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KRISLAI
Puiki žinia
Pasisemkite sveikatos
Blaivus protas
Visi kalba
W. Z. Foster

A. Bimba

Labai puiki žinia Lietuvių 
Literatūros Draugijos nariams. 
Gavome pranešimą iš Chica- 
gos, kad Leonas Prūseika jau 
stojo prie rašymo savo atsi
minimų. Knyga bus įdomi. 
Jeigu planas ir troškimai išsi
pildys, tai Draugijos nariai 
Leono atsiminimus gaus dar 
šiemet.

Bet, žinoma, gaus knygą tik
tai tie, kurie bus nariais ge
rame stovyje. Reikia, kad vi
si nariai pasimoketų narines 
duokles anksti.

Kuopų viršininkai ir veikė
jai privalo šiuo reikalu susi
rūpinti.

Beveik visi turite Dr. Kaš- 
kiaučiaus knygą “Sveikatos 
Šaltinis.” Pasiimkite ją ir ge
rai perskaitykite. Užtikrinu, 
jog jūs joje' rasite kokį nors 
jums tinkamą patarimą svei
katos saugojimo reikalais.

Visiems gi mums rūpi kuo 
sveikiausiais būti ir kuo il
giausiai gyventi. Kartais vie
nas šio gero žmogaus ir pui
kaus gydytojo iš širdies tei
kiamas patarimas gali prisidė
ti prie sustiprinimo sveikatos 
ilgam laikui.

Turėdami svo rankose svei
katos šaltinį, pasinaudokite 
juo. Būkite tikri, jog klai
dos nepadarysite.

Gerai, kad Izraelio parla- 
monte blaivus protas paėmė 
viršų ir atmetė grupelės idi- 

ajotų pasiūlymą pradėti prieš 
f arabų kraštus “preventyvį” 

karą.
Tik pagalvokite: poros mi

lijonų žmonių mažytis kraštas 
eis ir laimės karą prieš pen
kis ar šešis kraštus su dau
giau' kaip šimtu milijonų gy
ventojų !

Nejaugi tokio karo norin
tieji izraeliečiai yra visiškai 
atsisveikinę su visokia logika?

Spauda, radijas ir televizi
ja vėl turi gražaus darbo su 
Eisenhowerio - Bulganino laiš
kais. Paskutinis mūsų prezi
dento laiškas Bulganinui tei
kia gerų vilčių.

Keista, tačiau, ve kas: Pre
zidentas laiške kalba apie tai
ką ir mažinimą ginklavimosi 
lenktynių, o jo sekretorius 
Pakistano sostinėje mosiku«o- 

> ja kardą!

V

Visoje eilėje miestų šiomis 
dienomis vyksta parengimai 
pagerbimui William Z. Fos- 
terio. Dalykas, mat, tame: 
Fosteris susilaukė gražaus 75 
metų amžiaus.

Gerai atsimenu didįjį plie
no darbininkų streiką 1919 
metais. Jo vadu buvo Foste
ris. Dar jis nebuvo į Komu
nistų partiją įstojęs. Jis jon 
atėjo, kaip žinoma, gerokai 
vėliau.

Philadelpbijoje plieno dar
bininkų streiko reikalais įvy
ko masinis susirinkimas. Jį, 
rodos, surengė Amalgameitų 
jūbsiuvių unija, kuriai vado- 
vavo Sidney Hillman ir Jo
seph Schloessberg.

Reikia žinoti, kad rūbsiuvių 
ovinga unija karštai rėmė 

plieno darbininkus. Jų strei-

Švedai protestuoja 
prieš JAV balionus 

Iš Norvegijos paleisti Amerikos 
balionai skraido virš jų šalies

Suomijos, bet ta kolWashingtonas. — Valsty-I virš
bes departmentas gavo pro
testą nuo Švedijos valdžios. 
Švedija, panašiai kaip Ta
rybų Sąjunga, Čekoslova
kija ir kelios kitos Europos 
šalys, skundžiasi, kad A- 
merikos balionai skraidinė- 
ja virš jos teritorijos. Šve
dijos proteste atvirai nesa
koma, kad tie balionai yra 
šnipinėjimo tikslo, bet duo
dama suprasti, kad taip, 
kalbant apie “mechaniškus 
ir foto-įtaisymus” juose.

Iš Stokholmo praneša
ma, kad švedai matė virš 
savo teritorijos didelį skai
čių tu balionu, o vienas bu- 
vo sugautas netoli paties 
Stokholmo. Švedijos spauda 
sako, kad tie balionai palei
džiami iš Norvegijos, kuri 
yra NATO narė, ir jie 
skraidinami į rytus, tai yra, 
per Baltijos jūrą į Tarybų 
Sąjungą. Bet, prieš pasie
kiant Baltiją, tie balionai 
skraidinėja virš Švedijos, o 
švedai tam nedavė nei leidi
mo, nei sutikimo. Jų net ne
buvo atsiklausta.

Tie balionai, sako Švedi
jos spauda, skraidinėja ir

Vodka laimi prieš Škotijos 
viskę, aimanuoja deputatas

Londonas. — Škotas de
putatas britų parlamente 
Emrys Hughes pusiau rim
tai, pusiau juoku apgailes
tavo, kad škotiška viskė 
pralaimi “šaltąjį karą” 
prieš vodką. Jis sakė, kad 
amerikiečiai paskutiniu 
laiku pradėjo gerti labai 
daug vodkos, ir tą patį da
ro kanadiečiai.

Kitas deputatas jį patai
sė. Jis sakė, kad tarp vod
kos ir viskės negali būti šal
to karo — abu gėrimai per
daug karšti tam. Jis taipgi 
sakė, kad vodka, kurią ge
ria amerikiečiai ir kanadie
čiai, neimportuojama iš Ta
rybų Sąjungos, o gamina
ma Amerikoje, Kanadoje 
ir Škotijoje.

ko reikalams unija aukojo 
šimtą tūkstančių dolerių.

Minėtame susirinkime kal
bėjo Fosteris, streiko vadas, 
Schloessberg ir kiti iš rūbsiu
vių unijos. Man irgi teko nuo 
tos pačios unijos dalyvauti ir 
kalbėti lietuviškai į susirinki
me esančius lietuvius. Jų ten 
buvo nemažai.

Nuo to laiko bus jau pra
bėgę trisdešimt septyneri me
tai. Pusėtina krūva metų! 
Gi William Z. Fosteris ir šian
dien tebelaiko aukštai iškėlęs 
darbo žmonių kovos vėliavą!

Nepamiršiu to Phil adei phi- 
jos mitingo. Nepamiršiu tos 
pirmosios pažinties su šiuo di
delių gabumų nenuilstančiu 
Amerikos darbo žmonių vado
vu.

! kas dar neprotestavo.
Švedijos spauda, pana- 

į šiai kaip tarybinė ir čeko- 
i slovakų, sako, kad tie ba- 
j lionai sudaro pavojų ori- 
: niam susisiekimui, nes jie 
i gali sukelti lėktuvų nelai- 
! mes.
i---------------------------------------------------------

j Peronas turįs 
i 700 mik dol.

Buenos Aires. — Dabar
tinės valdžios komisija sa- 
i ko, kad eks-prezidentas Pe- 
I ronas turi padėjęs Į viso- 
! kius bankus Amerikoje ir 
I Europoje net septynis šim
tus milijonų dolerių. Dide
lė dalis tos sumos randasi 

i Šveicarijos bankuose, kur 
| tuos pinigus įdėjo dabar 
i jau mirusi Perono žmona 
! Evita, kuomet ji keleri me
tai atgal lankėsi Europoje.

Argentinos spauda sako, 
kad Peronas tokiu būdu y- 
ra vienas turtingiausių 
žmonių pasaulyje. Bet dau
gelis Argentinoje netiki 
valdžios komisijos davi
niams, sako, kad ta suma
labai perdėta, kad dabarti
nė valdžia tik siekia Peroną 
tokiu būdu diskredituoti, 
panašiai,- kaip siekė skelbi
mais apie jo romansus su 
jaunametėmis.

Alžyro nacionalistų armija 
kontroliuoja nemažą plotą
Paryžius. — Spaudoje 

pasirodė žemėlapiai, kurie 
rodo, kad alžyriečių nacio
nalistinė armija ir partiza
nai jau kontroliuoja nema
žus savo krašto plotus.

