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KRISLAI
Nauji, jauni žmones
M. Gedvilas.
Wm. Z. Fosteris
Šiaučiai

Rašo R. Mizara

Muštynes vvko 
francūz. seime

Skaitau Lietuvos spaudoje 
apie neseniai Vilniuje įvykusį 
Lietuvos Komunistu partijos 
iX-ąjį suvažiavimą.

# Skaitau pavardes žmonių, 
išrinktu i Centro Komitetą. 
Kiek ten žmonių pavardžių, 
mums mažai iki šiol girdėtų.

Tai jauni žmonės, palyginti 
nauji veikėjai, darbais įrodę, 
kad jie gali stovėti partijos 

s priešaky, kad jie užsitarnavo 
liaudies pasitikėjimą.

Būti bet kokios šalies ko
munistų partijos centro komi
tete — didelės r.edkšmės da
lykas bet kuriam žmogui.

Lietuviškoji buržuazinių na- 
eionalistų spauda andai labai 
džiaugėsi M. Gedvilo pasi
traukimu iš Lietuvos ministrų 
pirmininko vietos.

Net ir New York Times, 
rašydamas apie pakaitas Lie
tuvos valdžios viršūnėse, at
sargiai daleido, būk M. Ged
vilas gal būsiąs “likviduotas.”

Bet tas pats M. Gedvilas 
tapo išrinktas į LKP Centro 
Komitetą!

r š. m. vasario 25 d. sukaks 
75 metai amžiaus Wm. Z. 
Kosteriu i.

Fosteris—neišsemiamos ener
gijos vyras. Tai pilna to žo
džio prasme darbininkų va
dovas: pasišventusiai visą sa
vo subrendusį gyvenimą ati
davęs darbininkų judėjimui 
tvirtinti vyras.

Be to, kad Fosteris yra di
džio masto darbuotojas-orga- 
nizatorius, kovotojas, jis yra 
ir labai gabus rašytojas. Jis 
parašė visą eilę svarbių vei
kalų — istorinių, mokslinių 
veikalų.

Iš jo knygų per ilgus laikus 
Amerikos darbininkai semsis 
pamokas ir įkvėpimą savo ko
voje už laimingesnį gyveni
mą, už šviesesnę ateitį.

k
Jau seniai Wm. Z. Fosteris 

nesveikuoja širdies liga. . Ma
žai jis kur dėl negalavimo pa
sirodo. Bet ir sirgdamas jis 
nenustoja veikęs; jis rašo, 
kiek begalėdamas.

Fosteris, kaip žinia, yra 
įkaitintas ir laukia teismo.: 
Jau berods tris kartus jį val- 

t džia bandė teisti, einant Smi- 
tho įstatymu, bet kiekvieną 
kartą valdžios paskirtieji gy
dytojai pripažino, jog Foste
ris serga, — negalėtų, jei bū- 

**tų teisiamas, atlaikyti.
Netenka nė sakyti, kad pa

žangioji Amerikos ir viso pa
saulio žmonija, kuriai Foąte- 
ris yra gerai' žinomas, linki 

i jam pasveikti ir ilgai gyventi.

Dar ir šiandien, daugelis 
žmonių dažnai sako: “Jis 
durnas, kaip šiančius.”

šiaučiaus-kurpiaus profesija 
kai kurių skaitoma “labai že
ma,” o patys kurpiai Vadina
mi durniais.

-* Bet taip nebuvo Ir nėra.
štai, neseniai šiaučius Gino 

įprato iš vienos televizijos sto-

Paryžius. — Pro-fašisti- 
niai Poujade šalininkai 
Francūzijos parlamente su
kėlė muštynes. Kadangi 
parlamentas pradėjo svars
tyti vieno jų deputato paša
linimą, Poujadistai puolė 
socialistinį pirmininką Le 
Troquer. Jam į pagalbą a- 
tėjo komunistai ir socialis
tai.Poujadistai metė kėdes 
ir paleido į darbą kumščius.

Pasėkoje trys poujadistai 
ir trys kairiečiai tapo leng
vai sužeisti. Pirminin
kas nutraukė posėdį ir 
tvarkytojai pradėjo šalinti 
iš galerijų publiką bei spau
dos atstovus. Kas tai publi
koje iššovė iš žaislinio pis
toleto, bet deputatai manė, 
kad tai tikri šūviai, ir puo- 

i le ant grindų, kad apsisau- 
Į goti.

“l’Humanite” sako, kad 
poujadistai pilnai atsako- 
mingi už tą negražų spek
takli, v

Mao Tse-iung sako, socializmo triumfas 
pasaulinių mastu ateityje yra užtikrintas
Maskva. — XX-as Tary

bų Sąjungos Komunistų 
partijos suvažiavimas iš
klausė Kinijos komunistų 
vado Mao Tse-tung kalbą, 
kurią jis prisiuntė rašti
niai. Ją skaitė Čou Teh, 
Liaudies Kinijos karinių jė
gų įsteigėjas.

Mao savo kalboje sveiki
no suvažiavimą ir pabrėžė, 
kad socialistinė stovykla 
tikriausiai laimės visose ša
lyse. Jis sakė, kad apie tai 
negali būti abejonės — tą 
žino draugai, tą, giliai savo 
širdyse, žino ir socializmo 
priešai.

Tuo tarpu iš visų pasau
lio kraštų ateina žinios, 
kad Chruščiovo kalba, pa
sakyta suvažiavimo pirmą

Chruščiovo pasakyta kalba yra 
plačiausiai komentuojama visur
.dieną, plačiausiai komen-. 
tuojama. Vakarų Europoje! 
daugiausia kalbama apie 
tai, kad Chruščiovas aiš
kiai pasisakė už bendrą 
frontą su socialistais.. 
•Chruščiovą^ sakė, kad dau
gelis socialdemokratų pra
deda įsitraukti i kova už 
taiką. Komunistai yra pasi-

rengę, sakė jis, bendradar
biauti su jais darbininkų 
klasės gerovei.

Taipgi nurodoma, kad 
Chruščiovas prie taikos 
stovyklos priskyrė nevien 
socialistinius kraštus; bet

mą, Indoneziją ir 1.1.
Visi užsienio komentato-

Indijos prezidentas Prasad 
atvirai kritikavo Dullesa kekkoneną.
Deli. — Tik už kokių tri

jų savaičių, kovo 9 dieną, 
Amerikos valstybės sekre
torius Dulles atvyks Indi
jon, bet jis ten ras šaltoką 
sutikimą., .Lyg tiksliai, kad

Franko pašalino
2 savo ministru

Madridas. — Diktatorius 
Franco pašalino apšvietos 
reikalų ministą Gimenez ir 
Falangos (fašistų) genera
linį sekretorių Cuesta, ku
ris taipgi buvo kabineto na
riu.

Franco priėjo išvados, 
kad tie ministrai nebuvo 
pakankamai ryžtingi, kadv' 
užgniaužti anti-falangisti- 
nius studentų išstojimus.

Buvęs ministras Gimenez 
yra vienas Ispanijos Kata
likų Akcijos vadovų. Kata
likų Akcija yra kovinga 
Vatikano organizacija, ku
ri veikia Ispanijoje, Italijo
je, Austrijoje ir eilėje kitų 
šalių. Italijoje ji sakosi e- 
santi už demokratinę san
tvarką, bet Ispanijoje atvi
rai remia Franco režimą.

riai pripažįsta, kad Chruš
čiovo kalba rodė tvirtą pa
sitikėjimą savo jėgomis ir 
optimizmą, kuri turi Ta
rybų Sąjunga.

New Yorkas. — Ameri
kos Komunistų partija pa
siuntė sveikinimą TSRS K. 
P. suvažiavimui. Sveikini
me tarp kitko sakoma:

“Tegu būna įsteigtas 
draugiškumas tarp mūsų 
šalies ir Tarybinių Sociali- 
tinių Respublikų Sąjungos! 
Tegu visų šalių darbininkų 
ir jų organizacijų solidaru
mas būna sustiprintas vi
sos pažangios žmonijos 
bendrose pastangose už tai
ką, demokratiją ir socialinę 
pažangą!”

Kekkonen išrinktas 
Suomijos prezidentu

Helsinkis. •
vo prezidentu ateinantiems 
šešeriems metams išrinko 

J ligšiolinį premjerą Urho
. ' Kekkonenas, 

kuris yra valstiečių- agrarų 
partijos žmogus, dviem bal
sais pralenkė socialdemo
kratų kandidatą į preziden
tus Fagerholmą. Komunis
tai rėmė Kekkoneną.

Kekkonenas skaitomas 
aiškiausiai nusistačiusiu už 
Suomijos-Tarybų Sąjungos

Suomi- 
' jos politiku. Sociademo-

— Suomija sa- | kratai jį atakavo kaip “pa
ti nrmnnviLin m O i- n i 1 r n n f- r. i n n rviin

Kruvini įvykiai tęsiasi ir 
plečiasi Kipre, Š. Afrikoje
Nicosia. — Britai Flamą-

gustoje vėl šovė į vidurinių prirengti tokią šaltą atmos- 
mokyklų vaikų demonstra-1 ferą, Indijos prezidentas

Prasadas kritikavo Dullesa. I bendradarbiavimą
Prasadas kalbėjo Indijos 

parlamento 12-os sesijos a- 
tidaryme. Jis sakė, kad Du- 
llesO' pasisakymai už Goa’os 
priklausomybę Portugali
jai yra 
dalykas.

Prieš 
kritika 
sutikta garsiais plojimais.

ei ją ir sužeidė kelis. Nacio
nalistai tuo tarpu nušovė 
tris, britams tarnaujančius 
kipriečius. šnipus.

Tunisas. — Tunisijos taip 
vadinamieji švelnieji nacio
nalistai užpuolė kraštutinių 
nacionalistų partizaninį 
junginį ir nukovė 20 jų, pa
tys prarasdami du savo na
rius.

Alžy ras. Alžyri naciona
listai nukovė aštuonis fran- 
cūzų kareivius ir 8 arabus, 
kurie buvo skaitomi kvis- 
lingais.

taikau to ją,” bet agrarai, 
komunistai ir kelios kitos 
grupės susispietė aplink jį.

