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A. Bimba

Doleris yra doleris, o pora 
dolerių dar geriau. Yra skai
tytojų, kuriems šiais laikais 
nelengva verstis. Tie turėtų 
pasinaudoti dabartine Laisvės 
prenumeratos kaina. Atsimin
kite, kad su rugpjūčio I d.
prenumerata pabrangs dviem sistemos priežasčių, parla- 
doleriais—bus dešimt dolerių men to narių daugumą gaus
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Liaudiškoji koalicija gavo Sovietų K. P. suvažiavime

daugiausia balsų Graikijos 
parlamento rinkimuose

buvo gavę tik 156, dešinieji 
159.

Liaudiškoji koalicija, ku
ri žinoma kaip Demokrati
nė unija, jau paskelbė, kad

Atėnai. — Dar nevisai 
pilni Graikijos rinkimų re
zultatai rodo, kad liaudiš
koji koalicija, susidaranti 
iš įvairių partijų nuo libe- r--------- , ----
ralų iki komunistų, laimė- Karamanlis gal turės kėlė
jo balsų daugumą. Bet dėl to atstovų daugumą

'ypatingų Graikijos rinkimų lamente

Taigi, kurių prenumerata 
reikalinga atnaujinimo, nelau
kite. atsinaujinkite. Dabar 
t i nė prenumeratos kaina tik 
astuoni doleriai metams.

Nepamirškime savo parei
gų ir linkui Lietuvių Litera
tūros Draugijos. Reikia pri
žiūrėti, kad kiekvienas narys j 
pasimokėtų duokles. Nereikia 
laukti metų pabaigos.

Kaip stovi reikalai .jūsų kuo
poje? Ar rūpinamasi duok
lių išrinkimu iš narių ? Ar 
įvyksta kuopos susirinkimai?

ne demokratinė koalicija, 
o dabartinio premjero Ka
ramanlio vadovaujami deši
nieji.

Pirmadienio rytą buvo 
• pranešta, kad liaudiškoji
koalicija surinko 993,529 
balsus, o Karamanlio deši
nieji 892,273 balsus, bet de
putatų kairieji tuo laiku

Pabrėžia kolektyvės 
vadovybės principus

Tar. Sąjunga pasiūlė surengti 
suimtųjų Amerikos balionų 
parodas pačioje Amerikoje

Nėra tokio amerikiečio, ku
ris nesidžiaugtų gydytojų pra
nešimu, kad prezidento Eisen- 
howerio sveikata* randasi gan 
gerame stovyje.

Bet visiškai 
m as. kai
1 undidatavimą 
iiui. Republikonai 
apie visokius planus. Jie 
retų,
Jeigu dar yra vilties jiems 
mėti, tai tiktai 
tai puikiai žino.

Po išrinkimo,

kitas klausi- 
eina kalba apie jo 

antram termi- 
galvoja 

no-
kad Ike kandidatuotų.

su Ik e. Jie

girdi, jis
Kitu rinkimuC *.

^nebūtų—vice-prezidentas tap
tų prezidentu.

Jeigu Ike kandidatuotų, 
daugelis piliečių pagalvotų ši
taip: Mano balsas, paduotas 
už Eisenhowetrj, nueis už vice
prezidentą.

ga-

Kas tai paslaptingo skrido 
Paryžiaus padangėse, bet...

Paryžius. — Paryžiaus 
Orly aerodromas pranešė, 
kad per radaro prietaisus 
galima buvo pastebėti auk
štai Paryžiaus padangėse 
skraidžojančius paslaptin
gus nei tai orlaivius, nei tai 
kitokius dalykus. Jie skrai
džiojo 1,500 myl. per valan
dą greitumu ir niekas tik
rai negali pasakyti, kas tai 
tokio buvo.

Paryžiaus spauda labai 
daug rašo apie šią sensaci
ją, bet niekas negali tikrai 
pasakyti, kas tie skraidžio- 
jantieji objektai buvo.

par- 
bet vargiai galės 

nesiskaityti su liaudies va
lia. ■

Paskutiniams rezulta
tams paaiškėjus, bus su
žinota, kokios rūšies val
džia susidarys Graikijoje.

Sirija rengiasi 
gauti ginklų iš

Kairas. —Egipto laikraš
tis “Al Ahram” sako, kad 
Sirija, panašiai, kaip Egip
tas, pirks ginklų ir iš Ta
rybų Sąjungos, 
Čekoslovakijos.

Pranešama, 
jau susitarė su 
junga pirktis 
orlaiviu ir c

Tarybų Sąjungos Komunis
tų partijos Dvidešimtajame 
suvažiavime buvo išduotas la
bai platus Centralinio Komite
to pranešimas. Ji išdavė se
kretorius Chruščiovas.

Per visą raportą nusidrie
kia trys pamatinės mintys:

Išlaikyti taiką pasaulyje.
Taikingai sugyventi su vi

sais kraštais.
Nuolatos aukštyn kelti liau

dies gerbūvį.
Raporte nesimato pasidi

džiavimo, kad Sovietai turi 
geriausius ginklus ir galėtų 
bile priešą “sudoroti.“

Raporte storai pabrėžiama 
kolektyvinės vadovybės idėja.

Geros, sveikos mintys.

38 amerikiečiai, 51 britas 
užsimušė lėktuvu nelaimėse C

Washingtonas. — Praei
tos savaitės pabaigoje įvy
ko dvi didelės orinio susi
siekimo nelaimės, kuriose 
kartu žuvo 81 kariškis. Ca- 
lifornijoje netoli Oaklando 
karinis transporto orlaivis 
atsimušė migloje į kalnų 
viršūnes ir sudužo. 38 mari
nai, įskaitant įgulos narius, 

‘žuvo.
Iš Londono tuo tarpu 

pranešama, kad karinis bri
tų transporto orlaivis., skri
dęs iš Egipto į Angliją, 
dužo virš Maltos ir 51 
reivis užsimušė.

Abiejose nelaimėse 
vienas keleivis neliko 
vas.

su- 
ka-

nė 
gy-

ten tankų, 
kitokiu 1 mor 

derniškų ginklų. Iki šiol Si
rija beveik neturėjo avia-! 
ei jos, o tankų turėjo visai 
nedaug, iir tai pasenusius. i 

Taipgi sakoma, kad kai1 
kuriuos ginklus Sirija da
bar gauna iš Egipto, tai y- 
ra, Egiptas perka ginklus; 
Čekoslovakijoje, o Egiptas J 
dalį perduoda arba parda
vinėja savo talkininkei Si
rijai.

Maskva. — Tarybų Są
jungos Komunistų partijos 
XX-ame suvažiavime keli 
žymūs vadai pabrėžė, ką 
partijos sekretorius Nikita 
Chruščiovas jau iškėlė sa
vo pagrindinėje kalboje: 
kad kolektyvinės vadovybės 
principas yra svarbus, kad 
vidujinė demokratija parti
joje būtina, nes kitaip eili
nių narių ir vadovaujančių 
veikėjų iniciatyva silpsta. 
Taipgi pasisakyta prieš 
vieno asmens kultą, tai y- 
ra, perdideli garbinimą.

Panašioj prasmei kalbėjo 
Mikojanas ir Malenkovas. 
Mikojanas sakė, kad kolek
tyvinė vadovybė yra vienas 
pirmųjų leninizmo pricipti. 
Malenkovas sakė, kad vie
no asmens kultas priveda 
prie arbitrariškų neatšau
kiamu nutarimu, kurie da- 
re žalos visam judėjimui.

(Kuomet partijos prezi
diumo nariai su Chruščiovu 
priešakyje pasirodė tribū
noje,' suvažiavimas jiems 
davė ilgą ovaciją, visiems 
delegatams sustojus. Chruš
čiovas paskui prašė, kad 
nebūtų plojama kiekvienu

kartu, kai prezidiumas pa
sirodo sesijos pradžioje. Jis 
sake, kad tai bereikalingas 
žestas, mažinąs pačių dele
gatų reikšmę.)

Istorijos gvildenimas
Mikojanas savo kalboje 

dar sakė, kad Rusijos revo
liucijos pilietinio karo ir 
tarybinės statybos periodai 
turi būti pernagrinėti. Pra
eityje, sakė jis, visokie is- 
torin. posūkiai perdaug bu
vo aiškinami kaip vieno ar 
kito vadovaujančio asmens 
užsitarnavimas, arba, iš ki
tos pusės, buvusių vadovau
jančių asmenų žalinga veik
la. Tą visą reikia pernagri
nėti, sakė jis.

Maršalo Žukovo kalba
Svarbią kalbą pasakė ir 

apgynos reikalų ministras 
maršalas Žukovas. Jis sa
kė, kad Tarybų Sąjungos 
svarbiausias principas buvo 
ir lieka taikos išlaikymas. 
Bet jis pabrėžė, kad Sovie
tai dabar turi galingus 
ginklus, kuriais galėtų at
sakyti** ’’kiekviename žemės, 
kampe.”

Lenkijos Kompartijos paleidimas 
1938-ais metais buvo tik klaida

Varšuva. — PPR (Lenki
jos Darbininkų Partijos) 
organas “Trybun Ludu” 
paskelbė bendrą pareiški
mą, kurį pasirašo PPR, 
TSRS, Italijos, Bulgarijos 
ir Suomijos. Komunistų 
partijos. Tame pareiškime 

: sakoma, kad Lenkijos Ko- 
i munistų partijos paleidi
mas 1938 metais buvo klai
da, už kurią atsakomingi 

; buvo provokatoriai.
Kaip yra žinoma, Komin-

■ temas. 1938 metais paleido 
principais, ku-į visą Lenkijos Komunistų

„ 1| partiją, nes buvo manoma,
■ kad jos viršūnėse ir apara-

Kambodija ir L. Kinija 
pasirašė draug. paktą

Pekinas. — Kambodijos 
premjeras Norodom Si
hanouk, kuris dabar vieši 
Kinijoje, ir Kinijos prem
jeras Čou En-lajus. pasira-

tarp tų dviejų šalių. Pak
tas paremtas tais garsiais

Juozo Tysliavos Vienybėje 
vienas “Lietuvos vaduotojas“ 
dejuoja:

“Senuoju keliu tebeinama. 
Vlike nieko nepasikeitė. Nau
jas Vliko pirmininkas klaidi
na visuomenę. Vlikas nepri
pažįsta Lietuvos diplomatijos 
Šefo. Krikščionys demokra
tai toliau vyrauja Vlike.“

Kitais žodžiais: pasilieka 
sęnosios peštynės, tebeviešpa
tauja visų galų suirimas.

Dalykai turėtų šiek tiek pa
sitaisyti po vasario 16-osios. 
Iš parengimų suplaukė kele
tas tūkstančių dolerių. “Va
duotojai“ bus sotesni. O kai

(Tąsa 4—tame puslap.)

Aramburu užtikrina, kad 
Peron negrįš Argentinon
Buenos Aires. —Argenti

nos prezidentas. Aramburu 
pareiškė, kad eks-preziden- 
tas Peronas “niekad nebe
sugrįš Argentinon.” Tuomi 
Aramburu atsakė į Perono 
teigimus spaudai, kad jis 
“artimu laiku sugrįš Ar
gentinon.”

Belgradas. —“Borba” sa
ko, kad Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos suva
žiavime keliami klausimai 
rengia dirvą glaudesniam 
bendradarbiavimui' tarp vi
sų pasaulio darbininkiškų 
partijų.

riuos išdirbo Čou En-lajus 
ir Nehru.