Didžiausią plotą jie kon
troliuoja į rytus nuo Al
žyro miesto, tai yra, nuo 
sostinės. Jie ten laiko bent 
šimto mylių Viduržemio jū
ros pakraštį ir apie 50 my
lių plotą krašto gilumon. 
Toliau į rytus jie laiko Co
lio pakraščio uostą ir apy
linkę ir plotus prie pat Con
stantine miesto.

Batnos sritis į pietus, 
kalnuose, pilnai jų rankose, 
o krašto vakarinėje dalyje, 
prie pat Maroko pasienio, 
jie kontroliuoja Marnios 
miestą ir visa sriti.

Tai teritorijos, kurios 
pilnai nacionalistų kontro
lėje, tai yra, kur francūzai 
jau visai nepasirodo. Jos y- 
ra apsuptos dąug didesnių 
plotų, kur nacionalistai 
kontroliuoja tik dalinai. 
Nakties metu viską, dienos 
metu viską, išimant vieške
lius ir miestus.

Dar didesni plotai yra 
tie, kur nacionalistiniai 
partizanai veikia laiks nuo 
laiko. Tokie plotai — visas 
Alžyras.

i Westinghouse streikas dai 
tęsias, derybos nutrauktos

Washingtonas. — AFL- 
i CIO elektristų unija (IDE) 
nutraukė derybas su West
inghouse kompanijos atsto
vais neribotam laikui. Kom- 

i panijos atstovai išvyko į 
Pittsburghą, o unijos vadai 
liko tartis, kaip stiprinti 
streiką, kuris tęsiasi jau 

•| 146-ą dieną.
Unija atsisakė priimti 

I valdžios tarpininkų siūly- 
i mus, nes kompanija atsisa- 
• kė priimti atgal 93 veiklius 
unijistus, kuriuos atleido 
iš darbo. IUE vadas James 

■ Carey spaudos konferenci- 
j joje pareiškė, kad visi iš
mestieji yra veiklūs lokalų 

’ vadai, kad juos išmesdama, 
I kompanija rodo savo norą

Paskutiniai
Washingtonas. — Sena

tas 54 balsais prieš 41 at
metė demokratų siūlomą 
farmų kainų griežtą kon
trolę. Nugalėti tą pasiūly
mą padėjo kai kurių demo
kratų atsimetimas, balsavi
mas kartu su republikonais.

Londonas. — Chruščiovas 
ir Bulganinas atvyks Lon
donan balandžio 18 d. ir 

■ praleis Britanijoje 10 die- 
I nu.j

New - Yorkas. — Devyni 
žymūs Amerikos protes
tantų dvasiškiai išplaukė 
Tarybų Sąjungon, kur pra
leis kelias savaites. Birže
lio mėnesį grupė aukštų Ta
rybų Sąjungos pravoslavų 
dvasiškių padarys vizitą 
Amerikon.

Warren, Pa. — Smarkios 
liūtys patvindė Allegheny 
upę ir aplinkinius mažes
nius upokšnius ir sukėlė ne
menkus potvynius Pennsyl
vanijoje ir New York o val
stijos vakarinėje dalyje. A-

Alabamos rasistai susiskaldę 
dėl antisemitizmo klausimo
Birmingham, Ala. — Ra

sistai, kurie dabar susior
ganizavo į taip vadinamas 

I Baltųjų piliečių tarybas, 
dabar susiskaldę į dvi dalis. 
Dalis tų tarybų nutarę, kad 
priklausąs asmuo turi t ne 
tik stoti prieš negrų lygy
bę, bet ir tikėti į Kristaus 
dievybę. Tas reiškia, kad 
negali priklausyti žydai, o 
ir tokių yra rasistų tarpe.

Kita tarybų grupė pas
kelbė, kad tokia organiza
cijos konstitucija yra anti
semitinė. Jie esą rasistai, 
prieš negrus, bet ne prieš 
žydus. Tos grupės vienas 
vadas paskelbė, kad ‘mes 
negalime kovoti prieš visus 
vienu metu.” Kitaip sakant 
— pirma prieš negrus, pas
kui prieš žydus.

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

laužyti uniją. O kuomet 
kompanija nori palaužti li
niją, sakė Carey, mes turi
me geriausią įrodymą, kad 
jis neturi omenyje sugyven
ti darniuose santykiuose su 
ja.

Carey taipgi sakė, kad 
valdžios tarpininkų siūly
mai buvo tokie migloti, kad 
nedavė tikrų garantijų. Pa
siūlymai paliko kompanijai 
visokius kelius išsisukinėti 
ir keisti pažadus..

Streike dalyvauja apie 
44,000, darbininkų, dau
giausia Pennsylvanijoje ir 
New Jersey. Nutarimą ne
priimti tarpininkų siūlymo 
padarė Westinghouse loka
lų atstovų 75 narių taryba.

pranešimai
pie pusė Warreno apsemta. 
New Yorke sunkiausiai nu
kentėjo Salamancos mies
telis.

Karači. — SEATO pabai
gė savo konferenciją su daę 
vienu paskelbimu, kad “ko
munizmas gresia Azijai.”

Washingtonas. — Apelia
cijų teismas pradėjo svars
tyti Robesono skundą prieš. 
Valstybės departmentą, ko
dėl jam neduodamas pas- 
portas. Robesoną atstovau
ja adv. L. Bondinas.

Kairas. —Egipto, Sirijos 
ir Saudi-Arabijos vadų kon
ferencija kreipėsi į Jordaną 
su raginimu dėtis prie na
cionalistinio pakto.

Tel Avivas. — Premjeras 
Ben-Gurionas ir kiti Izrae
lio valdžios nariai išvyko 
į Negevo dykumą, kur vie
noje pasienio sodyboje pra
leido dieną demonstratyviai 
kasdami apkasus ir tiesda
mi spygliuotų vielų užtva
ras, kartu su valstiečiais.

Amerikos kompanija Kipre 
nenori pripažinti unijos
Nicosia. — Kipro vardas 

graikiškai yra “Kupros,” 
kas reiškia — varis. Matf 
Kipras dar senovės laikais 
buvo žinomas dėl savo vario 
kasyklų. Romėnų armija 
buvo ginkluota ir šarvuota 
variu, kuris beveik išim
tinai atėjo iš Kipro.
Dabar Kipro vario kasyk

las valdo amerikiečių kom
panija, Cyprus Mine Cor
poration. Tose kasyklose 
dirba apie 2,000 darbininkų, 
ir tai yra vienintelė pramo
nė Kipre, kuri neunijizuota.

Kipro Darbo unijų kon
federacija .neseniai pradėjo 
tas kasyklas pikietuoti. li
nijos pakartotinai kreipė
si į Cyprus Mine Corpora
tion su reikalavimu pripa
žinti uniją, bet amerikietiš
koji kompanija sako, kad ji 
unijos niekad nepripažins— 
unija esanti “prieš jos 
principus.”

Taikos frontas vėl
valdo Indonezijoje /■

Buvęs premjeras Sastroauijj

Jakarta. — Paaiškėjus, 
| kad nacionalistai, komunis- 
i tai ir radikalai musulmo
nai laimėjo daugumą rinki
muose, pro-vakarietiškos 
Masjumi partijos premje
ras Harahapas atsistatydi
no su visu kabinetu. Prezi
dentas Soekarno įgaliavo 

įNixonas dar 
nenusprendė
Washingtonas. — Čia jau 

atvirai kalbama, kad admi- 
nistrac. vadai bando įkal
bėti Nixonui nekandidatuo
ti į vice-prezidentus. Jam 
aiškinama, kad jis verčiau 
turėtų pasitenkinti kabine
to postu. Štai kas jam sako
ma: Jeigu būsite vice-prezi- 
dentu per du terminus, tai 
vargiai turėsite šansų ti- 
kėtis būti nominuotu i pre-i kuris Įgai&vrf/'Sdstroamid- 
zidentus 1960 metais. Bet jojo sudaryti kabinėta, pats 
tie šansai būtų žymiai ge- yra nacionalistas, 
resni, jeigu taptumėte ka
bineto nariu. .

