-; * Sekdami Buvusi kumetė Kazakevi- v

miesto statybininkų pavyz- ciene kolūkyje tapo gerbia-
pirkti.

Adomas Čjerniauskas, se
niau ne vienerius metus 
kumečiavęs pas buožes, sa
ko, jog apie tokį gyvenimą 
jis iki tarybų valdžios nė 
svajoti nedrįso. Dabar na
muose yra užtektinai ir 
duonos, ir lašinių, ir mėsos, 
visi gerai apsirengę.

Naujuose gražiuose na
muose įsikūrė gyvenvietėje 
Adolfo Česnos, Jono Mon
kevičiaus ir daugelio kitų 
kolūkiečių šeimos.

— Atsiradus gyvenvietei, 
— pasakojo mums kolūkio 
pirmininkas Romualdas Gi- 
lys, — pas mus ir darbas 
pradėjo geriau sektis: žmo
nės labiau susigyvena, dar
bai atliekami daug sklan
džiau. Pirmųjų persikėlėlių 

’ pavyzdys paveikė kitus. Vi- 
i si įsitikino, kad gyvenvietė
je žymiai geriau gyventi, 
negu kad vienkiemyje.

, Naujo gyvenimo žymės 
matyti visur. Netoli kolū
kio centro, ant kalnelio, į- 
kurtos gyvulininkystės fer
mos. Per dvejus—trejus 
metus pastatytos patalpos 
gyvuliams: karvidės, kiau
lidės, . veršides, paukštidė. 
Viskas padaryta gerai, 
kaip pridera. Kitoks pasi
darė ir gyvulininkų dar
bas: daugelis sunkiųjų pro
cesu mechanizuota.

Kartu su pirmininku mes 
užeiname į naują dvieilę 
karvidę. Patalpoje švaru, 
šilta, daug šviesos. Pašaras

mechanizacijos.

džiu, mes pradėjome ir pas 
save įdiegti industrinius 
statybos metodus.

Ir, iš tikrųjų, žymi staty
bos darbų dalis kolūkyje 
atliekama mechanizmų pa
galba. Seniau, pavyzdžiui, 
miško medžiaga buvo pjau
nama rankiniu būdu, ir to
dėl čia reikėdavo daug žmo
nių. O dabar? Užsukime į 
elektrifikuotą kolūkio lent
pjūvę. Patalpoje zirzia ga
lingas rėminis piūklas. Kol
ūkiečiai, dirbantieji lent- 
piūvėje, greitai Įsisavino 
naujas specialybes. Mikliai 
dirba prie rėminio piūklo 
Motiejus Makarevičius. Ki
tas elektros motoras varo 
malksnų plovimo stakles, 
kurias aptarnauja Dominas

Statybininkų brigadinin
kas Bronius Vaina svajoja 
pritaikyti pas save elektri-
nius įrankius. Jo prašymu )

mu žmogumi. Pagarbą n” 
šlovę ji nusipelnė sąžinin
gai ir at.sidavusiai dirbda
ma fermoje. Pernai Jad
vyga iš kiekvienos jai pris
kirtos karvės gavo beveik 
po 2,000 litrų pieno. Jai sul 
teiktas vardas “Geriau^-’ f 
respublikos melžėja.”

Vakarais, baigusi darbą 
fermoje, Jadvyga sėda prie 
khygų. Literatūroje ji se
miasi daug ką naudingo, 
sužino apie geriausių šalies 
melžėjų patyrimą ir dabar 
panaudoja jį savo darbe.> 
O kiek, manote, Kazakevi
čienei metu? Neseniai su
kako penkiasdešimt, bet 
dirba ji sli jaunuolišku už
sidegimu.'

Tokių žmonių, kaip Jad
vyga Kazakevičienė — at- 

savo darbui, 
mokytis, — 

daug. Savo 
fermoje gali

tai 1955 mętų pradžioje jų 
buvo 4,437, kurie įdirbo 20 
procentų šalies ariamos že
mės. Socialistinėje žemės 
ūkio statyboje didelį vaid
menį vaidina daugiau kaip 
300 valstybinių ūkių ir 312 
mašinų-traktorių stočių.

(Bus daugiau)

kolūkio valdyba jau nupir-/ 
ko keletą elektrinių leistum 
vų. Elektriniai įrankiai, sa- j 
vo ruožtu, pakels statybi
ninkų darbo našumą ir pa
lengvins jiems darbą.

Vis plačiau įdiegiama 
elektros energija į kolūki
nę gamybą. Įvairiuose ūkio 
baruose artelėje veikia a- 
pie dvidešimt elektros mo
torų. Juos aptinki ne tik 
lentpiūveje bei fermose, bet 
ir kolūkio malūne, javų kū
limo bei grūdų valymo vie
tose.

Elektrinėje mes susipaži
nome su kolūkio elektro
mechanikų Stasiu Makare- 
vičium. Jis baigė specialius 
kursus ir dabar tvarko ar
telės energetikos ūkį.

— Ryšium su gamybos 
elektrifikavimu, — pasako
ja Makarevičius, —- dau-

sidavusių 
trokštančių 
kolūkyje yra 
pasiekimais 
"didžiuotis jauna kolūkietė 
Stasė Gaižauskienė. Pereik. 
tais metais ji iš 10 motini
nių kiaulių gavo 190 parše' 
lių. Jono Vilko grandis pra
džiugino kolūkiečius gau
siu kukurūzų derlium; t 
nauja kultūra pddėjo cu. 
labiau sustiprinti artelės e- 
konomiką.

Auga, kyla Stalino var
do žemės ūkio artelės vi
suomeninis ūkis. t

Smagiai, džiaugsmingai 
kolūkinėje • gyvenvietėje 
žmonės leidžia laiką ru
dens vakarais. Namuose 
skaisčiai dega elektros lem
putės, skamba dainos apie 
laimingą gyvenimą, apie 
darbo pergalių džiaugsmą.

