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KRISLAI
Baisus kriminalizmas
Esmės reikalas
Ir ten tas pats
Dar apie balionus
Kur jie buvo?

Iš abieju didžiųjų partijų 
vadovų lūpų liejasi patari
mas: Nesikarščiuokime. pa
laukime. duokime progos “su- 

u si prasti.”
Dalykas eina apie Įvykius 

Alabamos universitete. Kalba 
eina apie išmetimą iš moky
klos negrės studentės Lucy.

Kiti, net ir geros valios 
žmonės, viską suveda i Aukš
čiausiojo teismo nuosprendį 
prieš segregaciją. Alabama, 

^jįirdi, nenori skaitytis su tuo 
nuosprendžiu. Tai bloga...

Argi tik tiek Ne, čia mes į 
turime klausimą daug gilesnį 
ir platesnį. Teismo nuospren
džio klausymas ar neklausy
mas yra tiktai formalumo da-1 
lykas.

Čia mes turime reikalą su i 
* paties žmoniškumo pagrin-; 

dais, su atėmimu žmonėms Į 
teisės lankyti mokyklą ir mo-! 
kytis tik todėl, kad jų odos j 
spalva tamsesnė.

Prieš šitokį piktą mes turi-i 
< rne kovoti, nepaisant Aukš

čiausiojo teismo nuospren
džio. Galėtų ir nebūti teismo 
nuosprendžio prieš segregaci-
ją mokyklose, mes vis tiek 
juk kovojome ir kovotume už 
visas, pilnas ir lygias teises 
juod veidžiams.

Nepaprastai svarbią kores
pondenciją skaičiau “N. Y. 
Tribune” (vas. 9) B. Mc 
Gurn iš Alžyro.

Pasirodo, kad rasizmas nė
ra tik mūsų pietinių valstijų 
rasistų monopolija. Prancūzai 
gali būti ir'yra tokiais piktais 

* > sutvėrimais.
McGurn rašo, kad rasinė 

segregacija prasideda su 
Prancūzijos sostine, tiesiog su 
Paryžiumi. .Jau Paryžiaus 
lėktinų stotyje europiečiai 
griežtai atskiriami nuo alžy
riečių.

Lėktuve taip pat griežtas 
atskyrimas. Tiek stotyje, tiek 
lėktuve išvietės yra atskiros.

Lėktuve europiečiai, balta
veidžiai, gauna goriausius val
gius. Jie vaišinami geriau
siais gėrimais.

Tuo tarpu- afrikiečiai, tam- 
siaspalviai keleiviai nieko ne
gauna. Jie atskirti, jiems 
nevalia maišytis su baltai
siais !

McGurn rašo, kaip jis alžy
riečių veiduose ir akyse matė 
didžiausią pasipiktinimą tokia 
padėtimi, tokiu išniekinimu ir 
pažeminimu.

Iš sykio buvo vadinamas 
blofu Sovietų pranešimas, kad 
jos teritoriją apniko amerikie
čių iš Vak. Vokietijos ir Tur
kijos paleisti balionai su ra
dijo aparatais, su paveikslams 
traukti kemeromis.

Bet dabar aišku, kad tai
buvo tiesa. Mūsų vyriausybė 
prisipažino prie tokių balionų 
paleidimo. Tik jie buvę oro
tyrinėjimo reikalais paleisti, 
į Kodėl mes turime orą ty
rinėti Tarybų Sąjungoje?

Šalčiai dar vis siaučia
daugelyje Europos šalių.; 
žuvusių skaičius jau 319

Londonas. — Šalčiai dar 
vis tebešiaučia ir net paaš- 

i trėjo eilėje Europos kraš- 
(tų. Sunkiausiai paliesta Ita- 
■ lija, kur 70 miestelių ir 
| kaimų yra sniego labai izo- 
I liuoti nuo likusio pasaulio, 
i taip, kad ten gresia bado 
pavojus. Pradėta pristatyti 
maistą helikopteriais ir 
parašiutais. Francuzijoje 

' ledas pirmu kartu dešimt
mečių bėgyje uždengė Se
nos upę. Paryžiuje dauge
lyje vietų sprogo gazo ir 

i vandens vamzdžiai ir mies
tas dažnai neturi vandens, 
elektros ir šilumos. Dauge
lis Paryžiaus benamių, ku
rie paprastai švelniomis 
žiemomis miega po tiltais 
arba prie metro stočių 
(subvių), dabar priglausti 
bažnyčiose arba policijos 
stotyse.

Nuo šalčių žuvusių skai
čius vis didėja. Vien Itali
joje apie 80 žuvo. Apskai
čiuojama, kad Vakarų Eu
ropoje jau žuvo mažiausiai

Maskva. — Vienas tary
binės Antarktikos ekspedi
cijos narys susirgo ir buvo 
operuotas — jam buvo pa- 

i šalintas apendikas. Tai pir
mas toks atsitikimas, arkti
nių ekspedicijų istorijoje.

Enugu, Nigerija. — Bri
tanijos karalienė Elizabeta 
apsilankė raupsuotųjų ko
lonijoje, kur laikoma apie 
1,000 tų ligonių. Karalienė 
tuo apsilankymu norėjo 
parodyti, kad nereikia tu
rėti didelės baimės užsi
krėsti, nes ta liga ne tokia 
apkrečianti, kaip medikai 
iki šiol manydavo.

Tikra misterija. Niekas tam 
įimtai netiki.

Ką amerikiečiai pamanytų, 
jeigu panašiais tarybiniais ba
lionais su panašiais įrengimais 
Amerikos padangės būtų pri
pildytos?

Keista: nepajėgiame susi
doroti su oru: Amerikoje, o 
susirūpinome oro reikalais 
Tarybų Sąjungoje!

“Keleivis” užgieda: “ir 
Bimba staiga užsigeidė drau
gystės tarp Maskvos ir Wash- 
ingtono.”

Kur iki šiol buvo “Keleivio” 
redaktoriai, kad nežino, jog 
Bimba ir visi laisviečiai ne da
bar ir ne staiga užsigeidė tos 
draugystės ? Pav a r t y k i t e 
Laisvę, na, kad ir paskutinių 
dešimties metų. Nuolatos, 
perdėm, sistematiškai mes sa
kėme ir kartojome: Draugys-
tė, draugiškas sugyvenimas 
tarp Jungtinių Valstijų ir Ta
rybų Sąjungos yra pagrindas
išlaikymui pasaulinės taikos. • 

Tos pačiojs nuomonės mes 
tebesilaikome ir šiandien. \

Paskutiniai pranešimai

319 žmonių. Šalčiai sunkiai 
palietė Vokietiją, Austriją, 
Belgiją, Britaniją ir kitus 
Vakarų Europos kraštus.

Iš Rytų Europos, kraštų 
pranešama, kad ten šalčiai 
dar didesni, bet apie žuvu
sius nekalbama tenykš
čiuose pranešimuose. Ma
noma, kad anų kraštu žmo
nės, labiau pripratę prie 
šalčių, yra geriau pasiren
gę juos sutikti.

Dešinieji elementai sukėlė 
riaušes Paryžiaus gatvėse
Paryžius. — Apie 400 

pro-fašistinių elementų su
sirinko prie nežinomo ka
reivio kapo miesto centre 
ir bandė laikyti mitingą 
prieš Molleto valdžią. Keli 
šimtai policininkų juos iš
vaikė, bet jie formavosi ki
tose gatvėse ir laužė tvo
ras, daužė langus, užpuldi
nėjo darbininkiškus praei
vius.

Kita grupė susirinko prie 
laikraščio “Express” re
dakcijos ir bandė įsilaužti 
vidun. Tas laikraštis yra 
Mendes-France’o organas. 
Riaušininkams nepavyko 
įsilaužti vidun, bet jie ak
menimis išdaužė visus lan
gus. Kitur riaušininkai ap
vertė automobilius, sulaikė 
susisiekimą ir nutiesė per 
gatves barikadas.

Kipriečiai nukovė du britu 
atkeršydami už nacionalistą

Nicosia. — Kipro nacio
nalistai Nicosios centre nu
šovė du britų aviacijos ka
reivius ir sužeidė trečią. 
Manoma, kad kipriečiai na
cionalistai tuomi siekė at-u 
keršyti už kipriečio jau
nuolio nukovimą. i

v C »

Arkivyskupas Makarios,: 
kuris vadovauja kipriečių- 
graikų nacionalistiniam ju
dėjimui, paskelbė, kad bri
tai nužudė jauną kiprietį 
visai nereikalingai, be jo
kios provokacijos. Jis rei
kalavo iš britų, kad jie nu- 
baustų nusikaltusį savo ka
reivį, kuris jaunuolį nušo
vė.

Taipei. — čiangininkai 
tvirtina, kad jie laikė “di
delius karinius manevrus” 
mažiukėje Quemoy saliukė- 
je prie pat Liaudies Kinijos 
kranto.

Newark, N. J. — Charles 
Nusser, Komunistų parti
jos vadovas New Jersey 
valstijoje, pranešė, kad jis 
šiais metais rinkimuose 
statys savo kandidatūrą į 
vieną valstijinę vietą.

ClevJandas. — Vietine 
Komunistų partija paskel
bė, kad keturių komunistų 
išteisinimas Smitho akto 
byloje yra didelis laimėji
mas civilinėms laisvėms ir 
demokratijai. Bet K. P. sa
ko, kad šeši, kurie buvo nu
teisti, nuteisti neteisėtai ir 
už jų laisvę kova bus tęsia
ma.

Keturi, kurie tapo ištei
sinti, nors jie neneigė, kad 
jie yra komunistai, yra F. 
Katz, E. C Greenfield, 
R. A. Campbell, J. Dou
gh er. Rasti kaltais se
kamieji: J. Brandt, Frank 
Hashmall; Martin Clansey,

Lucille Bethencourt, Geor
ge Watt ir A. Krchmarek.

Toledo, Ohio. — Sprogi
mas įvyko vidurmiesčio 
sandėlyje ir trys žmonės 
jau rasti po griuvėsiais. Bi
joma, kad atsiras daugiau 
žuvusių.

Toronto. — 2,700 žmonių 
susirinko Toronte, kad pa
sveikinti Paul Robesoną, 
kuris atvyko koncertuoti.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris perėjo 
nuodugnų egzaminavimą. 
Jis išvyko kelioms dienoms 
į Georgia, kur “vienumoje 
ir tylumoje” nuspręs, ar 
kandidatuos.

Pabalti jos k r a št a i skelbia 
amnestiją piliečiam, kurie 
nusikalto karo laikotarpy

'Vilnius. — Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos, spauda ant
ru kartu keliu savaičių bė
gyje paskelbė, kad žmonės, 
kurie gyvena nelegaliai, bi
jodami bausmių už praeito 
karo metu atliktus 
kaitimus, gali 
m on ir 'jiems 
bus. dovanoti.

Paduodami 
kaip žmonės, 
metu tarnavo 
junginiuose
listiniu banditu 
paskui apgailestavo 
nusikaltimus 
atleista, ir jie dabar dar
buojasi savo kraštų staty
bose.