Kambodija yra Indokini- 
jos dalis. Manoma, kad jos 
draugiški rj^iai su Kinija 
prives ir prie draugiškų ry
šių su kaimyniniu liaudie- 
čių valdomu Šiauriniu Vie- 
namu. Trečia Indokinijos 
dalis, Laos, kuri irgi nepri
klausoma šalis, dar nedrau
giškai tebeatsineša į Liau
dies Kiniją ir Liaudies Viet
namą, kadangi pačiame 
Laose dar tebevyksta ko
vos. tarp reakcinės valdžios 
ir Liaudies partizanų, 
rie žinomi kaip Pathet 
os.

te perdaug pasislėpusių 
priešų.

Dabar iškelta, kai tai 
buvo klaida, kad paleidi
mas nebuvo paremtas tik
rais motyvais.

T§RS, Italijos, Bulgari
jos ir Suomijos partijos 
pasirašė po pareiškimu 
’’Trybun Ludu” pusla
piuose, nes Kominterne jos 
sudarė tą komisiją, kuri 
tyrinėjo Lenkijos. Kompar
tijos bylą. '

(Dabartinė PPR susida
ro iš buvusios Kompartijos 
ir kai kurių PPS, tai yra, 
socialistų, kairiųjų elemen
tų.)

Paskutiniai pranešimai

ku-

Kabulas. —Amerika duos 
Afganistanui $2,500,000 
vertes techniškos pagalbos.

Vasario 22-ą, trečiadienį, 
pripuola Washing! ono gim 
tadienis. Del to Laisve neiš
eis.

Columbus, Ga. — Georgi- 
jos NAACP reikalauja, 
kad kuo nuodugniau būtų 
vedamas tyrinėjimas ir kuo 
griežčiau nubausti kalti
ninkai, kurie nušovė Co
lumbus miesto NAACP vei
kėją, negrą daktarą Tho
mas H. Brewerj.

Jis buvo nušautas balto 
krautuvininko L. Flowers 
raštinėje. Flowers suimtas.

Kairas. — Francūzų or
laivis, skridęs iš Saigono 
Paryžiun, nukrito Egipto 
dykumoje. Orlaivyje radosi 
64 keleiviai. Dar nepilni 
pranešimai sako; kad bent 
50 jų žuvo. Dauguma ke
leivių buvo francūzės mo
terys ir jų vaikai, grįžtan
tieji iš Vietnamo namo.

New Yorkas. — Laivas j 
“James Monroe” pagaliau 
išplaukė Saudi-Arabijon ir 
išsivežė tankus.

Chicago. — Federalinis i 
teisėjas John P. Barnes iš-1 
neše nuosprendį, kad įsa
kymas deportuoti Andrew 
Yannopolos yra neteisėtas, 
nes jam neduotas nuodug- i 
nūs apklausinėjimas. De-1 
portavimas sulaikytas.

Vidurvakarių komitetas 
Sveturgimiains ginti pas
kelbė, kad tai
laimėjimas, kad Yannopolicj 
byla faktinai visai panaši 
į šimtų kitų sveturgimių, 
kuriuos norima deportuoti, 
kad ir anų deportavimo j- 
sakymus reikia atšaukti.

nemenkas

Washingtonas. — Ame
rikos valdžia gavo kitą no
tą nuo Tarybų Sąjungos 
valdžios — notą su gan sen- 
saciniu pasiūlymu: Tarybų 
Sąjunga yra pasirengusi 
surengti pačioje Amerikoje 
suimtų amerikiečių balio
nų parodas. Taipgi siūloma 
surengti tokias parodas 
Londone ir Paryžiuje, jei
gu Britanijos ir Francū- 
zijos valdžios su tuomi su
tiktu. €■

Amerika siūlo 
siusti maisto

4-

šalčiu aukoms
t

Thomasville, Ga. — Pre
zidentas Eisenhoweris pas
kelbė, kad Amerika yra 
pasirengusi siųsti didelius 
maisto kiekius Vakaru Eu
ropos žmonėms, kurie šią 
žiemą labai nukentėjo nuo 
nepaprastų šalčių. Labiau
siai nukentėjo Italijos pie
tinė dalis, kur žmonės vi
sai nepripratę prie tokių 
šalčių ir sniego.

Eisenhoweris sakė, kad 
pagalba europiečiams būtų 
siunčiama iš' maisto per
tekliaus sandėliu, kuriuos 
laiko valdžia. Tai džiovin
ti kiaušiniai, sviestas, džio
vintas pienas ir riebalai, 
kuriuos, valdžia supirkinėjo 
iš farmerių, kad maisto 
kainos nekristu, v

Vidujiniai nesutikimai 
Francūzijos valdžioje

Paryžius. — Gan aštrūs 
nesutikimai pasireiškė 
Francūzijos valdžioje tarp 
dviejų partijų, kurios su
daro valdžios respublikie- 
tiška frontą: socialistu ir 
radikalu. Socialistai, kurie 
kabinete atstovaujami 
premjero Molleto ir eilės 
kitų ministrų, stoja už tuo- 
jautinį paramos atėmimą 
nuo katalikų parapijinių 
mokyklų. To paties reika
lauja ir komunistai.

Bet radikalai, kuriems 
vadovauja ministras be 
portfelio Mendes-France, 
nenori to klausimo skubin
ti.

Socialistai ir radikalai 
taipgi nesutinka dėl ekono
minių valdžios žingsnių. 
Mendes-France keletą kar
tų prašė, kad jo rankosna 
būtų perduota ekonomijos 
reikalų ministerija, bet 
Mollet atsisakė tai pada
ryti.

Apie Šiaurės Afriką dvi 
valdiškos koalicijos parti
jos irgi nemato akis akin. 
Mendes-France sako, kad 
Mollet nesiima pakankamai 
sprendžiamų žingsnių, kad 
išrišti Alžyro ir Maroko 
klausimus.

Sovietai, kaip yra žino
ma, surengė Maskvoje su
imtųjų amerikiečių balionų 
parodą, į kurią buvo pak
viesti ir amerikiečiai laik
raštininkai, kad parodyti, 
kad tie balionai buvo kari
nio šnipinėjimo tikslams, o 
ne moksliniam oro tyrinėji
mui.

Kadangi Amerikos val
džia dar vis teigia, kad tie 
balionai buvo moksliniai, ir 
kadangi Amerikos spauda 
dar vis teigia tą patį, So
vietai yra pasirengę tuos 
balionus atsiusti Amerikoi 
ir juos išstatyti, kad pati 
amerikiečių publika galėtų 
įsitikinti.

Sakoma, kad nėra abejo
nės, jog Amerikos valdžia 
su tokiu pasiūlymu nesu
tiks. Taipgi nėra abejonės, 
kad tokių parodų neprileis 
Britanijos arba Francūzi
jos. valdžia.

Sovietai savo notoje sa
ko, kad tokias parodas ga
lėtų surengti Washingtone 
ir New Yorke.

Amerikos legijono vadovas 
skaito Hutchinsą “kairiu”

New Yorkas. — Ameri
kos Legijono komdndierius 
J. A. Wagner pareiškė, kad 
prof. Hutchinsas turėtų bū
ti atleistas iš Respublikos 
fondo, Fordo išlaikomos fi
lantropinės organizacijos 
kuri teikia piniginę para
mą mokslo įstaigoms. (For
das tas sumas išleidžia, nes 
jos atskaitomos nuo taksų, 
kas reiškia, kad faktinai jis 
nieko nepraranda.)

Legijono komandierius 
sakė, kad prof. Hutchinsas 
yra “kairių palinkimų žmo
gus ir nereikėtų jam pati
kėti tokias svarbias parei
gas.”

Mažiau žmonių geria šioje 
šalyje, negu 10 metų atgal

Princeton, N. J. — Ga- 
llupo statistinis institutas 
sako, kad paskutinį dešimt
metį geriančiųjų nuošimtis 
Amerikoje sumažėjo. 1946 
metais 67% amerikiečių sa
kė, kad jie geria alkoholi-' 
nius gėrimus, o 33%, kad 
ne. Šiais metais tik 60% 
sakosi gerią, o 40% teigia, 
kad visai negeria.

33% Amerikos žmonių 
dabar laikosi nuomonės, 
kad vėl reikėtų įvesti pro- 
hibiciją.

. i z, ras. — Alžyro nacio
nalistai, kurie iki šiol linko 
bendradarbiauti su francū- 
zais, informavo Francūziją, 
kad “nuo dabar turėsite 
tartis su partizanų vadais 
— mums nelieka nieko da
ryti.”

ORAS NEW YORKE 
švelnu ir giedra
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SULAIKYTI TANKAI
PASIRODO, kad mūsų šalies vyriausybe sutiko siųsti 

i Artimųjų Rytų šalis arabiškoms valstybėms ginklus.
18-ka tankų jau buvo sukrauta į laivą “James Mon

roe,” kai atėjo iš Washintono Įsakymas juos sulaikyti ir 
iškrauti.

Tie tankai buvo siunčiami Saudi-Arabijai, kur ameri
kinės kompanijos turi milžiniškus aliejaus šaltinius.

Įsakyta tuos tankus iš laivo iškrauti po to, kai Izraelio 
šalininkai Amerikoje, susekę tai, pradėjo smarkiai pro
testuoti; jie net suruošė pikieta ties tuo laivu, kuriu bu
vo sukrauti tankai.

Pagaliau gautas kitas iŠ1 Washington!) Įsakymas tuos 
tankus siųsti Saudi-Arabijon. Dabar laivas “James Mon
roe” su 18 tankų plaukia į arabų uostus.

Šis dalykas savaime nėra jau taip pavojingas. Kiek
viena šalis juk turi teisę Įsigyti ginklų savo sienoms sau
goti. Jeigu šalis turi armija, tai ji nori turėti ir ginklų, 
nes armija be ginklų — bereikšmė.

Bet ne tame čia dalykas. Dalykas tame, kad mūsų ša
lies Valstybės departmental ir komercinė spauda kėlė 
didelį triukšmą dėl to, kad Čekoslovakija pardavė kai 
kurių ginklų Egiptui. Labai sielojosi ir Izraelio spauda 

valdžia. Komunistai, girdi, ginkluoją Egiptą.
Bet štai, kai visas triukšmas buvo nukreiptas prieš 

Čekoslovakiją, tuo pačiu kartu mūsų šalis buvo sudariu
si sutartį su Saudi-Arabija (kita arabiška šalimi) siųsti 
jai ginklus!
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KYŠIAI IR KONGRESAS
JUNGTIMI' VALSTIJŲ senate iškilo klausimas dėl 

to, kaip sutvarkyti dalykus, kad senatoriai bei atstovų 
buto nariai nebūtų paperkami.

Skandalas iškilo ryšium su kyšiu, kurį tūla aliejaus 
kompanija davė senatoriui Case, — davė, rodosi, $2,500, 
— kad tas senatorius balsuotų už “gaso” bilių, dėl kurio 
senate buvo nemaža triukšmo. Tasai bilius siekėsi nuim
ti valdžios kontrolę nuo natūralinio gazo, o tai reikštų, 
kad natūralinio gazo savininkai galėtų pakelti vartoto
jams kainas už gazą.

(Tasai bilius Kongreso buvo priimtas ir jau yra pas 
prezidentą; šiuos žodžius rašant, dar nežinia, ar prezi
dentas jį'vetuos ar ne.)

. Senatorius Case to kyšio nepriėmė ir paskelbė, kad jis 
buvo siekiamas! papirkti.