Naujas, kolūkinis gyve-», 
nimas plačiu žingsniu žen
gia Lietuvos kaime. L, "



)

Philadelphia, Pa Hartford, Conn
Draugijų merdėjimas

šiame didmiestyje seniau 
buvo pristeigta daugybė viso
kių draugijų, draug i j ė l i ų . 
Dauguma jų pamatiniu tikslu 

rėjo savišalpą. Daugelis jų 
jau seniai likvidavosi, išnyko. 
Kitos susidėjo su tvirtesnėmis 
draugijomis, klubais ir ilgiau
siai išsilaikė. . Dabar ir di
džiosios draugijos, klubai per
gyvena sunkiausią laikotarpį.

čia turime dar tris didžiau
sias draugijas-klubus, buvu
sius tvirtus ir garsius. Lietu
vių Tautiškas pagelbinis klu
bas pietinėj dalyj miesto, Mu- 
zikalis Klubas Richmonde ir 

į Philadelphijos šiaurinės dalies 
R e p u b 1 i k o n ų Susivienijimas.

Lietuvių Tautiškas klubas 
turi didelį namą su svetaine. 
Prie jo prisidėjo daugelis nu-> 
silpusių draugijų, pakilo na
riais iki pusantro tūkstančio, 
pinigais taipgi. Dabar iž
das kasmet po keletą tūks
tančių dolerių puola ir ateitis 

f tamsėja.

Mire Petras Krischus

aišku, 
iš komitetų daug 

ir darbštumo, 
draugijai.

beliko.

pa-
Ci to-

Prie jo per 
nemažai pa- 
Jis niekuo- 

klebonų, nei 
orbitoj,

tų. Esama nevalia įžangos 
bilietų parduoti ir šiokią die
ną. Apie šventadienių už
draudimą čia žino ne tik žmo
nės, bet ir katės. . .

Tokie suvaržymai, 
reikalauja 
sugabumo 
sišventimo 
kių mažai
Philadelphijos šiaurinės dalies 

Liet. Republikonų klubas 
įsigijo naują namą

šis klubas amžium nejau
nas. Turi priglaudęs keletą 
silfmų klubelių. 
laikus priklauso 
žangių lietuvių, 
met nebuvo nei
Lietuvos “vaduotojų
už tai jis nuo seniai turi gerą 
vardą, ir jam sekasi geriau, 
negu bet kuriam iš visų čia 
esančių klubų. Valdyboje čia 
visuomet buvo darbštūs, su
manūs klubo patrijotai, už tai 
jų turtas dar vis stovi gerai.

Jų namas, tik 1940 m. pa
statytas, tebebuvo geras, bet

Liet. Muzikalis klubas, irgi ]abai pablogėjo gyventojų są- 
iurintis didelę svetainę ir pri- statas, už tai nusitarė keltis 
glaudęs keletą mažesnių drau- ; ^jta vieta.

-------f '• • .^4. I :sunkiai ir at-gijelių, verčiasi 
eitis miglota.

Kenksmingas 
reiškia visose 

* tai tas, kad labai pasunkėjo 
gauti tinkamus narius į valdy
bas. Kadaise būdavo didelės 
varžytinės, kad patekti į bent 
kokį komitetą. O dabar — 
nors pirk, ir tai negauni tin
kamo nario. •

Šiemet Muzikalis klubas 
"ėjo didžiausią vargą, kad 

kti pirmininką ir užrašų 
.nretorių. O betgi nuo ko-- 

miteto narių sumanumo 
darbštumo labai daug 
klauso draugijos gerbūvis.

Tiesa, šiais laikais mūsų 
klubai labai suveržti visokiais 
įstatymais, patvarkymais. Pa
šalpos draugijos, rodos, turė- 

! tų būti liuosos nuo daugybės 
taksų ir kitokių formalumų, 
bet to nėra.

Amerikečiai veik neturi 
tokių mažų pašalpinių. Jie 

y palaiko visokius inšiūrinus. 
* Sveturgimiai, patekę į sunkią 

padėtį, nesusikalbėdami, ne
turėdami iš niekur jokios pa
galbos laike ligos, mirties, 
įsteigė savas draugijėles. Pa
tys jas tvarkė, patys lavinosi 

L ir pigiausiomis sąlygomis su- 
’ šelpdavo savo narius.

Dabar visoki valdininkai, 
p vadinami iš Liquor Con

trol Boardo, nusako kaip jūs 
turite savo tarimus užrašyti, 
žinoma, prie lietuviško pro
tokolo turi būti ir angliškas. 
Įsakyta, kaip turi būti proto
koluojama, kas kokį sumany
mą pasiūlė, kas parėmė, jų 

\ vardai, kiek balsų už tą ar 
kitą. Renki į komitetą, pra
nešk jiems, kas išrinkti, su 
kiek balsų ir kur, kokį darbą 
dirba. Jei būsi kur .patarnau
toju saliūne prie baro, tau įsa- 
ko apleisti ar darbą ar komi
teto vietą. Siunti aplikaciją 
ir pinigus dėl atnaujinimo lei
dimo turėti alaus ir degtinės 
pašalpiniame klube, prisiųsk 
visų narių vardus, antrašus; 
kas miręs, kas naujai įstojęs, 
ne tik pašalpinius, bet ir so
cialinius, dolerinius. Mokėk 
visokius taksus. Kas tik kiek 
klube patarnauja, taipgi turi 
būti apdrausti. Bile kada užJ 
eis kas iš Liquor Control Boar- 
’’o, jam turi būti visos knygos 

įduotos ir viskas anglų kal
ba. Nesupras, ar kas jam ne
patiks, gausite “trobelio” tiek 
ir tiek, tuojau pagrasins už
darymu klubo. Įleisi kokį ap- 

, simetėlį geru kaimynu, duosi 
stiklą alaus, jis tave apskųs, 
turėsi nesmagumo už keletą 
šimtinių.