Bet dar yra žmonių, sa
ko spauda, kurie, bijodami, 
kad jiems reikės atsakyti 
už savo praeities darbus-

nusi- 
išeiti viešu- 
nusikaltimai

pavyzdžiai, 
kurie karo 

naciniuose 
arba naciona- 

gaujose, 
savo

jiems buvo

dar vis tebegyvena nelega
liai, slapstosi po kitomis pa
vardėmis ir t. t.

Kaip yra žinoma, amnes
tija tokiems nusikaltėliams, 
buvo paskelbta praeitų me
tų rugsėjo 17 dieną. Nuo to 
laiko didokas skaičius ta 
amnestija jau pasinaudo
jo. Pasinaudojusieji išgavo 
pilnus vidujinius pasus ir 
bendrai turi pilnas pilieti
nes laisves, kaip ir visi ki
ti, sako spauda.

(New York “Times” 
respondentas praneeša 
Maskvos, kad Vilniuje 
einantieji laikraščiai
duoda pavyzdį vieno žmo
gaus, kuris praeityje daly
vavo nacionalistinėje gau
joje ir dabar darbuojasi 
kaip geras savo krašto pat
riotas).
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Bet Stevensonas norėtų, kad 
kova prieš rasizmą daba 
būtų paliekama nuošalyje

Miami Beach. — AFL- 
CIO pildomoji taryba, ku
ri atstovauja- penkiolika 
milijonų organizuotų darbi
ninkų, pasiuntė telegramą 
prezidentui Eisenhoweriui, 
kurioje reikalaujama, kad 
valdžia imtųsi priemonių 
prieš rasistinį terorą Ala- 
bamoje ir Mississippi’je. Po 
telegrama pasirašė AFL- 
CIO prezidentas George 
Meany.

Burgess ir McLean kalbėjosi 
su laikraštininkais Maskvoj'

Maskva. — Burges irMc- 
| Lean, du aukšti Britanijos 
i užsienio reikalų ministeri
jos pareigūnai, kurie pen- 
keri metai atgal “pranyko” 
be žinios, dabar pasirodė 
Maskvoje ii’ davė spaudos 
interviu.

Šie du britai pareiškė, 
kad netiesa, jog jie yra ta
rybiniai šnipai. Jie nenkeri 
metai atgal atvyko Tarybų 
Šąjungon, sakė jie, nes ne
galėjo sutikti su Britanijos 
pro-karine ir pro-amerikine 
politika. Jie jautė, sakė jie, 
kad geriausiai galės padėti 
taikos reikalui, gyvendami 
Tarybų Sąjungoje.

Kad Burgess ir McLean 
randasi Sovietuose, jau se
nokai buvo spėliojama, bet 
jų pasirodymas visvien su
kėlė sensaciją.

Abu sakė, kad jie turėjo 
komunistinių simpatijų dar 
būdami studentai 
bridge universitete.

Cam-

Profesionalai streikuoja už 
aukštesnes algas Izraelyje
Jeruzalė. — Izraelyje a- 

pie 8,000 profesorių strei
kuoja už aukštesnes algas. 
Streikuoja valstybei tar
naujantieji daktarai, far- 
macistai, slaugės, sveikatos 
pareigūnai, fizikai, inžinie-

Diksikratai dabar stengsis r?
paverst A. Lincolną rasistu
Montgomery, Ala. —Dik-įvoja prieš Aukščiausio teis- Tf'fJpT7’ i^-TeTio " nrofe' 

•' i • • i • j • • , • • • t i i •• i . A -tdl 11 L. v. 1Z/I dvllU UI Ulę-<mr.ni ir kiti monniai mn mitavinina hnt nn cron- ’ . - . - _ _ . 1s ikrątai ir kiti pietiniai 
rasistai,' kurie dabar susi
jungę į taip vadinamas Bal
tųjų piliečių tarybas., vis 
plačiau cituoja Lincolną. 
Cituodami išplėštus saki
nius jo raštų, atskirdami 
paragrafus nuo bendros 
prasmės, jie stengiasi įro
dyti, kad Lincolnas stovėjo 
už segregaciją.

Jie sako, kad Lincolnas 
kovojo už negrų išlaisvini
mą iš vergijos, bet jis ne
stojo už tai, kad abi rasės 
gyventų kartu. Esą, jis. no
rėjęs segregacijos, kaip tai 
dabar nori Baltųjų pilie
čių tarybos.

Lincolno vardo naudoji
mas, sako stebėtojai, turi 
tam tikrą tikslą. Baltųjų 
piliečių tarybų rasistai ko

mo nutarimus, bet jie sten- j 
giasi priduoti savo judėji-1 
mui “respektingumo” ant- 
spalvį.

Roma. — Pietinėje Itali
joje šalčiai ir sniegas labai 
apsunkino neturtingų val
stiečių gyvenimą. Dauge
lyje vietų valstiečiai suren
gė demonstracijas, reika
laudami iš valdžios duo
nos ir kitokios pagalbos.

| sionalai sako, kad jų algos 
yra žemesnės, negu indus
trinių darbininkų ir kad jie 
negali pragyventi.

Izraelio unijos streikui 
duoda moralinę paramą, 
bet aktyviai jo neremia. 
Tik dalis streikuojančių 
profesionalų patys priklau
so prie unijų.

* Bonna. — Italijos prem
jeras Segni ir Vak. Vokie
tijos kancleris Adenaueris 
susitarę steigti kuo drau
giškiausius santykius “tarp 
šių dviejų krikščioniškų 
kraštų.” Abu, Segni ir Ade
naueris, yra krikščionys 
demokratai.

I

Madridas. — Franco val
džia atleido iš tarnybos 
Madrido universiteto rek
torių ir juridinio fakulte
to galvą, nes jie nereagavo 
pakankamai griežtai į iš
stojimus prieš Franco val
džią.

Portland, Ore. — Demo 
kratų vadovaujantysis kan 
didatas į prezidentus Adlai 
Stevensonas Lincolno die
nos kalboje pasisakė už 
tai, kad rasizmo ir segrega
cijos klausimai būtų palik
ti nuošalyje. Jis sakė, kad 
segregacija gali būti pa
naikinta tik “laipsniškai, 
pamažu,” o dabartinėje 
priešrinkiminėje kampani
joje segregacijos nereikėtų 
minėti. Paliekant ta klausi
mą nuošalyje, sakė Steven
sonas, mes pasieksime 
“tautinę vienybę.”

NAACP sekretorius Wil
kins apie Stevensono pa
reiškimus atsiliepė šitaip:

“Stevensonas nori palik- • 
ti nuošalyje opiausius ir
skaudžiausius klausimus— 
apie rasinę segregaciją ir 
linčus. Jis* sako, kad tai da
roma ‘tautinės vienybės la
bui,’ bet faktinai jis tuomi 
tik gerinusi prie pietinių 
rasistų.”
A. Harrimanas reikalavo 
valdžios žygių Alabamoje
New Yorkas. — Tuo tar

pu, kai vienas demokratų 
kandidatas, Stevensonas, 
Pacifiko pakraštyje ragi
no palikti kovą prieš rasiz
mą ateičiai, kitas kandida- 
tas, Harrimanas, New Yor
ke kalbėjo kaip tik atvirkš
čiai. Harrimanas sakė, kad 
kovą prieš rasizmą negali 
būti palikta nuošalyje. Jis 
sakė, kad federalinė valdžia 
turėtų imtis žygių Alaba
moje, kur vietinis univer
sitetas pašalino pirma ir 
vienintelę negrę studentę, 
kaip to reikalavo rasisti
niai riaušininkai. Jis sakė, 
kad federalinė valdžia tu
ri įstatymišku keliu įsimai
šyti į reikalą. Jis sakė, kad 
gen. prokuroras Herbert 
Brownell padeda rasistams, 
nesiimdamas žingsnių prieš 
juos, tuo tarpu, kai jis ga
lėtų tai daryti.

( NAACP sveikino Har- 
rimano nusistatymą, bet 
nurodė, kad jis pats padė
jo rasistams, kai jėga grą- ■ 
žino i pietines valstijas iš 
ten pabėgusias rasizmo au
kas, negrus kalinius, tuo 
tarpu, kai jis galėjo jiems 
duoti prieglaudą 'New Yor-

Madridas. — Šio miesto 
universiteto studentai buvo 
suruošę gatvėse demonstra
ciją prieš fašistinę vadovy
bę, kuri kontroliuoja visos 
šalies universitetų studen
tų judėjimą.

ORAS NEW YORKE
Būkite Laisves Prietelius.
Metinė duoklė tik $25.00.
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NAUJAS TARYBŲ LIETUVOS 
VYSTYMOSI ETAPAS

Laiškas iš Vilniaus
PRAĖJUSIAIS METAIS MES, I sietuvos piliečiai, tu

rėjome kuo pasidžiaugti: minėjome Tarybų Lietuvos 
gyvavimo penkiolikos metų sukaktį; žymiai viršijome 
penkmetinį ekonomikos vystymo planą; svarbūs buvo ■ 
ir kultūrinio darbo derliai. Per pokario dešimtmetį Lie
tuva atsikūrė, atsistatė, visu ūgiu pakilo jos pramonė, 
žemės ūkis ir kultūra. Apie tai jau jūs esate informuoti.

Šį kartą aš noriu praverti langą į mūsų tėvynės arti
miausia ateitį, papasakoti apie tuos darbo uždavinius, 
kuriuos mums iškels naujasis penkmečio planas.

1956 metų pradžia tai šeštojo penkmetinio plano 
vystymo pradžia. Visos plano smulkmenos dar galutinai 
nepatvirtintos, bet svarbiausi jo uždaviniai ne tik aiš
kūs, bet ir vykdomi.

Šiame didžiuliame respublikos ūkio ir kultūros išvys
tymo plane reikšmingą vietą užima Kauno hidroelektri
nės statyba. Anapus Kauno, už Petrašiūnų užtvanka pa
kels Nemuno vandens lygį ir jo vanduo bus pakinkytas 
sukti galingas turbinas. Pigi elektros energija pradės 
plaukti i fabrikus, į miestus ir kolūkinius kaimus. Apie 
hidroelektrinę ant Nemuno, kaip žinote, buvo nemaža 
kalbų ir buržuaziniais laikais. Bet kalbos kalbomis ir 
liko.

Lietuvos vyriausybė, broliškų respublikų padedama, 
rimtai ėmė spręsti šį svarbų respublikai ūkio uždavinį 
ir per šį penkmeti jis bus galutinai išspręstas. Jau pe
reitų metų pabaigoje buvo oradėti parengiamieji darbai: 
atlikti hidrometriniai matav., buvo pradėta statyti staty
tojų gyvenvietė ir kit. Artėjant pavasariui, statybos dar
bai igys dar didesnį mastą.

Užtvenkus Nemuną, anapus Petrašiūnų susidarys di
delis vandens baseinas, o Nemuno aukštupis pasidarys 
tinkamas navigacijai visame jo ilgyje. Laivai iš Kauno

Tarybų Lietuvos valstiečiai vis labiau reiškia norų 
baigti su vienasėdiškų gyvenimu ir greičiau susitelkti i 
kolūkinius kaimus. Tarybų valdžia ir čia ateina valstie
čiams su parama.