Prie Baltojo Namo arti Į manifestą, kuriame ragina
stovintieji žmonės sako, 
kad Nixonas kol kas dar 
nepadarė sprendimo. Esą, 
jis klausosi tų patarimų ty
liai, nedarydamas komenta
rų. Jis bandąs nuspręsti, ar 
tai jis taip patariamas iš 
geros valios, arba iš noro 
jo atsikratyti.

suvažiavime 
kad jau lai-

TSRS pradėjo laipsniškai 
sutrumpinti darbo savaitę
Maskva. — Kaip jau bu

vo pranerta, Tarybų Są
jungos K. P. 
buvo nutarta, 
kas mažinti darbo savaite, 
sutrumpinti ją iki 40 valan
dų. Iki šiol Tarybų Sąjun
goje dauguma darbininkų 
dirba 48 valandas, tai yra, 
šešias aštuoniu valandų 
darbo dienas.

Dabar trumpinimas jau 
pradėtas. Nuo dabar šešta
dieniais ir dienomis prieš 
kitas Šventes — nedarbo 
dienas bus dirbama tik 6 
valandos. Reiškia, darbo 
savaitė bus 46 valandų. Ir 
taip laipsniškai bus einama 
prie 40 valandų darbo sa
vaitės.

Nors darbo valandų skai
čius sumažinamas, alga lie
ka kokia buvusi —darbinin
kai nepraras nei vienos ka
peikos.

Tarybiniai vadai, 
spauda, jau seniai reiškė 
norą mažinti darbo savai
tę iki 40 valandų, bet sun
kiosios pramonės statymo 
reikalai, paskui krašto at
statymas iš karo griuvėsių, 
to neleido.

Būkite Laisvės Prietelius.
Metinė duoklė tik $25.00.

nacionalistinį eks-pr$į 
Ali Sastroamidjojo 
ti naują valdžią.

Nacionalistai 
yra pasižadėję veikti bend 
rai su komunistais ir kitais: 
elementais, kurie $tają\ųž 
taika ir neutrahstinę\tpd^p< 
neziją. Dar nežinia, ar ko-I 
munistai bus įtraukti kabi
netan, ar tik rems valdžią, 
jon patys neįeidami, 'kaip 
tai buvo ankstyvesnio Sa
stroamidjojo režimo metu.

Jakartoje jau vyksta ma
siniai mitingai, kurie svei
kina naujai sudaromą val
džią. (Prieš rinkimus kele
ri mėnesiai atgal Jakartoje 
įvyko didžiausias mitingas 
tos šalies istorijoje, kuria,- , ( 
me apie 700,000 žmonitrįpĄ' 
sirinko po nacionaTisJ^kp- y 
munistų ir radika^tųū'sul- \ 
monų partijir^0ąvomik)

PrezidenwO Soekarno,

Indonezijos Darbo uni- 
Į jų konfederacija išleido 

naujai sudaromą valdžią 
nedaryti nuolaidų Masjumi 
reakcininkams. Masjumi 
vadai, sakoma, dar deda 
paskutines desneratiškas 
pastangas įtikinti naciona
listus nesidėti su komunis
tais.

Mirsianti už pusmečio, tad 
išvyko, kad mirti gimtinėj
New Yorkas. — Laivu 

“Maasdam” Olandijon iš
plaukė 2i9 metų kanadietė 
Antonia Manders, jos vy
ras ir 18 mėnesių sūnelis. 
Kelios savaitės atgal dak
tarai Sandbury mieste, Ka
nadoje, kur jie gyveno, su
rado, kad Antonia turi 
plaučių, raumenų ir kelių ki
tų kūno dalių vėžį, kad ji 
gyvensianti tik kokį pus
meti.

Gimusi Olandijoje, 
nia išreiškė norą ten 
bet šeimyna neturėjo 
liu kelionei. Vienok 
dirbtuvės draugai sukėlė 
reikalingą sumą. J Hoboke- 
na, iš kur “Maasdam” iš
plaukė, šeimyna atvyko 
ambulansu. Tik užlipusi į 
olandišką laivą, Antonia sa
kė:

“Dabar nebijau mirti — 
aš jau gimtinėje. . .” 

Anto- 
mirti,' 
istek- 
vyro

sako I Washingtonas. — Ameri-
ka pradėjo spausdinti nau
ją rusų kalbos žurnalą, 
“Iliustruota Amerika,” ku
ris bus skleidžiamas Tary
bų Sąjungoje su TSRS val
džios sutikimu.

ORAS NEW YORKE
Giedra, vešu
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GIL GREEN IR HENRY WINSTON
DVIEJŲ SAVAIČIŲ BĖGYJE pasidavė valdžiai du 

žymūs darbininku vadovai, Komunistų partijos veikėjai, 
Gil Green ir Henry Winston.

Jiedu, kartu su kitais devyniais Komunistų Partijos i 
Centro Komiteto nariais (Eugene Dennis ir kt.) buvo ‘ 
nuteisti penkeriems metams kalėti — nuteisti, einant 
Smitho įstatymu, nukreiptu žmonių minties kontroliavi
mui.

Tuomet, kai Dennis ir jo kiti draugai ėjo kalėjimai! 
atbūti savo bausmę, tai Gil Green ir Henry Winston at
sisakė eiti kalėjimai!; jiedu nusitarė pasitraukti iš viešo 
gyvenimo ir dirbti kai kuriuos pasibrėžtus darbus, kol 
prasisklaidys šaltojo karo debesys, kol šiek tiek pasikeis i 
fralyje atmosfera.

Per ketverius metus jiedu taip ir gyveno, na', o per , 
ketverius metus mūsų gabieji FBI agentai jų ieškojo, te
rorizuodami jų šeimas. Ieškojo, ieškojo ir nesurado!

Šiek tiek pragiedrėjus mūsų šalies politinei padangei ! 
dabar jiedu abudu pranešė valdžiai, kad pasiduoda — lai ; 
baucjžia juos už tai, kam jiedu nėjo kalėjimai! pirmu pa- i 
šaukimu. ;

Gil Green atvyko i garsųjį Foley skverą, New Yorke, 
ir čia ji sutiko federalinės valdžios policija-maršalai. 
Jam tačiau leido pasakyti keletą žodžių spaudos atsto- i 
vafns, kurie jį buvo apspitę; rodosi, leista buvo žodį tar- ' 
ti ir savo žmonai ir sūnams.

Ne taip federalinės vvriausybės policija elgėsi su Hen
ry Winstonu. Jis, mat, yra negrų tautybės amerikietis. 
Na. ir maršalai, sugrobę (kai jis savanoriškai atvyko į 
nuskirtąją vietą) ši didžiulį vyrą, pažeminančiai neleido 
jam tarti žodžio jo žmonai, ten esančiai, neigi draugams, 
neigi spaudos korespondentams. Winstona jie traktavo, 
tarytum čia. būtų Mississippi, Alabama ar Georgia, o ne 
New Yorkas!

Gėda, gėda! Kiekvienam juk aišku, kad šis vyras nėra 
joks kriminalistas". Jis yra politinis kalinys. Jo nuteisi
mas— šaltojo karo siautėjimo produktas. Jis savanoriš
kai pasidavė. Ji reikėjo traktuoti kaip žmogų, — mokytą, į 
pasiaukojusį darbininkų judėjimo interesams vyrą. i

Vieno pažangaus laikraščio korespondentas, aprašy- ; 
damas šį įvykį, teisingai pastebėjo: neleidimas Winsto- i 
nui prabilti pasakė daugiau, negu jis būtų pasakęs, jei i 
jam būtų buvę leista kalbėti.

Abudu šitiedu vyrai pradėjo savo bausmės atlikimą — 
penkerių metų kalėjimą. Kiek teisėjai pridės jiems ‘‘ma
garyčių” už tai, kad jie nėio kalėjiman, kai buvo šaukti, 
liekasi palaukti ir pamatyti.

Tolydžio Amerikos žmonės turėtų pagyvinti raginimus 
prezidentui Eisenhoweriui, kad jis išleistų iš kalėjimo i 
visus darbininkiškus politinius kalinius. Pradžią juk pa- Į 
darė Eleanor Rooseveltienė, Norman Thomas ir eilė kitu I7 v Į

intelektualu ir visuomenininku. j
€ kr |

Širdis sargyboje
Žengiu aš šiandien tarp žiedų, 
Širdis gi karo neužmiršo.
Ir štai ramioj taikos dienoj 
Kovos gaida vėl ima viršų.
Matau vėl šliaužiančius karius 
Apšalusia žeme per sniegą, 
Menu aš apkasus — juose 
Draugai po mūšio sunkiai miega.
Per miestų degančių gatves,
Po ūžiančia nakties padange, 
Per šaltį, liūtį ir pūgas — 
Pirmyn už savo žemę brangią!
O ten štai guli užmušti
Ir žiauriai priešo užkankinti.
Į vakarus kelių keliais 
Nelaisvėn eina surakinti.
O, ne! O, ne! Tu stok, širdie, 
Vėl į gimtos šalies sargybą!
Tegu kiekvienas žodis vėl 
Lyg durtuvas plieninis žiba!
Tegu kiekvienas sakinys
Gins taikią mūsų darbo dieną!
Te karas niekad nebegrįš
Prie mūs šalies šventųjų sienų!