Kekkoneno išrinkimas 
skaitomas pro-tarybinės 
politikos laimėjimu, taipgi 
garantija, kad Suomija 
liks neutrališka, nesuks Va
karu link, v

Ligšiolinis prezidentas 
Juho Paasikivi jau turi 85 
metus amžiaus ir pasi
trauks iš viešo politinio gy
venimo.

apgailėtinas

Dullesa taikoma 
parlamento buvo

Pakistanas a t s i s a k e dalyvauti 
SEATO manevruose, atsisukę nuo /

pro - vakarietiškos sąjungos
Bangkokas, Tailandas. — 

| SEATO manevruose, kurie 
v . v . , i i dabar vyksta Tailande, da-Kambodia premjeras atvyko! iyvauja Amerikos, Brita

nijos, Australijos ir Naujo
sios Zelandijos jėgos, ne-

Prisaikdino pirmą N. Jersey 
istorijoje negrą teisėją
Newarkas. —Negras Ro

ger M. Yancey tapo pri
saikdintas Essex apskri
ties distrikto teisėju. Jis 
yra pirmas negras teisėjas 
New Jersey istorijoje. Yan
cey iki šiol buvo valstijos 
generalinio prokuroro asis
tentas.

Į prisaikdinimo ceremo
nijas susirinko daug žmo
nių, baltų ir negrų. Publi
koje radosi 81 metų senu
tė, naujojo teisėjo motina, 
kuris laiks nuo laiko šluos
tėsi džiaugsmo ašaras. . .

niai ir šiek tiek paties Tai
lando kariu. Bet didžiausia 
Azijos šalis, kuri priklauso 
prie SEATO, manevruose 
nedalyvauja. Ta šalis yra 

j Pakistanas. Dėl to nedaly-
premjeras i vavimo amerikiečiai ir bri- 

didžiaiI tai yra nemenkai susirūpi
nę.

Pakistanas, kaip prane
šama, net nesiteikė paaiš-

i Liaudies Kinijos sostinę
Pekinas. — Čia atvyko 

Kambodijos premjeras No
rodom Sihanouk, kuris 
anksčiau buvo princas. Jį 
sutiko užsienio reikalų mi
nistras Čou En-lajus ir kiti 
valdžios nariai.

Kambodijos
pareiškė, kad jis 
džiaugiasi, jog išsivystys 
geresni santykiai tarp Ki
nijos ir Kambodijos.

(Kambodija yra buvusios 
IndokinijOs dalis, anksčiau 
buvusi po Francuzijos kon
trole, dabar, nepriklausoma. 
Kambodijos valdžia yra ne
komunistinė ir iki neseniai 
bendradarbiavo su Vakarų 
jėgomis, bet paskutiniu lai
ku, panašiai kaip Pakista
nas, pradeda persiorientuo-

kinti, kodėl manevruose ne
dalyvauja, bet visi Azijoje 
tą priežastį žino: Pakista
nas paskutiniais kelias mė
nesiais vis labiau tolinasi 
nuo SEATO pro-vakarietiš- 
kos santarvės, darosi vis 
draugiškesnis Tarybų Są
jungai ir Liaudies ' Kinijai.

Pakistanas, sakoma, sa
vo nedalyvavimu Tailando 
manevruose lyg sako Kini
jai ir Sovietams: žiūrėkite, 
mes jau neesame prie Va
karų priejuostės prikibusi 
šalis — mes einame labiau 
nepriklausomais keliais. . .

Karalaitė Margareta pereis 
Anglijos kataliku bažnyčion
Londonas. — Čia paskly

do gandai, kad karalaitė 
Margareta planuoja palikti 
anglikonų bažnyčią ir tap
ti katalike. Esą, jos pasiun
tiniai tuo reikalu tarėsi net 
su popiežiumi. Esą, jos at
sivertimas katalikybėn ne
turėtų nieko bendro su jos 
noru ištekėti už lakūno 
Townsendo. Net kalbama 
apie tai, kad ji įstos į vie
nuolyną.

Jeigs ji tikrai taps kata
like, ji turėtų atsisakyti vi
sų savo karališkų privile
gijų, nes Britanijos sostą 
gali užimti tik anglikonų 
tikėjimo žmogus.

Knowlandas dar vis rengiasi 
būti prezidentiniu kandidatu

Washingtonas. — Sena
torius Knowlandas dar vis 
tebesirengia kandidatuoti. 
Jis esąs įsitikinęs, kad Ei- 
senhoweris nekandidatuos.

Pietines unijos imasi žingsnių 
prieš rasistinius savo narius

Darbo unijų 
kovos lauke
Lester, Pa.

AFL-CIO 
prie Westinghouse fabriko, 
kad padėti streikieriams pi
ketuoti.. Streikieriai čia 
priklauso prie pažangiečių 
vadovaujamos nepriklau
somos UE unijos.

Detroitas. — Auto-darbi- 
ninkų unija praneša, kad 
Chryslerio firma atleido 
dar 4,300 darbininkų — 
30,000 per paskutinius kelis 
mėnesius. Tai yra ketvirta
dalis visų Chryslerio darbi
ninku.

Washingtonas. — Anglia
kasių unijos (UMW) orga
nas sako, kad rasistinės 
riaušės Alabamoje yra su
krečiantis dalykas, prieš 
ką visos unijos turėtų kovo
ti.

Pittsburghas. — Jau tre-

Apie 500 
unijistų atėjo

ties laimėjo $32,000, o 
ėjusį antradienį kitas 
čius, Michael della Rocca, 
tos pačios stoties laimėjo 
64,000!

Už ką jie tas dovanas 
vo ? '

Už labai platu ir gilų 
simanymą

Michael 
į tokius, 
klausimus, 
šia nebūtų 
zikologas.

Šiaučiai, 
kiai!

pra- 
šiau- 

iš 
net

ga

nu-
apie operą.
della Rocco atsakė 
operą liečiančius 
į kuriuos veikiau- 
atsakęs joks mu-

taigi, nėra mul-

Brazilijos karnivaluose 
užsimušė 43 gyventojai
Rio de Janeiro. — Brazi

lijoje pasibaigė Mardi Gras 
karnivalai, kurie papras
tai ten kasmet vyksta prieš 
gavėnias. Šiais metais kar
nivalai buvo 
triukšmingi ir
tris dienas. 43 asmenys per 
tą laiką užsimušė visokiuo
se akcidentuose arba muš
tynėse, 216 susižeidė.

ypatingai 
tęsėsi per

Washingtonas. — AFL- 
CIO pradėjo imtis žingsnių 
prieš rasistinius elementus, 
kurių yra įsimaišiusių į kai 
kurias unijas Pietuose.

Pačios Pietų unijos irgi 
yra susirūpinusios, nes tas 
mažas nuošimtis unijistų, 
kurie yra rasistinei nusi
teikę, faktinai kenkia vi
sam unijiniam judėjimui.

Montgomery mieste Ala
bamoje, kur negrai iki šios 
dienos boikotuoja autobu
sus, kad būtų baigta segre
gacija važiuotoje, transpor
to darbininkų unija (AFL) 
ne tik nesisolidarizuoja su 
negrais, bet vairuotojai, 
kurie yra visi baltieji, stoja

griežtai prieš negrų reika
lavimą, kad negriškuose 
kvartaluose negrai vairuo
tojai būtų pasamdyti.

AFL-CIO dabar pasiuntė 
centro atstovą į Montgome
ry, kad pasikalbėti su vie
tiniais unijos vadais.

Taipgi iškelta, kad riau
šėse prieš Alabamos uni
versiteto studentę Authe- 
rine Lucy kartu su rasisti
niais studentais dalyvavo ir 
kai kurie darbininkai iš 
gretimo gumos fabriko — 
CIO nariai: CIO dabar ve
da tyrinėjimą. Tyrinėjama 
taipgi, kas daryti su tais 
unijų nariais, kurie stoja į 
rasistines taip vadinamas 
“Baltųjų piliečių tarybas.”

kad jis savo kandidatūrą 
ištrauks, jeigu Eisenhowe- 
ris nuspręs būti kandidatu.

Prez. Eisenhoweris tuo 
tarpu randasi iždp sekreto
riaus Humphrey plantaci
joje Georgijoje netoli Tho
masville. Ten jis kar.tu su 
sekretoriumi medžioja put- 
pelas ir kurapkas, bet kol 
kas, sakoma, dar nepašovė 
nė vienos.

Jis taipgi galvoja, ar 
kandidatuoti.

(Iš Maskvos pranešama, 
kad, nežiūrint svarbaus 
Komunistų partijos suva
žiavimo, kuris užima beveik 
visą vietą spaudoje, “Prav
da” plačiai pabrėžė, kad 
daktarai rado Eisenhowe- 
rio sveikatos stovį geru.)

Tokyo. — Japonų pakraš
čio sargybos policija suėmė 
16 korėjiečių, kurie atplau
kė žvejybiniu laivu ir bandė 
nelegaliai patekti Japoni- 
jon. Pasirodė, kad tie korė
jiečiai atėmė laivą nuo ja
pono žvejo, kurį užmušė 
ir įmetė jūron.

Westinghouse Sharono fab- . 
riko įvyksta susirėmimai 
tarp pikietų ir streiklau
žiu, v

Blaivininkai nori uždrausti 
garsinti alų, vyną, degtinę
Washingtonas. — Keli 

šimtai blaivininkų suvyko į 
Washingtona ir lanko Kon
greso narius, prašydami jų 
pravesti įstatymą prieš ai-' 
koholinių gėrimų garsini
mus. Senatorius Langeris 
(rep. iš N. Dak.) jau patie
kė pasiūlymą, kad būtų už
drausta garsinti spaudoje, 
per radiją ir televiziją alų, 
vyną ir degtinę.

Blaivininkai vyriausiai 
susidėjo iš įvairių protes
tantiškų sektų atstovų, bet 

[buvo ir nereliginių blaivi
ninku, c-

Ar Tamsta jau gavai Lais< 
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

ORAS NEW YORKE 
šalta ir apsiniaukę, gali 

būti ir sniego.
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CHRUŠČIOVO KALBA
PRIEŠ KELETĄ DIENŲ komercinė mūsų šalies 

spauda ir radijas dažnai, klausimų pavydale ir kitaip, 
kalbėjo apie Tarybų Sąjungos Komunistų partijos XX 
suvažiavimą, kuris prasidėjo Maskvoje praėjusi antra
dieni.