Kiekvienas kolūkietis, kuris nori kelti savo gyvenamą 
namą kolūkinėn gyvenvietėn, gauna iš valstybės pasko
lą iki 8,000 rublių ir galės ją išmokėti per aštuonetą me
tų. Tas kolūkietis, kuris kolūkinėje gyvenvietėje statysis 
naują namą, gaus paskolos iki 15,000 rublių ir galės ją 
išsimokėti per penkioliką metų.

Lietuvoje galima pamatyti daug tokių gyvenviečių. 
Šioji naujoji statyba plėsis ir apims vis platesnes kolū
kiečių mases ir daug prisidės prie kolūkiečių gerovės, 

V months"$5’50 i jų kultūrinio lygio išaugimo. Kolūkinėje gyvenvietėje 
' lengviau bus elektrą įvesti, vaikams mokytis (mokykla 

J bus čia pat kaime), gauti medicininę pagalbą, ateiti į 
” i klubą ir skaityklą ir t. t.

Kaip matote, artimiausieji metai Tarybų Lietuvai ža- 
, da daug malonių naujenybių, kurios dar labiau pagerins 
i mūsų gimtojo krašto gyvenimą. Vien tas faktas, kad vi- 
i soje Lietuvoje įvedamas, privalomas septynmetis (o di- 
■ deliuose miestuose privalomas dešimtmetis) vaikų moky- 

kultūros augimąmas, ryškiausiai liudija apie gre 
mūsų respublikoje.

Aš išgyvenau jau nemažą metų. Prisimena ir buržua
zijos valdoma Lietuva, kai kiekvieni nauji metai, atrodė, 
vis labiau kėlė žmonių rūpestį: kaip gi gyvensim rytoj? 
Dabar tokių nuotaikų Lietuvoje nėra. Gyvenimas žengia 
pirmyn, kasmet susidaro vis geresnės gyveninio sąlygos. 
Žmonės tetrokšta tik vieno dalyko: kad būtų taika! Ta
rybų Lietuvos žmonės yra įsitikinę, kad Tarybų Sąjun
gos vyriausybės didžios pastangos sustiprinti taiką 
tarp tautų susilauks vis didesnio pasisekimo. O mes ga
lėsime triūsti kurdami geresnę, laimingesnę Lietuvą 

i broliškų tarybinių tautų šeimoje.
J. Šimkus

SKAITYTOJU BALSAI
Kas

nei

va- 
po- 
ap-

Iškilmingai buvo paminėta Ant. 
Venclovos 50 mėty sukaktis

Antano 
gimimo

kusį jaunimą, jo brolius ir se
sutes. O draugas Prūseika, 
turėdamas begaliniai jautrią 
sielą, būdamas geraširdis ir tą 
viską matydamas, negalėjo 
i viską ranka numoti ir sa
vo pilvui atsiduoti. Leonas vi
są savo žinojimą, mokslą pa
siryžo aukoti savo brolių ir 
sesių a pavietai.

štai, iš kur jo jaunutei gal
velei kilo ta auksinė mintis 
organizuoti Literatūros Drau
giją ir skleisti apšvietą tarpe 
savo tautiečių. Ilgai nelau
kęs, pasitarė su keletu kitų.

LTSfl

Chicago 111.
Ruošiasi konferencijai 
Sveturgimių gynimui

Per penkmeti yra numatyta elektrifikuoti beveik visą 
mūsų respubliką (visus jos kolūkius). Tam tikslui bus 
pastatyta keli šimtai naujų tarpkolūkinių elektrinių ir 
hidroelektrinių.

Jei buržuaziniais laikais buvo pabrėžiama, kad Lietu
va yra tik žemės ūkio kraštas, tai dabar ji tapo pramo
nės ir žemės ūkio kraštu. Pramonė ir toliau sparčiai vys
tysis Lietuvoje, svarbiausia vietinės žaliavos bazėje 
(cementas ir kitos statybinės medžiagos, lengvosios ir 
maisto pramonės gaminiai). Tarybų Lietuvoje taip pat 
sparčiai vystysis ir mašinų statybos pramonė, kuriai 
žaliavas gauname iš broliškųjų respublikų.

Bus statomos naujos ir praplečiamos esamos metalo, 
staklių, turbinų, laivų ii' elektrotechnikos pramonės. į- 
monės. Per artimiausius metus Vilniuje, Kaune ir kituo
se mūsų respublikos miestuose bus pastatytos televizijos 

' stotys, o pramonė gamins televizijos aparatus.
Vystysis respublikos chemijos pramonė. Naujai stato

mi cheminių trąšų gamybos fabrikai padės pakelti lau
kų derlingumą. Bus plečiamos stiklo, popieriaus įmo
nės, taip pat bus statomos įmonės, kurios perdirbs ža
liavą lengvosios pramonės poreikiams.

Mūsų respublikoje populiari yra įvairių audinių ir 
mezginių gamyba. Šioji gamybos šaka taip pat bus iš
plėsta naujojo penkmečio metais.

Savo produktų išleidimą padidins ir maisto pramonė, 
kuriai žaliavas tiekia'nuolatos besivystąs žemės ūkis ir 
žvejyba. Kaip žinoma, jau dabar respublika turi galingą 
žvejybos laivyną. Tarybų Lietuvos laivai išplaukia toli į 

šiaurės Atlantą gaudyti silkes bei kitą žuvį. Tuo būdu 
žvejyba mūsų respublikoje tapo svarbia liaudies ūkio ša
ka. Šimtai jaunuolių, baigę laivininku mokyklas, tampa 
puikiais laivų vadovais, gabiais žvejais.

ŽEMĖS ŪKIS
Per naująjį penkmetį' labai žymios pažangos pasieks 

Tarybų Lietuvos kolūkinis žemės ūkis. Paskutinių dve
jeto metų nepalankios oro sąlygos neigiamai veikė mūsų 

■ žemės ūkį. Daugelyje respublikos rajonų, ypač Žemaiti
joje, per didelis žemės drėgnumas kliudė gauti gerus 
derlius. To’dėl rimčiausias dėmesys bus skirtas dirvų ir 
pievų nusausinimui. Dideli dirvožemių plotai bus drenuo
jami. Respublikos žemės ūkis gaus iš broliškų respubli
kų didelį kiekį šiuolaikinių žemės ūkio mašinų,, ypač nau- 

' jų traktorių. Mašii.ų-traktorių stotys sudarys naujas 
;; traktorines brigadas kolūkiams. Tuo būdu žymiai bus 

pagerintas žemės ūkio įdirbimas. Pagerės pasėlių prie- 
; žiūra, sutrumpės derliaus nuėmimo terminai.

Liaudis sako: genys margas, o pasaulis dar margesnis. 
Taip ir su mūsų kolūkiais. Šimtai kolūkių pasiekė labai

• gerų rezultatų: jų pajamos kasmet siekia po kelis mili- 
' jonus rublių. Bet yra'dar ir atsilikėlių. Jiems vyriausy-
• be suteiks dalykišką paramą.

Vienas dalykas dabar visiems paaiškėjo: kolūkinis ū- 
kis įleido gilias šaknis lietuviškoje žemėje. Kolūkiai, augs 
ir klestės, o tuo pačiu augs mūsų kolūkiečių materialinė 
gerovė. Tam sudarytos visos sąlygos. .... __

iink L. Prūseikos raštų 
išleidimo

; Per visus 1955 metus LLD 
kuopos po visą plačią šalį su
ruošdavo vienokį ar kitokį pa- 

i rengimėlį 40 metų jubiliejui 
paminėti — tikslu pagerbti 
draugus, kurie daugiausia pa
sidarbuodavo draugijos orga- 

J nizavimui ir jos auklėjimui. 
Juk tie draugai negailėjo 
iaiko, nei energijos, neigi 
vo finansų ; nuolat šimtus 
landų pavogdavo nuo savo 
ilsio, veikė, kad tik brangi 

'svietos draugija augtų ir 
tusi.

Mes visi buvome jauni,
ki, gražūs, it tik ką nuskinti 
iš darželio bijūnai ir lelijos. 
Buvome pilni gyvumo, energi
jos; nebijo jome jokių sunkiau
sių darbųbuvome pasiryžę 
nugalėti visokias kliūtis, ke
lios kliudytų žengti pirmyn 
naujo gyvenimo painiavose. 
Mums buvo labai sunku, nes 
labai didelis nuošimtis buvo
me biedni, bemoksliai, be jo
kios apšvietos. O daug buvo 
tokių, kurie net maldaknygės 
nemokėjo skaityti. Tai tuo
met tokia mokslo ir knygų lei
dimui draugija mums buvo 
taip reikalinga, kaip ir to dar
želio bijūnams ir lelijoms ry
to rasa, vanduo.

Akylai stebėjau kolonijose 
draugijos kuopų veiklą, jubi
liejinius parengimus — orga
nizatorių pagerbimą. Bet daug 
geriausių draugijos veikliau- 

| siu darbuotojų, kaip kad ve- 
i lionis Simonas Janulis ir daug 
kitų, iki šiol nebuvo paminė
ti. Pats įžymiausias jubili
atas draugas Leonas Prūsei- 
ka retai kur buvo prisimin
tas. Tiesa, Chicagos draugai 
buvo surengę jam pagerbti 
banketėlį. Bet tai buvo dau
giau susijęs su draugijos ne
gu su jo jubiliejum. O juk 
niekas kitas, kaip tik draugas 
Leonas buvo tuo architektu ir 
vyriausiu
s u p I a n a v o b u d a v o t i 
Liausią universitetą, 
leidimui draugiją, 
šiandien po 10 
skaitlinga hariais 
Mums šiemet tik.
ka, kokios tuomet buvo jau
nuolio Leono numatančios 
miptys. Draugas atvyko Ame
rikon dar visai jaunutis, ką 
tik baigęs mokslus — sveikas, 
kupinas energijos inteligentas, 
retas iš lietuvių.
pasidairęs po 
i on i j as, akylai 
vo jaunuoliška 
tirs, nuakėtus

j draugų ir leidosi j tą didžiulį, 
svei- garbingą darbą—po visą pla

čią šalį, kur tik radosi kele
tas lietuvių šeimų, organizuo
ti draugijos kuopas. Draugas 
gerai suprato, kad po tais 
piktžolėmis apžėlusiais dirvo
nais labai derlinga dirva to
kiai draugijai augti, plūstis, 
klestėti.

1915 m.
binga LLD.
galima 
būtų 
būtu 
jos. 
kiais

nei 
iš mūs 
mūsų 
Patys

VILNIUS. — Lietuvos Vals
tybines konservatorijos salėje 
Įvyko iškilmingas minėjimas, 
skirtas įžymaus poeto ir vi
suomenės veikėjo 
Venclovos 50-tosioms
mėtinėms pažymėti. Į minėji
mą gausiai atsilankė Vilniaus 
darbo žmones, partinių, tary
binių bei visuomeninių orga
nizacijų atstovai. Minėjimo 
prezidiume — LKP CK sekre
toriai A. Sniečkus ir V. Niun
ka, LTSR Aukščiausiosios Ta- 

I rybos Prezidiumo Pirmininkas 
J. Paleckis, LTSR Ministrų 
Karybos pirmininko pavaduo
tojas K. Preikšas. į minėjimą 
atvykę svečiai — įžymus ta-^ 
i.vbinis poetas Miršo Tursun- 
zade, baltarusių rašytojų at
stovas G. Nechajus ir kiti, 
partinių, tarybinių organizaci
jų vadovai, rašytojai.