/I. Venclova 
1953. IX. 29.

SIBIRO TIGRAI
TIGRAS — plėšrus žvėris, nežiūrint, kokios jis būtų 

veislės ir kur jis begyventų. Sibire yra tigrų milžinų.
Neseniai spaudoje pasirodė žinia, kad sovietinė vyriau

sybė uždraudė Sibire šaudyti tigrus, taipgi uždraudė i 
statyti jiems kilpas (spąstus), kad gyvus pagautų. • ’

Kodėl taip? į
Pasirodo, kad didieji Sibiro tigrai -regimai nyksta. Iš

naikinus, gali nebelikti jų nei zoologijos parkams. Dėl 
to, matyt, ir buvo uždrausta juos naikinti per sekamus i 
penkerius metus. ‘

KONFERENCIJA KAIRE
EGIPTO SOSTINĖJE, Kairo mieste, įvyko svarbi tri- į 

jų arabiškų šalių konferencija. Joje dalyvavo vyriausieji • 
Egipto, Saudi Arabijos ir Sirijos vadovai.

Ne viskas, ką konferencijos dalyviai svarstė, buvo vie- j 
šai paskelbta. Pranešama tik tiek: visų trijų valstybių | 
vadovai svarstė, kaip bendromis jėgomis laikytis link 
Izraelio — kaip laikytis taikos metu ir, jei prasidėtų, , 
karo metu. Kokias jėgas ir kaip tektų sujungti kare 
prieš Izraelį, jei karas kiltų.

Be to, sakoma, visų trijų valstybių vadovai tarėsi, kaip 
padėti Jordanui, kad jis galėtų išsilaikyti, jei britai at
sisakytų jam teikti paramos (finansiškai), jei britai tą- 
šalį boikotuotų.

Visa tai rodo, kad arabiškos šalys ne juokais pradėjo 
galvoti apie apsijungimą prieš bendrą priešą/ kuriuo jos 
skaito Izraelį. ?

Iš Irako ateina žinios, bylojančios, kad toji šalis, nors 
ji ir priklauso Bagdado paktui, tačiau, jei Izraelis pra
dėtų “preventyvį karą” prieš savo kaimynus, tai Irakas i 
stotų įalkon arabiškoms šalims.

Visa tai rodo, kad šiandien opiausia pasaulio vietelė 
yra Viduriniai Rytai arba Artimieji Rytai.

Tenka viską daryti, kad teų karas nekiltų!

Bus gerai!
Badavau aš ir šalau, 
Skarmalais vilkėjau. 
Bet ėjau tiesus toliau. 
“Bus gerai!” — tikėjau.
Su manim šimtų šimtai 
Kietą plutą krimto. — 
Atvaduos šitie šimtai 
Tėviškėlę gimtą.
Nutrenkėm parazitus, 
Duonos atsirado.
Aš, gal būt, pirmus metus 
Nežinojau bado-
O paskui, brolau, — karai... 
Okupantai dūko.
Bet tikėjau: “Bus gerai!” 
Pirštas — ant gaiduko.
Su manim šimtų šimtai 
Fašistus vaišino. — 
Priėmėm “svečius” šiltai, 
Guldėm prie pušyno ...
Ten žmona, o vyras — čia. 
Šeimos bulvėm mito.
Kaukė virš galvų nakčia 
Priešo meseršmitai.
Bet lyg maldą — 
“Bus gerai” — 
Tu, žmona, šnabždėjai. 
Ką galėjai, tą darei, — 
Mums kovot padėjai.
Mes laimėjom. Su daina 
Į namus pare jom.
Gėrėm pilna krūtine 
Tėviškėlės vėją.
Nors ir apnešė gaisrai 
Mūsų žemę suodžiais, 
Dirbom, sakėm: “Bus gerai!”— 
Kėlės miestai, sodžiai.
Statom, dirbame .. .
Taikos
Mums kaip oro reikia. 
Net ir staklės fabrikuos 
Kalba apie taiką.
Niūriai žvelgia kraugeriai 
f Tarybų šalį.

Tegu mūsų — 
“Bus gerai!”— ;
Priešui šiurpą kelia.

. Aly. Baltakis
(Iš “švyturio”)

KAUNAS. Respublikinėje biblioteko
je atidaryta paroda apie atominę ener
giją. Joje gausiai eksponuojama me
džiaga, pasakojanti apie atomo sandarą, 
atominės energijos panaudojimą tai
kiems tikslams Tarybų Sąjiingoje. At
skiri stendai skirti pirmajai pasaulyje 
atominei elektrinei pavaizduoti. Įdomi 
yra medžiaga apie urano izotopų panau
dojimą Kauno Respublikinėje klinikinė
je bei miesto pramonės įmonėse.

J. Raudeliui tas

2 pusi. Laisve

Kultūrines žinios 
iš Lietuvos

IŠ ANYKŠČIŲ. J., Biliūno vardo 
vidurinėje mokykloje įvyko moksleivių, 
mokytojų ir miesto visuomenės susitiki
mas su Tarybų Sąjungos didvyriu, kny
gos “Liaudies keršytojai” autorium Br. 
Urbonavičium. A. Žilvitis

>!= * >|:
IŠ DŪKŠTO. Į literatūrinį vakarą, 

skirtą T. Tilvyčio poemai “Usnyne” ap
tarti, kuris įvyko M. Melnikaitės vardo 
vidurinėje mokykloje, atsilankė ir kny
gos autorius. Poetas susirinkusiems kal
bėjo apie savo kūrybinį kelią, pasidalino 
įspūdžiais, patirtais jam neseniai vie
šint Lenkijoje, paskaitė keletą naujų ei
lėraščių ir ištraukų iš rašomos poemos.

V. Baltakį]  s
* č *

Iš KLAIPĖDOS. Gruodžio 22 dieną 
dramos teatre įvyko A. Arbuzovo dra
mos “Klajonių metai” premjera. Pasta
tymą režisavo St. Čaikauskas, dekoraci
jos—dailininko R. Lukšio.

J. Jokūbaitis, K. Savickas
* * *

Iš UKMERGĖS. Gastrolėms atvykę 
LTSR Valstybinio akademinio dramos 
teatro aktoriai suvaidino P. Vaičiūno 
homed i j ą ‘ ‘ Ekscelencijos”.

J. S lašiukai tis
❖ * *

PAVZDINGAS KINOMECHANIKAS
Priekulės rajone veikia 4 kilnojamieji 

kinai.. Kolūkiečių pagarbos nusipelnė 
kilnojamojo kino Nr. 1 mechanikas Gri- 
kšas. Jis sąžiningai laikosi darbo gra
fiko, •filmus demonstruoja laiku ir be su
trikimų, nuolat viršija pajamų planus. 
Prieš seansus kinomechanikas supažin
dina žiūrovus su filmų turiniu. Už ge
rą darbą Grikšas premijuotas pinigine 
p i *e m i j a. V. kės či n s k as

NAUJA DOVANA .
1956 metų išvakarėse Kaišiadorių ra

jono “Tiesos” kolūkio žemdirbiai gavo 
naują dovaną — 200 žiūrovų talpos kul
tūros klubą. Jį pastatė artelės statybi
ninkų brigada, vadovaujama Markevi
čiaus.