Visokių spekuliacijų toji spauda priplepėjo, visokių 
pranašysčių ji pabėrė. Ir vis klausė: kažin, ką pasakys 
Chruščiovas? Ką pasakys Bulganinas? Ką pasakys Mo
lotovas? Tie klausimai buvo statyti tam, kad skaitytojui 
ar klausytojui atrodytų, būk nrie kažin ko Tarybų Są
junga rengiasi.

Vyriausią suvažiavime Raibti pasakė, aišku, generali
nis Tarybų Sąjungos Komunistų partijos sekretorius N. 
S. Chruščiovas. Ji kalbėjo apie penkias valandas. Jis pa
darė apžvalgą tarptautinės padėties, ir nušvietė Tarybų 
Sąjungos rolę, vaidintą tarptautinių santykių derinime.

Visos Chruščiovo kalbos mes, aišku, neskaitėme ir gal 
ne tuoj ią visą gausime skaityti. Bet užtenka čia pasisa
kyti dėl to, ką padavė komercinės spaudos koresponden
tai Maskvoje apie Chruščiovo kalbą.

Ji — Įdomi. Ji — svarbi. Ją skaitys ir studijuos mili
jonai Tarybų Sąjungos ir viso pasaulio žmonių — darbi
ninkai ir nedarbininkai, komunistai, vidurio žmonės ir 
komunistų priešai. Nes tai, ką sakė Chruščiovas, yra ko
lektyvus žodis astuonių milijonų Tarybų Sąjungos komu
nistų, stovinčių priešakyje vienos iš tvirčiausių valstybių 
pasaulyje, — socialistinės valstybės priešakyje.

Ka gi Chruščiovas pasakė?
Vyriausiai, pabrėžtinai jis sakė, kad Tarybų Sąjunga 

nori taikos, taikaus sugyvenimo su visomis šalimis, socia
listinėmis ir kapitalistinėmis. Jis pabrėžė, kad Tarybų 
Sąjunga kovojo už taiką, kovoja už taiką ir kovos už tai
kos išlaikymą pasaulyje.

Karas nėra neišvengiamas, sakė jis. Tarp kapitalisti
nio pasaulio ir socialistinio-komunistinio gali eiti ekono
minės lenktynės ir tai yra sveika, tai yra gera. Tarybų 
Sąjunga į kovotojų už taiką skaičių traukia juo daugiau 
šalių ir žmonių. Ir tai sudaro milžinišką judėjimą už 
taiką, ko negali nematyti kapitalistinių šalių karo treš
kėjai.

“Vyriausias mūsų epochos reiškinys yra socializmo iš
ėjimas iš vienos šalies ribų ir ir jo patupimas pasauline 
sistema,” sakė Chruščiovas.

Kaip čia, rodosi, neseniai Tarybų Sąjunga buvo vie
nintelė socialistinė šalis! O šiandien? šiandien 600,000,- 
000 kinų stato socializmą, šiandien apie 100,000,000 liau
diškose respublikose gyvenančių žmonių kuria sociabz- 
mą. Visos tos šalys sudaro milžinišką jėgą. Jos neturi 
tarp savęs jokių prieštaraujančių nesusipratimų; jos 
veikia visos išvien, ir tai sudaro milžinišką socialistinių 
šalių-valstybių bloką, kokio niekad pasaulis iki šiol ne
buvo matęs.

Ir ši jėga yra atsukta prieš karą. Ši jėga kovoja už 
taiką. O prie šios socialistinės jėgos dedami — kovoje už 
taiką— tokios šalys, kaip Indija, Burma, Afganistanas 
ir kt.

Chruščiovas pareiškė, kad Tarybų Sąjunga nori suda
ryti ypatingai su Jungtinėmis Valstijomis kuo geriau
sius santykius, kuo geriausius ryšius. To paties ji sie
kias! ir su kitomis europinėmis ir neeuropinėmis valsty
bėmis.

Na, ir kas tokiai programai gali priešintis? Kas ją 
gali neužgirti?! Tik tie, kuriems rūpi pradėjimas karo. 
• , *

NAMINIAIS KLAUSIMAIS Chruščiovas pabrėžė, jog 
Tarybų Sąjungos ekonominė galia nuolat auga ir auga 
nepaprastai sparčiai, kuomet kapitalistinių šalių eko
nomija linksta prie krizės, depresijos.

Naujasis, neseniai paskelbtas, penkerių metų planas 
dar labiau pakels šalies ekonomiją. Ir tuo pačiu kartu, 
Chruščiovas sakė, visų tarybinių tautų gyvenimo lygis 
pakils žymiai aukščiau dabartinio jo.

Visiems tarybinių tautų darbo žmonėms diena ,bufe su
trumpinta iki 7 vai., o jauno amžiaus darbininkams teks 
dirbti tik 6 vai. per dieną.
; Algos bus gerokai padidintos ypatingai tiems darbi
ninkams, kurie stovi žemesnių algų kategorijoje.

Pensijų išmokėjimas bus padidintas.
Bus kur kas daugiau pagaminta visokių gyvenimui 

reikalingų reikmenų-produktų.
Žodžiu, visa tai bus pasiekta bėgyje metų-kitų.
Tokie yra daug maž svarbesnieji punktai iš Chruščiovo 

kalbos.

1921 metais mongolų tau
ta Didžiosios Spalio socia
listinės revoliucijos išlais
vinimo idėjų veikiama, savo 
liaudinės revoliucinės par
tijos su Suche-Batoru ir 
Čoibalsanu priešakyje va- 
davaujama, įvykdė liaudį- 

; nę revoliuciją, numetė dvi- 
i gubą jungą — vietinių feo- 
! dalų ir užsienio imperialis- 
i tų jungą. Trims metams 
praslinkus — 1924 metų 
lapkričio 26 dieną — Didy
sis liaudies churalas (susi
rinkimas) paskelbė Mongo- 

i Ii ją liaudies respublika, ir 
; priėmė pirmąją mongolų 
tautos istorijoje demokrati
nę konstituciją. Per laiką, 
praėjusį nuo tol, per 31 me
tus, Mongolija išėjo šlovin
gąjį naujo laimingo gyve
nimo sukūrimo kelią.

Dar prieš tris dešimtme
čius Mongolija buvo kla
joklių šalimi. Jos didžiu
liuose plotuose, kuriuose 
galėtų sutilpt tokios valsty
bės, kaip Francūzija, Itali
ja, Ispanija ir Graikija, 
kartu paėmus, ganėsi ark
lių kaimenės, karvių ir avių 
bandos, matėsi vien klajok
lių veltinės jurtos. Nebuvo 
nė vienos pramonės įmo
nės, nė vieno kilometro ge
ležinkelio susisiekimo kelių.

Per liaudies valdžios me
tus Mongolijoje įvyko gi- 

į lūs socialiniai ekonominiai 
i pertvarkymai, neatpažįsta- 
! mai pasikeitė vienos iš' la
biausiai atsilikusių Rytų 
šalių vaizdas. Per trumpą 
istorinį laiką Mongolija ta
po aukštai išvystytos gyvu
lininkystės ir augančios 
šiuolaikinės pramonės šali
mi.

Mongolijos aratai (val
stiečiai — gyvulių auginto
jai) teisėtai didžiuojasi sa- 

! vo laimėjimais, pasiektais 
i vystant gyvulininkystę — 
, svarbiausiąjį šalies gėrybių 
j šaltinį. Juk Mongolija uži- 
; ma pirmąją vietą pasauly- 
; j e pagal gyvulių skaičių, 
atitenkantį vienam gyven
tojui. Per liaudies valdžios 
įvedimo laiką bendras gy- 

i vulių skaičius respublikoje 
| padidėjo 2.5 (pustrečio) 
i karto.

Tolimon praeitin nu- 
grizdo primityvi klajoklinė 
gyvulininkystė. Per pasta
ruosius metus šalyje pa

Nuo vėžio pagydytas Rivera 
dėkingas Sovietų daktarams
Meksika. — Iš Tarybų 

Sąjunkos į Meksiką sugrįžo 
didysis, dailininkas Diego 
Rivera. Jis ten buvo nuvy
kęs prislėgtame ūpe, many
damas, kad jau neilgai teks 
gyventi: Meksikos dakta
rai jam sakė,' kad jis turi 
nepagydomą odos vėžį. Jis 
vyko Tarybų Sąjungon, nes 
jam buvo sakyta, kad te
nykščiai specialistai dabar 
daro operacijas tokiose li
gose. Jis vyko su tam tikra 
viltimi, bet taipgi su jaus
mu, kad gal iš to nieko ne
išeis;

Rivera Sovietuose bu-

2 pust Laisvė (Liberty). Penkt., Vasario (Feb.) 17, 1956

KLAIDOS PATISYMAS
Vakar dienos Laisvėje 

šiame puslapy tilpo straip
snis “Lietuvos Mokslų Aka
demijos penkiolikmetis” be 
autoriaus parašo. Straip
snio autorius: Prof. Juozas 
Matutis, Lietuvos Mokslų 
Akademijos prezidentas. 
Parašas buvo praleistas ]5er 
klaidą.

il
statyta dešimtys tūkstan
čių patalpų ir aptvarų gy
vuliams, gręžiamųjų ir 
šachtinių šulinių, įsteigta 
daug šienavimo mašinų 
stočių ir veterinarijos-gy- 
dymo punktų.

Respublikoje įkurti šim
tai aratų gamybinių susi
vienijimų, kuriuose jau su
sibūrė daugiau kaip 15 
tūkstančių ūkių. Auga ir 
valstybiniai ūkiai. Vien 
per pastaruosius septyne
rius metus valstybinių ūkių 
skaičius padvigubėjo, o val
stybinių šienavimo stočių 
skaičius padidėjo šešerio- 
pai.

Laukininkystė
Pastaraisiais metais pra

dėjo sėkmingai vystytis iki 
tol nežinoma Mongolijos 
žemės ūkio šaka — lauki
ninkystę.

Liaudinė Mongolija — ne 
tik žemės ūkio šalis. Ji tvir
tai žengia savo tėvyninės 
pramonės sukūrimo ir iš
vystymo keliu. Respubliko
je didžiuojamasi Čoibalsa- 
no vardo pramoniniu kom
binatu, kuris vienija sep- 
tynius įvairius fabrikus ii’ 
gamyklas, Stalino vardo 
mėsos kombinatu, Suche- 
Batoro energetikos kom
binatu, anglies šachtomis 
Nalaichoje, kuriose veikia 
šiuolaikiniai įrengimai, 
gauti iš Tarybų Sąjungos. 
Savo išleidžiamosios pro
dukcijos apimtimi pirmąją 
vietą užima maisto pramo
ne, susidedanti iš daugiau 
kaip 500 įmonių, kurių 
tarpe yra 264 sviesto ga
myklos.