Minėjimą atidarė įžanginiu 
žodžiu LTSR Tarybinių rašy
tojų sąjungos valdybos sekre
torius E. Mieželaitis. Jis api
būdino A. Venclovą, kaip 
įžymų tarybinį poetą, įnešusį 
didelį indėlį į lietuvių litera
tūrą, i visą daugianacionalinę 

i tarybinę literatūrą, kaip ne-' 
j nuilstantį visuomeninį veikėją,

~ : aistringą kovotoją už taiką.
Lietuvos Komunistų parti

jos Centro Komiteto, 
Ministrų Tarybos ir LTSR
Aukščiausiosios Tarybos Pre-* 
zidiumo vardu sveik i n i m ą 
perskaitė LKP CK sekretorius 
Niunka.

Broliškosios Tadžikijos poe
tas Miršo Tursun-zade skaito 
TSRS Tarybinių rašytojų val
dybos prezidiumo sveikinimą 
A. Venclovai.

Baltarusių kalba karštą 
sveikinimą ir šiltus sveikatos 
ir gausaus kūrybinio derliaus 
linkėjimus jubiliatui Baltaru
sijos rašytojų vardu iš tribū
nos perduoda Grigorijus Ne-* 
chajus. Jis pažymi, kad balta
rusių skaitytojai žino ir mėgs
ta A. Venclovos kūrybą—jo 
poezijos, jo prozos knygas.

—Sveikindami Jus garbin
go jubiliejaus proga, iš visos 
širdies s p a u d ž i a m e Jūsų 
darbščią ranką. Linkime ge
ros sveikatos, ilgų kūrybingų 
metu. Linkimo ir toliau su ne
gęstančia energija sėkmingai 
dirbti tarybinės literatūros, 
liaudies, didžiojo taikos rei
kalo labui!' Linkime kovoti, 
degti, nenuirimti!—tokius svei
kinimus jubiliatui perduoda 
Lietuvos Tarybinių rašytojų 
sąjungos valdyba, kurios var
du sveikinimą perskaito A. 
Gricius.

V. Mykolaitis-Putinas savo 
sveikinimo žodyje linki jubili
atui, peržengus 50 metų ribą,

Midwest Komitetas, kuris 
rūpinasi gynimu persekiojamų 
sveturgimių veikėjų, šaukia 
konferenciją kovo 18d., taip-. f. 
gi vakare ruošia banketą 
Midwest Kotelyje, ant Madi
son ir Mamlin gatvių, prie 
Garfield Parko.

Lietuvių organizacijos yra 
raginamos siųsti delegatus.

James Keller kaltinimas, 
užsimojamas pasiųsti jį kalė- 
jiman už tai, kad neatsakinė
ju j tūlus klausimus rodo, jog 
tokis kaltinimas gali būti pa
darytas ir V. Andruliui ir L. 
Prūseikai, ar bile kuriam iš 
padėtų po taip vadinama “su
pervisory parole.”

Gynimas Kellerio, taigi, yra 
gynimas kitų deportavimui 
nuskirtų.

Prie to, būtinai reikia at
šaukti Walter-McCarran įsta
tymą, prieš kurį vis daugiau 
žmonių išstoja, bet dar nėra ; 
stipraus organizuoto spaudi
mo į Kongreso narius. Kon
ferencija stengsis mobilizuoti 
jėgas padidinimui reikalavimo 
atšaukti tą įstatymą. Jei jis 
būtų, atšauktas, atpuJtų ir ta 
parolė ir kiti persekiojimai.

Rep.
Dailės ir Dramos klubo 

atsišaukimas

vaizdingais žodžiais

in žinierium — jis 
tą pui- 

knygų 
kuri dar ir
metų gana 
ir tvirta, 

stebėtis lie

Pavažinėjęs, 
lietuviškas ko- 
tėmijo visa sa- 
energija near- 
dirvonus, kur

augo-iklestėjo tik dagiai ir us
nys. Jis matė, kaip sulenkėję 
lietuviški kunigai ir kiti išnau
dotojai mulkina ir kur link 
veda ką tik iš Lietuvos atvy-

gimė, mūsų gar- 
Dabar tiesiog nej 
įsivaizduoti, kas 
šiandien, jei ne
brangios draugi- 
būtume buvę to

pai neapšviestais, kokiais 
atvykome iš Lietuvos. Todėl 
man rodosi, kad tokios drau
gijos tvėrėją, tėvą, draugą 
Prūseiką reikia pagerbti tvir
čiau. Nes ta draugija, ku
rią jis sutverė, išaugo i 
milžiną. Už tad visi, kaip 
vienas, draugijos nariai turė
tų pasistengti jos organizato
riui, tvėrėjui, nors ant senat

vės bent kiek atlyginti, 
riti mintyje išleidimą jo 
tų rinkinio knygoje1.

Jų jis per pastaruosius ke
turis desėtkus metų yra para
šęs nemažai. Kai kurie iki 
šidl tebestovi gal gerokai api
peliję ant lentynų.- O kad 
tuos jo raštus surankiojus, kad laukos masiniai, 
ir ne visus, tai būtų nemaža; būtų didelė 
knyga. Juos surankioti, su
dėstyti ir suredaguoti — ne 
vienos dienos darbas. ( 
kio didelio darbo niekas 
nepajėgtų atlikti, kaip 
pats jų autorius.
Tai būtų didelis įnašas 

tiktai Amerikos, bet ir į 
tuvos literatūros lobyną, 
kia knyga dar daugiau' 
branginama Tarybų Lietuvos 
žmonių (kaip tikra Amerikos 
lietuvių enciklopedija). Lais
vėje (už sausio 31 d.) vie
nas draugas rašė, kad L. Prū
seiką reikėtų nors metams 
paliuosuoti nuo redakcijos 
darbo, kad jis galėtų dirbti 
vien tik savo raštų surankio- 
jimui ir suaedagavimui. Tik 
tas draugas nepasakė, kokiu 
būdu tam sąlygas būtų gali
ma padaryti.

Man rodosi, tuo turėtų pa
sirūpinti pats draugijos cen-

Tu-

it itas
tik

1 ne
Lie-
To-

būtų

tras. Pasitaręs su kuopomis 
ir draugais, turėtų steigti Prū- 
seikos raštų išleidimui fondą-, 
ir nuo parengimų dalį pelno 
paskirti į tą fondą, iš kurio bū
tų galima Leonui mokėti kad 
ir kuklią algelę, iš kurios au
torius be vargo galėtų pragy
venti metus arba iki to laiko, 
pakol jo raštai bus sutvarky
ti. Jei į tą fondą ir neplauks 

bet visvien
pagalba draugi-

tai yra kitas bū- 
fondui sudaryti, 

metus galėtų ne-

jai.
O jei ne, 

d as tokiam 
LLD vienus
išleisti knygos; jei būtų ma
ža, tai ir žurnalo šviesos. O 
tuos pinigus paskirti į minėtą 
fondą autoriaus algelei išmo
kėti. Tik tokiu būdu1 LLD ir 
mes visi jos nariai atsimokė-. 
tume, atsilygintume draugui 
Prūseikai už jo rūpestingą 
darbą per daugelį metų, ų:: 
kilnias mintis, už rūpinimąsi 
suorganizuoti literatūros kny
gų leidimo draugiją, kuri jau 
yra išleidusi sul kaupu šešis 
desėtkus. Didelė garbė pri
klauso Leonui Prūseikai ir jo 
padėjėjams iniciatoriams už 
tokios draugijos suorganizavi
mą, iš kurios pasisėmėme ži
nojimo, apšvietos, kas tik no
rėjome.

Susninkų Jurgis

ir toliau visada būti jaunam, 
energingam, kūrybingam, dar
buotis liaudies šviesiai atei
čiai.

A. Venclovos kūrybinio dar
bo ir kelio draugai T. Tilvy
tis, K. Korsakas, apibūdinę 
jubiliato nueitą kūrybos ir 
gyvenimo kelią, jo didelį in
dėlį į lietuvių literatūrą, į vi
sos daugianacionalinės tarybi
nės literatūros vystymąsi, šil
tais žodžiais palinki jubiliatui 
tolesnės sėkmės kūryboje ir 
gyvenime.

Jaunųjų respublikos rašyto
jų vardu žodį tarė poetas 
Justas Marcinkevičius. Jubili
atas tėviškai rūpinasi jaunąja 
literatūros darbuotojų karta. 
Iš jo kūrybos ir gyvenimo pa
vyzdžio jaunieji mokosi, koks 
turi būti tarybinis rašytojas.

Jubiliatą sveikina dešimtys 
įvairių kūrybinių organizaci
jų, mokslo įstaigų, mokyklų 
atstovų.

Jubliiato vardu buvo atsiųs
ta daug sveikinimo telegramų 
ir laišku iš įvairių respublikos, 
plačiosios tėvynės vietų, iš 
užsienio šalių. A. Venclovos 
vardas, jo kūryba, jo energin
ga visuomeninė veikla plačiai 
žinoma Tarybų Sąjungoje ir 
už jos ribų.

Iš tribūnos skaitomos gautos 
telegramos ir laiškai. Jubilia
tą sveikina iš Anykščių mūsų 
literatūros klasikas A. Vie- 
nuolis-žukauskas.

Kaip mylimą draugą, didelį 
poetą ir žmogų karštais, po
etiškai
sveikina savo laišku nuoširdus 
lietuvių 
Nikolajus Tichonovas.

Skaitoma iš Rygos gauta 
Vilio Lacio sveikinimo tele
grama.

A. Venclovos, kaip įžymaus 
poeto ir visuomenės veikėjo, 
įvairiapusišką kūrybą aukštai 
vertina Tarybų Lietuvos dar
bo žmones: darbininkai, kol
ūkiečiai, moksleiviai, inteli
gentija. Jų jausmai, jų meilė 
poetui pasireiškė taip pat ir 
gausiose sveikinimo telegra
mose. Jas atsiuntė poeto gim
tinės—Kalvarijos rajono Liu
bavo apylinkės ir Malenkovo 
vardo kolūkio darbo žmonės, 
“Kauno audinių” darbininkai, 
inžinierinis-techninis persona
las, Kauno Komjaunimo varJ 
do vidurinės mokyklos moks
leiviai, pedagogai IV kt.

Pranešama, kad gautos te
legramos nuo Kirgizijos, Ar
mėnijos, Latvijos, Leningrado, 
Ukrainos, Gruzijos, Estijos, 
Tadžikijos, Baku, Uzbekijos, 
Kazachstano ir kitų respubli
kų bei miestų rašytojų kolek
tyvų ir kt. A. Venclovą svei
kina tarybiniai rašytojai, įvai
rių broliškųjų tarybinių tau
tu literatūrų atstovai: K. Si
monovas, K. Fedinas, S. Mar- 
šakas, P. Brovka, F. Gladko
vas, S. ščipačiovas, V. Vasi- 
levskaja ir A. Korneičiukas. 
M. BaŽanas, S. Michalkovas, 
A. Isaakianas, Gulija, M. Tan
kas, Aibekas, Janis Sudrab- 
kalnis, M. Rylsk is, S. CikovA- 
ni, A. Sakse, A. Graši, V. 
Luks, Prokofjevas, Antokols
kis ir kiti.