šiuo metu, be kultūros klubo, kolūky
je veikia du klubai-skaityklos ir biblio
teka. P, Kazlauskas

Paprasčiausias biblio-
■ grafijos mėgėjas, tiesiog,
■ stebisi, kad Amerikos lietu- 
i vių senoji karta buvo tokia 
i didelė knygos mylėtoja. 
: Nuo praėjusio šimtmečio 
pabaigos, iki lietuviškų di
pukų antplūdžio Ameri
kon, spėjama buvo išleista 
Amerikoje virš trys tūk
stančiai įvaikių lietuviškų 
knygų, brošiūrų ir pamfle- 
tėlių. Koks tiražas tų visų 
leidinių sunku spėti. Bet 
kalbama, jog apsukresni 

i knygų platintojai pasida- 
' rydavę net sau pragyveni
mą prekiaudami lietuviš-

! komis knygomis. O leido 
' jas daugybė organizacijų, 
į laikraščiai, būreliai draugų 
, ir net pavieniai asmenys. 
• Daugiausiai yra išleidusi 
Olišausko “Lietuva,” pas
kui Amerikos Lietuvių So
cialistų Sąjunga, Tėvynės 
Mylėtojų Draugija ir kt.

Pastaruoju metu senoji 
Amerikos lietuvių karta 
lietuviška knyga tiek daug 
nebesidomi, kaip domėjosi 
dvidešimts-trisdešimts me
tų atgal. Daugelį senųjų 
knygos mėgėjų slegia nela
boji senatvė, nusilpo akys, 
žmonės pavargo skaityti. 
Dar godžiai tebeskaito kny
gas iš senųjų Amerikos lie
tuvių, galima sakyti, tik pa
žangiosios srovės žmonės. 
Amerikos Lietuvių Litera
tūros Draugijos kiekvienos 
laidos kelių tūkstančių tira
žas sutirpsta, pasklysdamas 
žmonėse. 1951 metu leidi
nys — “Sveikatos Šaltinis” 
—jau išsekęs, nors buvo at
spausdinta, rodos, apie pen- 

| kis tūkstančius egzemplio- 
i rių. Vėlesnių leidinių irgi 
tik po keletą egzempliorių 

; tėra užsilikusių, kaip “Vil
nies,” taip “Laisvės” kny
gynų lentynose.

Įdomiausia, kad senieji 
i Amerikos lietuviai knygas

ne tik godžiai skaitė, bet 
jas mylėjo ir saugojo, krau
dami į savo asmeniškas bib
liotekėles. Ši ypatybė irgi 
pasireikšdavo daugiausia 
tarp pažangių žmonių. Tą 
galima įrodyti tuom, kad 
pas retą pažangų lietuvį 
šiandien nėra jo asmeniškos 
bibliotekėlės. Ir daugelyje 
tose bibliotekėlėse galima 
užtikti retu Amerikos lietu
viškos knygos leidinių, iš 
praėjusio Šimtmečio pabai
gos ir šio pradžios, taipgi 
ir laikraščių, žurnalų.

Tačiau, nykstant senie
siems Amerikos lietuviams, 
kartu su jais nyksta ir jų 
asmeniškos bibliotekėlės. 
Visai nėra naujiena šian
dien užgirsti, kad mirus tė
vui ar motinai, jų knygas 
sudegino vaikai, artimi 
draugai, kaimynai ar pažį- 
tami. Pasitaiko taip, kad 
kartais labai retai ir sun
kiai kur užtinkama Ameri
kos lietuvių knyga, laikraš
tis ar žurnalas išrūksta 
dūmais per kaminą amži- 
non užmarštin, nepalikda
mas jokių pėdsakų, kad bu
vo išleista Amerikoje ir 
skaityta.

Tokis knygų naikinimas 
vyksta veikiausiai todėl, 
kad mes nesirūpinam jų pa
likimu. Ir tuom reikėtų 
rimtai susirūpinti, kad jos 
nežūtų, kad jos paliktų 
tiems, kurie tyrinės Ameri
kos lietuvių gyvenimą. Ty
rinės, kaip mes gyvenome, 
kaip kovojome už geresnį 
duonos kąsnį, kaip organi- 
zavomės, ką veikėme.

Todėl, pirma deginant 
mirusio draugo knygas, pa
sitarkite apie tai su kuom 
reikia. Tuom galima pasi
tarti ir žemiau paduotu ad
resu.

S. J. Jokubka
3116 S. Halsted St.

Chicago 8, Ill.

IŠ BRAZILIJOS
L. TOLSTOJAUS “TAMSOS GALY

BĖ” SAVIVEIKLOS SCENOJE
ŠAKIAI. Kriukių vidurinės mokyk

los mokytojai šiomis dienomis pastatė 
L. Tolstojaus dramą “Tamsos galybė”. 
Į spektaklį gausiai atsilankė vietos ko
lūkiečiai, inteligentai ir moksleiviai. 
Vykusi sąviveiklininkų vaidyba susilau
kė šilto žiūrovų pritarimo.

V. Lapaitytė, /l. Mačiulditytė

KAUNAS. Komjaunimo miesto ko
mitetas ir Tarpsąjunginio klubo biliote- 
ka miesto visuomenei surengė literatū
rinį tematinį vakarą: “T. Draizeris •—* 
žymus amerikiečių rašytojas ir visuo
menės veikėjas”.

A. Girdenis

Kaunas. Žemės ūkio technikumo lite
ratai suruošė dailiojo skaitymo konkur
są. Jame dalyvavo 28 moksleiviai. Ge
riausiai pasirodę St. Žvirblis ir S. Kily
je. Nugalėtojai premijuoti knygomis.

P. Taparauskas
I

KAPSUKAS. Turiningą veiklą išvys
tė pirmosios vidurinės mokyklos jaunie
ji literatai. 'Be susirinkimų, kuriuose 
svarstoma jų kūryba, čia kiekvieną sa
vaitę vyksta literatūriniai ketvirtadie
niai, kurių metu aptariami naujausieji 
tarybinių rašytojų kūriniai.

LAZDIJAI. Neseniai čia įvyko 1956 
metų rajoninės dainų šventės organiza
cinio komiteto posėdis, kuriame buvo 
sudarytas šios šventės repertuaras. Ei
lė meninės saviveiklos kolektyvų jau 
pradėjo mokytis repertuare numatytų 
dainų ir šokių. Vyk Šalna

ŽAGARĖ. Kultūros namų dramos ra
telis pastatė P. Gelbako vieno veiksmo 
pjesę “Į saulėtą krantą.”

K. Virmauskas

(Liberty). Šeštad., Kovo (March) 10, 1956

MEDICINOS DAKTARAS 
JONAS VAITIEKA

S. PAULO. — Pereitu 1955 
metų pabaigoj, sanpau liečiu 
lietuvių Barboros ir Povilo 
Vaitiekų sūnus Jonas baigė 
Fluminense Escola d e Medi
cina“ (Rio de Janeiros sosti
nėj Nitheroi) ir gavo gydy
tojo diplomą. Jonas Vaitie
kų gimė 1920 m. gegužės 10 
dieną, San Paulyje, neturtin
goj lietuvių emigrantų šei
moj, ir tik dėka dideliam Jo
no pasiryžimui bei visos šei
mos sutarimui ir paramai Jo
nas atsiekė savo tikslą — ta
po gydytoju. Tai bene pir
mas Brazilijos lietuvis gydy
tojas, vartojus tėvų kalbą ir 
daug žadąs ateičiai. Vaitiekų 
gimė ir augo Lapos priemies
čio viloje — Vila Anastacio, 
o aukštuosius mokslus ėjo 
Nitheroi mieste, nes dėl dide
lio skaičiaus kandidatų, o ma
žai esamų vietų San Paulo 
medicinos fakultete buvo pri
verstas (kaip ir daugelis kitų 
sanpatiliečių) studijuoti ten, 
kur galima, nežiūrint, kad 
tas ir labai apsunkina moks
leivi, atsidūrusį toli nuo na
mu ir šeimos, i

Kadangi Jono tėvai (jau 
apie 70 metų amžiaus) ir bro
liai gyvena iš rankų darbo, 
todėl* ir, dabartiniam gydyto
jui teko susidurti su nedatek- 
liais, bei pažinti, kaip yra 
“skani“ darbininko duona. 
Nekartą, per atostogas (nevi- 
suomet jis jas ir turėjo, nes 
jau besimokslindainas pradė
jo uždarbiauti ligoninėse arba 
pirmosios pagalbos punktuo
se: Nitherpi ir Rio de Janei
ro) Lapos priemiesčio gyven
tojai matė jauną vyruką stu
miantį nedidelį dviejų ratų 
vežimėlį, kuriame buvo gami-

j narna cukrinė vata (tam ti- 
; kras iš cukraus gaminamas ir 
! vaikų mėgiamas saldumynas) 
ir kurio vežėjas, retkarčiais 
pūsdamas į spiegiančio balso t 
triūbelę, viliojo cukrinės va
tos mėgėjus vaikus. Ar atė
jo tada kam nors į galvą, kad 
tas jaunas žmogus yra medi
cinos fakulteto studentas ir 
kad tik būtino reikalo verčia
mas atostogų metu uždarbiau-

i ja ?
Tokiose tai sąlygose moki

nosi ir brendo šiandieninis 
daktaras Jonas Vaitieka.