Kiek laiko atgal vienas klu
bas, turints didelę salę, m<H 
kantis $600 už leidimą išren- 
duoti salę parengimamš, šoj 
kiams ar koncertams, su teise 
naudoti barą, buvo apkaltin
tas, kad į parenduotą svetai- 

< nę buvo leidžiami žmonės, ne
turinti bilietų, iš anksto pirk-

dalykas pasi 
draugijose —

ir 
pri-

. Ėmė pusmetį lai
ko, iki surado ir nupirko di
delį namą, tai buvusį 
lų unijos namą 2530. 
St. Namas kainavo 
tūkstančių dolerių, o 
symas kainuos gal kur kas 
daugiau. Bet tai manoma 
padaryti puikiausią klubą, su 
modernišku atvėsinimu 
ros laiku, 
tuviai čia

audyk-

jo įtai-

vasa- 
Tokių klubų lie- 

dar neturi.
Galima tikėtis, kad jiems 

ir naujoje vietoje gyvuoti sek
sis. Čia taipgi labai daug 
priklauso nuo valdybos. Da
bar valdyboj yra geri, darbš
tūs nariai ir dar neperseni ir 
neperjauni. P. Plungis, pirmi
ninkas, turi daug patyrimo, 
darbštumo ir myli pasiaukoti 
organizacijai. Jei klubas jo 
kada neteks, pajus nuostolį. 
Vice-prezidentas Edward D. 
Venckus yra Amerikoj gimęs 
ir augęs, labai darbštus, turįs 
daug energijos, kad tik jis ne
pavargtų. Protokolų sekreto
rius Jos. Adams (Adomaitis), 
taipgi Amerikoj augęs, dar 
tik pora metų dirbąs komite
te, turi gabumų ir darbštus. 
Svarbiausia, kad jie gerai 
vartoja lietuvių kalbą ir raš
tą, anglų kalba ir raštas jų 
įgimtas.

Draugystėms, kurios neturi 
pasišventusių, darbščių, suga- 
bių narių komitetuose, daug 
sunkiau verstis dėl visokių 
sunkumų, kuriais įstatymda- 
viai

Sausio 29, po trumpos ligos, 
Hartfordo ligoninėje, 
Petras Krischus, 67 
Gyvento 80 Ward St.

Paliko sūnų ir dukterį. SūJ 
nūs Albert gyvena Hartfor
de, o duktė Mrs. D. Menut, 
gyvena Fort Worth, Texas. 
Pusseserė Millie Barnett gy
vena Hartforde; pusseserė 
Katrina Jesinskienė gyvena 
Gardner, Mass.; brolis Povi
las gyvena Los Angeles.' Calif.

Petras Krischus buvo kilęs 
iš Biržų parapijos. Amerikoj 
išgyveno apie 50 metų. Se
niau gyveno Gardneryje, dir
bo Lietuvių kooperacijoje'. 
Hartforde išgyveno apie 40 
metų. Visą laiką užlaikė ta
verną prie 80 Ward St. Pri
gulėjo Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Draugijoje ir Lietuvių 
Literatūros Draugijoje.

Jo žmona yra mirusi prieš 
apie 12 metų.

Petro šeimenys įvyko pui
kios. Sunešta gražių vaini-1 
kų. Vienas gražus vainikas 
nuo Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos, kiti nuo vaikų ir 
kitų giminių. į

Krischus buvo protestoniš- 
ko tikėjimo, tad protestonų 
kunigas Re v. J. Kavasch pa
sakė gražų pamokslą šermeni
nėje ir vėliau ant kapinių ir 
atkalbėjo porą trumpų maldų. 
Palaidotas sausio 31 d., Ce
dar Hill kapinėse. Palydėjo 
gražus būrys žmonių, kokiuo
se 15-oje automobilių.

Lai būna jam lengva Dė
dės Šamo žemelė!

Palydovai buvo pakviesti 
Lietuvių Namo Bendrovės sve
tainėn 157 Hungerford St., 
kur davė gerus pietus.

- :- -h

Sausio 29-ą įvyko Lietuvių 
Namo Bendrovės susirinkimas. 
Iš raportų paaiškėjo, kad 
bendrovė gerai gyvuoja. Na
mas jau yra išmokėtas , ir dar 
turi pustrečio tūkstančio do
lerių kasoje. Bendrovė išmo
ka procentus už Šerus ir dar 
duoda gerus pietus, pavalgyti 
ir įsigerti kiek tik kas nori. 
Taip yra daroma kas metai.

Valdyba tapo išrinkta, taip 
sakant, ta pati. 

•4 •** ** •**

mirė 
metų.

gus ir į trią dienas streikas j keli metai—busai užėmė pa- 
baigėsi.
bar tęsiasi, bet busai kursuo- turėjo išimti bėgius ir ištaisy- 
ja ir aptarnauja gyventojus. O ti gatves. Vienok ištisos my- 
kadangi leidimas buvo duotas lios bėgių dar guli gatvėse ir 
naujom 
nas, tai 
rencija 
baigėsi

Nors

Derybos dar ir dw- Į starų jų vietą, — kompanija

kompanijom tik laiki-. kompanija nepaiso,-lai mies- 
į dešimtį dienų konku- j tas išsiima už laužo vertę, nes 
turėjo baigtis; taip kompanija “neištesi.” 

ir ilgas streikas. Miestas daug daugiau iš- 
ponas miesto majoras renka pinigų iš automobilistų, 

ir bandė keliais atvejais su- negu iš busų kompanijos, vie- 
1 aikyti streikuojančius su sam
dytojais, bet jo pastangos vis 
buvo be pasėkimu, o gal gi tai 
buvo tik politinis lošimas, 
farsas. Gal buvo tik nuravi
mas būti geru streikieriąms ii* 
publikai, bet neskriausti ir 
kompanijoj.

Pasirodo,
kompanija skolinga 
$90,000 už privilegiją naudo
ti miesto gatves ir nesiskubi
na, o gal ir visai nemano, at- tvarka dedasi už geležinės už
mokėti. Vienok kol kas mies- laidos. O, ne! Tai būtų klai- 
to valdžia nedaro griežtų da taip manyti. Taip dedasi 
reikalavimų, 

t
Gatvekariai jau nekursuoja

Easton, Pa.
Patiko baisi nelaimė Aleksą 

Ogentą. Besitriūsiant jam sa
vo ūkyje, virvei nutrūkus, nu
krito apie 12 pėdų žemyn. 
Nuo to susižeidimo 
nebeatgavo žado ir 
Luke’s ligoninėje, 
vės atsibuvo sausio 
J. Katino koplyčios.