Plojimais susirinkusieji su
tinka telegramą iš didžiosios 
Kinijos sostinės Pekino nuo 
lietuvių literatūros bičiulio ir 
lietuvių rašytojų kūrinių ver
tėjo Ge Bao-ciuanio. 
jorko A. Venclovą 
pažangus Aemtikos
rašytojas Rojus Mizara.

Jubiliatas gausiai apdova
notas gėlėmis ir įvairiomis do
vanomis.

Minėjimo pabaigoje atsako
mąjį žodį tarė A. Venclova.

Jubiliatas dėkoja visiems jį 
sveikinusiems ir užtikrina, jog 
jis atiduos visas jėgas, visus 
savo sugebėjimus mylimai 
liaudžiai. Savo žodį A. Venc
lova baigia eilėraščio keturei
liu apie liaudį, apie savo ry
šius su motina-liaudimi.

Minėjimo pabaigoje buvo 
suruoštas koncertas. T.

literatūros bičiulis

jau dveji metai sukako, kai 
Chicagos progresyviai lietu
viai nupirko Mildos Teatro 
pastatą. Per tą laiką padarys 
ta daug progreso, 
atremontuotas 
puoštas.

Bet galutinas 
siektas tiktai
Kultūros ir Dramos klubas iš
augs iki 1,000 narių ir visos 
skolos bus atmokėtos.

Pastatas' • 
ir gražiai iš->

tikslas bus at- • 
tada, kuomet

or-

1 le
di

daugiausia meno 
ir net 4 didžiu- 

Kelios grupės av

Iš Niu- 
sveikina 
lietuvių

Siekdami pasibrėžto tikslo/ 
mes dabar skelbiame vąjų del 
naujų narių gavimo. Vieny
bėje galybė. Vieninkimės vi
si progresyviai lietuviai. Įsi
rašykime Į Dailės ir Dramos 
klubą. Stokime ne kaip sve
čiai ir viešnios, o kaip savi- , 
ninkai po kultūros centro pa
stogę. Po savo pastoge ir jaus- 
kimės kaip namie—pilnai pa
tenkintais.

įsteigimas ir išlakymas to
kio gražaus ir didelio kultūros 
centro, kokiu dabar yra Mil
dos teatras, tai ne vieno ir ne 
kelių žmonių reikalas, bet v^-'jr 
sų. Chicagos ir apylinkių žmn-' 
nių reikalas, lygiai kaip ir 
ganizacijų reikalas.

Chicagoje yra daugiau 
tuvių negu Kaune. Tai
džiausią 1 i e t u v i ų kolonija 
Amerikoje.

čia yra 
organizacijų 
liai chorai,
tistų-lvaidintoju ir dairg LLD 
ir LDS kuopų, čia yra dau- 
giausia Vilnies skaitytoji) ir ’ 
kitokių organizacijų narių.

Kaip būtų malonu ir gra
žu, jeigu visi progresyviai 
lietuviai be agitacijas patys 
suprastų, kokią svai’bią rolę 
lošia Chicagos Kultūros Cen
tras ir su $100 ar daugiau pri
sidėtų išlaikymui Mildos tea
tro, įstojant į Dailės ir Dra-? 
mos klubą. ♦

$100 nėra taip jau didelė 
suma pinigų, bet 1,000 narių 
po $100 padarytų $100,00'0. 4

Už tą sumą mes išpuoštame 
dar gražiau Chicagos progre
syvių lietuvių kultūros cen
trą negu parapijonaT~T>3ržhy- 
čią.‘ Be to, būtų atmokėtos^, 
visos skolos ir mūsų galutinas ‘ 
tikslas būtų atsiektas!

Todėl dar kartą kviečiame 
jus, mielas broli lietuvise- j 
šute lietuvaite!
pagalvok ir į Dailės i 
mos klubą stok!

širdingai jus kviečia Dailės 
ir Dramos klubo

Direkcija ir valdyba
.. .... ■ ,. .„»» i ,, ,

Apsyarstykr
ra
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Kafanas-angliakasiii miestas
Rašo A. J.

pramkombinatas . . Vienas 
puikus bruožas charakteri
zuoja miesto įmones: visos 
jos sparčiai auga, didina 
produkcijos išleidimą.

Kelione oru į Chicagą
turėjome išlėkti

visas 
“Ar- 
sako

Armėnijoje kalnuose yra 
daug gražių kelių, gerai su
tvarkytų, išasfaltuotų. Ge
ras kelias ir nuo Gorio iki 
Kafano. Jis driekiasi tarp 
tankių miškų ir čia vin
giuodamas leidžiasi vieną 
ar du kilometrus žemyn 
siautingo kalnų upelio link, 
čia vėl eina į viršų, taip 
aukštai virš visų aplinkinių 
kalnų, kad gali pamatyti ir 
Gorį, ir Kafaną.

. . . Dangus jau 
žvaigždėmis nusėtas, 
te jam prie Kafano,”
šoferis, staigiai pasukda
mas vairą. Tačiau jokių po
žymių, kad artinamės prie 
pramonės miesto, 
matyti, 
kalnai, 
Pūtė vėsus vėjelis.

Ir staiga pro tankmę su
žibo elektros žiburiai — de
šimtys, šimtai. Pasigirdo 
skardi pionierių daina. Ne
trukus mes pravažiavome 
pro pionierių stovyklos pa
lapines ir kalnakasių poil
sio namų korpusus. Kelias 
nusileido žemyn, ir dar po 
kokio pusvalandžio mes iš- 

* vydome didžiulę lomą, ku
rioje gausiai švietė žibu
riai.

nebuvo 
Aplinkui stiepėsi 
apaugę miškais.

Kaip daug kontrastų ši
tame mieste! Pavasarį, kai 
jau kaitriai šildo saulė, vos 
keli kilometrai nuo čia 

^-blyksi savo sniego danga 
kalnų viršūnės. Takais, 
trumpais keliais kolūkiečiai 
ant asilų veža į naują Ka
fano turgų daržovių, vai
sių, sūrio, medaus, mėsos, 
pieno. . . O išasfaltuotomis 
gatvėmis važiuoja komfor- 

‘ tabilūs autobusai, lengvo
sios automašinos, taksi. . .

Kafane pastatyta daug 
gražių gyvenamųjų namų 
su patogiais šviesiais bu- 

i atšlaitėse, 
kaip liūdnas praeities at
minimas, žioji niūrūs ur
vai, kuriuose kadaise gy
veno kalnakasių šeimos.

Daug tragiško yra Kafa
no kalnakasių praeityje. 
Nepakeliamas darbas vi
siškai nukamuodavo žmo- 

znes. Rėpliodami tvankiais, 
’ ^drėgnais ir tamsiais kasyk

lų koridoriais, jie griauda
vo uolieną ir patys temp
davo ją lauk. Didelis buvo 
jų tarpe mirtingumas. Dar 
jaunystėje daugelis tapda
vo luošiais. . .

Kafanas — kalnakasių 
miestas. Ne mažiau kaip 
60 procentų jo gyventojų— 
tai gręžėjai, sprogdintojai, 
ramstytojai, vagonėlių ri- 
tintojai, signalininkai, flo- 
tatoriai — įvairiausiu kal
nakasybos profesijų atsto
vai. Apie Kafaną nepapasa
kosi, neįsigilindamas į gau
sių rūdynų ir gamyklų gy
venimą. Žinoma, labai daug 

L iš šio miesto gyventojų nie- 
I kad nėra buvę i-ūdos kirta-
* vietėse. Jie turi savų visuo

meninių pareigų. Tačiau ir 
medicinos darbuotojai, sau
gantys

Mjčatą, ir 
kantys 
ir statybininkai, ir 
porto, visuomeninės mity
bos, miesto įstaigų darbuo- 

► tojai, ir daugelis, daugelis 
kitų Kafano gyventojų vie
naip ar kitaip sprendžia su 
kalnakasiais bendrą užda
vinį — išgauti tėvynei kuo 
daugiau vario.

Kafane yra nemaža ir 
tokių pramonės objektų, 
kurie neįeina į rūdynų val- 

, dybos sistemą. Čia yra kon-
* servų fabrikas, baldų fab- 

rikas, mėsos kombinatas,

Jau tūlą laiką Juozas, ra- anksti rytą 
še man, kad jo sveikata ne namo į New Yorką. Neleng- 
geriausia. Pastaruoju laiku i va buvo su broliu atsisveikin- 
gavau pranešimą, kad rimtai ti: labai gailėjosi jo, širdyje 
serga, randasi Wesely M. Hos
pital. Nutariau skubiausiai jį 
aplankyti.

Susitariau su broliu Kaziu. 
Sausio 28-os rytą nuvykom į 
LaGuardia Field ir North 
American linijos keturių mo
torų lėktuvu 
Chicagos.

Tai buvo 
kia kelionė, 
besu orlaivis 
greitumu, 
matosi fantastiški 
balti debesys, 
mūsų žemelę, ant kurios žmo
nės varžosi, kovoja už būklę. 
Ekstazas apgalėjo mano jaus
mus ir visą kelionę mirkau 
kylančiose svajonėse apie sun
kias gyvenimo problemas.

Orlaivis per tris valandas 
pasiekė Chicagą. New Yorką i 
palikom saulėtą rytą, o Chica
go j e lijo lietais. I

Aerodrome mus pasitiko • 
brolio duktė B. Dargis, parsi
vežė pas save.

Dėl Juozo ligos radome la
bai nuliūdusius jo moterį E. 
Klastauskienę, taipgi dukteris 
ir žentus B. B. Dargius ir. 
Calderius, taipgi jų vaikus, i

Kiek užkandę pietų, skubiai 
vykome į ligoninę pamatyti 
sergantį brolį. Tai buvo skau
dus momentas. Tiesa, Juo
zas sunkiai serga. Tačiau su 
juo pasisveikinę pasidalinę ži
niomis, pastebėjome, kad jis 
kareiviškai laikosi discipli
nos, pasiryžęs pasveikti. !

Ten būnant per tris dienas, 1 
apart lankymo 
pamatyti ir tą 
miestą Chicagą. 
Vilnies

išskridom link

mano pirma te
pakilus virš de- 

lekia aitvaro 
Pažvelgus žemyn 

garbanoti 
kurie slegia

su patogiais
L • tais. 0 kalnų

I.T 1 llH /"I f*

kalnakasių svei-
pedagogai, mo
jų vaikus,

trans-

Visos rūdynų įmonės da
bar aprūpintos turtinga 
technika. Kapitaliniais ka
syklų koridoriais eina elek
triniai traukiniai, kurie 
nuveža rūdą į flotacijos 
fabriką. Gręžėjai yra aprū
pinti tobulais perforato
riais, kurie veikia didelio 
spaudimo dėka; galingi 
kompresoriai grynina rū
dos kirtimo vietose orą. Ne 
mazuto spinksulgmis, kaip 
kad senovėje, apšviečiami 
dabar kasyklų koridoriai, o 
ryškiais elektros žiburiais. 
Ne maišuose, “tuluchuose,” 
išnešamas dabar iš kasyk
los požeminis vanduo. Jį iš
pumpuoja siurbliai.