Anglies, kalnakasybos ir 
naftos pramonės įmonės vis 
daugiau teikia anglies, naf
tos ir spalvotųjų ir retųjų 
metalų. Antrojo penkmečio 
(1953—1957 m. m.) pabai
goje bus užbaigta eilės di
džiulių kalnakasybos ir 
maisto pramonės, statybi
nių medžiagų pramonės į- 
monių statyba.

Iki revoliucijos Mongoli
joje nebuvo žinomos šiuo
laikinio transporto rūšys 
—geležinkelio, vandens ir 
automobilių transportas. 
Dabar plentai ir automa
gistralės perkerta šią dide
lę šalį skersai ir išilgai. Ta
rybų Sąjungai padedant 

vo priimtas kuo draugiš
kiausiai. Tarybinių daili
ninkų sąjunga pasižadėjo 
užmokėti visus mediciniš
kus kaštus. Jam buvo re
zervuotas kambarys ge
riausioje ligoninėje. Kad 
jis jaustųsi kaip namie, to 
kambario sienos buvo išda
bintos paveikslais, kurie 
buvo atvežti iš muziejų.

Kai tarybiniai daktarai 
pradėjo egzaminuoti Rive
ra, jie surado, kad Meksi
kos ir Amerikos specialistai 
(kurie vienu metu jį irgi 
egzaminavo) buvo perdaug 
pesimistiški arba nežinojo 
kai kurių pačių naujausių 
gydymo išradimų. Tarybi
niai daktarai priėjo išva
dos, kad Riverai operacija 
nereikalinga, kad jį galima 
pagydyti kobalto vaistais.

Rivera, pareiškė, kad jis 
amžinai liks dėkingas Ta
rybų Sąjungai, “aukščiau
sios civilizacijos šaliai pa
saulyje.”

ten nutiesti trys geležinke
liai. Du geležinkeliai jungia 
respublikos sostinę — Ulan 
-Batorą su Tarybų Sąjunga 
(Nauškių stotis) ir su Na- 
laichos anglies akmens ka
syklomis, o trečias — Čoi- 
balsano miestą su Solovjov- 
sku.

Ilgasis geležinkelis
Šiais metais baigta staty

ti transmongolinė magis
tralė, kuri nusitiesia dau
giau kaip 1,100 kilometrų 
ilgio. Šioji magistralė api
ma visą Mongolijos, terito
riją iš šiaurės į pietus iki 
Mongolijos-Kinijos sienos. 
Nuo 1956 metų sausio 1 die
nos buvo atidarytas regu
liarus judėjimas šioje gele
žinkelio linijoje, kuri jun
gia tris broliškųjų respub
likų sostines: Maskvą, U- 
lan-Batorą ir Pekiną. Šioji 
linija sutrumpina kelią iš 
Maskvos į Pekiną daugiau 
kaip tūkstančiu kilometrų. 
Dabar plieniniai bėgiai per
kerta ne tik Gobio dykumą, 
bet ir žinomąjį Chentėjaus 
kalnagūbrį, kuris yra di
džiulių Azijos upių tako
skyra.

Naujoji geležinkelio ma
gistralė padės toliau vysty
ti ir tvirtinti Mongolijos 
liaudies respublikos ekono
minius ir kultūrinius ryšius 
su jos didžiaisiais kaimy
nais — Tarybų Sąjunga ir 
Kinijos Liaudies Respubli
ka.

Metai iš metų gerėja 
mongolų tautos materialinė 
gerovė ir kyla jos kultūri
nis lygis. Iki revoliucijos 
raštingųjų skaičius sudarė 
mažiau kaip vieną procen
tą. Dabar Mongolija — iš
tisinio raštingumo ir kylan
čios. kultūros šalis.

1942 metais Ulan-Batore 
buvo atidarytas valstybinis 
universitetas, kuris jau pa
rengė daugiau kaip 800 
aukštai kvalifikuotų spe
cialistų įvairioms liaudies 
ūkio šakoms. Respublikai 
reikalingus nacionalinius 
kadrus rengia dar trys 
aukštosios mokyklos ir 16 
technikumų.

Anksčiau Mongolijoje ne
buvo nė vienos medicinos 
įstaigos, o dabar ją paden
gė platus ligoninių, polikli
nikų, vaistinių, gydymo ir 
felčerių punktų tinklas. Da
bar ne tik sustabdytas 
mongolų tautos išmirimo 
procesas, bet pastebimas 
žymus gyventojų priaugi
mas. Nuo 1925 metu res
publikos gyventojų skai
čius padidėjo pusantro kar
to.

Nauji miestai
Auga ir tvarkosi jauni 

respublikos miestai. Kas 
metai vis gražesnis tampa 
respublikos politinis, eko
nominis ir kultūrinis cent
ras — Ulan-Batoras, pra
eityje atkampus Urgos ; 
miestelis. Jo plačiose asfal- > 
tuotose gatvėse ir prospek
tuose iškyla gražių daugia
aukščių gyvenamųjų namų 
ir administratyvinių pasta
tų korpusai.

Išmintingoji mongolų 
patarlė sako: “Žmogus, ku
ris turi daug draugų, pla
tus, kaip stepė; žmogus, 
kuris neturi draugų, siau
ras, kaip delnas.” Mongolų 
tauta turi daug nuoširdžių 
draugų. Vienas jų yra Ta
rybų Sąjunga.

“Neišardomoji draugys
tė su Tarybų Sąjunga, — 
sako Mongolijos Liaudies 
Respublikos ministras pir
mininkas J. Cedenbalas, — 
yra nepajudinamas Mongo
lijos Liaudies Respublikos 
klestėjimo ir jos sėkmingo!' 
žengimo keliu į socializmą

Kaip katalikų kunigas
Mississippi valstijoj, prie 

Hernando miestelio, viena
me motelyje apsistojo vidu
tinio amžiaus porelė. Jie 
užsiregistravo po “The Co
nnollys” vardu.

• Sekantį rytą abu buvo 
rasti lovoje negyvi. Mano
ma, kad jie mirė nuo gazo, 
kuris išsiveržė iš pečiuko. 
Visi langai kambaryje bu
vo uždaryti ir gazai gal 
greit juos nunuodijo, bet 
tyrinėjimas dar vedamas, 
nes gali būti ir kitų prie
žasčių, sako policija.

Jeigu tas vyras ir mote
riškė būtų paprasti žmonės, 
vedę ar nevedę, tai tas at
sitikimas nebūtų sukėlęs 
sensacijos. Kas sukėlė sen
saciją, tai faktas, kad vy
ras pasirodė esąs kunigu, 
katalikų kunigu, dargi.

Su tono arba kunigiško 
kalnieriaus, jis, žinoma, ne
dėvėjo. Tad didelis policijos 
nustebimas, kai jie numirė
lio kišenėse rado jo . asme
ninius dokumentus. Pasi
rodė, kad jis esąs kunigas 
Thomas Connolly iš Macon 
miestelio Illinois valstijoje, 
o moteris Mrs. Edward Mi-

Skaičius “dviejų šeimų” 
vienuose namuose mažėja

Vienas iš didžiausių laimė
jimų, pasiektų per paskuti
nius metus, ypač iš moters 
požiūrio, buvo didesnis namų 
ir butų skaičius. Moteris vi
suomet nori savo buto, ku
riame ji ir vyras gali kulti 
savo šeimą ir džiaugtis šeimos 
gyvenimu. Tuojau po antro
jo paskutinio karo nebuvo už
tektinai būtų ir namų jaunie
siems veteranams ir jų žmo
noms, ir jiems prisiėjo gyven
ti su savo giminėmis. 1947 m. 
po didžiosios demobilizaci
jos beveik viena iš 10 šeimų 
gyveno tokiose sąlygose ir tai 

j sudarė daugiau, kaip 3 milijo
nus vedusių porų.

šiandien šis vaizdas kitoks. 
Mažiau kaip 5 nuošimtis (ma
žiau kaip 2 mil.) iš mūsų šie- 
mų gyvena su kita šeima. Di
desnės algos ir palengvėjimas 
gauti namus ir butus parodo, 
kodėl tik 5 nuošimtis gyvena 
drauge su giminėmis.

Toks pat skaičiaus sumažė
jimas pasireiškė ir kitose šei
mų grupėse, kurios gyvena su 
kitais—nuomininkai ir tarnau
tojai. Jie, pagal Cenzo Biurą, 
yra vadinami antra-cilės šei
mos. 1947 m. buvo 830,000 
tokių šeimų, šiandien tik 220,- 
000 ir dauguma iš jų yra na
mų ruošos darbininkai.

šis pasikeitimas paaiškina

Žinios iš
Mechanizatoriai 
statosi namus

SKAUDVILĖ. — Skaudvilės 
mašinų-traktorių stotyje per
nai geriausiai dirbo Antano 
Kvietkaus vadovaujama trak
torių č brigada. Metinį planą 
ji įvykdė 180 procentų. Už 
gerą darbą brigados nariai 
buvo gausiai atlyginti. Bri
gadininkas Kvietkus neseniai 
pasistatė mūrinį gyvenamąjį 
namą “Gegužės Pirmosios“ 
kolūkyje. “Upynos” žemės | 
ūkio artelėje naują namą taip j 
pat pasistatė traktorininkas- 
pirmūnas Povilas Dobilas.

“Stulgių“ kolūkyje įkurtu
ves kėlė Skaudvilės MTS trak- 
torinių brigadų brigadininkai 
Antanas Milašius ir Alfonsas i 
Minuta.

Neseniai paskolas namams 
statyti dar gavo šios MTS 
traktorininkas Antanas Kap
eikas, šoferis Stasys Vilimai- 
tis. Koresp.

pagrindas.”
Atgimusi mongolų tauta 

drąsiai žiūri i savo ateiti.
*■ B. D.

mirė su savo sugulove 
nor, našlė, kurios yyras 
mirė dveji metai atgal.