Iškilo skandalas, šis papirkėjų žygis juk buvo labai 
atviras, pernelyg šiurkštus. Galimas daiktas, kad kyšių 
gavo ir kiti senatoriai, kad jie balsuotų už tą bilių.

Bet kaip dabar senatas galės sutvarkyti reikalus, idant 
senatoriai bei kongresmanai neimtų kyšių? •

Mums rėdosi, jog eėra galimas dalykas. Amerikoje do
leris yra visagalis. Papirkinėjami valdininkai, papirki- 
nėjami — tiesioginiai ar netiesioginiai — ir tie, kurie 
leidžia įstatymus. Reikia labai gero, sąžiningo žmogaus, 
kuris “nepasikvopintų” imti pinigus, kuriuos jam “geri 
dėdės” kiša.

ATSISAKO IŠDUOTI
CITY COLLEGE (New Yorko miesto kolegija) yra 

didelė įstaiga, kurioje mokosi daug jaunimo.
Jaunimas-studentai ten palaiko visokias savo organi

zacijas bei grupes. Veikia ten ir politinės grupės.
Ir štai City College vadovai įsakė visoms toms gru

pėms įteikti jiems sąrašus savo narių.
Studentai pasipriešino tam. Penkios politinės grupės 

atsisakė išduoti savo narių sąrašus. Kas jos? Young De
mocrats, Young Liberals, Students for Democratic 
Action, Young Progressives of America ir Marxist Dis
cussion Club.

Studentai žino, kad Kolegijos viršininkų reikalavimas 
nėra geram tikslui daromas, todėl jie ir nepasiduoda.

Žiūrėsime, kas iš to visko išeis.

100 METŲ NUO HEINES MIRTIES
VASARIO 17 DIENĄ sukako 100 metų, kai mirė žy

musis vokiečių poetas Heinrich Heine.
Pasauline Taikos Taryba ragino, kad visur ši sukak

tis būtų atžymėta, kad poetas, kuris rašė liaudžiai, būtų 
pagerbtas.

Jis ir yra pagerbtas.
Heinrich Heine buvo artimas Markso ir Engelso bi

čiulis. Jis buvo ano meto vienas žymiausiųjų pasaulio 
poetų.

Dėl to jo labai neapkentė Hitleris, dėl to jis per kai 
kurį laiką Vokietijoje buvo skaitomas “pavojingu.”

Bet šiandien Heinrich Heine ir vėl “atgavo savo tei
ses” — ypatingai Rytų Vokietijoje, demokratinėje Šaly
je. Pažįsta šį žymųjį poetą ir visas pasaulis., ii’ jį labai 
gerbia.

Saugumo Europoje už
tikrinimo klausimas yra 
vienas svarbiausių nūdie
nos tarptautinių problemų. 
Todėl visiškai aišku, kad 
Europos problemų kom
plekse Vokietijos klausimas 
pajungtas Europos saugu
mo klausimui. Šioji aplin
kybė, kaip yra žinoma, už
fiksuota istorinėse Ketu
rių valstybių Vyriausybių 
vadovų Direktyvose.

Tarybų Sąjunga yra tos 
nuomonės, kad Vokietijos 
problemos išsprendimas y- 
ra susijęs su klausimu, ko
kiu keliu turi vykti suvie
nytosios Vokietijos vysty
masis: ar keliu, paverčian
čiu ją militaristine valsty
be, kuri bus įjungta į kai 
kurių valstybių karines 
grupuotes, ar keliu, pade
dančiu jai vystytis kaip tai
kingai ir demokratinei val
stybei, nedalyvaujančiai jo
kiuose kariniuose blokuose 
ir bendradarbiaujančiai su 
kitomis valstybėmis taikos 
sustiprinimo vardan. Isto
rinis patyrimas parodė, kad 
pirmasis kelias veda į ka
rą. Todėl Tarybų Sąjunga 
nekintamai pasisako prieš 
tokį kelią ir nenukrypsta
mai kovoja už antrojo Vo
kietijos problemos išspren
dimo kelio įgyvendinimą.

Tarybų Sąjungos pasiū
lymuose, iškeltuose užsie
nio reikalu ministru Žene
vos pasitarime (“Bendra- 
europinės kolektyvinio sau
gumo Europoje sutarties” 
projektas, ’’Saugumo Eu
ropoje sutarties” projektas 
ir “Sutarties tarp esamų 
Europoje valstybių gru
puočių” projektas), nuro
dytas kelias Vokietijos 
problemai išspręsti.

Tarybų Sąjunga yra tos 
nuomonės, kad kolektyvi
nio saugumo Europoje sis
temą apiforminančios su
tarties sudarymas padėtų 
sureguliuoti Vokietijos 
problemų. Ji mano, kad šios 
problemos išsprendimas y- 
ra galimas vien efektyvios 
saugumo Europoje siste
mos sudarymo keliu ir kad 
šios sistemos ribose būtų 
palaipsniškai suartintos 
dvi dabar egzistuojančios 
Vokietijoje valstybės —Vo
kietijos Demokratinė Res
publika ir Vokietijos Fe
deralinė Respublika. Kolek
tyvinio saugumo Europoje 
sistema, kurioje dalyvautų, 
greta kitų Europos valsty
bių, abi Vokietijos valsty
bės, iki Vokietijos suvieni
jimo, sudarytų prielaidas 
Vokietijos, kaip taikingo
sios valstybės, vystymuisi 
ir, kartu su tuo, sukeltų 
Europos tautose įsitikini
mą, kad Vokietijos likimą 
vėl nenulems tos jėgos, ku
rios jau ne kartą stūmė ją 
į pražūtingą agresijos ir 
karinių avantiūrų kelią. 
Tarybiniai pasiūlymai dėl 
saugumo Europoje numato 
efektyvias garantijas, ku
rios praktiškai daro neįma
nomu, kad abiejų Vokieti
jos valstybių suartėjimas 
bendraeuvbpinio kolektyvi
nio saugumo sistemos ribo
se įgautų militaristinį po
būdį. Jos, savaime supran
tama, neleidžia, kad suvie
nytoji vėliau Vokieti ja da
lyvautų karinėse grupuotė
se arba pati sukur.tų tokias 
grupuotes. Argi neaišku, 
kad toks Vokietijos prob
lemos sureguliavimo kelias 
visiškai atitinka Europos 
saugumo ir Vokietijos vie
nybės atkūrimo taikingais 
ir demokratiniais pagrin

dais interesus?!. :
Tokį pat tikslą siekia ir 

kiti Tarybų Sąjungos pa
siūlymai, susiję su šios 
problemos išsprendimu Vo
kietijos viduje. Tarybų Są
junga yra tos nuomonės, 
kad, pirmiausia, Vokietijos 
klausimo išsprendimas turi 
būti, visų pirma, pačių vo
kiečių reikalas ir, antra, 
kad jis gali būti išspręstas 
tik blaiviai įvertinus rea
lias sąlygas, susidariusias 
Vokietijoje.

Vokietijos teritorijoj da
bar egzistuoja dvi savaran
kiškos valstybės, kurių vys- 
tymąsis vyko įvairiomis 
kryptimis. Kiekvienoje iš 
Šių Vokietijos valstybių su
sidėjo sava visuomenine 
santvarka. Tokioms sąly
goms esant, mechaniškas 
dviejų socialiniu atžvilgiu 
skirtingų valstybių suvieni
jimas nerealus dalykas. 
Blaiviai įvertinant tokią 
padėtį, reikia pasakyti, jog 
ir kalbos negali būti apie 
tai, kad viena šalis primesr 
tų kitai savo tvarką; nega
li būti kalbos ir apie tai, 
kad toks ^suvienijimas vyk
tų Vokietijos Demokratinės 
Respublikos sąskaita. Tai 
reikštų, kad Vakarų Vo
kietijoje vykdomas, remili- 
tarizavimas išsiplėstų visai 
Vokietijai ir kad remilita- 
rizuota Vokietija būtų pri
jungta prie Vakarų valsty
bių karinių grupočių, kas 
sukeltų agresijos židinio 
atkūrimą Europos širdyje 
ir sudarytų grėsmę Euro
pos tautų saugumui.

Esančiomis dabar Vokie
tijoje sąlygomis Vokietijos 
suvienijimas, galimas tik 
palaipsniško abiejų Vokieti
jos valstybių suartinimo 

į keliu, kas yra, natūralu, pa
čių vokiečių reikalas. Atsi-1 
žvelgdama į tai, Tarybų Są- j 
junga pateikė Ženevos pa-: 
sitarimui pasiūlymą “Dėl į 
Vokietijos Bendrosios Ta- j 
rybos sudarymo.”

Kas yra šio pasiūlymo es- 
j me? Jis numato sudaryti 
' tokį bendrą Vokietijos or
ganą, kuris koordinuotų a- 
biejų Vokietijos valstybių | 
pastangas, nukreiptas Vo
kietijos vienybės atkūri
mui. šis organas — Vokie- 

! tijos Bendroji Taryba, ku- 
i rioje dalyvautų VDR ir, 
VFR įstatymų leidimo į- 
staigų atstovai, padėtų su
artinti Vokietijos Rytų ir 
Vakarų vokiečius ir orga
nizuotų jų bendradarbiavi
mą visose Vokietijos vidi
nių santykių srityse ir pa
ruoštų sąlygas .Vokietijos 
suvienijimui.

I
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Tarybų Sąjungos pasiū
lymas dėl Vokietijos Bend
rosios z Tarybos sudarymo 
ypatingai . pabrėžia, kad 
šioj i Tarybą koordin uotų 
klausimus, liečiančius VDR 
ir VFR dalyvavimą prie
monėse, nukreiptose Eu
ropos saugumui sustiprinti, 
ir savitarpiškai susitarus 
svarstytų klausimus, susi
jusius su prielaidų sudary
mu Vokietijai suvienyti, 
kaip taikingai ir demokra
tinei valstybei.

Kad čia paliestas klau
simas būtų pilnumoje nu
šviestas, reikia nnurodyti 
ir į šiuos pasiūlymus, ku
riuos Tarybų Sąjunga pa
teikė užsienio reikalų mi
nistrų Ženevos pasitarimui, 
Kaipo priemonę, kurią jau 
dabar galėtų vykdyti di
džiosios valstybės siekiant 
suartinti abi Vokietijos da
lis, Tarybinė vyriausybe 

pasiūlė per trijų mėnesių 
laiką išvesti iš’ Vokietijos 
teritorijos užsienio kariuo
menę prie savo nacionalinių 
sienų ribų, paliekant Vo
kietijoje tik griežtai apri
botus kontingentus. Šalia 
to, Europos saugumo ir a- 
biejų Vokietijos dalių suar
tinimo interesais, Tarybinė 
vyriausybė pasiūlė susitar
ti, VDR ir VFR valdžios 
organams sutikus, dėl jų 
karinių formuočių kieky
binės sudėties apribojimo. 
Pagaliau, Tarybų Sąjun
gos vyriausybė pasiūlė su
sitarti dėl apsiginklavimo 
apribojimo ir inspektavimo 
zonų sudarymo Europoje, 
prie kurių būtų prijungtos 
VDR ir VFD teritorija bei 
besiribojančių su jomis 
valstybių arba kai kurių 
jų teritorijos. Šių konkre
čių pasiūlymų svarbumas 
ii* tikslingumas taikos su
stiprinimo reikalui bei Eu
ropos saugumui visiems 
aiškus.