Keliadešimt kilometrų 
tyso ja Kafano rūdynų ko
ridoriai. Ir dieną naktį čia 
verda darbas.

Daugelio Kafano kalna
kasių vardus galima išvysti 
miesto laikraščio puslapiuo
se, vitrinose, puošiančiose 
centrines miesto gatves ir 
darbininkų klubų foję, gar
bės lentose. Jų tarpe — rū
dyno ”7—10” gręžėjas, Ar
mėnijos TSR Aukščiausios 
Tarybos deputatas J. Gri- 
gorianas, kapitalinės ka
syklos vagonėlių ritintojas 
H. Tangijanas, rūdyno 
“5—6” ramsty to j as G. Ge- 
vorkianas ir šimtai kitų.

Apie Kafano kalnakasių 
darbo šlovę galima spręsti 
ir iš to, kad labai daug dar
bininkų čia yra apdovanoti 
Tarybų Sąjungos ordinais 
ir medaliais.

Kafaniečiai myli
miestą. Jie mėgsta išeiti 
pasivaikščioti plačiąja Och- 
čės upės krantine, pasėdė
ti skveruose, miesto sode. 
Jie su pasitenkinimu pažy- 
audringą savo miesto augi
mą, kalba apie dideles jo 
statybos perspektyvas.

O Kafanas iš tikrųjų ge
rai statosi. Pastaruoju me
tu atiduota naudoti dešim
tys daugiabučių gyvena
mųjų namų, išasfaltuota 
daugelis gatvių, nutiestas ’ 
tiltas per Ochčę, pastatytas ; 
naujas mėsos kombinato ce
chas, nauji konservų fab
riko cechai, turgavietė, va-1 užlaidų 
saros kinoteatras, • 
nes mokyklos 
daug kas kita.

Keleriopai daugiau bus 
pastatyta artimiausioje a- 
teityje. Jau pradėti mies
to stadiono statybos dar
bai. Statoma geležinkelio 
stotis. Mieste vykdomi di
deli kanalizacijos įrengimo i 
ir kelių tiesybos darbai. 
Auga naujo baldų fabriko 
korpusai. . . Dar gražesnė 
pasidarys neseniai atsira
dusi Tumaniano gatvė. 
Naujas prospektas sujungs 
ją su krantine. Numatyta 
pastatyti Ryšių namus, a- 
lauš daryklą, kepyklą, gy- 
venamąjį namą Kafano ma- 
šinų-traktorių stočiai.

Šiemet, palyginti su pe
reitais metais, beveik dvi
gubai padidėjo rūdynų val
dybos asignavimai kultūri- 
nei-buitinei statybai.

Kafanas .— miestas, ku
riame kaip viena šeima gy
vena ir dirba daugybės 
tautybių žmonės. Čia vęikia 
armėnų, rusų ir azerbai
džaniečių vidurinės mokyk
los. Darbininkų klubuose 
yra. dideli saviveiklos ko
lektyvai, kuriuose aktyviai 
dalyvauja armėnai ir uk-

brolio, teko • 
milžinišką

R. Šiliukas, 
korespondencijų ra

šytojas, ir Jonas Slančauskas 
mus pakvietė pamatyti Vil
nies redakciją, pasimatyti su 
vilniečiais. Ton susitikome ad
ministratorių Pauliuką ir jo 
gerąją pusę—sekretorę. Su- 

’ sitikom Joniką, Mažeiką, Prū- 
susitikom 
darbinin- 
Pasikal- 
kompli-

seiką. Spaustuvėje 
visą eilę spaustuvės 
kų. Dirba įkaitę, 
bėjom, apsidalinom
mentais su visais, ypač su Jo- , 
kubka.

Apleidę Vilnį, užėjome Mil
dos namą pamatyti. Vos įėjus 
i klubą sutikom būrį draugų. | 
Greit su jais apsipažinome, I 
ypač su) G. K. Budriu, namo 
vyriausiu vedėju — “bosu.” , 
Jis greitai mus

; rodė visą namą 
jos sceneriją.

. scenos i 
( nupieštas 
1 aiškino,

apvedė, ap- 
teatro salę, 

Išdemonstravo 
uždangas, meniškai 
; Mockapetrio. Jis 

kad 4 iš tų gražių 
aukotos chorų bei 

vidurį- draugijų, užmokant Mockape- 
patalpa ir trini už darbą.

pabrėžė, 
daug 
mes, 
gar- 
jam,

Budrys skubiai 
kad jiems dar reikia 
talkos. Kvietė, kad ir 
rytiečiai, įstotume į jų 
bęs sąrašą. Tikrinau 
kad pasirūpinsime.

Mūsų draugai Slančauskas 
ir šiliukas savu auto parsive
žė mus visus pas save, kur 
d. Slančauskienė jau labai 
laukė mūsų su skania vakarie-* 
ne. Ten. radom Joną Amans- 
ką, joniškietį. Veik penkias
dešimt metų buvome nesima
tę. Tai mano jaunystes die
nų buvęs draugas.

Buvo malonu su jais visais 
nors trumpai pasikalbėti.

Tą vakarą nuvažiavome į 
ligoninę pas brolį Juozą, at
sisveikinti, nes ant r a d i e n į
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rainiečiai, rusai ir azerbai
džaniečiai, baltarusiai ir 
gruzinai. . . Pas Kafano 
kalnakasius dažnai atva
žiuoja geriausių Jerevano 
teatrų kolektyvai, respubli
kos mokslininkai ir litera
tai.

Nedidelis yra šis miestas. 
Bet jame vaizdžiai pasireiš
kia visi puikieji tarybinio, 
miesto požymiai. Čia yra 
didelė ir audringai auganti 
pramonė, daug mokslo į- 
staigų. . .

verkiau. Taip pat liūdnai at
sisveikinome su apsiverkusia 
broliene ir jų vaikais.

Pas Julių ir Jonų Calde- 
rius pernakvojus, rytų jie nu
vežė lėktuvų stotin ir paly
dėjo. Lėktuvas vėl pakilo į 
padangę ir po dviejų, su virš 
valandų jau vėl buvome Ne,w 
Yorke.

Visiems giminėms ir priete- 
liams esu dėkingas už jūsų 
širdingą atsinešimų link ma
nęs 
ga.

mūsų pobūvyje po Chica
P. iKJastauskas

iš Lietuvos

lektyvąs. Plytų gamintojai žy
miai pagerino išleidžiamosios 
produkcijos kokybę, 12 pro
centų sumažino plytų savikai
ną.

Didžiulį vaidmenį plytų ko
kybės gerinimui turėjo plačiai 
taikoma novatoriaus Pavelo 
Duvanovo plytų, deginimo 
technologija. Gerai priešaki
nį metodą įsisavino darbo pir
mūnai—plytų degikai J. Gra-: 
žys, J. Surgailis, P. Balčiūnas. • 
Jie nuo kiekvieno kubinio me- ; 
iro krosnies degimo kanalo | 
nuima po 2,000-2,100 plytų.

Aukštus gamybinius rodi
klius pasiekia ir plytų for
muotojai. Formuotojų brigą- ; 
d a, kuriai vadovauja prityręs 
meistras J. Didžgalvis, šių , 
metų sezono plytų formavimo i 
planą viršijo pusantro karto, i

S. Vinciūnas ;

Amatininkai, pajieskodamiPlytųy gamintojų laimėjimai
ANYKŠČIAI.—šauniais ga-1 darbų, praneškite per Laisvę 

mybiniais laimėjimais pasižy- ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
mėjo Anykščių plytinės ko- paskelbimą žema. "

Newark, N. J 39-tas Metinis

Banketas ir Koncertas

Duonos Neprašo
l)W
’"HUH

Daug naudingų patarimų apie sveikatų, nurodymai kaij 
gelbėtis pasireiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip ja> 
pažinti ir būdai jų prašalinimui. Parašė Dr. J. J. Kaš 
kiančius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuolaidos)

Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekart, 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 368. kaina $1.50, DABA P 
TIK $1.00.

Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiu 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigų* 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasod- 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00

Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgijimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Marker’&. T'n 'g'i 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

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

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

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio viam kn g1 e t n ū • 
šis žodynas. Rašyboje ar gy*.o žodžio kalb<\e jam<* 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytoj is jūsų namuose. 
KAINA $5.50.

ŠLIUPTARNIAI

KNYGOS APIE SVEIKATA

Sveikatos Šaltinis
kaina

Richmond Hill, N. Y

poezija 
jo gy-<

• Paramai Rusų progresyvlo dienraščio

Russki Golos
Rengia laikraščio Russki Golo<s skaitytojai

Sekmad.. Vasario 26 Feb
UKRAINIAN HOME

59 Beacon St., Newark, N. J.

Nuoširdžiai kviečiame į savo banketą lietuvius. At
eikite pamatyti gražios programos ir pasinaudoti 

kitais malonumais.

Įvyks sekmadieni, 1:30 vai. popiet -
Išanksto įsigykite bilietus, kaina $3.50.

' Bilietai gaunami 57 Beacon St. Matykite H. Pilutik.

SVARBIOS KNYGOS
Dabar Parduodamos Numažintomis Kainomis

Kas Skaito ir Rašo

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

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

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
! I • •

Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1

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

Prisikėlusi Lietuva
Parašė Antanas Bimba, kai po karo aplankė Lietuvą, 
čia rasite labai daug svarbių dalykų, kurie jums bus 
įdomūs. Puslapių 224; kaina $1.0. DABAR TIK 75c.

Žmogus ii4 Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. j. J. KaškiauČiaus jaudinanti 
ir trumpa autoriaus biografija. Susipažinkite su 
venimu, mokslu ir literatūrine kūryba. 256 puslapių, 
DABAR TIK 75c.

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

USNYNE — Istorija Poezijoje
Moderninė Lietuvos istorija, gyVai ir jaudinančiai ap
rašyta poezijoje. Naudingas ir puikus pasiskaitymas. 
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.

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisvė? 
knygyne. Kartu su užsakymais prašome prisiusi’ 

ir pinigus

Gaunamos Laisvės Knygyne
110-12 Atlantic Avė



Waterbury, Conn
PADĖKA

Nesitikėjome, kad kas mus 
taip labai užjaustų, taip la-* 
bai gerbtų, kaip buvome pa
gerbti 
gerų, 
draugų 
šio 21

Ne

ir atjausti per mūsų 
darbščių draugių ir 
surengtą pažmoni sau-

vien svečiai, viešnios 
skaitlingai susirinko iš vietos 

kitų netaip tolimų mies- 
Bet buvo tokių, 

atsiminė iš labai 
r iš Kalifornijos

kurie 
toli,— 
\ alsti-

užlieji-

ir iš 
tų. 
mus 
net 
jos.