Ji turėjo 45 metus am
žiaus, bet atrodė žymiai 
jaunesnė. Kunigas irgi bu
vo maždaug tokio pat am
žiaus. Mrs. Minor, kaip tai 
vėliau pasirodė, turėjo 22 
metų amžiaus dukrų, kuri 
vienuolyne rengiasi tapti 
vienuole. . .

Šis skandalas žymiai su
krėtė katalikų hierarchiją. 
Per kelias dienas bažnyčia 
tylėjo, bet paskui patvirti
no, kad Thomas Connolly 
tikrai buvo jos kunigu Ma- 
cone, kad jis buvo švento 
Stanislovo bažnyčios kle
bonu.

Illinojaus katalikuose da
bar apie tą atsitikimą la
bai plačiai kalbama. Baž
nyčia bandė daryt tam tikrą 
spaudimą, kad laikraščiai 
plačiau apie tą atsitikimą 
nerašytų, bet tai buvo be 
pasisekimo — žinia buvo 
perdaug sensacinė, kad gel- 
tonlapiai galėtų nuof jos at
sisakyti.

O Mississippi policija dar 
vis tyrinėjo, nuo ko ku
nigas Connolly ir jo sugu
lovė mirė vienoje lovoje.

kai kuriuos dalykus, kurie pa
lietė šeimas pokariniais me
tais. Šie dalykai ne tik pa
keitė šeimos finansus, bet ir 
taip pat socialini gyvenimą. x

Pav„ ten kur namų savi
ninkai anksčiau laike reika- 

; lingu priimti nuomininkus dėl 
' piniginių sumetimų, tokios šei- 
| mos dabar ant tiek pagerino 
I finansinę būklę, kad joms ne- 
| reikia priimti pašalinių nuo- 
; mininkų.

Iš kitos pusės, tačiau, net 
j ir geriausiose sąlygose vis- 
itie.k atsiranda šeimų, kurios 
gyvena kartu su kitais žmo
nėmis. Daugeliui iš naujave- 

i džiu tenka laukti kelis mė- 
nesiūs arba ilgiau, pakol jie 
susikuria savo namus, pade
dant tėvams ir uošviams.

Tuo laiku kai vis daugiau 
ir daugiau našlių, ypač su ma
žais vaikais, dabar randasi 
geresnėje finansinėje) būklėj# 
ir gali pasilikti gyventi savo 
namuose daugelis eina gyven
ti pas savo tėvus, ir jauna 
ar vidutinio amžiaus našlė ti
kisi gauti darbą išlaikyti save 
ir savo vaikus, tuo tarpu kai 
jos tėvai gali prižiūrėti vaikus 
jai dirbant. Maždaug tą pa- 
tj galima pasakyti apie išsi 
skyrusią moterį su vaikais.

Common Council

Lietuvos
Augina daugiau daržovių

ARIOGALA. — “Jaunosios 
gvardijos“ kolūkis šių metų 
gamybiniame plane žymią 
vietą skiria daržininkystei, 
šios žemės ūkio šakos nauda 
kolūkiečiai įsitikino iŠ pereitų 
metų daržovių derliaus.

Kolūkio daržininkai 9.5 
hektarų plote 1955 metais 
išaugino gausų kopūstų, po
midorų, valgomųjų burokėlių, 
agurkų derlių. Iš 4 hektarų 
pašarinių runkelių, sekioju 
grandis surinko 1,900 kilogra
mų sėklos. Realizavęs dar
žoves ir sėklas, kolūkis gavo 
71,000 rublių pajamų, kas su
daro 7,473 rublius pajamų iš 
kiekvieno hektaro.

šiais metais “Jaunosios 
gvardijos“ kolūkis daržovių 
plotus numatė padidinti iki 2.5 
hektarų. Kolūkyje jau da
bar vyksta pasiruošimas dar
žovių sodinimui. Pilnutinai 
apsirūpinta agurkų, pomido
rų, valgomųjų burokėlių ir 
kitų daržovių sėklomis, kau
piamos vietinės trąšos.

FC Sabalis
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PETER KRIKSCHKJS
Mire Sausio 29, 1956

Gailime netekę mylimo tėvelio ir pusbrolio.

Albert Krikschius, sūnus
Ruth Menut, duktė

Millie Barnett, puseserė ir jos šeima_
CHICAGOS ŽINIOS

Du nauji lietuviški filmai 
i

Vasario 5 Mildos teatre bu- 
\o rodomi du nauji lietuviški 
filmai, pagaminti Jurgio Kli
mo.

Filmai bus rodomi kitur, tai 
gal svarbu juos apibūdinti 
kiek nuodugniau.

Lyginant su pirmesniais Kli
mo filmais reikia pasakyti:

Nauji filmai yra geresni. 
t Ir spalvos ir žmonės kur 
kas geriau išėjo. Spalvos ypač 
gerai išėjo.

Blogiau yra su garsu. Gar
sas perdaug šiurkštus ir dėl 
to kai kurios kalbos neaiš
kios, ypatingai stprios kalbos.

Abelnai filmai daro gerą 
ypūdį ir patartina juos kitur 
rodyti.

Dabar kiek daugiau apie 
reikaliukus.

“Sudrumsta širdis,” Jono

I

Šiaulių dviračių fabrike
* Rašo R. B.

Šiaulių dviračių fabrikas— 
vienas jauniausių Lietuvos 
TSR įmonių. Prieš šešerius 
metus ten, kur dabar stovi 
aukšti ir šviesūs cechų korpu
sai, buvo apleista dykynė, ža
liavo daržų lysės; o ten, kur 
dabar pastatytas didžiulis mū
rinis surinkimo cecho pasta
tas, buvo mažytė pusiau na
mudinė mašinų remonto dirb
tuvė “žaizdras.”

Statyti respublikos dviračių 
^gamybos pirmgalį Lietuvai 

padėjo viša šalis. Ukrainos ir 
Maskvos inžinieriai dalyvavo 
parengiant projektą, dvide
šimt t penkios šalies įmonės 
aprūpino jaunąjį fabriką įren
gimais. Iš Maskvos, Sibiro, 
Vidurinės Azijos buvo atsiųs
ta pirmarūšių me c h a n i n i ų 
*‘”^sų, iš Stalino vardo auto- 
i^ubilių gamyklos — automa
tų dviračiui ratų nipeliams bei 
stipinams gaminti, iš Kijevo 
ir Leningrado—sudėtingų ke- 
turiašpindelinių automatų, iš 
Kuibyševo, Odesos, Gorkio— 
lekinamųjų, gręžiamųjų, fre- 
''.uojamųjų staklių. Maskvos, 
Charkovo, Minsko įmonėse 
mokėsi busimieji Lietuvos dvi
račių gamintojai.

1951 metų kovo mėnesį 
Šiaulių fabrikas išleido pirmą 

> dviračių partiją. Mašinų su 
ženklu “ŠDF” (“Šiaulių dvi
račių fabrikas”) atsirado res
publikos miestų * ir gyvenvie
čių gatvėse, Maskvos ir Le
ningrado prospektuose. Da
bar jų galima pamatyti dau
gelyje šalies kampelių.

Neatpažįstamai išaugo įmo- 
^iė per kelerius metus, pra
ėjusius nuo tos dienos. Išau
go puikūs daugiaaukščiai ce
chų korpusai, sandėliai, pa- 
Žaibiniai pastatai. Netoli jų 

ajtatyti gyvenamieji namai, 
Kurių patogiuose, gerai įreng
tuose butuose gyvena dvira
čių fabriko darbininkai ir 
tarnautojai. Vien tik 1955 
metais beveik šimtas šeimų 

^apsigyveno naujuose fabriko 
pastatytuose namuose. O iki 
naujųjų metų bus atiduotas 
naudoti dar vienas keturių 
aukštų pastatas.

Didelės perspektyvos fabri
kui atsiskleidžia naujame, 
šeštajame penkmetyje. 1960 
metais jis išleis du su viršum 
Įtarto daugiau produkcijos, 

•jpAegu 1955 metais. Šiam tiks

I

laisvė (I^įberty) Penisi., Vasario (Febo) 17, 1956

Juškos rašyta, vadinama ope
rete, bet tikrai tai kaip ir 
vienas vaizdas. Joje nėra to, 
kas labai teatraliame veikale 
reikalinga—intrigos. Nei kla
sinių skirtumų, nei asmeninių 
intrigų nėra. Visi žmonės 
geros valios, gerai nusiteikę ir 
kitiems gero veliją. Stebint 
tai, man priminė patį autorių 
—jo nuotaiką.

Bet, dainos ir muzika labai 
gražios, norisi jų klausytis 
kuo ilgiausiai.

Pagerina veikaiiuką dar ir 
tas, kad svarbiausią rolę tu
ri Estellei Bogden, nepapras
tai gera aktorė, turinti labai 
gražų balsą, kuris visų ge
riausiai užrekorduotas. Jos 
balsas visur tinka — ir kon
certui, ir radijui ir filmams.

Taipgi Clem D e f f n e r i o 
akompanavimas gerokai prisi- 

lui, tarp kita ko, numatyta 
pastatyti keletą naujų cechų, 
jų tarpe — itin didelį cechą 
dviračių sėdynėms gaminti. 
Jau dabar pagrindinių gamy
bos procesų mechanizavimas 
ir suautomatinimas beveik 
užbaigtas, o naujajame penk
metyje visi (tame tarpe ir pa
galbiniai) procesai bus pilnu
tinai mechanizuoti.

Pagal naujo penkmečio pla
ną numatyta taip pat pasta
tyti daug gyvenamųjų namų, 
kultūrinių ir buitinių įstaigų. 
Greta fabriko išaugs nauji 
gerai įrengtų daugiaaukščių 
gyvenamųjų namų kvartalai, 
Kultūros rūmai, parduotuvės, 
buitinio aptarnavimo įmonės. 
Atsiras pas fabriko darbinin
kus savas stadionas ir par
kas.

Reikia pasakyti, kad fabri
ko administracija ir visuome
ninės organi z a c i j o s skiria 
daug dėmesio darbininkų kul
tūrinėms ir buitinėms reik? 
mė,ms patenkinti. Gamybi
ninkams sudarytos visos sąly
gos kelti savo techninį ir ben
drąjį išsilavinimą, 85 fabri
ko darbininkai mokosi dabar 
vakarinėje bendrojo lavinimo 
mokykloje. Daugelis jų šie
met gaus brandos atestatus.