Mes esamo tikri, kad dak- 
! taro Jono Vaitiekos pažymė
jimas yra dideliu triūsu ir pa
siryžimu užsipelnytas, o no 
už pinigą nupirktas, kaip kad 

I daugumoje čia praktikuojama 
i pasiturinčių moksleivių tarpe, 
i Todėl ir turime laukti iš jau- 
i no daktaro puikių vaisių įžen- 
į giant į profesiją ir aptarnau
siant busimuosius klijetutus, 
kurių, manome, Jonui Vaitie
kui bus nemažai, ypač iš lie- 

j tuvių tarpo.
Darbo korespondentas jau-, 

Į n am daktarui linki geriausio 
1 pasisekimo jo profesijoj.
i

V. Jonušauskas

; Lietuvių skaičius San Paulyje
Sulig statistinėmis žinio- 

’ mis, S. Paulo mieste esama 
20,027 ir provincijoj (San 
Paulo estade - valstijoje) 2,- 
557 lietuviai. Kivk lietuvių 
randasi visoje Brazilijos te
ritorijoje, laikraštis nepaduo
da. Bet, kaip jau iš seniau 
yra manoma, lietuvių skaičius’ 
Brazilijoje siekiąs apie 40,- 
000 asmenų.

L. Audickas



Ar iš tikrų j ų Chruščiovas atmetė 
Markso-Lenino mokslą karo ir 

socializmo klausimais?
Š. rii. vasario menesio vidu

ry Maskvoje Įvyko Tarybų 
Sąjungos Komunistų Partijos 
XX suvažiavimas. Pirmasis 
tos partijos sekretorius N. S. 
Chruščiovas padare ataskaiti
nį Centro Komiteto praneši
mą. Jis kalbėjo apie pen
kias valandas ir palietė daug 
svarbių klausimų.

.Amerikos komercinė spauda 
ir radijas per keletą dienų 
daug rašė ir kalbėjo apie 
Chruščiovo pranešimą — ypa
tingai daug rašė ir kalbėjo 
apie tą pranešimo dalį, kurio
je pranešėjas lietė karo ir 
laikos klausimą, taipgi socia
lizmo įvykdymo klausimą ka
pitalistiniuose kraštuose. Ko
mercinė spauda, rašydama 
apie tai, nepadavė net ilges
nių ištraukų iš Chruščiovo 
kalbos, o tik nuolat kartojo: 
Chruščiovas atmetė Markso ir 
Lenino mokymų svarbiausius 
dėsnius karo ir socializmo 
klausimais !....•

Alus pasiekė Lietuvos spau
da, kuriui** buvo įdėta visa 
Chruščiovo kalba, sakyta ta
me suvažiavime. Ją skaitė
me atidžiai ir ypatingą dėme
sį kreipėme į tą pranešimo 
skyrių, apie kurį komercine 
spauda tiek daug rašė.

Mes manome, kad h* mū
sų skaitytojams bus įdomu 
susipažinti su ta Chruščiovo 
jpranešimo dalimi, todėl ją iš
tisai čia ir paduodame. Toji 
pranešimo dalis pavadinta: 
“Kai kurie principiniai šiuo
laikinio tarptautinio vystymosi 
klausimai.’’ Lietuvių kalbon 
vertimą, kaip minėjome, atli
ko Lietuvos spaudos redakto
riai.—Laisvės Red.

tKai kurie principiniai 
šiuolaikinio tarptautinio 
vystymosi klausimai

Draugai! Aš norėčiau su
stoti ties kai kuriais esmi
niais .šiuolaikinio tarptautinio 
vystymosi klausimais, nule
miančiais ne tik dabartinių 
Įvykių eigą, bet ir tolesnes 
perspektyvas.

Tai klausimai dėl taikaus 
dviejų sistemų sambūvio, dėl 
galimybės užkirsti kelią ka
rams dabartinėje epochoje ir 
dėl įvairių šalių perėjimo į 
socializmą formų.

Trumpai i.šnagr i n ė s i m e 
šiuos klausimus.

Apie taikų dviejų sistemų 
sambūvį

Lenininis principas dėl tai
kaus skirtingas socialines san
tvarkas turinčių v a 1 s t y b i ų 
sambūvio buvo ir yra mūsų 
šalies užsienio politikos gene
ralinė linija.

Sakoma, kad Tarybų Sąjun
ga, esą, iškelianti taikaus 
sambūvio principą tiktai tak
tiniais, konjunktūriniais sume
timais. Tačiau yra žinoma, 
kad mes už taikų sambūvį 
tiek pat atkakliai pasisakyda
vome ir anksčiau, nuo pat pir
mųjų Tarybų valdžios metų. 
Vadinasi, tai ne taktinis ėji
mas, o pagrindinis Tarybų 
Sąjungos užsienio politikos 
principas.

Tai reiškia, kad jeigu ir yra 
grėsme taikiam skirtingas so- 
cialines-politines sistemas tu
rinčių šalių sambūviui, tai ją 
sukelia anaiptol ne Tarybų 
Sąjunga, ne socialistinė stovy
kla. Ar socialistinė valstybė 
turi bent vieną motyvą agre
syviam karui sukelti? Gal 
būt, mūsų šalyje yra klasių ir 
grupių, suinteresuotų karu, 
kaip pasipelnymo priemone? 
Ne. Jos mūsų šalyje seniai 
likviduotos. Gal būt, mūsų 
šalyje maža žemės ir gamtos 
turtų, gal būt, mums trūksta 
žaliavų šaltinių arba rinkų 
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mūsų prekėms realizuoti? 
Ne, viso to mes gausiai turi
me. Kyla klausimas, kam gi 
mums karas? Jis mums ne
reikalingas, mes iš principo 
atmetame politiką, kuri mili
jonus žmonių Įvelia Į karus 
vardan saujelės milijardierių 
savanaudiškų interesų. Ar ži
no visa tai tie, kurie rėkia 
apie TSR Sąjungos “agresy
vius ketinimus’’? Aišku, ži
no. Kam gi jie toliau pučia 
senąją plerpiančią dūdą dėl 
tariamos “komunistinės agre
sijos’’? Tiktai tam, kad 
drusmtų vandenį, pridengtų 
savo planus dėl pasaulinio 
viešpatavimo, dėl “kryžiaus 
žygio’’ prieš taiką, demokra
tiją ir socializmą.

Iki šiol taikos priešai mė
gina Įtikinti, kad Tarybų Są
junga tariamai Retinanti nu
versti kapitalizmą kitose ša
lyse revoliucijos “eksporto“ 
būdu. Suprantama, mūsų, ko
munistų, tarpe nėra kapitaliz
mo šalininkų. Bet tai visiš
kai nereiškia, kad mes kišo- 
mės arba rengiamės kištis Į 
vidaus reikalus tų šalių, kur 
yra kapitalistinė santvarka. 
Romėnas Rolanas buvo teisus, 
sakydamas, kad “laisvė neat- 
vežama, kaip Burbonai, iš už
sienio furgonais.“ Juokinga 
galvoti, kad revoliucijos daro
mos pagal užsakymą. Nere
tai galima išgirsti tokius bur
žuazinių šalių atstovų sam
protavimus: “Tarybiniai va
dovai teigia, kad jie yra už 
taikų dviejų stistemų sambū
vį. Ir tuo pačiu meu jie pa
reiškia, kad kovoja už komu
nizmą, sako, kad komuniz
mas nugalės visose šalyse. 
Koks gi gali būti taikus sam
būvis su Tarybų Sąjunga, jei
gu ji kovoja už komunizmą?“ 
Toks supratimas susiformuoja 
buržuazinės propagandos įta
koje1. Buržuazijos ideologai, 
iškreipdami faktus, tyčia pai
nioja ideologinės kovos klau
simus su valstybių santykių 
klausimais, kad pavaizduotų 
Tarybų Sąjungos komunistus 
agresyviais žmonėmis.