Nors nuo vandens 
mo vasarą labai n u kentėjome, 
bet šiaip taip atsikūrėme, o 
atsikūrėme, kad geri draugai 
tada ir dabar nuoširdžiai mus 
atjautė.

Iš gilumos širdies mes dė
kojame visiems už sudarymą 
tokios ryškios mūs atjautai 
parės. Rodos, lengviau daro
si, kuomet žmonės atjaučia, 
lengviau visi vargai užmiršti.

M. ir J. Strižauskai

Lowell, Mass

NewWto*^8K^fe?lnlofMB9BBB M TEATRUOSE NEW YORK
Copland© ir Gershwin© 
muzikos vakaras

LDS banketas 
svarbiam tikslui

Reikia darbuotis, 
kad sustiprinti 
lietuvišką judėjimą pas mus

Tiesa, čia gyvuoja net du 
lietuviški klubai: Liet. Didž. 
Kunigaikšč. Vytauto Klubas ir 
Lietuvių Piliečių Socialis Klu
bas. Ir Į juos daugiausia lie
tuvių sueina. Tačiau- tai biz
nio reikalas. J juos žmonės 
užeina daugiausia tikslu, kad 
pasimatyti su kitais, kad bis
kį išsigerti ir tokiu būdu kiek 
pasilinksminti. Viskas gerai 
ir galima.

Galima viskuo pasinaudoti, 
kas yra šioje ašarų pakalnėje. 
Tik nieko nepadauginti; vis
kame turi būti saikas.

Čia man norisi priminti vie
nas dalykas, būtent, kuomet 
žmogus sulaukia gilesnės se
natvės, tai kiti jo klausia: 
kaip tu gyveni, kad sulaukei 
tokio seno amžiaus? Į tokius! 
klausimus senieji žmonės Įvai
riai 
ir. kitokius patarimus bei for
mulas, kad ilgiau gyventi. Ne 
visiems tos formules atitinka.

Bet pilietis Robert Johnson, 
Andalusia, Ill., kuomet jis 
šventė savo šimtąjį gimtadienį 
šių metų sausio 28, tai šitaip 
atsakė tiems žingeiduoliams: 
Aš vartojau viską savo ilga
me gyvenime. Valgiau, ką 
turėjau: vartojau biskį alaus 
ir biskį snapso, bet aš niekad 
nebandžiau išgerti visą alų 
ir visą šnapsą.

Galgi ir buvo tvarkingas 
saikas to šimtmečio jaunikaiJ 
čio. Bet yra žmonių, kurie 
mano, jog reikia gerti tiek, 
kiek yra bačkoj. Na, ką gi 
darysi, išsigėrimų užeigose 
taip jau nekuriu Įprasta.

Ir negalima tikėtis, kad klu
bai rūpintųsi palaikymu kul
tūrinės veiklos. Tik ant tiek, 
kiek biznis reikalauja, 
klubai gyvuoja savo eiga.

Gi kitos organizacijos pri
valo rūpintis lietuviška kultū
rine veikla. Kalbant šiuo 
klausimu, mes kaip tik ir tu
rime Lietuvių Literatūros 
Draugiją, kuri geriausia rū
pinasi apšvietos reikalais. Jos 
44-ia kuopa gražiai 
mūsų kolonijoj.

Tik reikia mums 
geriau darbuotis ir 
lietuvišką kultūrinį judėjimą. 
Kada mes Įsitikinsime, jog 
kuopų susirinkimai yra aukš
čiausiu ir savrbiausiu dalyku 
bei ramsčiu pakėlimui geres
nes veiklos bile mieste, tada 
mes galėsime turėti gražius 
parengimus, kaip ir kitos vei
klesnės kolonijos. Mes turime 
gerus kaimynus, kurie mums 
dažnai 
ranką, 
priimti 
kuomet

Štai vasario 5 dieną suėjo 
Ireli LLD kuopos nariai ir 
lis valdybos, turėjo gerą 
sitarimą. Nutarė šaukti
dėsnį LLD 44-bs kuopos 
sirinkimą kovo men. 
dieną. Susirinkimas turės

LDS 13 kuopos banketas 
šiais metais ruošiamas labai 
svarbiam tikslui.

šių motų liepos 9, 10 ir 11 
dienomis Įvyksta LDS Seimas, 
Į kurį kuopa ruošiasi pasiųsti 
delegatus. Kadangi Seimas 
Įvyks Worcester, Mass., tai 
delegatams pasidarys kelionės 
lėšų ir kitų išlaidų. O kuo
pa nedaug savo ižde turi pi
nigų.

Tad labai svarbu, kad šis 
banketas būtų visapusiai sėk
mingas, kad nuo jo liktų ke
letas desėtkų dolerių pelno. 
O tas pelnas bus naudingai 
sunaudotas.

Visi kuopos nariai turėtų 
tai Įsitėmyti ir šiame banke
te dalyvauti. Nors vieną sy
ki Į metus visi turėtume su
sieiti ir gražiai pasilinksminti 
ir pasisotint.

Banketas, kap žinote, Įvyks
ta ši šeštadienį, vasario 18, 
Liberty Auditorijoje, Rich-* 
mond Hill, N. Y. Prasidės 7 
vai. vakare. Įžanga $2.50.

LDS 13 kuopos valdyba vi
sus ir visas, kviečia dalyvauti.

Kuopos narys

Drąsi maža pilietė
Jaunutė, bet pilna pagirti

nos pilietinės drąsos Astori- 
jos gyventoja Diane Shaw, 12 
metų, parašė miestinei švie
timo tarybai laišką. Jame ji 
’šdėsto, kaip sunkiai jos kla
sėje matematikos mokytojas 
turi darbuotis. Baigdama ji 
sako: “Būtų gražu, kad jis 
gautų porą ai" trejetą dolerių 
algos priedo.”

atsako — turinti tokius laikui.

Lai

gyvuoja

visiems 
stiprinti

paduoda draugišką 
tik reikia mokėti ją 
ir karštai paspausti, 
ji mums paduodama.

da- 
pa- 
di- 
su- 
4-ą 
bū-

tinai prasidėti 6 vai. vakare. 
Todėl LLD nariai tuo laiku 
būkite jau svetainėj, kad nėr 
reikėtų atidėlioti vėlesniam

Klubo patalpos yra 
gana jaukios pabuvoti kad ir 
anksčiau pribuvus.

Pats susirinkimas turės svar
bius klausimus spręti; reikia, 
kad visi nariai susirinktų ir 
dalyvautų apkalbėjimuose.
Sumažėjo Laisvės 
skaitytojų skaičius

Kuomet mirtis išplėšė iš mū- 
i sų tarpo vieną skaitytoją — 
Stasį Paulenką, tai tuomi pas 
mus sumažėjo ir Laisvės skai
tytojų kiekis. Reikia veikti 
visiems, kad gauti naujų skai
tytojų, arba nors vieną, k a d 
užpildyti tą spragą. Jei rim
tai apkalbėsime, tai ir šį 
klausimą išrišime. Visuomet 

| yra išeitis. Ko negali padary
ti vienas, tai galima būtų at
likti kolektyviai. Tik mums 
reikia glaudesnio susirinkimo 
apkalbėjimams tokių dalykų.

Reikia darbuotis, kad ir 
LLD 44-Įą kuopą papildyti 
naujais nariais. Man rodosi, 
kad pasibrėžus sau vietinį va
jų, mūsų kuopa iki liepos 4-os 
dienos galėtų gauti ne mažiau 
2-jų naujų narių. Jeigu tik 
susirinksime ir lankysime su
sirinkimus, mūsų judėjimas 
pagyvės ir mes surasime pa
dorių žmonių, pritariančių 
mūsų kultūriniam darbui.
J. Vilkelio knygos 
prenumeratos

Rodosi, jau šį mėnesį pa
sibaigia J. Vilkelio gražiųjų^ 
eilių rinkinio-knygos prenu
meratų rinkimas. Kaip gai
la, kad man aplinkybės •ne
leidžia šią žiemą kiek dau
giau pasidarbuoti — parinkti 
daugiau prenumeratų. Pakal
binti žmonės gana lengvai už
sirašo po ' dolerį, bet būnant, 
nepalankiose aplinkybėse ne
galėjau tų žmonių pasiekti.

Kiek anksčiau kitas pa
siuntė porą prenumeratų. Gi 
dabar aš pasiunčiau 5 pre
numeratas, 
kas bus iš 
bai mažai 
kartą šiam

Tai, rodos, ir vis- 
mūsų miesto. La- 

pasidarbuota šį 
apšvietos tikslui.

. . J. M. Karsonas

DU KONGRESO NARIAI PASVEIKINO 
PROTESTO MITINGĄ PRIEŠ LINČUS

Praeitą savaitę (trečiadie
nį) Manhattan Center di
džioje salėje Įvykęs protesto 
mitingas prieš rasistus ir lin- 
čininkus buvo svarbus ke
liais atžvilgiais. Vienas da
lykas, jis buvo tikrai masi- 

apie trys tūkstančiai 
Ki- 

k įe
it u- 
mi- 
au- 

pagelbėti. 
drabužiai 
išvęžti Į

n is
žmonių pripildė tą salę.

, tai didelis 
drabužių, 

žmonės atnešė i tą 
rasistinio 
Pietuose 

maistas

betoj ir bu vo kairietis profe
sorius DuBois, nors kalbėjo 
kiti kairiečiąi, kaip tai laik
raščio leidėjas Angus Came
ron ir Milton Friedman, du 
kongresmanai ir net republi- 
koniškas New Yorko valstijos 
generalinis prokuroras nepa- 
bij.ojo atsiųsti mitingui svei
kinimus.tas dalykas, 

kis maisto ir 
riuos 
tingų 
koms 
Tas 
sun kvežimiais 
Pietus. „

Bet gal svarbiausias reiš
kinys tame mitinge buvo, kad 
jame jau nesimatė ragangau- 
dizmo ir baimės požymių. 
Nors vyriausiu mitingo kal- 

- - į-----------------

Svarbu sveturgimiams

Nusižudė, ar 
buvo nužudyta?

New Yorke iš Governor 
Clinton viešbučio 9-ojo aukšto 
nušokusi (ar numesta) užsi
mušė Mrs. Lillian Schreiber, 
32 m., gyvenusi 4 7-06 Utopia 
Park way, Fl ush i nge.

Moteriškė ten buvusi užsi
registravusi su vyriškiu kaip 
Snideriai, vyras 
iš Utica.

Viešbučio šėpoje 
brangių moteriškų
drabužių. Kambario durys 
atrodė kaip būtų buvusios 
užrakintos ir užsklandytos iš 
vidaus, 
palikto
kas tas vyriškis buvo, nei kur, 
dėl ko jis, dingo.

Pasiteiravus ’jos buvusioje 
gyvenvietėje, Flush inge, suži
nota, kad Schreiberiai ten tu
rėtą savo namuką pardavė 
prieš trejetą savaičių.

Brooklyno Ph ilharmonia 
ketvirtajame šio sezono kon
certe vasario 11-ą (ši vakarą) 
patieks klausovams žymiųjų 
šios dienos amerikiečių Cop
land© ir Gershwino parinkti- 
nius kūrinius. Vadovauja 
Siegfried Landau.