jis jau 
mirė St. 
Laidotu- 
31 d. iš

apkrovė.
Mumiko sūnus

Literatūros Draugijos susi
rinkimas įvyks vasario 13 d., 
7:30 vakaro, 157 Hungerford 
St. Dalyvaukite visi. Gal nu
tarsime kokį parengimą, nes 
sukako 40 metų, kai draugija 
gyvuoja. Turėtume ką nors 
tokio surengti. Dabar yra 
proga: žiemos laikas, žmonės 
sėdi

kad STC busų 
miestui

nok automobilistai turi naudo
ti busų kompanijos sukane- 
veiktas gatves, kur tarpe bė
gių ištrupėjusios duobės, kad 
ir velnias bėgiodamas nusi
suktų sprandą. Gi patys au
tomobilistai neturi galios ką 
tuo reikalu daryti, tai tik kei
kiasi ir saugoja savo automo- 

j bilius ir sprandus —■ važinėti 
reikia, išeities nėra. ;

Ir nemanykit, kad tokia

demokratinėj tvarkoj.
Viso Labo

Tilwick

38,300 
didžiausioji ne- 
Pavirtimai, kri- 
19,800; ugnis, 
— 6,100; pri- 

nuo šūvių mirė

Dėl šovėjo paleidimo 
tebešaudo klausimais

New Yorko gyventojai ne
paprastai susidomėjo tuo, kad
pašovęs kitą asmenį dainių- j 
kas Daniels tapo paleistas, o i 
pašautasis Jackson užkliuvo 
kalėjime.

Prieita to, kad pajudinta ir 
policija. [ 
Šiams čia turėti svorio. Poli
cijos viršenybė viena diena 
tardė arti 30 viešosios ir slap
tosios policijos.

Nelaimėse išžudyta 
minia žmonių

Pernai auto nelaimėse ant 
keliu tapo užmušta 
žmonių. Tai 
laimių rūšis, 
timai nužudė 
apsiplikinimai 
gėrė 6,400; 
2,300.

Prie to, kas 18-as asmuo 
pergyveno kokius nors sužei
dimus. dėl kurių turėjo sirg
ti, kurie paliko žymę, suža
lojimus.

Labai mažas skaičius tų žu
vusių ar sužalotų nukentėjo 
dėl tikrų, neišvengiamų nelai
mių. Daugumos gyvybę ar 
sveikatą atėmė kieno n Ol'S go
dumas ar paprastas nepaisy
mas saugumo nuostatų.

Įžiūrėta galėjus ky- 1
Reikalaujama, kad miestas 

skiltų $2,191,708 metinio biu
džeto išlaikymui General ses- 

i sions teismų.

SVARBIOS KNYGOS
Dabar Parduodamos Numažintomis Kainomis

Kas Skaito ir Rašo Duonos Neprašo

t

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.'

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdus 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 Lietuvą, 
čia rasite labai daug svarbių dalykų, kurie jums bus 
įdomūs. Puslapių 224, kaina $1.0. DABAR TIK 75c.

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekarta 
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 intrigų* 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rrr<wU 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kuFūrinio atgi'imo lr»i’ *i 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Marker’s. T n r- 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

KNYGOS APIE SVEIKATA

Camden, N. J.
Staiga mirė nuo širdies ata

kos lietuvis Charles Wilkes 
(Vileikis), sulaukęs 51 metų 
amžiaus. Paliko nuliūdime 
seną motiną, žmoną Beatrice, 
19 metų/ sūnų Charles ir dvi 
dukteris, Patriciją 13 metų. 
Vyriausia duktė yra ištekėju
si, tai nežinau jos pavardės. 
Paliko taipgi dvi seseris ir 
du brolius, giminių ir pažįsta
mų. Velionis gyveno arti 
Camdeno, 11 E. Park Ave., 
Ocleny, N. J.

Velionis dirbo viešbuty, Ho
tel Essex, per 31 metus, diis 
bo vyriausiuoju inžinierium. 
Iš ryto jis atėjo į darbą, kaip 
ir paprastai, ir atrodė gera
me ūpe. Apžiūrėjęs kai ku
rias mašinas, sakė, kad nesi
jaučia gerai ir eisiąs namo. 
Besirengiant vykti namo, kri
to ir mirė. Pribuvo policija 
su oksigeno tanku ir bandė 
atgaivinti, bet nepavyko. Tai 
buvo labai gabus žmogus, su 
darbininkais gerai sugyveno. 
Priklausė inžinierių unijai.

Ilsėkis, Charles, ramiai, gi 
tavo žmonai ir visiems arti
miesiems reiškiu užuojautą.

A. J. Pranaitis
(Per neapsižiūrėjimą, ši ko

respondencija suvėluotai eina 
į laikraštį. Korespondento 
atsi p rašome. Red.)

namie.
Korespondentas A.

Scranton, Pa
Lais- 

buvo rašyta apie ilgą 
busų

Kiek laiko tam atgal 
ve j 
Scranton Transit Co. 
streiką, kuris tęsėsi lygiai aš-*
tuonis mėnesius — ir gal dar 
ir šiandien streikuotų, jei ne 
kalėdinės šventės. Bet kada 
Kalėdos ėmė lipti biznie
riams ant kulnų;, o čia busų 
streikas, 'kuris, aišku, labai 
kenkia kalėdiniam bizniui, tai 
ponai iš vaizbos buto (cham
ber of commerce!) pasijudino 

Jie pamatė, kad kal- 
streikicrių už ilgą

3 pusi. Laisvė (Liberty) An trad., Vasario (Feb.) 7, 1956

veikai, 
tinimu 
streiką nieko neatsieks; kad 
kaltininkas už ilgą streiką yra 
iie kas kitas, kaip tik pati 
kompanija. Tada vaizbos bu
tas per miesto atstovą (City 
Solicitor) pareikalavo iš P. U. 
C. (Public Utility Commis
sion), kad turi būt kas vei
kiama ir transportacija turi 
būt atsteigta. Na, ir ponai, 
gavę pareikalavimą taip pat 
iš ponų, turėjo skaitytis su po- ■ 
nu dauguma. j-

PUC, gavusi griežtą reika
lavimą, greitai davė leidimus 
net keturiom skirtingom bu- 

kurios ope- 
miesto ir I 

, kad gali 
ir miesto :

> STC busų ; 
savo ra- !

sų kompanijom, 
moja busus tarpe 
tolesnių miestelių, 
paimti pasažierius 
ribose; Tik taip 
savininkai nuleido

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais, pa veiks
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-< 
venimu, mokslu ir literatūrine kūryba. 256 puslapių, 
DABAR TIK 75c.