Ir žmonės sparčiai auga fa
brike, darosi dideliais savo 
darbo specialistais. Neturė
damos jokios specialybės, atė
jo į įmonę Danutė Dzimidai- 
tė, Eugenija Savickaitė, Nijolė 
Balčiūnaitė. Dabar jos kvali
fikuotos darbininkes, o Balčiū
naitė paskirta cecho meistru. 
Iki inžinierių, cechų viršininkų, 
konstruktorių išaugo fabrike 
Matuzevičius, Urlikas, Pes- 
čanskis, Daugirdas, Jakovec- 
kas. O atėjo jie į fabriką 
kaip eiliniai technikai, meis
trai. Dabar jie visi neaki
vaizdiniu būdu mokosi insti
tutuose.

Prie fabriko įkurta vaikų 
darželis ir vaikų lopšelis. Čia, 
rūpestingų auklėtojų prižiūri
mi, būna vaikučiai,, kai jų mo
tinos fabrike. Kas metai de
šimtys darbininkų praleidžia 
savo atostogas Krymo, Kau
kazo, Palangos bei Druskinin
kų sanatorijose iv poilsio na
muose. Kas vasarą šimtai fa
briko darbininkų vaikų ato
stogų laikui išvyksta į už-1 
miestines pionierių stovyklas. 

deda prie filmo gerumo.
Galima drąsiai sakyti, kad 

dainininkė Bogden, kompozi
torius Balevičius ir muzikas 
Deffner padarė operetę labai 
gerą.

Lietuvos valstiečio kiemas ir 
kampas namo neatrodo į Lie
tuvos kaimo kiemą. Jis dau
giau panašus į kur Wisconsi- 
ne ar Kanadoj’ vasarinį kelių 
rezortą. Bet nutraukimas ke
lių farmų vaizdų — karvių, 
vištų, “rasodos,” žymiai pa
gerina.

Abelnai vaizdas susidaro 
geras, labai patrauklus.

Scenerijas paruošė Justas 
Misevičius.

Vyrų kvartetas, kaip ir 
merginų sekstetas, man ro
dos, geriau tiko ne< viduryje 
veikalo, bet paskutinėje sce
noje. įdėjus viduriu, kaip tai 
nėra ryšio su veikalu ir sun
ku suprasti, kaip ir iš kur jie 
atsirado. Bet tai yra menkas 
dalykas.

Apie kitus vaidylas (akto
rius) reikia sakyti, kad jie 
gerai savo roles atlieka, bet 
balsai jų netaip gerai eina. 
Perdaug rėksmingai ir dažnai 
neaiškiai.

Beje, reikia pasakyti, kad 
Richardo Misevick balsas taip
gi gerai eina. Aktorius jis 
yra nepaprastai geras. Jo 
kad ir mažas pasirodymas da
ro gerą įspūdį.

Dabar apie kitką
Moterų Choras 

sudainavo “Dainų 
Joms bedainuojant

(Ciceros) 
vainiką.”

Wanda 
Zallis ir R. Misevick trum- I 
pai vaidino.

Reikia sakyti, kad šis cho
ras geriau dainuoja, negu pa- j 
veiksle jį girdėsite. Gerai iš- j 
ėjo duetas — C. Stanevičie
nės ir A. Dočkienės. I

Choras paveiksle labai gra
žiai atrodo. Wandos šokis
geras “pridėčkas” ir pagra
žino vaizdą. “Dainų Vaini
kas” baigtas dviejų vyrų sė
dėjimu ir choro mokytojos iš- , 
ėjimu.

Vaizdas pradėtas 
song” — labai gražiai, 
prastai kas pradedama 
“team song, 
taip 
ria u 
būtu 4

team 
Pa
su 

tai ir baigiama
pat. Būtų kur kas ge- 
išėję, jei šis vaizdas taip 
baigtas.
Ar verta matyti ?

Parodžius filmus Chicago- 
je, žinau, daug kas iš kitų 
kolonijų klaus, ar verta ruošti 
jų rodymą kitur.

Verta ir patartina tai da
ryti.

Esu tikras, kad žiūrovai bus 
patenkinti. Vien tik Bogde- 
nienės dainų užtektų pasiten
kinimui, ypač su jos gabiu 
vaidinimu. O juk yra ir kitų 
gerų dalykų — vaidinimas, 
muzika, pianu skambinimas.

Ką reiktų pagerinti?
Patarčiau Klimui:
Tą muzikos gabalą, kuriuo 

jis pradeda filmų rodymą, nu
fotografuoti Wandai šokant. 
Būtų labai gražus vaizdas ir 
geras įvadas į kitus filmus.

Nereika klausti publikos, ar 
groti muzikos gabalą, ar ne. 
Filminiu kas turi ‘ nusispręsti 
pats ir daryti kaip jis mano 
bus geriausiai.

Taigi, gerai pasiruošti tech
nikiniai, kad žmonės neturė
tų laukti.

Tie mažmožiai kaip 
prastai į publiką veikia.

žmonių matyti filmus buvo 
susirinkę gana daug. Reikia 
tikėtis, kad kitur rodant taip 
jau žmonių bus, nes juk sma
gu matyti “savus paveikslus,” 
girdėti juose seną tėvų kalbą. 
Dar smagiau girdėti gražias 
dainas, gražius balsus ir gerą | 
muziką. V. A.

tai

Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nurodymai kai t 
gelbėtis pareiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip jas 
pažinti ir būdai jų prašalinimui. Parašė Dr. J. J. Kar
kiančius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuolaidos).

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

Rezoliucija už atšaukimą
W.alter-McCarran akto

Kadangi imigracijos įstaty
mas skaudžiai liečia sveturgi
mius nepiliečius ir piliečius;

Kadangi remiantis tuo įsta
tymu sveturgimiai nepiliečiai 
veikėjai deportuojami;

Kadangi įstatymas padaro 
sveturgimius piliečius antros 
rūšies, piliečiais;

Kadangi jis paneigia visus 
konstitucinius užtikrinimus sve- 
turgimams nepiliečiams; ir,

Kadangi šis įstatymas duo
da neribotos galios genera- 
liam prokurorui pers e k i o t i 
sveturgimius:

Todėl, LMS Apskrities kon
ferencija, sausio 28 d., 1956 
m., Milda salėje, 3142 S. Hal- 
sted St., Chicago, Ill., vien
balsiai pasisakė už šio įstaty
mo atšaukimą, nes jis prie 
persekiojimo sveturgimių dar 
ir žemina Amerikos vardą už
sienyje savo diskriminacija ir 
piktais ribojimais norinčių at
vykti Amerikon.

Rezoliucijų komisija:
V. Vasys
J, Misevich

Baltimore, Md.
Kuomet LDS 48 kp. tvėrėsi 

Baltimorėje, gal ne 
manė, jog jos sidabrinio mi- energijos; kada reikia joms 
nėjimo nebus galima įvykdin- ‘ pagalbos, d-gė Kunzienė nie-j

SVARBIOS KNYGOS
Dabar Parduodamos Numažintomis Kainomis

Kas Skaito ir Rašo
S

Duonos Neprašo

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

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

Kelias į Laimę

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

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

Ūkanos

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

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

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

Prošvaistės
Jono Kaskaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. Susipažinkite su jo gy-j 
veniniu, 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, 
kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

puslapių 256,

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

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

KNYGOS APIE SVEIKATĄ

Sveikatos Šaltinis

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

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą/ Tai yra mokytojas jūsų namuose. 
KAINA $5.50.

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

ir pinigus.

Gaunamos Laisvės Knygyne
110-12 Atlantic Avė Richmond Hill, N. Y
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ti. Taip, Ąe? visi bei visos tos 
laimės turėjo matyti. Mirtis 
daugelį išskyrė iš mūsų tar
po, kaip įarių, taip ir gerų 
pritarėjų. •

Bet parengimas, kuris įvy
ko vasario 11 d., Workmen’s 
Hall, pilnai įrodė, jog turime 
ne tik savo narių šiltą prijau
timą, bet ir kitataučių tarpe.

Atsilankė gražus būrys pu
blikos, kuri gražiai praleido 
laiką prie skanių valgių ir gė
rimų.

Kaip žinoma, minėti val
gius, reiškia prie jų, darbą- 
triūsą. Gaminti tokie, kad 
susirinkusieji ne tik gardžiai 
valgytų, bet ir klaustų, kada 
vėl turėsite parengimą su 
skania kalakutiena bei karš
tu skoningu kugeliu, o tam 
darbui, laimei, turime geras 
gaspadines. Kaip keletą kar
tų pirmiau, taip ir dabar
draugės O. Deltuvienė ir La- 

vienas petienė pilnai.turi žinojimo ir

vieną kartą, taip ir dabar tik 
didelį ačiū ištarti reikia!

Kp. korespondente

kados nesako “negaliu,” ir
daugelis kitų pagelbsti.

Varde komisijos, kaip kiek-
_______ ...............

♦V

Žinokite. Kad
«• '
■ •
G ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, ypač
• • tų, kurios parduodamos už visai žmonišką kainą ir kurias pra- 
’ J dėję skaityti, skaitysite neatsikvėpdami, kol pabaigsite. $13.00 
•• VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK UŽ $5.00! Tuoj kiškite penkinę 
‘! į voką ir siųskite, nes tokia proga atsitinka rečiau, nei aukso klo- 
•; dų atradimas.
G SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, nes myli, o 
■ * nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 pusi., kaina $3.00.
L ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės) sako: skaitai mane, nes aš pa- 
G rodau tau gyvenimą baisesni, negu pats gyvenimas parodytų.

316 pusi., kaina $3.00. Iliustruota.• •
G ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi širdies
• • rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skaitysi. 449 pusi.. 
G kaina $4.00. Iliustruota,
• •
N ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sako: tik 
G mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios dalies darbus, 
J ’ vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį išlikimą. 652 pusi., 
•• kieti viršeliai, kaina tik $3.00!• •
G VISOS 4 KNYGOS SYKIU tik už $5.00- Persiuntimo kaštus 
•• apmokame. Rašykite: Dr. ALG. MARGERIS, 3325 S. Tlal^ted 
G St., Chicago 8, Ill.
• • 
• •
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Worcester, Mass.
Aido Choro veikla

Aid iečiai pradėjo savo dai-
nų pamokas ir pasiskyrė su
simokyti eilę nauju dainų, ku
rias pateikė Choro mokytojas 
Jonas Dirvelis. Gražiai aidie- 
čiams sekasi ir nauju dainų 
repertuarą budavoti.