Reikia nurodyti į tai, ko
kią svarbią reikšmę turi 
Tarybų Sąjungos pasiūly
mai Vokietijos klausimu 
Europos saugumo užtikri
nimo reikalui. Jie įtikina
mai parodo, kokia klaidin
ga yra nuomonė apie tai, 
jog Europos saugumas ne
gali būti užtikrintas egzis
tuojant dviem Vokietijos 
valstybėms. Tarybų Sąjun
gos pasiūlymai rodo, kad 
Europos saugumas gali ir 
turi būti užtikrintas net 
esant dviem valstybėms 
Vokietijos teritorijoje. At
virkščiai, be Europos sau
gumo klausimo išsprendimo 
negali būti pilnutinai iš
spręsta Vokietijos proble
ma.

Kaip yra žinoma, keturių 
valstybių užsienio reikalų 
ministrų Ženevos pasitari
me Tarybų Sąjungos pasiū
lymus dėl Europos saugu
mo Vakarų valstybės, deja, 
atmetė, ir šiais klausimais 
nebuvo pasiektas susitari
mas. Tačiau tolesnis tarp
tautinių įvykių vystymasis 
Europoje, plačių Europos 
visuomenės sluoksniu rea
gavimas į juos rodo, kad 
šie pasiūlymai yra aktua
lūs, kad jie visiškai atitin
ka tiek saugumo Europoje 
užtikrinimo interesus, tiek 
ii' nacionalinius vokiečiu 
tautos interesus.

R. P.

ŽINIOS 18 LIETUVOS
Didėja dviračių gamyba

ŠIAULIAI, sausio 10 d, —■ 
Dviračiu gamyklos kolekty- 
\as sėkmingai eina darbo 
sargybą, šiuo metu dviračių 
paaugliams jau pagaminta du 
su viršum karto daugiau, ne
gu per pirmąjį 1955 metų 
sausio dešimtadienį. Vienu 
ketvirtadaliu mažiau darbo 
palyginti su atitinkamu pra
eitų metų laikotarpiu reikia 
vienam dviračiui pagaminti. .

Tobulindami gamybą, kovo
dami už techninę pažangą, 
įmonės darbininkai ir inžinie
riai - techniniai darbuotojai 
vien tik pernai patelkė 319 
racioną lizatorinių pasiūlymų. 
Juos įdiegus, gaunama dau
giau kaip milijonas rublių 
metines ekonomijos. Darbo 
našumas per metus pakilo 40 
procentų, o kiekvieno dviračio 
paaugliams savikaina sumažė
jo 86 rubliais.

1960 metais dviračių “Ere
liukas” ir “Kregždutė” gamy
ba palyginti su 1955 metais 
padidės dvigubai, šeštajame 
penkmetyje bus įsisavinta dvi
račių suaugusiems gamyba.

Medicinos darbuotojų 
parama kolūkiams.

TAURAGĖ. — Praėjusį pa
vasarį Pasvalio rajono “Švy
turio” kolūkio nariai kreipėsi’ 
į visus respublikos kolūkic-

Laisvoji Sakykla
POETAI IR DANGUS
Neseniai “Laisvėje” tilpo 

mano pastabos apie poetus ir 
dangų. “Laisvės” redakcija, 
pasiremdama dabartinės Lie
tuvos žodynu, pridėjo priera
šą išaiškinimui, ką reiškia 
dangus ir dievas.

Sutinku su “Laisvės” redak
cijos prierašu, bet nevisai; 
yra neaiškumų. Bet apie tai 
vėliaus. O dabar dar biskį 
apie poetus ir dangų.

Nereikėtų kreipti atydos i 
dangų ir dievą. Bet kad po
etai “įžiūri” dangų ir jį įpi
na savo eilėraščiuose, tai rei-
kia ką nors pasakyt, nes lais
vai protaujantiems žmonėms 
yra nepakenčiamas religinių 
dogmų reklamavimas.

Senas Vincas yra bedievis, 
laisvas žmogus, bet ir jis savo 
eilėse; (poezijoj) įpina dangų. 
Pateikdamas eiles apie savo 
motiną (“Laisvė,” sausio mėn. 
14 d., 1956), kai jis važiavo 
iš Lietuvos, štai kaip jis dai
nuoja (imu tik vieną punktą 
iš jo eilėraščio) :

“Nutoldamas mačiau 
kaip klaupės ant kelių,

Rankas į dangų pakėlė.
Tai paskutinį kartą 

tarp vartelių
Paliko mano motinėlė...”
Argi negeriau būtų, būtų su- 

eiliuot be dangaus štai kaip:
Rankas aukštyn pakėlė.
Tai paskutinį kartą 

tarp vartelių
Paliko mano motinėlė...”
Kam vis tasai dangus, ku

rį tikintieji žmonės įsivaizduo
ja esant dangaus karalyste su 
visais “šventaisiais”? Kam 
reikia akstint žmones prie re
liginių dogmų, kad jie bijotų 
pasipriešint “dievo • valiai,” 
pasipriešint išnaudotojams ir 
pasakų skleidė.! a m s - k u n i - 
gams? Dangus nustelbia Se
no Vinco gražų eilėraštį. 

, (Apie Balį Sruogą praiei-i 
džiame, kadangi jis tuojau po 
karo mirė Tarybų Lietuvoje, 
todėl pasimokyti iš M. Detro- 
itiečio, kaip rašyti, negalės.— 
Red.)

Kaip aukščiau minėjau, prie 
mano pastabų “Laisvės” re
dakcija pridėjo prierašą pa
teisindama poetus. Nereikėtų 
teisint, bet reikia juos dar la
biau pabart, pakritikuot, kad 
rašydami eiles pagalvotų ką 
jie rašo, ir ką reiškia supinti 
žodžiai ir sakiniai. Yra šim
tai žodžių - daiktų, pasaulinių 
įvykių kuriuos galima sutai- 
kint-sueiliuot ir parašyt gražų 
eilėrašti be dangaus ir dievo

cius dėl sanitarinės kultūros 
pakėlimo kolūkiuose, šis krei
pimasis rado platų atgarsį 
Tauragės rajone. Medicinos 
darbuotojams padedant, 1955 
metais “Lomių” ir eilėje kitų 
žemės ūkio artelių buvo su
remontuota 60 šulinių, išskir
ta daug kalkių kolūkiečių na
mams išbaltinti. Prie “Lomių” 
kolūkio gyvulininkystės fermų 
užveistas 1.5 hektaro sodas. 
Dvylikoje rajono kolūkių buvo 
įsteigtos Raudonojo Kryžiaus 
pirmines organizacijos.

Neseniai rajono medicinos 
darbuotojų ir Raudonojo Kry
žiaus organizacijos sanitari
nio aktyvo susirinkime buvo 
aptarti klausimai apie profi
laktinio darbo pagerinimą gy
vulininkystės fermų darbuo
toj ų tarpe. Medicinos dar
buotojai įsipareigojo kiekvie
noje brigadoje ir f e r m oje 
įsteigti sanitarinius postus, 
kiekvieną mėnesį kartu su sa
nitariniu aktyvu tikrinti gy
vulininkystės fermų sanitarinį 
stovį bei aptarnaujamojo per
sonalo darbo ir buities sąly
gas. Dabar kiekvieną mėnesį 
kolūkiuose skaitomos paskai
tos sanitarinėmis - medicini
nėmis temomis. ' ' T. .
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ar dievų. Tegu tik poetai pa
galvoja ir nesilaiko kas pase
no.

Taip. Kuomet sakoma, kad 
“apsiniaukė dangus,” “rankas 
į dangų pakėlė,” “sušaldei iki 
pat dangaus,” ir tt., tai reiš
kia “dangaus karalystę,” kur 
“gyvena” senis dievas su sa
vo visais tarnais, ir kur po 
mirties žmonių geros dūšios 
keliauja linksmintis su ange
lais. To fakto negalima iš
kreipi, kol religinės pasakos 
egzistuoja, nes visi religiniai 
žmonės taip tiki ir rengiasi 
dangaus karalystėn. Net ir 
tūli vadinami bedieviai sen- 
beriliai, arba vedusieji seniai 
prieš mirtį atsiverčia “prie 
dievo,” nes tikisi, kad jie pa
sieks dangaus karalystę, ir ten 
flirtuos su gražiomis mergi
nomis-angelais (angelai, arba 
aniolai—yra merginos, o vel
niai visi vyrai).

Kad Lietuvos žodynas aiš
kina apie dangų ir dievą, tai 
matyt, jie nori, kad žmonės 
suprastų, ką reiškia dangus ir 
dievas, nes pasakyta: “mato
ma skliautų pavidalo žemę 
supanti erdvė.” Taigi ir po
etai tegu įsideda sau į gal
vas, ir rašo—erdvė, arba dau
sos, o ne dangus!

Religiniai žmonės, įbauginti 
dievu, velniais ir pekla, daug 
ką suriša su dangumi ir die
vu. Bet ar tai reikia juos 
sekti? Kalbėkime ir rašyki
me kaip Liet, žodynas nurodo.

Vietoje: “giedras, apsiniau
kęs dangus,” arba “dangus su 
žeme maišosi,” rašykime ir sa
kykime (kaip žodynas nuro
do)—labai pusto, sninga, lyja, 
arba, audra šėlsta-sukasi. “Na
mai dangum dengti,” sakyki
me kaip tikrenybėje yra: na
mai .be stogo.

žodynas, kaip pažymėta 
“L.” prieraše, nurodo ir įsi
vaizduoto dievo buveinę. Pa
sakyta: “tikinčiųjų įsivaizda
vimui —- dievo ir antgamtinių 
būtybių buveinė, dausos.” Tai
gi ne dangus, bet dausos!

Reikia priimt Liet, žodyno 
aiškinimą apie dangų ir die
vą, ir to laikytis.

Nereikia nei velniuotis. Vel
nią išgyvelidint iš lietuvių kal
bos (ar bile kalbos) — labai 
lengva. Yrą tinkamesnių, 
švelnesnių arba piktesnių išsi
reiškimų* pasisakymų be vel
nio. Kas sako “eik po vel
niais,” “velnias tavęs nori,” 
“eik į peklą” ir tt., tas nesu-' 
žiniai pripažįsta peklą ir vel
nius, ir tuo patim sykiu pri
pažįsta dangaus ir dievo bu
vimą. ’ Ot čia ir pasireiškia 
religinių burtų reklamavimas.

Tiesa, kad Lietuvos litera
tūroje tebėra dangus. Ten 
tebėra bažnyčios ir kunigai- 
vyskupai. Kolūkių vadovai 
užkamandavoja sunkvežimius 
ir vežimus su arkliais, ir ve
ža žmones į atlaidus, į baž
nyčias šliaužioti ant purvinų 
grindų, melstis; o laukuose 
javai prinokę byra, naikinusi, 
arba šienas nuplautas neiš
džiovintas pūva. Apie tai bu
vo rašyta (su kritika) Lietu
vos laikraščiuose, Ir apie tai 
Krisluose rašė ir A. Bimba. 
Tad nenuostabu, kad Lietuvos, 
literatūra dar tebėra susimai
šiusi su dangumi. Naujieji; 
jaunieji rašytojai, kolūkių ir 
fabrikų vadovai, matyt, dar 
nesupranta, ką reiškia religi
ja, ir kiek ji žalos neša tarjfr 
biniam ūkiui ir tarybinei san 
tvarkai. Tad ar galima rem
tis tuo, kad Tar. Lietuvos li
teratūroje tebėra dangus, ir 
kad maldininkai vyksta į baž
nyčias, bučiuoja purvinas 
grindis ir užlaiko dykūnus ku
nigus ?

Jiems reikia Meteiionio kny
gos ir kitos priešreliginės li
teratūros.