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

USNYNE — Istorija Poezijoje
Buržuazinės Lietuvos laikotarpio istorija. Gyvai ir jau
dinančiai aprašyta poezijoje. Naudingas ir puikus pa
siskaitymas. Parašė žymusis Lietuvos poetas TEOFILIS 
TILVYTIS., Puslapių 160, kaina $1.50. DABAR TIK 75c.

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

Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nurodymai kai į 
gelbėtis pareiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip ja> 
pažinti ir būdai jų prašalinimui. Parašė Dr. J. J. KaA 
kiančius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuolaidos)

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

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

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvi© namų kn gynė 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 
knygvne. Kartu su užsakymais prašome prisiųsti 

ir pinigus.

Gaunamos Laisvės Knygyne
110-12 Atlantic Avė. Richmond Hill, N. Y
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galybe ir gudrybe

Mums pergyvenant 
žeidimus po mūsų auto 
laimės, gavome n e m a ž a i 
šiltos užuojautos laiškų, o 
kai kurie ją išreiškė mus 
asmeniškai aplankydami, 
ir šiuo prašome jų visų pri
imti širdingą mūsų padėką 
už tai. Jais yra:

Sūnus ir marti Jim ir 
Helen, S. ir A. Titaniai, A. 
ir J- Meškiai, P. ir N. Ven
tai, Mr. ir Mrs. Edward 
Kelly, A. ir J. Kalvaičiai,

SU- 
ne-

Weiss, Liepai ir Lasonai, 
A. Bimba, Cedronai ii- jų 
sesers duktė, Stankevičiai, 
Gaškauskai, Petroniai ir jų 
duktė ir žentas, S. Večkys, 
V izgi rda i, h u n t i ngton iečiai 
Misiūnai, trys jauni broliai 
Žvirbliai su žmonomis, Ba
ranauskas iš Plainfield, N. 
J., bridgeportiečiai Kajac- 
kai ir Stripeikiai, V. ir O. 
Globičiai iš Pennsylvanijos, 
Butauskai, Kirveliai, i r 
su mumis nelaimėje buvu- 

. si, bet kiek mažiau nuken
tėjusi artimoji mūsų kai
mynė Adomaitienė.

Visų jūsų užuojauta 
mus žymiai sustiprino, ir 
už ją dar kartą širdingai 
dėkojame.

Reikšdami savo padėką 
per Laisvę, kartu aukoja
me jos paramai $5.

Jonas ir Anastazija 
Kauliniai

Bekojis veteranas 
kalbės apie teises

James Kutcher, veteranas, 
vasario 17-os vakarą kalbės 
New Yorke masiniame mitin
ge Community Church, 45 E. 
35th St. Jisai papasakos apie 
savo kovą už4 teisę gauti jam 
priklausančią veterano pensi
ją ii: pasilaikyti darbą be iš
sižadėjimo savo idėjų.

Nuo Kutcherio buvo atimta 
jo pensija už tai, kad jis yra 
trockistinių kairiųjų grupės 
narys. Pensija tapo jam at- 
steigta, o kova už darbą te
bevykdoma. Jo bylą veda 
advokatas Rauh, JT.

Greta Kutcherio kalbės CIO 
veikėjas ir kiti žymūs kalbė
tojai.

Teatruose
Paramount teatre Manhat- 

tane dabar rodoma puiki ko
medija “The Court Jester.” 
Tai Įsivaizduotinas nebuvusios 
ir negirdėtos senovinės šalies 
“istorinis” filmas, vaizduojan
tis to krašto karališkus rū
mus ir karaliaus juokintoją- 
pajacą.

Tą rolę vaidina visiems ži
nomas komikas Danny Kaye. 
(Beje, Kaye tėvai gimė ir au
go Lietuvoje ir, berods, jis 
pats kaip mažas vaikas buvo 
atvežtas iš Lietuvos.)

Visi kritikai sutinka, kad 
tai juokingiausias ir geriau
sias jo filmas, o kas matė ki
tus jo filmus, žino, ką tas reiš-

Trečiadienį įvyks protesto 
mitingas prieš linčininkus

Šį trečiadienį, vasario 8-ą, 
Manhattan Center salėje, 34- 
oje gatvėje prie 8 avė., įvyks 
masinis mitingas protestu i 
prieš Till’o linčininkus, Missis
sippi rasistus, kurie žiauriu 
būdu nužudė 14 metų vaikiną.

Mitingas rengiamas tam, 
kad parodyti, jog Tillo linčo 
byla nėra mirusi, kad, nežiū
rint linčininkų išteisinimo, ko-> 
va už jų nubaudimą eina.

Tai bus pirmas masinis mi
tingas Didžiojo New York o 
mastu. Keli mėnesiai atgal 
New Yorke vyko keli apylin- 
kiniai mitingai — vienas dide
lis mitingas po atviru dangu
mi siuvėjų distrikte, kitas 
Harlemo.

Mitingą rengia specialus Ko
mitetas už Teisingumą Missis
sippi’ je. 
nink u 
Stowe, 
knygą ‘ 
lė
pažįsta tą vardą: tai Harriet 
Beecher Stowe, Lymano senu
tė, tą knygą parašė. Puiku, 
kad , ainis tos garsios rašyto
jos tęsia kovos už negrų tei
ses tradicijas.

Rengėjų komitetan taipgi

To komiteto pirmi- 
yra Lyman Beecher 
Kas tik skaitė garsią 

‘Dėdės Tomo Trobe-
(“Uncle Tom’s Cabin”),

įeina dailininką 
Gwathmey ir eilė 
žmonių.

Mitinge kalbės garsusis ne
gras mokslininkas profesorius 
DuBois, taipgi South Caroli
nes NAACP skyriaus sekreto
rė Mrs. W. Simkins. Bus ir 
daugiau kalbėtojų ir menine 
dalis.