Kai mes sakome, kad dviejų 
sistemų—kapitalistinės ir so
cialistinės—lenktyniavime nu
galės socialistinė sistema, tai 
tat visai nereiškia, kad per
galė bus pasiekta socialistinių 
šalių ginkluoto įsikišimo į ka
pitalistinių šalių vidaus rei
kalus būdu. Mūsų Įsitikini
mas komunizmo pergale pa
grįstas tuo, kad socialistinis 
gamybos būdas turi lemiamą 
pranašumą prieš kapitalistinį. 
Kaip tik todėl marksizmo-le
ninizmo idėjos vis labiau už
valdo kapitalistinių šalių dar
bo žmonių plačiųjų masių są
monę, kaip jos užvaldė milijo
nų žmonių sąmonę mūsų ša
lyje ir liaudies demokratijos 
šalyse. Mes tikime, kad visi 
darbo žmonės pasaulyje, įsi
tikinę, kokius pranašumus tei
kia komunizmas, anksčiau ar 
vėliau stos į kovą už socialis
tinės visuomenės sukūrimą. 
Kurdami savo šalyje komu
nizmą, mes griežtai ''pasisako
me prieš karo sukėlimą. Mes 
visuomet teigėme ir teigiame, 
kad naujos visuomeninės san
tvarkos įkūrimas vienoje ar
ba kitoje šalyje — tai tų ša
lių tautų vidaus reikalas. To
kios yra mūsų pozicijos, pa
grįstos didžiuoju marksizmo- 
leninizmo mokymu.

Taikaus sambūvio princi
pas susilaukia vis platesnio 
tarptautinio pripažinimo, šis 
principas tapo vienu iš Kini
jos Liaudies Respublikos ir ki
tų liaudies demokratijos ša
lių užsienio politikos kertinių 
akmenų, šį principą aktyviai 
vykdo Indijos Respublika, 
Burmos Sąjunga ir eile kitų 
valstybių. Ir tai dėsninga, nes 
kitos išeities dabartinėmis są

lygomis nėra. Iš tikrųjų yra 
tiktai du keliai: arba taikus 
s a m. b ū v i s , arba labiausiai 
griaunantis istorijoje karas. 
Trečio kelio nėra.

Mes manome, kad šalys, tu- 
rinčios skirtingas socialines 
sistemas, ne šiaipjau gali būti 
viena greta kitos. Reikia 
žengti toliau, Į santykių geri
nimą, i šalių pasitikėjimo sti
prinimą, į bendradarbiavimą. 
Kinijos Liaudies Respublikos 
bei Indijos Respublikos iškel
tų ir Bandungo konferencijos 
bei plačiosios tarptautinės vi
suomenes paremtų žinomųjų 
penkių principų istorinę reikš
mę ir sudaro tai, kad jie nu
stato geriausią dabartinėmis 
sąlygomis skirtingas socialines 
santvarkas turinčių valstybių 
savitarpio santykių formą. 
Kodėl nepaversti šių principų 
visų valstybių bet kurioje že
mės rutulio dalyje taikių san
tykių pagrindu? Visų vals
tybių, prisijungimas prie pen
kių principų atitiktų tautų 
gyvybinius interesus ir reika
lavimus.

Apie galimumą užkirsti kelią 
karams dabartinėje epochoje

Milijonai žmonių visame 
pasaulyje klausia: Ar naujas 
karas neišvengiamas, nejaugi 
žmonijai, pergyvenusiai du 
kruvinus pasaulinius karus, 
teks pergyventi dar ir trečią? 
Marksistai turi atsakyti į šį 
klausimą, atsižvelgę į pasau- 
linius-istorinius pak i t i m u s , 
Įvykusius per pastaruosius de
šimtmečius.

Kai]) žinoma, yra marksiz
mo-leninizmo . teiginys, kad, 
kol egzistuoja imperializmas, 
karai neišvengiami. šis tei
ginys buvo parengtas laiko
tarpiu,. kai—1) imperializmas 
buvo visaapimanti pasauline 
sistema ir—2) nesuinteresuo
tos karu visuomeninės ir po
litinės jėgos buvo silpnos, ne
pakankamai organizuotos ir 
todėl negalėjo priversti impe
rialistų atsisakyti karų.

(Bus daugiau)

So. Boston ir Brockton, Mass.

Lawrence, Mass.
ŽINELĖS

Kongresmanas Lane trau
kiamas valdiška n teisman už 
nesumokėjimą $38,542 taksų 
už pajamas. Tai asmuo, iš
buvęs Kongrese ilgokai; dar 
pereitų metų vasario 12 d. 
Lietuvių Klube ant estrados 
“laisvino Lietuvą.’’ Pasiro
dė, kad jis pats gali išsilais
vinti iš Kongreso.. .

' •
Sirgimai. Serga J. Marcalis, 

F. Vareika, J. Kieva, R. čula- 
dienė. Linkiu visiems greitai 
pasveikti. Kai kuriem jų da
rytos operacijos, tai ims lai
ko, iki pilnai išsveiks.

Parengimo komisijai dėl 
rengiamo banketo gegužės 
mėnesi Laisvės paramai jau 
laikas pradėti darbuotis. Rū
pinkitės, kad gerai prisiveli g-
tumėte. Kaip kas metai, taip 
ir šiemet bus svečių ir iš ki

tų miestų. TėmyJkite Laisvę, 
neužilgo ten bus paskelbta 
banketo diena ir laikas.

L. U. Klubas rengia ban
ketą pagerbimui A. Večkio 
už jo sekretoriavimą per 25 
metus. Jis tik vienas taip il
gai išbuvo klubo protokolų 
raštininku. Kai esti Klubo 
viršininkų susirinkimai, tai ne
atsiranda nė vieno, kuris stotų 
jam opozicijom A. Večkys 
gerai atlieka idarbą. Gerai, 
kad klubas gerbia savo vei
koj us.

Užsidarė tėkšti line dirbtu
vė; paskiausiu laiku joje dir
bo apie 400 darbininkų. Da
bar jie jau paleisti “ant die
vo burdo.”

S. Penkauskas

Brockton, Mass.
Mūsų parengimai, kurie 

ateina, vyks Liet. Taut. Na
mo didžiojoje salėje, kur pir
miau buvo Park teatras, 668 
N. Main St., Montello.

Liuosybės Choras rengia 
ę r r r r r r r r * rr-r r r r r*-m---------------------------------------

I
Atsakomingiausia Firma Pasiuntimui Reikmenų 
i SOVIETŲ SĄJUNGĄ, LIETUVĄ IR KT. ŠALIS

Apmokami Taksai ir Užtikrintas Daiktų Pristatymas.
Skubėkite su dovanų pakietais Velykoms. Jūs dabar galite siųsti

i per mus siuvamąsias mašinas ir akordionus.

PARCELS TO RUSSIA, Ine
Licensed by U. S. S. R.

; 391 EASTERN PARKWAY, BROOKLYN 16, N. Y.
J Tel. INgersoll 7-6465, INgersoll 7-7272

Mes užtikriname pristatymą siunčiamų daiktų ir siuntėjams
s įteiksime paliudijimus su priėmėjo parašu.
l Įstaiga atdara kasdien nuo 9-tos vai. ryto iki 4 vai. popiet
!; Dėl didelio pageidavimo mes taipgi laikome ofisą atdarą

sekmadieniais nuo 9 A. M. iki 6 P. M. .

So. Boston, Mass.
Amerikos Lietuvių Literatūros Draugiojs 

7-tos Apskrities Komiteto posėdis įvyks kovo- 
March 11 d., prasidės 1-mą valandą popiet, 
18 Broadway, So. Boston, Mass.

Kviečiame 7-tos Apskrities narius ir visus 
kolonijų veikėjus dalyvauti šiame posėdyje, nes 
turime daug bėgančių reikalų: aptarimui, kurie 
rišasi su piknikais 7-tos Apskrities, Lawrence, 
Mass., ir didysis spaudos piknikas, Montello, 
Mass.

Šiame posėdyje turėsime atstovą nuo dien
oraščio Laisvės. Todėl visi dalyvaukite posėdyje, 
kad tinkamai apsvarstyti piknikų rengimą ir 
kitus organizacijos reikalus.