Aidinčiai pirmiausia rengia
si duoti gražią dainų progra
mą savo metiniame bankete, 
kuris įvyks kovo 4 d., 29 En
dicott St., 5 vai. popiet. Kvie
čiame visus meno my lėtoj us- 
rėmėjus atsilankyti Į banketą. 
Būsite skaniai pavaišinti ir 
palinksminti dainomis, kurias 
atliks pats Choras ir duetis- 
tai, Ona Dirvelienė ir .J. Sa
baliauskas.

Artėjant pavasariui, artėja 
ir gegužės mėnuo, kurio 19 ir 
20 dd. Worcester}’ Įvyks LMS 
Antros ir Trečios apskričiu
rengiamas festivalis. Aido 
Choro mokytojas, Jonas Dir
velis ne tik mokina aidieČius 
širdingai sutikti i festivalį at
vykusius svečius, bet ir pačia
me programe šauniai atsire- 
komenduoti. M. M.

Stratford, Conn.
Nuoširdi padėka

Mūsų geri draugai Stripei- 
kiai vasario 4 d. savo namuo
se suruošė mums 40 metų ve
dybinio gyvenimo sukakti at
žymėti, ir tame pažmony da
lyvavo gražus būrys mūsų 
draugų ir draugių, suteikdami 
vertingų dovanų. Todėl nuo
širdžiai dėkojame Stripei- 
kiams, Griškonams, Masiule- 
vičiams, S. S. Thompsonams, 
Kitrams, Arisonams, Jociams, 
Mockalciams, Baranauskams, 
S. Thompsonams, Ignatavi
čienei ir Valatkienei už daly
vavimą. Jie visados pasiliks 
mūsų draugais. Dėkodami vi
siems, aukojame $10 Laisvės 
reikalams. Dar prisidėjo Jo
ciai, Ar iso n ai, Stripeikiai, 
Mockaičiai ir Valatkienė po 
$2, tai bus viso $20.00. Nuo
širdžiai ačiū visiems.’

Mr/ ir Mrs. V. Kajeckas

Philadelphia, Pa.
O. žalnieraitienė (gyv. 1009 

Jackson St.) turėjo nelaimę: 
nusišutino koją karštais rie
bumais. Linkiu jai greit pa
sveikti ir vėl dalyvauti veik
loje. M. G.

Hartford, Conn.
Širdingai ačiuojam visiems, 

kurie prisidėjote prie mūsų 
mylimo tėvelio ir pusbrolio 
Petro Krikschus palaidojimo. 
Grabą nešė A. Latvėnas, S. 
Ignotas, S. Brazauskas, J. 
Margaitis, J. Motekaitis ir A. 
Shimansky. Mrs. V. Vasil ir 
Mrs. A. Kiškiūnas prirengė 
užkandžius palydovams.

Laisvės Choras davė nemo
kamai svetainę.

Ačiū Mrs. M. Chigas, kuri 
labai daug padėjo mums. 
Ačiū Sūnų ir Dukterų Drau
gystei ir pavieniams asmenims 
už gėles; ačiū visiems, kurie 
atėjote j šermenis ir kurie ly
dėjote į kapines, taipgi už 
simpatijos korčiukes. Ačiū 
graboriui J. Karlonui už ge
rą patarnavimą, o draugui A. 
Kiškiūnui ačiū už grąžą ap
rašymą dienrašty Laisvėje. 
Velionis P. Krikschus per il
gus metus skaitė Laisvę, lankė 
progresyvių žmonių parengi
mus ir padėjo darbininkų ju
dėjimui, kiek galėjo.

Ačiū visiems.
Sūnus

Albertas Krikschus
Pusseserė

Millie K. Barnett 
ir šeima

Spellmanas paskelbė rink
liavą savo veiklos reikalams 
ii- religinėms labdarybėms. 
Pasimojo šiais metais surink
ti $2,816,000.
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Biliai pagerinimui 
nedarbo apdraudos

Albanyje Valstijos seimeliui 
Įteikti biliai, taikomi padidin
ti ir pailginti nedarbo ap
draudos gavinį. Pasiūlyta ap
drausti ir tuos, kurie dirba po 
vieną. Tačiau ir šie pasiūly
mai dar vis neapima tarnai
čių.

Pasiūlymai padidinti davinį 
kol kas paliečia tik šeimas— 
pridėtu, po $4 kožnam ap
draustojo išlaikymui, bet ne 
daugiau trims vienoje šeimo
je.

Taip pat pasiūlyta pakelti 
ligoniams savaitinę pašalpos 
aukščiausią sumą nuo $33 iki 
$40.

Ir teisėjams esą 
sunku pragyventi

New Yorko miesto iždinin
kas, Beame pareikalavo teis- 
darybės departmentui specia
laus paskyrų priedo $231,004) 
metams. Tai būtų 36-iems tei
sėjams algų priedai: 29-iems 
pakeltų nuo dabartinių 30 
tūkstančių iki 35 tūkstančių, 
metams, šešiems nuo $32,000 
iki $38,500, jų pirmininku! 
nuo $33,500 iki 40 tūkstan
čių metams.

Referees dabar gauna po- 
20 tūkstančių, su priedu gau
tų po $23,333.

Atsirado kitas batsiuvys, 
kuris operinis ekspertas

Praeitais metais Ameriko
je pagarsėjo New Yorko bat
siuvys Gino Prato, kuris tele
vizijos programoje “The $64,- 
000 Question” laimėjo $32,- 
000. Jis tiek laimėjo teisin
gai atsakydamas Į komplikuo
tus klausimus apie operą. Jis 
gal būtų galėjęs laimėti pilną 
64 tūkstančių sumą, bet susto
jo prie 32 tūkstančių taško— 
daugiau nenorėjo rizikuoti.

Bet praeitą antradienį toje 
pačioje programoje radosi ki
tas New Yorko apylinkės 
kurpius, taipgi imigrantas iš 
Italijos kaip Prato, Michael 
della Rocca. Tas pasirodė 
ne tik toks pat geras eksper
tas, bet ir drąsesnis: praeitą 
savaitę jis laimėjo $32,000 ir 
šiuo kartu bandė pasiekti pil
ną sumą, — ir pasiekė. Ri
zika nemaža, nes neteisingai 
atsakius Į klausimus, kdntes- 
tantas praranda beveik viską 
— gauna tik automobilį kaip 
kompensaciją.

Della Rocca gyvena Baldwi- 
no miestelyje, Long Islande. 
Jis ten turi batų taisymo dirb
tuvėlę, bet laisvu laiku taipgi 
rengia mėgėjų operinius per
statymus. Dabar, sako jią, 
galės tuos perstatymus rengti 
geriau, nes turi pakankamai 
fond ų.

Daugybė parengimų negrų 
istorijos savaitės proga

šį savaitgalį Didžiajame 
New Yorke vyksta daugybė 
parengimų, kad paminėti Ne
grų istorijos savaitę. Bus daug 
paskaitų, kultūrinių vakarų, 
mitingų ir panašių sueigų, 
taipgi atsidarys kelios tam 
reikalui pritaikytos meno pa
rodos.

Parengimus rengia įvairios 
organizacijos, bet pirmoje ei
lėje kairiečiai, kuriei Negrų 
istorijos savaitę energingiau
siai mini. Bet daug parengi
mų rengia ir NAACP, kur 
darbuojasi visokiausių nusi
statymų žmonės.

New Yorko valstijos guber
natorius Harrimanas pasiūlė 
11 punktų programą, kuri lie
čia namų statybas, namų prie
žiūrą ir rendų kontrolę.

Pareikalavime skirti staty
boms pinigų, jis sako, kad 
valstija turėtų statyti po 170 
tūkstančių gyvenamųjų vie
netų.

Jis taipgi pasiūlė pataisyti 
ir panaujinti rendų kontrolės 
Įstatymą.

Esamasis įstatymas galioja 
tiktai iki 1957 metu birželio 
30-os. Panaujinimus, pataisas 
turėtų padaryti dabartinė Sei
melio sesija, nes negalėjimas 
iš anksto matyti būsimą pa
dėti stabdo, trukdo darbą.

Jo pasiūlymai (imaht tik jų 
branduolį) yra: 1

Leisti kaimams ir mieste
liams skolintis iš valstijos iždo 
pinigų statybai pigiomis ren- 
domis namų.

Leisti š«eimoms su 3 ar dau
giau vaikų gyventi žemų ir 
vidutinių rendų projektuose, 
jeigu jų rendos septyneriopai 
neviršija rendomis išmokamą 
suma.

Pakeisti nuostatus taip, kad 
paliegę veteranai Ir jų našlės 
lengviau galėtų įeiti i projekj 
tus.

Išleisti 200 milijonų dole
rių vertės bonų teikimui pa

Nors auto-nelaimės šiais 
metais žymiai suretėjo palygi
nant su praeitais, bet spauda 
sako, kad šią savaitę nelaimių 
skaičius vėl pradėjo kilti.

Banketas William Z. Tosterio 
75-6 gimtadienio paminėjimui

Kovo 9 dieną senam Ameri
kos darbininkiško judėjimo 
veteranui William Z. Fostc- 
riui sukanka 75 metai am
žiaus. Fosteris pagarsėjo kaip 
organizuotų darbininkų vadas 
dar prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą, o labiausiai 1919-ais 
metais, kuomet jis vadovavo 
plieno darbininkų didžiajam 
streikui. Dabar jis yra Ame
rikos Komunistir partijos pir
mininkas.

Susidarė specialus komitetas 
Fosterio gimtadieniui paminė
ti. J tą komitetą Įeina dar
bininkų politinių organizacijų, 
unijų ir visuomeninių grupių

atstovai. Gimtadienio dieną 
bus surengtas banketas Fos
terio garbei. Banketas vyks 
Chateau Gardens patalpose, 
105 E. Houston St., NYC. 
Pradžia pusė po septintos va
kare.

Banketo tikėtas tiktai $2. 
Jų galima gauti visose/ darbi
ninkiškų knygų parduotuvė
se, kaip tai Workers’ Book
shop, Brooklyno Book World, 
Jeffersono mokyklos knygų 
parduotuvėje ir tt.