Šis mitingas yra pirma pro
ga visų kilnių nusistatymų ir 
Įsitikinimu newyorkieciams iš
reikšti savo didį pasipiktinimą 
prieš linčininkus. Kaip ma
tome, tą mitingą rengia platus 
vieninga# frontas — nuo 
NAACP liberalų iki kąiriečių.

Hrs. Simkins, ir kiti kalbė
tojai, kurie: atvyks iš Pietų, 
teiks vaizdingus raportus apie 
padėtį tenai. Tai bus mitin
gas, kuris ir svarbus ir Įdo
mus.

Pradžia aštuntą valandą va
kare. Įėjimas tik 49 centai, 
kad padengti salės samdymo 
lėšas. Bet žmonis taipgi pra
šomi atsivežti maisto (geriau
siai kenuoto) arba drabužių. 
Viskas, kas bus surinkta, bus 
pasiųsta persekiojimo aukoms 
Mississipp’je,. Carolinoje, Ala- 
bamoje. ir kitose valstijose. S.

Evergood, 
kitu žymių

Laivakroviai kurstomi 
naujiems rinkimams

Laivakroviai, nepriklauso
mos 1LA nariąi, nusiskundžia, 
kad prieplaukos vėl užpluk- 
dytos AFL-C1O kortomis. Lai
vakroviai raginami pasirašy
ti tų unijų nariais ii* reika
lauti balsavimo pasirinkimui 
unijos.

ILA viršininkas Bradley sa
ko, kad laivakroviai praėju
siuose pakartotinuose balsavi
muose pasirinko International 
Lo n gsh or e m c n ’s Association 
ir jokių balsavimų nereika
lauja. Tačiau, jeigu jau uos
tininkų nepripažintos unijos 
skleidžia savo kortas, ILA ga
lės padaryti tą patį — pa
skleisti tarp savo narių tokias 
savo kortas.

Yra spėjama, jog jau bus 
apie 50 milijonų metų- nuo 
atsiradimo vabalų - kirminų 
(insektų) ant žemes. Bet ar 
daugelis mūsų žino, kokių yra

ti ir be jų. Kodėl taip yra?
Apart blėdies, ar žinai, kiek 

insektai 
n i jai.
kinkyti,
ir naudą neštų.

apie vabz- 
žmonėms blėdį? 
žmonės tegauna 
tiek, kiek insek- 
nes u gadina ? Bet 
žino ir tą, kad 

žmonės

ra n d as i p asa u 1 y j e ?
Ar daugelis žino 

d žiu daromą 
Ar žino, kad 
augmenų tik 
tai nesuėda^ 
ar daugelis
jeigu ne insektai, tai 
negalėtų gyventi?

Keistai skamba, bet išeina 
taip, kad negalima gyventi su 
insektais, bet negalima gyven-

duoda ir naudos žmc 
Juos stačiai gali p 
kad jie tau tarnautų 

Kaip?
apie vabzdžius

teiks karikatūristas, skulpto
rius ir tapybos menininkas, 
agrikultūros mokslo mėgėjas 
A. Gilmanas.

Prelekcija Įvyks vasario 12-

ditorijoje. Atlantic Avė. ir 
110th St., Richmond Hill, 
įėjimas nemokamas. Visus 
kviečia.

Rengėjai l

Šalinamiems iš buto 
reikalavo namų

New Yorko Miesto tarybos 
specialė komisija vasario 3-iią 
priėmė liaudies organizacijų 
atstovus pasitarimui apie pa
dėtį tų, kurie yra šalinami iš 
savo gyvenviečių, /kad užleis
tų vietą nau joms ’statyboms.

Nugriaunamųjų sričių dar
bo žmonių atstovai smerkė vi
są dabartinę tų darbų vedimo 
sistemą kaip “mismanage
ment”—stoką tvarkos ir ben
drai kaip nepaisymą žmonių 
ir paties miesto gerovės.

Kaunsilmanas Isaacs taipgi 
buvo vienu iš tų kritikų. Har
leme Godfrey Nurse pavadi
no “miesto skandalu.” Sako, 
kad tenykštės srities savinin
kai virš 300 kartų yra buvę 
patraukti teisman už prasi
žengimą saugumui ir švarai. 
Tačiau iš toje srityje esančių 
1,500 gyventojų tiktai 14-ai 
šeimų tebuvo pagelbėta iš ten 
išsikraustyti.

Kalbėtojai kalbino tų Title 
I projektų ruošėjus, kad dėl 
kažin kokios neaiškios prie
žasties jie delsia tų lūšnynų 
šalinimą, tų naujų statybų 
pradžią po to, kai jau būna 
galutinai nuspręsta tuos lūš
nynus šalinti, naujas statybas 
vykdyti.

Kalbėtojų pareiškimus sti
priai parėmė 50 gyventojų iš 
tos Godfrey Nurse srities. Jie 
sako, kad ten nugriautų namų 
srityje A & P jau pasistatė 
krautuvę. Ten jau padarytas 
ir auto parking lotas, 
gyvenamieji namai dar 
pradėti statyti.

Tarybinis filmas “Boris Go
dunovas,” kuris rodomas nau
jame “New Cameo” teatre, 
turi didelio pasisekimo. Pra
eitą šeštadienį prasidėjo tre
čia savaitė to filmo rodymo ir 
publikos dar vis ateina daug.

Teatras randasi 44-oje gat- 
v ėję prie 8 avė. /

City Center teatre?dabar gas
troliuoja garsusis Prancūzas 
mimikas Marcel Marceau. Jis 
vienas užima sceną per beveik 
dvi valandas kas vakarą—ir 
vaidina be jokio garso, be 
kalbų, be muzikos, — tik mi
mika, pantomina, veido ir kū
no išraiškomis.

Visi kritikai, Įskaitant 
“Times” ir “Daily Worker’io,” 
sako, kad publika per tas dvi 
valandas sėdi lyg sužavėta— 
toks didis menininkas yra 
Marceau.

“Times” kritikas Brooks 
Atkinson savo recenziją bai
gia žodžiais: “Neišleiskime 
Marceau iš mūsų-miesto !’’