Kaip paaiški, dabar Lietu
voje nėra nei vieno bedieviš
ko - laisvamaniško laikraščio, 
nerašo ir neišleidžia priešreli- 
ginių knygų, nesistengia nai
kint religinius burtus.

Mikas Detroitietis



Lietuvos vyriausybes žodis dėl 
amnestijos nusikaltėliams

Buržuazinių naciona- 
listii spauda daug rašo apie 
tą amnestijos aktą-įstaty- 
Vną, kurį padarė Tarybų 
Sąjungos vyriausybė viso
kiems nusikaltėliams, nusi
žengusiems karo metu. Pas 
mus tas įstatymas buvo iš
spausdintas. Žemiau telpa 
kitas tuo reikalu dokumen
tas: “Valstybės Saugumo 
Komiteto prie Lietuvos 
TSR ministrų tarybos pra
nešimas,” Tilpęs Lietuvos 
spaudoje. s Talpiname jį in
formacijai, kaip jis buvo 
paskelbtas Lietuvoje. — 
Laisvės Red.

Vadovaudamasi 
niškumo principais,
hinė Vyriausybė rado ga
limu pritaikyti amnestiją 
tiems piliečiams, kurie dėl 
silpnadvasiškumo arba ne
sąmoningumo buvo įtrauk
ei į bendradarbiavimą su 
hitleriniais okupantais ir 
įvykdė nusikaltimus prieš 
savo liaudį.

Siekdamas įgalinti tuos

huma-

gyvenimą ir tapti naudin- 
ynis socialistinės visuome
nės nariais, TSR Sąjungos 
Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumas 1955 metų rugsėjo 
17 d. išleido Įsaką “Dėl ta
rybinių piliečių, bendradar
biavusių su 
1941—1945 m.
^ėvynės karo 
’amnestijos.”

Šiuo įsaku TSR Sąjungos 
Aukščiausios Tarybos Pre- 
zidiumasjnutarė paleisti iš 
kalinimo vietų bei atleisti 
nuo kitų bausmių asmenis, 
nuteistus iki 10 metų lais
vės atėmimo įskaitytinai už 
bendradarbiavimą su priešu 
ir kitus nusikaltimus, pa
darytus 1941—1945 m. m. 
Tėvynės karo laikotarpiu, 
numatytus RTSFSR Bau- 

f ūžiamojo Kodekso 58-1,

okupantais 
m. Didžiojo 
laikotarpiu,

str. str. ir atitinkamuose 
kitų sąjunginių respublikų 
Baudžiamųjų Kodeksų 
straipsniuose.

Pusiau sumažinama 
bausmė nuteistiems dau
giau kaip 10 metų laikui 

<pagal aukščiau išvardintus 
Baudžiamojo Kodekso 
straipsnius, nutraukiamos 
visos teismų neišnagrinėtos 
tardymo bylos pagal nuro
dytus straipsnius.

Pagal Įsaką paleidžiami 
iš kalinimo vietų, nepri
klausomai nuo bausmės lai
ko, asmenys, nuteisti už 
tarnybą hitlerinėje armijo
je, policijoje ir specialiose 
hitlerinėse formuotėse, o 
taip pat asmenys, nutremti 
bei ištremti už tokius nusi
kaltimus.

Ši amnestija netaikoma 
nusikaltėliams, nuteistiems 
už tarybinių piliečių žudy
mus ir kankinimus.

Nuimamas teistumas ir 
teisių atėmimas piliečiams, 
atleistiems nuo bausmės 
remiantis šiuo Įsaku, o taip 
pat anksčiau teistiems ir 
atlikusiems bausmę už nu

sikaltimus, numatytus auk
ščiau išvardintuose Bau
džiamojo Kodekso straips
niuose.

Pagal šį Įsaką atleidžia- 
< mi nuo atsakomybės tary

biniai piliečiai, esantieji už
sienyje, kurie karo metu 
pasidavė į nelaisvę prie
šui ir tarnavo hitlerinėje 
armijoje, policijoje bei spe
cialiose fašistinėse formuo
tėse.

Atleidžiami nuo atsako- 
w mybės ir tie, šiuo metu e- 
’ santieji užsienyje tarybi
niai

5 metai be Simono Janulio

metu ėjo vadovaujančiąsias 
pareigas okupantų sudary
tuose policijos, žandarmeri
jos bei propagandos orga
nuose, tame tarpe ir įtrauk
tieji į antitarybines organi
zacijas pokariniu laikotar
piu, jeigu jie išpirko savo 
kąltę vėlesne patriotine 
veikla Tėvynės, naudai arba 
atvyko ir išpažino savo kal-

Toliau Įsakas išaiškina, 
kad, remiantis tarybiniais 
įstatymais, užsienyje esan
čių tarybinių piliečių, įvyk
džiusių Didžiojo Tėvynės 
karo laikotarpiu nusikalti
mus prieš Tarybų valstybę, 
atvykimą ir kaltės išpažini
mą reikia laikyti kaltę 
lengvinančia aplinkybe.

Dauguma tarybinių pi
liečių grįžo į gimtinę ir jau 
daug metų lygiai su kitais 
tarybiniais žmonėmis lais
vai gyvena. Tebegrįžta pa
vieniui ir ištisomis šeimo
mis žmonės, praleidę daug

Paskelbus TSR Sąjungos 
Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumo 1955 metų rugsėjo 
17 d. Įsaką, į Valstybės sau
gumo komiteto prie Lietu
vos TSR Ministrų Tarybos 
organus savo noru atvyko 
ir išpažino savo kaltę eilė 
asmenų, kurie nuo 1944— 
1|945 m. m. slapstėsi,bijoda
mi atsakomybės už padary
tus nusikaltimus, 
atvykusioms ir

(Jis mirė vasario 21, 1951) . rium, tai nebuvo nei vieno 
,,, . 1 I tokio mitingo, į kurį jis neat-Į

, sivestų dviejų trijų naujų na-Į 
i rių, kuriuos pats perstatyda
vo ir prirašydavo prie drau
gijos. Už tad jam sekreto
riaujant LLD kuopa buvo pa- 

i siekusi su kaupu šimto narių.
Simono nuoširdus, įtikinan

tis kalbos tonas, Jo manda
gumas, mokėjimas prieiti prie 
žmonių, nesumušamais f ak-' 
tais, argumentais įrodinėji
mas, k,ad visų darbo žmonių 
gerbūvis glūdi tik tvirtose or
ganizacijose, unijose. O, kaip 
dabar Simonui būtų linksma 
gyventi, jei jis gyventų! Nes 

(abu vaikai, kuriuos jis taip 
! mylėjo, jau susikūrė sau liz- 
! (lėlius. Duktė Helena (Janu* 
' lis) Smith jau ištekėjusi ; iš
tekėjo dar tėvo nuskirtą die 
ną. Deja, tos dienos jis ne 
sulaukė; mirė tik prieš tris 
savaites prieš vedybas. Dabar 
duktė turi sūnų ir dukterį, 
abu labai gražūs vaikučiai. 
Draugai kalba, kad tik Rich
ardo paėmimas į Korėjos karą 
priartino tėvo mirtį. Nes jis 
dėl jo baisiai sielojosi, krim
tosi. Visi sako, kad jei ne 
Korėjos karas, tai Simonas 
dar ir šiandien tebegyventų.

Worcesteryje dar ir šian
dien neužpildyta spraga, ku-1 
rią paliko Simonas. Kiekvie
name draugijų susirinkime, 
mitinge, parėję ar taip kokioj j 
visuomeniškoj suieigčlėje visur • 
draugai-gės pasigenda Simo
no. Visur jaučiama stoka 
veiklumo; tebestovi tuščia kė
dė. . .

L O
SS- ‘ ’ Jr, J
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Draugas Simonas buvo ne 
tik ugningas, dinamiškas dar
buotojas, rašytojas, entuzias
tas už žmonijos išsilaisvini
mą, už gražesni, laimingą gy
venimą visiems darbo žmo
nėms, bet buvo ir labai gabus 
draugijų organizatorius. Kai 
jis per daugelį metų buvo 
LLD kuopos užrašų sekreto-

Simono draugas
Worcester, Mass.

JIAUDIES TALENTAI
Rašo J. Bardauskas

Lietuva vadinama dainų kraš- 
' tu. Jos dainos šlovina žy-* 
drųjų ežerų ir plačiojo Ne-.Visiems 

išpažinu- pnuno, tykiųjų laukų ir žaliųjų 
siems savo kaltę išduoti pa- I giraičių grožį. Daugelį šių 

dainų sukūrė respublikos sa
viveikliniai kompozitoriai ir 
poetai. Jų kūryba glaudžiai 

, susieta su fabrikų bei gamy
klų, tarybinių ūkių, MTS ir 
mokyklų choro kolektyvais.

sai bei kiti dokumenentai, 
ir jie gyvena su savo šei
momis jų pasirinktose gy
venimo vietose.

Tarp atvykusių į valsty
bės saugumo organus prie 
Lietuvos TSR Ministrų Ta
rybos ir išpažinusių savo 
kaltę yra:

Jonas Baronas, buvęs hit
lerinės okupacijos metu sa
visaugos būrio vadovu. Šiuo 
metu jis gavo dokumentus 
ir gyvena kartu su šeima 
Kuršėnų rajone.

Vytautas Vait;ekūnas, 
buvęs vokiškosios fašistinės 
formuotės — vadinamosios 
Plechavičiaus armijos ka
rys, po to kurį laiką buvęs 
nacionalistinėje gaujoje. 
Vaitiekūnas dabar gyvena 
Kėdainiuose.

Vladas Tijūnėlis, tarna
vęs visą hitlerinės okupaci
jos laikotarpį apylinkės se
niūnu Rokiškio rajone, šiuo 
metu gyvenantis Vilniuje.

Petras Jakštas, tarnavęs 
karininku hitlerinių oku
pantų sudarytoje karinėje 
formuotėje, gyvenantis pas 
savo gimines Pandėlio ra
jone.

Juozas Našta jus, buvęs 
hitlerinės okupacijos laiko
tarpiu policininku, dabar 
dirbantis Zarasų rajono 
pramonės kombinato stalių 
dirbtuvėje.

Ir eilė kitų panašiai pa-

Respublikos saviveiklos me
nas diena iš dienos auga, bręs
ta, tvirtėja. Daugiau kaip 
150 tūkstančių darbininkų, 
kolūkiečių, tarnautojų ir stu
dentų dalyvauja choro, šo
kių, dramos ir muzikos kolek
tyvuose. Neseniai Lietuvos sos
tinės—Vilniaus miesto visuo
menės dėmesį patrankė res
publikinės meno saviveiklos 
apžiūros baigiamieji koncer
tai. 97 geriausieji kolektyvai, 
daugiau kaip 3.5 tūkstančio 
talentingų atlikėjų demonstra
vo savo kūrybinius pasieki
mus.

Savo augantį meistriškumą žinskas. 
apžiūroje parodė Kauno po-“' 
litechnikos instituto liaudies 
dainų ir šokių ansamblis, su 
sėkme pasirodęs Varšuvoje, 
Visasąjunginiame jaunimo ir 
studentų festivalyje. Sutarti
nai nuskambėjo studentų dai
na “Mokslo dienos” ir nuo
širdus senovinis rusų valsas 
“Amūro bangos/’’ žiūrovus 
sužavėjo ansamblio šokių gru
pe, kuri atliko temperamen
tingai linksmą liaudies šokį 
“Džigūnas.”