Bankete bus skaitomi svei
kinimą] nuo daugelio žymių 
žmonių šioje šalyje ir užsie
nyje, bus žymių kalbėtojų. R.

LDS 13 kp. banketas vasario 18
Visiems LDS 13 kuopos na

riams ir kitiems LDS nariams 
primename, kad LDS 13 kuo
pos^ banketas jau čia pat — 
įvyks šeštadienį, vasario 18 
Liberty Auditorijoje,, 110-06 
Atlantic Aye., Richmond Hill.

Tai bus metinis banketas, 
prie kurio kuopos valdyba ir 
kiti darbuotojai smarkiai ruo
šiasi, kad jis geriausiai pa
vyktų; O1 jis gerai pavyks 
tiktai tada, kai LDS nariai 
ir kiti svečiai skaitlingai at
silankys.

LDS 13 kuopos banketas 
šiais metais ruošiamas labai 
svarbiam tikslui.

šių metų 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 kitu išlaidu. 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.

tas pelnas bus naudingai 
sunaudotas.

Dar sykį primenu: visi ir 
visos dalyvaukite LDS 13 kp. 
bankete, šeštadienį, vasario 
18. Visi žinokite, kad pra
sidės lygiai 7 vai. vakare.

Kuopos narys

Harrimanas pasiūlė Seimeliui 
namą statybos programą

skolų tokioms statyboms, ku
rios bus operuojamos su ribo
tu pelnu.

“Vidutinių, pajamų” šei
mom taikomuose projektuose, 
kurie paliuosuoti nuo taksų, 
šeimų pajamoms pakilus joms 
kelti ir rendas.

Kiti punktai liečia Įvairius 
nuostatus, susietus su statybo
mis ir pataisomis gyvenamų 
namų, suiteikimu tokiems dar
bams paskolų ir paskolų at- 
mokesčiais.

Paskiausieji du pasiūlymai 
liečia saugumą gyventojų gy
vybei ir sveikatai. Vienas ra
gina Įgalinti miestus vykdyti 
pataisas ten, kur savininkai 
nesiskaito su reikalu1 ir nuo
statais.'Antrasis uždraustų var
toti kerosininius pečiukus šil
dymui buto po 1957 metų 
sausio 1-os.

Remontas Penn. stotyje

Pennsylvanijos geležinkelio 
stotyje pradedama pravesti 
remontą. ■ Bilietų pirkimo ir 
rezervavimo skyrius bus su
modernintas. Bus įsteigtas 
televizijos ekranas, kuriame 
bilietus perkantieji galės ma
tyti, kaip iš vidaus atrodo pul- 
maniniai to ar kito traukinio 
vagonai, kokius patogumus jie 
turi, ir tt.

L. D. S. BANKETAS 
I

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 puti. LaUvė (Liberty) P enk t., Vasario (Feb.) 17, 1956

Nors kartą susilaukėme savo kalboje žodyną. Išleistas Lietuvoje. Didelė 
knyga, stipriais apdarais. Tai nafudingiausias dalykas turėti savo na
muose, ypač tįems, kurie rašo spaudai ir kitais reikalais.

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

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

________________________________________________________________________

Bando darbininkus 
įbauginti

Unijoms a psi vien i j an t ir 
ruošiantis smarkiau veikti, tas 
jų ūpas baugina ir miestinių 
įstaigų bosus. Atitinkamai, 
dabai* veik kas dieną matosi 
spaudoje šauksmai, kad tyri
nės, spend uos, šalins iš darbo 
“raudonuosius.”

Kadangi praeityje kiekvie
nas persekiotasis buvo veiklus 
unijistas, tai ir dabar Įmato
ma, kam tie bauginimai tai
komi.

Pavyzdžiui, sakoma, būk va
žu i uotės linijose tarp 44,000 
darbininku radę 17 “rizikin
gų-”

Įdomu, kokius “valstybės se
kretus” jie galėtų išduoti?

Būrys vyrą ieškojo, 
o ji miegojo

Brooklync šešerių metų 
mergytė dingo i£ namų pir
madienio popietį. Apie šimtas 
uniformuotos ir slaptosios po
licijos, taipgi šeimos draugai 
per 15 valandų jos ieškojo vi
soje apylinkėje, šeima bau- 
ginosi. Ją atrado sekamą ry
tą, netoli jos senutės buvusios 
gyvenvietės. Beieškodama se
nutės ji pavargo ir užmigo 
nežinomame pastate.

Ją pamatė jau atsikėlusią, 
vėl einančią ieškoti senutės 
ir namų.

Miestas imsiąs už pakarpos 
vadinamus “butelių klubus”

Miesto majoras Wagneris 
paprašė miesto tarybos, kad 
būtų imtasi žingsnių prieš 
taip vadinamus “butelinius 
klubus.” Tie klubai yra neva 
privatiniai socialiniai klubai, 
kur nariai susieina, atsinešda
mi savo gėrimus, kad draugiš
kai praleisti laiką. Bet ma
joras sako, kad daugelis tų 
“klubų” faktinai yra kaip ir 
saliūnai, kurie veikia vėlyvo
mis valandomis, kuomet kiti 
saliūnai uždari.

Alkoholiniai gėrimai, sako 
majoras, ten laikomi, parda
vinėjami, patarnaujami. Kra
ta neseniai buvo - pravesta 
Gold Key klube Manhattano 
centre ir rasta, kad tai tikras 
biznis, o ne klubas. Majoras 
sako, kad tokių yra daugiau 
ir juos reikia imti už pakar
pos, nes tai bizniai, kurie vei
kia be laisnių.

Kas turite?
Brooklyno Liet. Liaudies Te

atrui būtinai reikalinga bent 
viena kopija komedijos “Lap
kus.” (Būtų dar geriau gau
ti visą reikiamą jų skaičių.) 
Jei kas turite, malonėkite 
skubiai prisiųsti Evai Miza- 
rienei, 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill 19, L. L, N. Y.

LT Valdyba

Armija atsiuntė 30 seržan
tų į ištaiginguosius New Yor
ko viešbučius,, kad jie iš pa
tyrusių šefų mokintųsi, kaip 
virti “elegantiškai.”

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNU

1 “Pataisos* jo nepataisė
Union, N. J., pavojingai pa

šautas 16 metų jaunuolis, bu
vęs laikomas “pataisų” na
muose. Pastaruoju laiku jis 
buvo paleistas pas “globėjus.” 
Jo paskutinis prasikaltimas: 
jis prievarta reikalavęs iš sa
vo globėjų pinigų. Taip sa
kė policijai jo globėjai, kurie 
pašaukė policiją jį suimti.

Jį pašovė nesiduodant areš
tui. .

Nori įšmugeliuoti 
blogus bilius

Stebėtojai Valstijos seime
lio veiklos Albanyje sako, kad 
matosi dvipartinis - suokalbis 

i Įšmugeliuoti bilius, kurie pra
ilgintų ragangaudystės įstaty
mą.

Sakoma, Allegheny apskri- 
I ties republikono McKenzie ir 
Į brownsvilliecio demokrato So
rin tokie biliai nebuvo at
spausdinti svarstymui klausi
mų sąrašuose, taipgi jų pasiū- 
lytojai nebuvo viešai minimi.

žinovai sako, kad jeigu vie
na partija taip pasielgtų su 
biliais be kitos partijos sutiki
mo, priešiškoji “sumaišytų 
dangų su žeme.” Gi dabar 
abieji tyli.

Vaginėjusi čekius
Areštuota jauna Yonkers 

gyventoja, dviejų vaikų mo
tina. Kaltina, kad ji išvogu
si iš pašto dėžučių kitiems 
žmonėms priklausančius so
cial security čekius. Bent po
rą jų iškeitusi supermarkete. 
Tiems čekiams iškeisti mašina 
paėmusi čekio ir iškentėjos pa
veikslą.

Moteriškė teisinosi, kad sto
ka ištekliaus pragyvenimui 
vertė vogti. Vyras esąs proto 
ligonių įstaigoje.

New Yorke prie statybos 
darbų vartojamas milžinas 
kreinas smogė du darbinin
kus. Vieną sužeidė pavojin
gai, kitą lengviau.

Važiuodami Queensboro til
tu du clevelandiečiai, suaugę 
vyrai, atsimušė į tilto tvorą. 
Nugabenti į ligoninę.

ĮVAIRŪS KINIETIŠKI 
VALGIAI

DRAGON SEED
Žinomas Kiniečių Restaurantas

HI-FI—Cocktail Lounge 
Vietos: 86-02 37th Ave., Jackson 
Hts. Hickory 6-9748; 95-11 37th 
Ave., Jackson Hts. HA. 9-8437; 
120-42 Queens Blvd. BO. 8-9442.

Medaus Pagelta 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, Puse Galiono $2.50
Kitur nesiunčiame. Tik užėję galite gauti

Harrimanas ragina , 
pagerinti rendų > 
kontrolės įstatymą

Pranešime Valstijos seime
liui apie namų savininkų ir 
rendauninkų santykius guber
natorius pasiūlė pratęsti ir '* 
pagerinti rendauninko apsau- • 
gai įstatymus.

Tarpe vyriausių pasiūlymų 
yra:

Apsaugoti ii’ vieną kambarį 
imančius (“rooming- house”) 
gyventojus.

Prašalinti iš Įstatymo tuos 
plyšius, pro kuriuos pralenda 
nelegaliai keliautieji rendas.

Sustabdyti nelegališkas evik- 
cijas. f

Užtikrinti kontrolę perdir
bamų namų, kad tie perdirbi
mai būtų tikri ir naudingi, o 
ne priemone rinkimui nelega
lių rendų.

Priversti sugrąžinti rendau- 
ninkams iš jų nelegaliai pa
imtas rendas.

Bendrai, siūloma įstatymą 
padaryti praktišką Ir pakan- 
karnai aštrų, kad suktybė ne- * 
apsimokėtų.

žurnalas “Travel’’ surengė 
banketą Waldorf - Astonjos 
viešbutyje kardinolui Spell- 
manui. Jam buvo įteiktas ti
tulas “Mr. Travel.’’ Mat, jis : 
skaitomas labiausiai keliau
jančiu amerikiečiu, — jis ke
liauja net daugiau už valsty
bės sekretorių Dullesą.
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