Beje, tie perstatymai tęsias 
tik šią savaitę. Visi biletai 
jau iš anksto parduoti.

me-Broadvės teatras šiais 
tais turi geriausią sezoną sa
vo istorijoje, sako kritikai. 
Tokie veikalai kaip “Inherit 
the Wind,” “Red Roses for 
Me” ir “Diary 
Frank” skaitomi
Beje, kiekvienas tų trijų vei
kalų turi pažangų/, humanis
tinį turinį.

of Anne 
geriausiais.

Bet 
ne-

Draugavimas su puertorikiečiais 
šapose, unijose, susirinkimuose

Darbininkiško laikraščio į puertorikiečiams, lygiai, kaip 
bendradarbis Jesus Colon, 
kuris yra žymus pažangių' pu
ertorikiečių veikėjas New 
Yorke, neseniai spaudoje na
grinėjo, kokie yra santykiai 
tarp vietinių ir puertorikiečių 
darbininkų.

Puertorikiečiai New Yorke 
dirba beveik visose pramonė
se, bet jų dabar ypatingai 
daug yra siuvyklose, kepyklo
se, maisto pramonėje, medžio 
apdirbimo ir baldų dirbtuvė
se, skalbyklose ir tt.

Bosai stengiasi palaikyti 
puertorikiečius žemose algos 
skalėse, stengiasi juos izo
liuoti nuo vietinių darbininkų, 
neprileisti jų solidarumo. Ir 
tam jiems žymiai padeda fak
tas, kad dažnai vietiniai dar
bininkai ir puertorikiečiai ne
lengvai gali susikalbėti.'

Dauguma puertori kiečių 
sklandžiai vartoja tik savo 
kalbą — ispanų, o angliškai 
kalba g,an laužytai. Siuvy- 
klosel jie dabar, kaip visi kiti, 
priklauso unijoms, bet didelė 
dalis jų nesilanko Į unijų su
sirinkimus, nes sutinka sunku
mus bandydami kalbėti, iš
reikšti #savo nuomones. Kal
bų, skirtumas taipgi priveda 
prie to, kad puertorikiečiai 
retai artimiau susidraugauja 
su kitais darbininkais, retai 
juos kviečia pas save i na
mus, Į pobūvius, vestuves, 
gimtadienius ir tt.

Jesus Colon savo kolumnoje 
perspausdina laišką, kurį ga
vo nuo vienos siuvyklų dar
bininkės, .
Ta pažangietė 
vyzdžius, kaip gali 
vietinių 
rikiečių

Visų 
stengtis 
kumus.
kur dirba 
puertorikiečių, 
vienas kitas, kuris kalba an
gliškai neblogai. Per tuos 
reikia kalbėti į kitus, susipa
žinti su jų problemomis, o ne 
pamoti ranka ir sakyti: “Su 
jais visvien negalima susikal
bėti !”

Unijistai turi būtinai steng
tis padaryti puertorikiečius 
unijistais ne tik iŠ vardo, bet 
ir faktinai.

Unijų susirinkimuose pa
žangūs darbininkai turi griež
tai pasmerkti kai kurių bal
tųjų .narių šovinizmą, panieką

negrams. Jeigu kuris nors 
unijos susirinkimo dalyvis 
šnairuoja, pajuokia, kuomet 
puertorikietis bando kalbė
ti, tai pažangaus 
vinys yra tokį 
drausti, nurodyti 
svarbu ne kaip 
apie ką, kad mes visi turime 
tas pačias problemas.

Puertorikiečius reikia kvies
ti į savo namus, reikia, jeigu 
(ai galima, taktiškai “pakvies
ti save” į jų parengimus, duo
ti jiems suprasti, kad mes 
įdomaujame jų gyvenimu, kad 
gerbiame jų kultūrą, muziką, 
šokius ir tt.

Darbininkė sako, kad tokios 
taktikos' laikantis, solidaru
mas šapoje ir. unijoje tarp 
baltųjų ir puertorikiečių grei
tai auga.

Taipgi reiškiama nuomonė, 
]<ad aktyviams pažangiems 
ųnijistams New Yorke net 
verta mokintis ispanų kalbos. 
Puertorikiečiai, kurių čia da
bar yra apie pusę milijono, 
sudaro dar didesnį nuošimtį 
negu mieste bendrai. Solida
rumas su jais būtinas. Jis pa
deda abiems pusėms ir jis pa
kirsti] kelią bosų pastangoms 
naudoti rasistinius ir kalbinius 
skirtumus savo naudai. B.

pajuokia,
bando

nario užda- 
unijistą su- 
jam, kad 
kalba, bet

Mirė po draugės auto
Mrs. Ellie Baker, 79 m., 

buvo savo draugės iškviesta 
pasivažinėti. Jai einant pro 
pastatytos mašinos frontą gat
vės kraštu, pasirodė tuo pat 
kraštu atzujanti kita mašina. 
Norėdama padaryti daugiau 
vietos senutei pasitraukti, sto- 

- vinčiosios mašinos savininkė 
norėjusi savo mašiną atstumti 
atgalia link kiemo. Tačiau dėl 
išgąsties ar šiaip pądarė klai
dą, mašina šoko pirmyn, par
trenkė ir nuvilko senutę pir-‘ 
myn 150 pėdų. Ji tuojau mi
rė.

Dar prieš, karą pagamintas 
fantastinis filmas “Fantasia” 
dabar “atgaivintas,” kaip tai 
išsireiškiamą teatriniame pa
saulyje : jis vėl rodomas, Nor-* 
man die teatre, 57 St. prie 6 
avė.

Tai Walt Disney didžiausias 
meninis filmas, kurio jis iki 
šiol pats dar nepralenkė. Mu
zika Stokowskio. Filmas la
bai tinkamas ir vaikams. B.

Darbininkas užsimušė
Long Island City užsimušė 

apartmentinio namo prižiūro- 
vas, 42 metų. Jis iškrito iš 
4 aukšto taisydamas langą 
rendauninko bute. Liko našlė 
su dviemis mažamečiais.

4 jnmL Lairrš (Liberty) An t ra d., Vasario (Feb.) 7, 1956

ne - puertorikietes. 
paduoda pa

gerinti 
ir atvykėlių puerto-

solidarumą.
pirma, ji sako, reikia 
nugalėti kalbos sun- 

Kiek vienoje šapoje, 
didesnis skaičius 

randasi bent

Susirinkimas
PHILADELPHIA, PA.