Apžiūroje jis dainavo

Valstybės saugumo ko
mitetas prie Lietuvos' TSR 
Ministrų Tarybos kreipiasi 
į tuos atskirus asmenis, ku
rie dar tebesislapsto, siūly
damas pasinaudoti TSR 
Sąjungos Aukščiausios Ta
rybos Prezidiumo 1955 me
tų rugsėjo 17 d. Įsako su
teikta galimybe atvykti į 
valstybės saugumo organus 
išpažinti savo kaltę bei 
grįžti į normalę, sąžiningą 
darbo gyvenimą, tapti nau
dingais socialistinės visuo-. 
menės nariais.

Valstybės saugumo komi
tetas prie Lietuvos TSR

kurie karo I Ministrų Tarybos

3 pusk Labvč (Liberty), Antrad., Vasario (Feb.) 21, 1956

Talentų gausumu pasižymi 
ir kitas saviveiklos kolekty
vas — “Audimo” fabriko cho
ras.
savo sukurtą dainą “Penkme
čio 
dainuojama tarybinio gyveni
mo laimė, išlaisvinto darbo 
džiaugsmas, žiūrovai karštais 
plojimais lydėjo Lietuvos TSR 
Veterinarijos akademijos stu
dentus, kurie virtuoziškai su
dainavo sudėtingą daugiabal
sio choro partiją iš Guno ope
ros “Faustas.” Savo daina
vimo paprastumu ir išraišku- 
mu klausytojus sužavėjo ta
lentinga dainininkė Mikšyte, 
Pasvalio vidurinės mokyklos 
dėstytoja.

Baltijos geležinkelio Vil
niaus skyriaus darbininkas 
Agranovskis visą savo laisva-* 
laikį skiria muzikai. Agra
novskis atliko smuiku ir man
dolina savo kūrinius. Baigia
majame! koncerte muzikantas 
atliko savo sukurtą lyrinį vai-

žingsniais,” kurioje ap-

Rochester, N. Y.
•

Moterų ir vyrų LDLD kp. 
parengimas įvyko sausio 28 
d. Jis pavyko neblogiausiai, 
nors oras buvo labai blogas, 
lijo ir šalo, buvo labai slidu, 
bet geri draugai ir drauges 
atsilankė ir parėmė mūsų kuo
pas ir dar suaukojo Laisvei 
keletą dolerių. i

Virėjomis buvo šios drau- i 
ges: A. Csevičienė, K. že-' 
maitiene, V. Bullienč, L. B., S.

* i Vaivadienė. Maisto aukojo: 
į A. Duobienė, G. Labeikienė, 
j E. Duobienė, L. B., S. Vai- 
jvadienė, V. Bullienė. Už ba- 
iro dirbo J. Labeika; tikietus 
pardavinėjo E. čereškienė, D. 
Jokuboniene. Prie stalų pa
gelbėjo G. Labeikienė.

Visoms dirbusioms ir auko
jusioms, taipgi atsilankiusiems 
rengėjai širdingai dėkoja.

| Draugai ir draugės, jeigu 
kieno vardas praleistas, ma
lonėkite man pranešti, už ką 
būsiu dėkinga ir klaidą ati
taisysiu.

sush’inkimas; suvyko
Nu-

paminėti Tarptautinę

Vasario 12 d. įvyko Moterų 
Klubo 
gražus draugių būrelis, 
tarta
Moterų Dieną kovo 11 d., sek- 
fmadienį, kaip 2:30 vai. po
piet, Gedimino svetainėje. Vi
sos Moterų Klubo nares ir ne- 
narės, visos lietuvės moterys 
prašomos atsilankyti. Po su
sirinkimo turėsime arbatos ir 
visokių gardėsių. Įėjimas ne
mokamas.

USNYNE
Moderninė Lietuvos Istorija Poemoje 

Tai žmogaus Sielą Jaudinantis Kūrinys!

Parašė žymusis Lietuvos Poetas

Teofilis Tilvytis
Gyvai atvaizduojama kaip Lietuvai Prus ne
priklausoma, godūs ant turto elementai, po y’p- 
danga patriotizmo, puolėsi ten išnaudok Ii u d1’ 
Lobo ir be žmoniškumo atodairos vis 
glemžėsi turto.

Visokie savanaudžiai, svietiškiai ir kunigai 
veržėsi į valdžią, steigėsi biznius, nubiednlejf n- 
ti-ems paskolas, o vėliau už paskolas atiminėjo 
ūkius, miestuose namus ir kitokį turtą.

Mažažemiai valstiečiai ir darbininkai buržua
zinėje Lietuvoje, spekuliantų buvo nustumti į 
vergiją ir nepakenčiamai skaudų skurdą, —nu
rodo poetas Tilvytis.

Pagaliau, skurdo ir priespaudos n-ebepakęsda- 
ma pavergtųjų minia, vadovybėje komunistų 
partijos sukyla; nuverčia Smetonos fašistini re
žimą, įsisteigia liaudies valdžia ir kuriama so
cialistinė santvarka.

Kas tada atsitinka su spekuliantais, žemės, na
mų ir kitokio turto suktais būdais iš liaudies 
prisiplėšusiais? Apie tai tikrai ir aiškiai su
prasi pasiskaitęs knygą USNYNE.

Jam akompana- 
Julija, kuri ne- 
muzikos moky-

Ona Malinauskienė turėjo 
sunkią operaciją, dabar jau ' 
randasi namie.

Ona Bačiulienė buvo sun
kiai susirgusi, išgulėjo ligoni- . 
nėję 3 savaites; dabar jau na
mie.

Helena Mateikienė labai bu
vo susirgusi, bet dabar jaučia
si geriau.

P. Druseikienė turėjo sun
kią operaciją; dabar jaučiasi 
geriau.

Visoms ligonėms linkiu grei
tai pasveikti!

są “Svajos.” 
vo jo duktė 
seniai baigė 
klą.

Neeilinius dainavimo gabuj 
mus pademonstravo Vilniaus 
Vitenbergo vardo kailių fa
briko mechanikas Chleboro- 
bovas. Atrinkęs savo pasiro
dymui hercogo dainelę iš Ver
di operos “Rigoletto,” jis pui
kiai susidorojo su uždaviniu.

Gausūs šokių kolektyvai su
kėlė žiūrovų džiaugsmą savo 
spalvingais liaudies šokiais. 
Šiaulių miesto Kultūros namų 
ratelio dalyviai meistriškai at
liko jumoristinį baltarusių šo
kį “Juročka,” o Panevėžio ge
ležinkelininkų klubo savivei
klos kolektyvo nariai -— hucu- 
lų liaudies šokį “Kolomijka.”

Įvykusioji dabar apžiūra 
skiriasi nuo anksčiau buvusių 
naujomis saviveiklos meno 
formomis, štai pasirodo Aly
taus kultūros namų ratelio 
dalyviai Kirklys ir Matą- 

Jie vaidina jų, pa
čių sukurtą intermediją “Val
gykloje.” Tai aštri satyra, pa
juokianti rajoninio centro vi
suomeninio maitinimo įmonė-! 
j e esančią netvarką. Dainuš- | 
kos vietinėmis temomis, sce
nos, rodančios konk rečius 
faktus iš įmonės gyvenimo, 
vis dažniau ir dažniau pasi
rodo saviveiklos kolektyvų re
pertuare.

Džiaugsmą sukelia dramos 
ratelių pasiekimai. Respubli-' vos jausmų kėlėjos 

kinio ryšių darbuotojų prof
sąjungos komiteto klubo ko* 
lektyvo repertuaras susideda 
iš daugiau1 kaip dvidešimt 
pjesių. Jų tarpe —- Puškino 
“Borisas Godunovds,” Šekspy
ro “Romeo ii’ Džiuljetą*** Sa
viveiklos scenoje vis dažniau 
rodomos Gribojedovo, Čecho
vo, Ostrovskio, Šilerio pjesės, 
tarybinių dramaturgų kūri
niai.

Baigiamoje apžiūroje Klai
pėdos “Aušros” trikotažo fa
briko ratelio dalyviai parodė 
įžymios lietuvių rašytojos J. 
žemaitės pjesę — “Trys my
limieji.” Giliai susižavėję^ 
draminio kūrinio tema, kupi
ni 'meilės jausmo vaizduoja
miems herojams, ratelio da
lyviai sugebėjo sukurti raiškų 
teatrinį pastatymą, jaudinan
tį, temperamentingą sfrektak-

Aukojo Laisvei po $2: J. 
Stančikas, F. Mane, J. žemai
tis; O. Griciene — $1.50; po 
$1: A. Milčius, P. Malinaus
kas, E. čereškiene, G. Dau
bas, K. Žemaitienė, J. Totoris; 
po 50c,: N. Baltakienė. A. 
Duobienė, D. Naujelis, E. Duo- 

, bienė, J. Kantenis. Viso $16. 1 v n

Nepraleiskime svarbios progos

Kovo 4 d., 5 vai. popiet,1 
29 Endicott St., įvyksta Aido 
Choro metinis banketas su1 

' dainų programą — lietuviškų 
i liaudies melodijos dainų. Ar 
! gali būti kas svarbesnio, kaip 
lietuviukų dainų dainavimo 
gauti progą pasiklausyti, dar 
taip sutartingai, išlavintai 
dainuojant vadovybėje įgudu
sio mokytojo Jono Dirvelio?

Aidiečių dainuojamos lietu
viškos dainos, tėvynės Lietu- 

prigim- 
ties atsiminimų atnešė jos su
teikia nepamirštiną žavėjimą. 
Be to, bankete bus duodama 
skanių valgių, reiškia, dvigu
ba nauda: maistas ir moralę. 
O virš visko: skaitlingas at
silankymas bus pagerbimas 
choriečių, kad jie niekados 
nenuilstų dainuojant ir prak
tikuojant, taipgi negalima pa
miršti, koks jau didelis cho
rų praretėjimas. Mokinantis 
dainuoti nesuskaitomas kiekis 
valandų praleidžiama prakti
kavimuose! ir studijavime, o 
tai būtinai reikia įvertinti ir 
tai bus galima padaryti, jei 
pilnutėlę salę pripildysim, 
atsilankydami į banketą minė
tą dieną.

Taigi nepraleiskime tos pro
gos! D. J.

Apžiūra parodė, kad didelė 
saviveiklos kolektyvų daugu
ma sugeba atlikti sudėtingus 
kūrybinius uždavinius. •.

Tokyo. — Amerikos ka
rinė komanda Korėjoje kal
tiną, kad Šiaurės Korėja 
importavo daug ginklų, tuo- 
mi sulaužydama paliaubų 
susitarimą.

Iškilo gaisras antrojo pasaulinio karo, vokie
čiai okupuoja Lietuvą. Nudžiugo visi liaudies 
priešai ir nuolankiai pasiduoda okupantams, 
išdavinėja vokiečiams Lietuvos patriotus. Pra
sidėjo baisus masinis žmonių žudymas. Lietu
vos buržuaziniai gaivalai šnipinėja vokiečiams. 
Padeda vokiečiams žudyti komunistus ir kitus 
prieš vokiečius kovojančius žmones, — grau
džiais vaizdais piešia poetas.

Baisaus teroro kančiose sublizgėjo gyvybės 
viltis Lietuvos žmonėms. Sovietai pradėjo grū
sti vokiečius atgal., Bėga iš fronto sumušti vo
kiečiai per Lietuvą. Plėšia ir,nešasi viską, ką 
tik pagaudami. Lietuvos buržuazija, tarnavusi 
vokiečiams, dreba iš baimės del* vokiečių pra
laimėjimų. O Lietuvos patriotams švinta lai
mėjimo aušra.