Su orkestru dalyvaus solistė 
Philippa Schuyler, neseniai 
sugrįžusi iš koncertų gastro
lės Europoje'. /

MALE and FEMA

Narnų 'Darbininke. Abolfoam 
mų <larbui\nera virimo, 
su morgaitčnt, 2 ir 5 m. 
Visi moderniniai įtaisymai, 
vieloje. Paliudijimai. Gera alga. 
Skambinkite Esplanade 6-9130.

(28-30)

Namų darbininkė 
darbui. Guolis m 
ryj. Gražūs namai. * 
$170 j mėnesj pradžiai. 
129 Beach 1811h S L, 
L. I. Be. 5-2488. 
šeštadieniais.

P.’XgolbiU i

Abelnam namų 
avam kamba-

Scelen, 
Harbor, 

Neskambinkite

su žmona,

terodo

ir 
jau

Tie du kongresmanai tai 
E. Celler ir A. Klein; gen. 
prokuroras — J. Javits. Vals
tijos asamblėjos narys Feline 
N. Torres irgi atsiuntė svei
kinimą.

Mitingas parodė, kad kovo
je prieš rasizmą vis labiau 
noksta visų pažangių ir libe
rališkų elementų vienybė.

M.

ir visiems
Vasario 14-os vakarą New 

Yorke Įvyks nepaprastas ma
sinis mitingas, žymūs advo
katai Įstatymų žinovai ir kiti 
visuomenininkai kalbės apgy
nimui sveturgimių teisių. Dar 
daugiau, čia bus aiškinama, 
kaip vykdoma kova už teisę 
sveturgimius 

Kai kurie 
Washingtone 
se, kuriuose
vartojo argumentus ir samdo
mus liudytojus tikslu uždraus
ti sveturgimius apginti. Jie

papasakos, kaip tie posėdžiai 
vykdomi, kokiomis priemonė
mis sveturgimiams ginti komi
tetas apsigina pats ir apgi
na p e rse k i o j a m u os i u s.

teberado 
ir vyriškų

šiame koncerte skiriama va
landžiukė pagerbti kompozi
torių Aaron Copland, brook- 
lynieti, už jo nuopelnus mu-

(28-30)

Namų dubininke Vii ėja. 
si. Guolis iotoje. N 

 

įtaisymai Nėra 
uosavas

apginti.
iš jų dalyvavo 

tuose posėdžiuos 
n earner i kiniai

Tokius pranešimus galima 
skaityti Įstatymų pažinimui 
pamokomis.

Tarpe vyriausių kalbėtojų 
bus garsusis visuomenininkas 
DuBois, buvęs Kalifornijos 
valstijos prokuroras advoka
tas Kenny, komiteto darbuo
tojas kunigas Forbes ir kiti.

i Metropolitan muziejusMiestas padidino 
taksu rinkėją štabą į pardavinėsiąs senienas

Metropolitan muziejus pa
skelbė, k’ad pardavinės kele
tą šįmtų .eksjppnatų, kurių no
ri 
nėjami kai kurie
paveikslai, archeologiniai eks
ponatai ir kitokios senienos.

Apie pardavinėjamus pa
veikius muziejus sako, kad 
daugumoje atsitikimų muzie
jui pasisekė gauti to paties 
dailininko geresnį paveikslą, 
tad senas pasidaro muziejui 
nereikalingas. Archeologiniai 
dalykai kaltais praranda sa
vo vertę, sako muziejaus di
rektoriai, kai vėlyvesnį iška- 
sinėjimai iškelia naujas istori
nes, teorijas.

Tų dalykų negali nusipirkti 
bet kas muziejuje. Jie bus 
išpardavinėjami per vieną ga
leriją varžytinėse.

New Yorko miestinė Biu-: <• 
džeto taryba nutarė ’pridėti; 
$1,280,347 paskyrų miesto iž-1 
dininko štabo.padidinimui. To: 
reikalavo 
Jis tikrino,
stipresnį štabą 
Širhtį milijonų 
giau taksais.

Iždininkas
175 akauntantus, 2 patarėjus, 
50 raštinės darbininkų.

iždininkas Gerosa. j 
ad turėdamas 
jis surinks de- 
dolerių dau-

, Bus pardavi- 
dailininkų

žada samdyti

Kaip su arklių traukiamu 
pogrindiniu geležinkeliu?

New Yorko miestas nuta
rė panaikinti, išmesti iš už
rašytų statutų, visą eilę Įsta
tymų, kurie jau seniai nusto
jo savo reikšmės. Pavyzdžiui, 
vienas Įstatymas sako, kad 
“legalu turėti New Yorke ar
klių traukiamus pogrindinius 
traukinius” — tai yra, subves, 
kuriose vagonus trauktų ar-

Kitas Įstatymas, dar senes
nis, priimtas 153 metai atgal, 
sako, kad žmonės, kurie da
lyvauja dvikovose, neturi tei
sės laikyti miestiškas tarny
bas. . .

Miestinė biudžeto taryba 
leis statyti požeminę auto pa
statymui stotį Brooklyno biz
nio centre. Stotis turės tre
jas patalpas, o virš stoties, 
ant žemės, bus parkutis. Kai
nuos $3,861,000. Stotį darys 
prie Myrtle Ave. tarpe Adams 
ir Jay Sts.

L.D.S. BANKETAS
Įvyks šeštadienį

Vasario (Feb.) 18 d
Liberty Auditorium

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

Pradžia 7 vai. vakare Įžanga, $2.50

Rengia LDS 13-ta kuopa ir kviečia visus ir 
visas dalyvauti.

4 pusi. LaUvi (Liberty) Antrad., Vasario (Feb.) 14, 1956

Bet nerado jokio jos 
raštelio nei ženklo,

Mirė teismabutyje

Brooklynietis II. Weinberg, 
80 m., mirė trafiko teisme, 
aiškindamasis dėl buvusio au
to pastatymo uždraustoje vie
toje.

Brooklyno Moterims
Moterų Klubo labai svarbus 

susirinkimas Įvyks vasario 16, 
8 vai., Liberty Auditorijoje. 
Galutinas pasiruošimas kovo 
4-os iškilmei. Visos nares 
prašomos atvykti. Valdyba.

New Yorko automobilistai 
šiemet laimėjo dar dvi šven
tes — trafiko kontroliai nu
sprendė Lincolno ir Washing- 
tono dienomis leisti statyti 
auto bile katrame gatvės šo-f 
ne kaip ir kitomis šventėmis. '

B. Fontana, 53 m., metalis
tas bedarbis, mirtinai pasišo
vęs savo bute New Yorko.

Miesto taryba Įstatymiškai 
nustatė, kad minimum šiluma 
a partm elituose turi būti 70 
laipsnių. Lig šiol buvo leista 
duoti tik 65 laipsnius.

A1 bailyje Valstijos seimeliui 
pateiktas bilius, kuris Įsaky
tų aštriau bausti už nelegaliai 
turėjimą šaunamųjų Įrankių.

Pieno perdirbimo inžinierių 
su firmomis derybos /tebevyk
domos, streikas atidėtas.

Pranešimas
WORCESTER, MASS..

Sekmadienj, kovo (March) 4-tą d. 
įvyks Aido Choro metinis banketas. 
Lietuvių salėje, 29 Endicott Street. 
Pradžia 5-tą vai. vakare. Kviečia
me visus dairios mylėtojus atsilan
kyti į šį 
Aidiečiai 
svečius ne 
giais, bet 
dainomis.

šio banketo programoje dalyvau
ja Aido Choras ir duetas — Ona 
Dirvelienė ir Jonas Sabaliauskas, 
vadovybėje mokytojo Jono Dirvelio. 
Bus naujų dainų, tik dabar sumoky- 
tų.

Kviečiame visus būti su mumis 
kovo 4-tą. Aido Choras

(29-32)

Aido rengiamą banketą, 
visuomet atsilankiusius 
tik pavaišina gerais val- 

palinksmina gražiomis

Programa prasideda lygiai 
8:30. Įžanga nuo $1 iki $3.- 
50. Brooklyno Academy of 
Music randasi 30 Lafayette 
Ave., arti GG traukinio 
ton St. stoties ir netoli 
kitų centrinio Brooklyno 
čiu.

nuo 
sto-

Į “World” kino-teatrą Man- 
hattane greitu laiku ateis fil
mas apie; Lotynų Amerikos 
lauko darbininkų gyvenimą ir 
kaip jie organizuojasi Į uni
jas. Filmą, kuris pavadintas 
“Tamsioji Upė” (“Dark Riv
er”), režisavo Hugo del Car-

Paramont teatre filmas “The 
Court Jester” su Danny Kaye 
vadovaujančioje rolėje, kaip 
matyti, dar ilgai bus rodo
mas. Tas filmas turi didelio 
pasisekimo—iš miesto ir prie
miesčių ištisos šeimynos vyks
ta jį matyti, atsiveždamos ir 
vaikus, kuriems tas filmas la
bai tinkamas.

Prie teatro ir paprastomis 
dienomis nemenkos eilės žmo
nių.

Jau; trecia savaitė, kai 
“New Cameo” teatras rodo 
tarybinį filmą “Boris Godu
nov.”

Britu filmu aktorius Sir Lau
rence Olivier buvo atvykęs 
New Yorkan, kad tartis su 
Marilyn Monroe apie filmą, 
kuriame jis kartu vaidina.

Tas filmas bus “The Sleep
ing Prince,“ kuriuo, 
bus Olivier, o Marilyn 
mergaitė, kuri bučkiu 
kelia.

žinoma, 
bus ta 
ji Pri-

Bronxei pavojingai apdegė 
45 m. vyriškis, užsikūręs sė
dėdamas kėdėje.

SI 
mergaitės, 
nia ir TV.

Gera alga.

Palydi
namai. vi- 

Ibinvž Dvi 
k«»Apbąft'S, vo- 

aRūdijimai.

I A. 7-80
(30-36)

Paskyrų pareikalavimai 

 

šiemet daug didesni

Visi miesto departmental 
šiemet pateikia reikalavimus 
padidintų paskyrų. Jau da- f 
bar bendroji prašomų pakėli
mų suma siekia virš 200 mi
lijonų dolerių. O dar pora 
department© tebebuvo nepa
tiekę savo sąskaitų.

Nežiūrint, kiek Biudžeto ta
ryba bandys juos apkarpyti, 
numatoma, kad suma metinio 
biudžeto miesto veiklai 1956- 
57 metams'gali siekti*- arti 
dvieju bilijonu dolerių, šiems, 
birželio 30-ą pasibaigiantiems 
metams miesto biudžetas buJ 
vo $1,787,697,405. /
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MATTHE
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAID 
DIREKTORIUS 

•w**aG*

426 Lafayette St
Newark 5, N

MArk 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIM0NA8

Savininkas

306 UNION A
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberls

Medaus Pairelba Šalčiuose
Slogų pergalėjimui ir apsisaugojimui nuo slo; 
yra naudinga gerti arbatą su medumi. rbata 
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 Laisvės Knygyne, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y