LLD. 10 kuopos susirinkimas 
įvyks šeštadieni, vasario (Feb.) 11 
d., prasidės 7-tų vai. vakare, vieta 
1150 N. 4th Si.

. iVisi nariai (malonėkite atsilan
kyti laiku. Taipgi prašome . ir mo
teris nepasilikti tą vakarą namie, 
nes valdyba lauks jūsų skaitlingai 
susirenkant.

Kurie 
duoklių už 
užsimokėti. 
Valdyba.

dar nesate užsimokėję 
1956 metus, malonėkite 

Tai iki pasimatymo.
(25-27)

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

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

Valdyba
(23-24)

LLD 186 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
pasimokė jusiu už 1955 metus. 
Laikas męįkėti už 1956 m.

Valdyba

Gal ir brangu, bet...
Miesto politikieriai ginčijasi 

dėl klausimo: įvesti ar neįves
ti vienkartinę piliečių • regis
traciją. Majoras Wagner 
principiniai sutinkąs, bet norįs 
atidėti iki kitų metų, nes ap-4 
rokavęs, kad įvedimas vien
kartinės registracijos kainuo
tų 10 milijonų dolerių.

Vienkartinės registracijos 
šalininkai sako, kad reformos 
brangumo nereikia bijoti. Juk 
ir kasmetiniai perregistravi
mai dykai neįvykdomi, 
kia per keletą dienų 
apšviestas ir apvalytas 
pas, kas nors turi jose
ruoti. Po registracijos vis vie
na reikia ' vykdyti patikrini
mus.

O kiek išeikvojimo sudaro 
piliečių kasmetinė sugaištis, 
tas nė neapskaičiuojama.

Yra daug vietų šalyje, kur 
pasitenkinama vienkartine re
gistracija, tačiau rinkimai 
Įvyksta geri, kaip ir pas mus.

(Tąsa iš pirmo pusi.)
čiang Kai-šekas esąs ištyręs 

ir suskaitęs, kad Liaudies Ki
nijoje esą 25,000,000 “versti
no darbo vergų.”

Mūsų gi Valstybės depart- 
mentas paskelbė, kad jis to
kių “vergų” ten suradęs “tik” 
20,000,000.

Skirtumas penkių milijonų, i
O dalykas yra tame, kad |

čia yra dvi didelės skaitlinės 1 Reikalauja, kad
ir du dideli melai. • tartųsi su unija.

Čiangui ir Dullesui “ver-! Tymsterių reikalavimą re- 
yra visi socialistinių j mia ir miesto AFL ii’ CIO 
darbo žmonės. unijų centrai.

Majoras kalbėjosi apie 
taksiku reikalavimus

Tymsterių unijos lokalu! 
826-am reikalaujant, įvyko 
majoro Wagnerio pasitarimas 
su tos unijos viršininkais ir su , 
taksiku firmų atstovais.

Unija sako, kad jinai jau 
atstovauja didelę daugumą 
New Yorko didmiestyje ir srn 
tyje veikiančų 25,000 taksiku 
vairuotojų ir kitų darbininkų, 

samdytojai.

gaiš” 
kraštų

Rei- 
turėti 
patai - 
dcžu-

dingo Kerstenas su sa
komis! j a ? Atsiminkime, 

savo laiku lietuviškieji men
ševikai h- klerikalai jį Mai- 
žiešiumi laikė,- už jį meldėsi 
ir jam rankas bučiavo. Kers
teno komisija, mat, žadėjo iš
tirti “Lietuvos pavergimą’ 
ją atvaduoti.

Bet dabar niekas apie 
“Maižiešių” nė prisiminti ne
beprisimena. Grigaitis ir ši-4 
mutis sakosi buvę Washing
tone ir ieškoję kito panašaus 
asilo jų raketui padėti, 
žinia, ar surado.

Ponas Rudis ir panešė 
žytė Kersteną vežiojo po 

prašvilpė

Kur 
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AUTOMOBILISTAMS

Radusioms ant savo auto 
trafiko tikietą (kurio nerei
kia iš anksto pirkti, užsr 
k i paskui) dabar policijos 
partmentas įveda specialų pa
tarnavimą — su tikietu paliks 
ir spausdintą lapelį. Jame bus 
išaiškinta, ką radusyfcis tikie- 
tą gali su juo daryti.

Komisijonierius nori 
pinigu oro svarinimui

New^ACprko miesto specia
lus komisijonierius oro švarai 
palaikyti, daktaras Leonardas 
Greenbergas nori.! kad mies
tas jam įte-iktų $817,960 biu
džetą. Jis sako, kad New 
Yorke smog (rūko ir dūmų 
mišinys) darosi vis tirštesnis, 
kad mes pradedame pavyti 
Los Angeles, o toks oras bai
siai kenkia žmonių sveikatai.

Daktaras Greenbergas sako, 
kad pradžioje fondai būtų lei
džiami vyriausiai tyrinėjimui.

KD 
Eu

ropą. Jie prašvilpė labai 
daug tūkstančių lietuviškų do
lerių, surinktų iš Amerikos 
lietuvių. Būtų visiškai logiš
ka ir teisinga aukotojams pa
reikalauti iš Kersteno, Rudžio 
ir Kižytės tuos dolerius jiems 
sugrąžinti.

Jie apsigauna
New Yorke pakilęs “static 

strap’ 
perką 
si tuo 
cistų
trafiko prasižengėlių, 
narna, kad tie 
ra jokia apsauga.

pardavimas. Juos iš- 
motoristai, kurie taria- 
apgauti radarą, poli- 
vartojamą pagavimui 

Tikri-
strapsai” ne-
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MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

* LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

•o<s»n»c-

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

TONY’S

Jungtinių Valstijų ponai sa
vo spaudoje! jau rūpinasi artė
jančiais Graikijoje rinkimais. 
Sako, kad Graikija galinti pa
sukti kairėn. Rinkimai įvyks 
vasario 19-ą.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP /
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas •

306 UNION AVENUE ;
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs BarberU

Medaus Paaelba 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 nesiunčiamc. 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 Hill, N