Kas ten dėjosi tuom periodu, tikrą vaizdą 
gausi perskaitęs knygą Usnyne. Didelio talento 
rašytojas — Teofilis Tilvytis — t ip gyvai ir 
vaizdžiai aprašo, kad skaitTrd°,rm * ’• 
gyvai, judančiai matai tą sielą jaudinančią, 
istorinę epochą Lietuvoje.

160 Puslapių. Kama tik ?L09 
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110-12 Atlantic Avė., Riehricnd Hill 19, N. Y.
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Užkvietimas
Sekmadienj, kovo (March) 4 tą d. įvyks Aido 

Choro metinis banketas, Lietuvių salėje, 29 En
dicott Street. Pradžia 5-tą vai. vakare. Kviečia
me visus dainos mylėtojus atsilankyti į šį Aido 
rengiamą banketą. Aidiečiai visuomet atsilan
kiusius svečius ne tik pavaišina gerais valgiais, 
bet palinksmina gražiomis dainomis.

šio banketo programoje dalyvauja Aido Cho
ras ir duetas — Ona Dirveliene ir Jonas Saba
liauskas, vadovybėje mokytojo Jono Dirvelio. 
Bus naujų dainų, tik dabar sumokytų.

Kviečiame visus būti su mumis kovo 4-tą.

AIDO CHORAS



Philadelphia, Pa.
Draugė Kušleikienė, gyv. 

309 Earp St., Philadelphijoje, 
buvo išsilaužusi ranką: dabar 
ji yra namie.

J. Kazlauskas, 735 N. Buch- 
nell St., Philadelphijoje, ser
ga namie.

M. Juozaponis, 6407 Gray 
Ave., Philadelphijoje. buvo 
operuotas Jefferson ligoninė
je, 10th ir Samson St.. Phi
ladelphijoje.

Visiems linkiui greit ir lai
mingai pasveikti.

A. Žalnieraitis

je

Aido Choras kviečia i ■ 
lietuviškas vakaruškas

visų dainavimas 
dainelių, 
šokiams, 
krepšelis ir kitoki

I Penkių pakraipų studentu 
I grupės gina savo teises

mes

Jau 
vei-

Brockton, Mass.
Ka darome?

Pavasaris jau netoli, o 
nieko nesirūpiname apie 
saros spaudos piknikus, 
ateina laiškų nuo mūsų
kėjų iš kolonijų, klausiant 
apie pikniką Montclloje. Ku
rią dieną jis įvyks? Liepos 
Ketvirtoji pripuola vidury sa
vaitės. Yra nuomonių, kad 
’•eikėtų pikniką rengti liepos 
4 d. Mat, tai vakacijų savai
tė; kurie dalyvaus piknike, 
nesirūpins grįžti į darbą, dar, 
grįždami, pakeliu kur nors su- 
srtos.

Aš kalbėjausi su kai kuriais 
vietos veikėjais apie šaukimą 
7 apskrities ir kitų apskričių 
komiteto posėdžio,
reikėtų laikyti kovo 4 dieną, 
o jai ne, tai kovo 11 d.—ne 
vėliau.

7-tos apskrities valdyba lai 
imasi už pareigos tą posėdį 
sušaukti. Gerai būtų, kad jis 
galėtų įvykti kovo 4 d.

Gana jau per spaudą verkti 
apie mūsų gerų draugų miri
mus. Ašaromis jų neprikel- 
sime. Eikime prie darbo, prie 
veikimo. Užpildykime jų vie
tas tvirtesniu, geresniu veiki
mu! G. Shimaitis

Jos įvyks jau šį šeštadienį, 
vasario 25-ą. Bus tikrai lietu
viškos — beveik tokios, kaip 
Lietuvoje turėdavome :

Bendras 
mėgstamų

Muzika
Laimės 

šposai.
Skirtumas nuo lietuviškųjų 

vakaruškų bus tik tas, kad čia 
gausite ir lengvų užkandžiu. 
Tai nebus banketas, nei vaka
rienė, tačiau bus kuo apšilti 
pirm grįžtant į namus.

Aidiečiai kviečia visus. Pra
džia 7 :30. Įžanga nemoka
ma. Įvyks Liberty Auditorijo
je, kampas Atlantic Avė. ir 
110th St., Richmond Hill, N. 
Y. Salė randasi už dviejų 
blokų nuo BMT Jamaica trau
kinio Tilth St. stoties.

Iš Motery kliubo 
susirinkimo

Posėdį

Ketvirtadienio vakare, 
sario 16 d., moterys vėl 
įėjo gražų susirinkimą, 
aiškėjo, .jog dvi valdybos

į Floridą 
ir ramiai 

laukia juo
sti malo- 
pastiprin-

tu-
Pa- 
na-

Kil- 
die-

Elizabeth, N. J.
Pranas Vilčinskas. 1023 

syth Rd., mirė vasario 3
na. Palaidotas vasario 7 dieną

■ šv. Gertrūdos kapinėse, Wood- 
brich, N. J. Paliko nuliūdime j 
žmoną ir sūnų, Lietuvoj vieną I 
brolį ir dvi seseris, o Ame
rikoj paliko vieną seserį 
Scranton, Pa. Gimęs ir augęs 
Lietuvoj, K a u n o apskrity, 
Rumšiškių miestely. Į Ameri
ką atvažiavo pas tėvą turėda
mas 16 metų amžiaus. Ilgą 
laiką gyveno Scrantone. Bu
vo sugrįžęs į Lietuvą 1928 m. 
ir tenai jis apsivedė. Sugrį
žo į Ameriką su jauna žmo
na ir gyveno ilgą laiką Scran
tone.

Elizabethe išgyveno apie 13 
metų ir buvo Laisvės skaity
tojas daug metų. Jau seniau 
jautėsi negerai ir paskiau ga
vo stroke — suparalyžiavo 
kairąją ranką ir kojos nebe- 
vaklė. Kelius mėnesius išgu
lėjo . namie, kur žmona pri
žiūrėjo. Matė, kad eina blo
gyn, tai padavė į šv. Elzbie
tos ligoninę Elizabethe ir te
nai mirė sulaukęs 60 metų.

Pranas Vilčinskas, pakol 
sveikas buvo, buvo laisvas 
žmogus. O kai mirė tai žmo
nos ir sūnaus valioje liko. Tai 
ne pirmas toks atsitikmas.

rėš yra išvyk tįsios 
pasikaitinti saulute 
pailsėti. Kliubietės 
dviejų pargrįžtant 
niais įspūdžiais ir 
ta energija.

Išklausius raportus vėl kal
bėtasi apie kovo 4 d. pramo
gą, kuriojel bus pagerbta dvi 
viešnios-visuomenininkės. 
bus sekmadienio pietūs, 
kimasi svečiu ir iš toliau.v

Susirinkimui pasibaigus, kaip 
tai dažnai įvyksta, į vaišes 
pasikviesta ir vyrai, kurie 
gražiai šnekučiavosi kitame 
svetainės šone, kol moterys 
mitingavo, šį kartą Marijona 
Kairaitienė vaišino savo gim
tadienio proga, o kitos daly
vės buvo sumaniusios palin
kėti laimingos kelionės savo 
bendradarbei Simanavičienei; 
kuri su vyru išvyksta kelių 
mėnesių kelionei į Floridą, o 
paskui žada pasiekti net Ka
lifornijos pakraščius.

Vienai palinkėta ilgų-lai- 
mingų metų, gi antrajai geros 
kelionės. Kliubietč

MASIAI SVEIKINA
LAISVIEČIUS

Ti-

du- 
lei-

Detroitiečiai Masiai su 
k ra advokate S. Masyte 
džia žiemos atostogas phoe
nix, Arizonoje.
trys siunčia laisviečiams 
liausiu linkėjimų.

Į Detroitą jie grįš kovo

Iš ten jie visi 
ge

APIE KULTŪRINI CENTRĄ
Tiems, kurie stebisi, kad 

darbininkų centrai turtų ne
sukrauna, gal bus įdomu ži
noti, jog New Yorko miestinis 
teatrams ir kitiems kultūri
niams veiksmams užlaikomas 
City Center skelbia specialį 
vajų gavimui aukų. Priežas
tis: turi $65,000 nedatekliaus.

dar
II-

Jankaitis tebebūna 
ligoninėje

Charles Jankaitis vis 
tebėra sunkiai sergančiu,
gai būdamas toli nuo visų, 
pasiilgsta ir draugų, pradžiun
ga aplankytas.

Jis būna Mount Sinai ligo
ninėje, Ward C, Fifth Ave. ir 
100th St., New Yorke. Lan
kymo valandos antradieniais 
ir ketvirtadieniais 7 iki 8, sek
madieniais ir šventadieniais 2 
iki 3.

J ligoninę iš 100 St. yra trys 
skirtingi įėjimai. Į Ward C 
įėjimas pro vidurines duris.

Milijonai už skelbimus 
televizijos programose

Iš New Yorko transliuoja
mos televizijos programos bė
giu vienerių metų iš stambių
jų biznių gavo $25,000,000 už 
garsinimus 
gramose.

Nesunku 
so pirmoji
kų meilė; kas nusako progra
mų turinį.

prekių tose pro-

įspėti kam priklaur 
televizijos savinin-

Susirinkimas
LLD 1 kuopos susirinkimas 

įvyks šio ketvirtadienio vaka
rą, vasario 23-ią, 7:30, Liber-

Svarbu visiems dalyvauti.
Valdyba

Laisvi (Liberty) Antrad., Vasario (Feb.) 21, 1956

Unijos protestuoja 
prieš siaurinimą 
nedarbo apdraudos

New Yorko valstijos unijų 
vadovybė pareiškė, kad ji 
priešinsis varžymui tos nedar
bo apdraudos, kurią kai ku
rios unijos išsideri iš privati
nių kompanijų.

Reikalavimą leisti gauti iš 
firmų nei daugiau $30 savai
tei pasiūlė assembl y m a n a s 
Drumm ir. senatorius Ostran- t » ’• I ■ •der iš Saratogo*.

Pasiūlymas taikomas prieš 
tokias sutartis, f ku^iosę • darbi
ninkai išsideri, gauna iš firmų 
nedarbo apdraudos čekį tuo 
patimi laikui gaudami ir iš 
valdines nedarbo apdraudos.

AFL šioje valstijoje sekre
torius Hanover sako, jog jo 
organizacija kels Seimelyje 
reikalavimą, kad nedarbo ap
draudos minimum būtų moka
ma po $45 (skaičiuojant nuo 
$88 savaitinio uždarbio). Taip 
pat reikalaus prailginti 
kėjimą iki 39 savaičių 
metus.

CIO savo pasiūlytuose 
tymų leidėjams biliuose
kalauja po $40 minimumui 
skaičiuojant nuo $80 savaiti
nio uždarbio. Uždirbančiųjų 
po mažiau mažiausiasis ne
darbo apdraudos gavinys vis 
viena tebepasiliktų žemesniu 
už čia minėtą, tačiau būtų 
aukštesnis už dabar gauna
mąjį).

į

Harrimanas reikalavo 
dar metams pratęsti 
ragangaudystę

Specialiame atsikreiplme
New Yorko Valstijos seime
lį gubernatorius Harrimanas 
ragino prailginti valstijinį “lo
jalumo“ (ragangaud y s t ė s ) 
įstatymą dar vieneriems me- 

būtų iki 1957 m. 
Dabartinis neteks 

metų birželio pa-

mo- 
per

įsta- 
rei-

tams. Tai 
liepos 1-os, 
galios šių 
baloje.

Greta to, jis reikalavo įkur
ti komisija, kuri išstudijuotų 
visas (o 'įstatymo fazes ir pa
tiektų pasiūlymus aiškesniam 
tokiam įstatymui. Sako, kad 
visas tas klausimas yra “ne
paprasčiausia painiava“ ir pil
nas “sunkumu.“v

Piliečių Unija priminė, kad 
ji dar 1951 m. priešinosi to
kio įstatymo steigimui ir kad 
dabar jam nepritaria, nes:

“Siekis leistinas (nors vals 
tijinei valdžiai vargiai reika
lingas), bet tam vartojamos 
priemonės yra pavojingos.“

Sakoma, kad CIO viršinin
kai irgi tokiam įstatymui prie
šingi, tačiau viešo pareiškimo 
kol kas dar nesimatė.

Atidėjo buvusį 
pažadėtą algos priedą

Dideliu nepasiten kini m u 
s k r y b ė 1 i ų dirbėjų unijos 
(Millinery) 24-ojo lokalo na
riai sutiko lokalo vedėjo 
Spector pranešimą, kad per
nai prižadėtasis algų priedas 
atidedamas dar 
Mitingo dalyvavo 
ta.nčio unijistų.

Priedo po $5 
ir po 5 procentus
bosai buvo ne vien pažadėję, 
bet ir į sutartį įrašę. Priedą 
turėjo gauti jau praėjusį gruo-

pusmečiui, 
virš tūks-

savaitiniams 
akordiniams

Samdytojai įtikinę lokalo 
viršininkus, ypač “bešališką
jį“ tarpininką, kad jie neiš
gali priedus duoti. Tarpinin
kas ir nusprendė, kad darbi
ninkai (turtingesni už bosus) 
gali palaukti.

(Tąsa 
jie sotūs, 
sirieja.

iš pirmo pusi.) 
tai nesipiauna, ne-

Barpranciškonų
be

Amerikos 'lietuviams
Jis ragina juos ne

įdėtu vos žmo- į 
giminėmis Lie-

Į (City College) neseniai įsake 
i visiems studentų klubams, 
ir organizacijoms patiekti 
.savo

Vienas puikus autobusas 
jau rieda Penkta Avė.

Penkta Avė. jau rieda vie
nas tų ilgai žadamų “ateities 
autobusų,“ kurių, sako mies
tas, ateityje pasirodys ir dau
giau. Tas autobusas žymiai 
skiriasi nuo senųjų,, bet vienų 
skirtumo jame dabar dar ne
galima pastebėti: jis turi re
guliariai atšaldomą . orą (air 
conditioned), bet įvertinimui 
to reikia laukti vasaros.

Kita to “ateities buso“ ypa
tybė yra, kad jo užpakalinė 
dalis patogiausia, kad ten 
dynės 
našiai 
go nu 
leiviai

Stengiamasi įtraukt daugiau 
ispaniškai kalbančiu žmonių

Ispanų kalbos dienraštis 
New Yorke “EI Diario“ sako, 
kad iš beveik pusės milijono 
ispaniškai kalbančių puertori
kiečių tik apie 55,000 yra 
užsiregistravę ir paprastai da
lyvauja balsavimuose, tuo tar
pu, kai teisę balsuoti turėtų 
apie keturius kartus daugiau 
tiek.

kaip žino-
Amerikos piliečiai 

balsuoti tuojau 
jeigu tik regis-

sako, kad Jose

sustatytos pusračiu1, 
kaip geležinkelių 

“club-karuose,” ir 
gali patogiai

sė- 
pa- 
va- 
ke-

ištiesti 
kojas, atsiremti. Be to, langai 
dideli, kad atsivertų pilnesnis 
gatvių vaizdas.

Užpakalinė autobuso dalis 
patogesnė tam, sako miestas, 
kad vairuotojui - 
nereikėtu nuolat 
back, please” — 
se autobusuose 
į tą buso dalį. . .

(Puertorikiečiai, 
ma, yra 
ir turi teisę 
po atvykimo, 
truojasi.)

“EI Diaro’’
Montserrat, Puerto Rico atsto
vas New' Yorke, dabar veda 
kampaniją uiž platesnį puer- 
t ori k iečių įsitraukimą į balsa
vimus. Tikslas yra užregis
truoti bent dar 45,000 puer- 
torikiečių.

Tam tikslui puertorikiečių 
kalboje platinama Ispanų kal
bos literatūra, aiškinanti rin
kimų svarbą ir teises.

konduktoriui 
šaukti “Step 
keleiviai tuo- 
patys veršis

Middletown, N. J., 15 metų 
berniukas Stephen Wialker at
rastas netoli namų pakartas 
ar pasikoręs -medyje po to, 
kai jis neparėjo namo iš mo
kyklos.

WAGNER THEATRE
HO Wyckoff Ave., Ridgewood 

Tel. HE. 3-2613
Šiandien Iki Vasario 22 d. 

Linksmas Muzikališkfts 
Liaudies Veikalas 

“WOOLAND CHRISTI.”
* Taipgi 

“FAIRYLAND OF LOVE” 
Pridedant

“Love by Harmonika”
• ir

Vėliausios Europiškos žinios

Newark, N. J 39-tas Metinis
' ■ i ~ f ,

Banketas ir Koncertas
Paramai Rusų progresyvio dienraščio

Russki Golos
Rengia laikraščio Russki Colo'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.

17,000 narių balsavo 
valdybos rinkimouse

Sukniasiuvių unijos didžio
jo lokalo (ILGWU 22-ojo) 
valdybos rinkimuose praėjusį 
trečiadienį dalyvavo apie 17 
tūkstančių nariu iš turimu lo- 
kale apie 25 tūkstančių narių. 
Visgi reikėjo geros mobiliza
cijos tiek sutraukti balsavi
mui.

Išrinkta senoji valdyba ir 
taryba, kurios priešakyje ran
dasi Zimmermanas. Prie š 
Zimmermaną nei eiliniai savo 
kandidato nestatė. Už admi
nistracijos sleitą paduota 14,- 
653' balsai. Eilinių narių šlai
tui gauta 2,100 balsų. Sako, 
kad jie atlaikė savo pozicijas, 
imant procentais.

Tuojau1 po rinkimų eilinių 
narių komitetai pareiškė, kad 
jis reims visus administraci
jos žygius, kurie bus vykdo
mi pagerinimui unijistams są
lygų.

Vietinis 
bin in kas išstojo su 
piktu 
patarimu,
susirašinėti su 
nėmis, su savo 
tuvoje.

Darbininkas 
molą, būk amerikiečių laiškai 
galėtų inkriminuoti jų gimines 
Lietuvoje.

Veltui pas pranciškonus ieš
kotum žmoniškumo. Tai su
tvėrimai, kurio jokio žmoniš
kumo nepripažįsta. Jiems ne
apeina, kad Amerikos lietu
viai trokšta išgirsti apie savo 
gimines ir artimuosius Lietu
voje. Lietuvos žmonėms taip 
pat labai rūpi, kaip gyvena, 
ką veikia ir dūmoja jų gimi
nės ir artimieji Amerikoje.

Susirašinėjimas yra toks 
prakilnus, toks žmoniškas da
lykas, jog prieš 
jam priešintis gali tiktai pa
skutiniai beširdžiai. Kaip tik 
tokio beširdžiai, matyt,- yra 
susispietę aplink Brooklyno 
Darbininką, prelato Balkūno 
šefuojamą klerikalų golton- 
lapį.

narių sąrašus. Bot pen- 
st u d e n tų o r ga n i z a c i j os 

pasipriešino, sakydamos, 
toks sąrašų reikalavimas 
prieš studentų civilines 

teises, atsiduoda ragangau- 
lizmu. ,
Įdomių kad tos penkios gru-

tam

seną pės yra penkių skirtingų poli-

agituoti.

tinių pakraipų, nors visos sto
vi, kaip tai sakoma, “į kairę 
ihio centro.“

Pirmoji grupė yra Young 
Democrats klubas. Tai yra 
reguliarių demokratų organi
zacija studentų tarpe, nors, 
kaipo studentai, jos nariai yra 
kiek liberališkesni už eilinius 
demokratų politikierius.

Antroji yra Young Libe
rals klubas, Liberalų partijos

I studentų atšaka, į kurią įeina 
ii' socialdemokratai.

Trečioji yra Studens for 
Democratic Action. Tai yr\ 
ADA (Americans for Demo
cratic Action) gimininga orga
nizacija, kuri stovi arti Roo- 
seveltienės, Lehmano ir pana
šių; liberalų.

Ketvirtoji yra Young Pro
gressives of America, studen- 

’ tų organizacija, kuri veikia aM 
ti Progresyvių partijos—New

Amatininkai, pajieškodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

Šiaučiy lokalas 54 
užgyrč sutartį i

Batsiuvių unijos 54-ojo loka
lo apie du tūkstančiai narių 
buvo susirinkę į Manhattan 
Center apsvarstyti viršininkų 
patiektą sutarčiai planą. Nors 1 
ne viskuo buvo patenkinti, ta-' 
čiau planą priėmė. I

Sutartyje numatyti tiktai j 
smulkūs pagerinimai, be' algos 
priedo. Priedo gavo tik te-Į 
gaunantieji mažiausiai mokė-1 
ti. Išsiderėta, kad minimum 
mokestį pakels laipsniškai, be
dirbant. Bėgiu 12-kos mėne
sių turi būti pakelta iki $1.12 
už valandą. Ir gaus dar vie-j 
ną šventadienį.

Penktoji yra Marksistinis 
j diskusijų klubas, kairiausia 
i visų penkių minimų grupių.

Dar nepaskelbta, ką kolegi
jos vadovybė, darys, ar bandys 
palenkti tas studentų organi
zacijas savo valiai.

HELP WANTED-MALE
HORIZONTAL 

BORING MILL 
JIG BORER 

PATYRĘ PRIE 
MASINOS jRANKI \ 

SUSTATYMO 
Mūsų Simsbury Fabrike 

Prie Pirmo Šifto
Puiki Alga. Visokios apdraudos. Po 
pirmų metų darbo alga bus nusta
tyta. Kreipkitės nuo 8 iki 4 papras

tom dienom.
HARTFORD

SPECIAL MACHINERY CO.
287 Homestead Ave. 

Hartford, Conn.

HELP WANTED MALE HELP WANTED FEMALE

i

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*oc**dg*

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArkct 2-5172

DRAFTSMEN, LAYOUT MEN, DETAILERS.
CLERK TYPIST, STENOGRAPHERS, 

SALES CORRESPONDENCE
PRODUCTION SCHEDULERS, MATERIAL SCHEDULERS.

Reikalinga nors vienų metų patyrimo. Mes siūlomo nuolatini darbą, 
gerą algų, apmokamas atostogas, ligoje atostogas, asmeniškas atostogas 
ir apdraudos pašalpą. Uolia re Welders, su aircraft certifikacija leidžiant 
dirbti prie Heliarc welding bellows. Jei interesuoja!ės, kreipkitės j Em- . 
ployment Ofisą, pirmadieni iki penktadienio, 8 v. r., 10 v. r. ar 1 v iki 
3 v. dieną.

TITEFLEX, INC.
IIENDEE ST., SPRINGFIELD, MASS.

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

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

Kvorta $1.25, Pusė Galiono .$2.50
Kitur nesiunčiame. Tik užėję galite gauti

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

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

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