J. Jaskevičius, 7-tos Apskr. Sekr.

Šiose vietose lankysis Katrina Petrikienė ir 
įvyks pramogos jos pasitikimui bei paminėji
mui Moterų Dienos šventės. 'Visų prašome įsi- 
tėmyti parengimų datas ir kviečiame atsilan
kyti.

Brockton-Montello, Mass.
Įvyks pamargininnj vakaras, rengia Moterų 
Apšvietos Klubas. Bus įdomi programa, kuri 
patenkins visus atsilankiusius.

Bus šeštadienį, kovo-March 17 d., pradžia 7-tą 
vai. vakare, Liet, Taut. Namo kambariuose. 
Prašome ateiti paskirtu laiku.

i

South Boston, Mass. 
Sekmadienį, kovo-March 18 d., 4-tą vai. popiet, 
318' Broadway, bus BANKETAS, kurį rengia 
L.L.D. 2-ra Moterų Kuopa. Būs graži dainų 
programa ir šaunus banketas. Tai bus pats 
puikiausias parengimas šiuom sezonu.

Dairios ir Muzikos kūriniai
RINKTINĖS M. PETRAUSKO DAINOS
Puikiai išleistas mylimo lietuvio kompozitoriaus 

dainų rinkinys su išsamia R. Mizaros parašyta M. 
Petrausko biografija. Knyga, kuri turėtų rastis 
kiekvieno kultūringo lietuvio namuose. Kaina vie* 
n as doleris.

LIETUVOS DAINOS
Pas motušę augau, Mergytė jaunoji, Lėk, balan

dėli, ir kitų populiarių lietuvių liaudies dainų rin
kinys. Kaina 35 centai.

ANKSTI RYTĄ
Naujas kompozitoriaus Jono Dirvelio kūrinys, 

tik ką išėjęs iš spaudos. Kaina 25 centai.
f e • • •

Taipgi Stasio Šimkaus Dainos vienam balsui, 
Prano Balevičiaus Pumpurėlis (žodžiai JasiHonio), 
Kavecko Gimtines dainos, St. Šimkaus Kur Bakūžė 
Samanota, V. Visockio Kur girios žaliuoja, P. Ba
levičiaus (žodžiai Jasilionio) Ei, upeli, P. Balevi- 
čiaus-Jasilionio Sveika, Saule, J. Gudavičiaus Kur 
paliko jaunystė, J. Zdanavičiaus Dvi liaudies dainos 
(Siūbatų lingaui paukštelis ir Treji gaideliai giedo
jo), V. Visockio Čekoslovakų šokio daina ir t. t. Čia 
minimi muzikos kūriniai parsiduoda po 15 centų’

Visus užsakymus siųskite sekamu adresu:
Lithuanian Fine Arts League

110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.
tų

koncertą balandžio 21 d. va* 
kare apie 7 vai.

Liet. Tautiškas Namas ren
gia operetę “Grigutis,” kurį 
sūloš Brooklyno Aido Choras; 
tai bus balandžio 28 d., 7 v. 
vftk. Koncertų-teatrų mėgė
jai, pasižymėkite tą dieną sa
vo kalendoriuje.

Kovo 1 d. mirė Jaronimas 
žaliukas, gyvenęs 21 Douglas 
Ave. Paliko žmoną Marcelę 
(Mitkus), dukterį, podukrą, 
brolį Juozą, dvi seseris, daug 
giminių ir anūkų.

Kovo 1 d. mirė Paulina 
Stefanowicz (Pakaušis), gy
venusi 34 Atlanta St., Montel
lo. Paliko keturis sūnus ir 
vieną dukterį; trys jos sūnūs 
gyvena Chicago, Ill., vienas 
sūnus ir duktė—Montelloj.

^Klaidos pataisymas 
t

Praėjusio šeštadienio Lais
vės laidoje buvo rašyta, kad 
automobilio nelaimėje sun
kiai užgavo “Tamošių Butkų,’’ 
o turėjo, būti Tamošių BART
KŲ. Jis jau grįžo iš ligoni
nės namo — 34 Oak Street, 
Brocktone.

Geo. Shimaitis

Vaidinimui.... Dainavimui 
Pasiskaitymui

L.M.S. Leidiniai
I

Lietuvių Meno Sąjunga savo archyve turi daug 
dramos veikalų, komedijų, dainų, muzikos kūrinių 
ir kitokių leidinių, kuriuos pagal pareikalavimus 
patiekia dramos grupėms ir chorams. Daug tų 
scenos veikalų, kaip tai Julijos Žemaites “Klam
pynė” ir “Marti” arba Rojaus Mizaros “Ponas Ame
rikonas” ir kiti yra puiki pasiskaitymo medžiaga 
kiekvienom asmeniui. Sceniniai veikalai visame 
kultūringame pasaulyje yra netik vaidinami, bet 
ir SKAITOMI, kaip visokios kitos knygos.

LMS čia patiekia daliną sąrašą scenos veikalų 
ir muzikos kūrinių bei dainų, kuriuos parduoda ir 
paštu prisiunčia kiekvienam pareikalavusiam—-gru
pei arba atskiram asmeniui.

Scenos veikalai - 
knygos pasiskaitymui

KLAMPYNĖ
Julijos žemaitės klasikinis veikalas, dramatizavo 

V. Miliūnas. Penkių veiksmų drama iš Lietuvos gy
venimo. Puiki pasiskaitymo knyga (54 puslapių) 
pilna sąmojaus, liaudiško jumoro ir satyros. Kai
na tik 25 centai.

MARTI
žemaitės bene geriausiai žinomas kūrinys. Dra

matizavo V. Miliūnas. Veikalas pirmu kartu per
statytas 1945-ais metais Vilniaus Valstybiniame tea
tre. Verta pasiskaitymo kiekvieno lietuvio litera
tūros mylėtojo. Kaina 25 centai.

PONAS AMERIKONAS
Rojaus Mizaros trijų veiksmų komedija, gerai 

žinoma Amerikos lietuviams, niekad nepasenstantis 
veikalas, kurį lygiai malonu skaityti, kaip matyti 
scenoje. Kaina 25 centai.

NESUSIPRATIMAS
Rojaus Mizaros trijų veiksmų pjesė iš Amerikos 

lietuvių gyvenimo. Skaitosi lengvai, intryguojančiai, 
kaip to paties autoriaus romanai. Kaina 25 centai.

PRAŠVILPTA LAIMĖ
Andriaus Skripkos dviejų veiksmų nepaprastai 

juokinga komedija, kuri jau plačiai matyta scenoje 
ir skaityta daugelio. Vaidina 6 asmenys, lengvai 
perstatoma. Kaina 25 centai.

KOMIŠKI VAIZDELIAI
Jono Juškos “Kornų daktaras,” “Kerštingi ki

virčai’’ ir “Užguitas vyras.” Jurgio Klimo “Jurkaičio 
gyvenimas“ ir Jauno senio “Sudarkytas senbernis.” 
Penki trumpi juokingi dialogai, tinkami perstaty
mui scenoje, skaitymui pobūviuose arba asmeniš
kam pasiskaitymui, — pilni gyvų juokų ir baikų. 
Kaina 25 centai.

LIETUVA
W. Kubiliaus trijų veiksmų alegoriškas istorinis 

veikalas apie senovinę Lietuvą. Kaina 25 centai.
BLINDA

Veikalas apie legendarinį “žemaičių razbainin- 
ką,” vienas seniausių ir mylimiausių lietuvių scenos 
vaikalų. Parašė, pasiremiant liaudies pasakomis, 
Žemkalnis.

MŪSŲ GYVENIMO ŽAIZDOS
Keturių veiksmų drama iš netolimos praeities. 

Parašė Rojus Mizara. Rinitas pasiskaitymas apie 
Amerikos lietuvius ir naujakurius, netolimą Lietu
vos praeitį ir t. I. Kaina 35 centai.



Mirė Charles Jankaitis
Naktį iš ketvirtadienio Į 

penktadieni Mount Sinai ligo
ninėje, Netw Yorke, mirė 
Charles Jankaitis, senas Now 
Yorko gyventojas, iš amato 
rūbsiuvis. .Jis kadaise buvo 
Amalgameitų unijos lietuvių 
lokalo biznio agentas. Pasta
ruoju metu velionis dirbo mo
teriškų rūbų siuvimo pramo
nėje. Gyveno Richmond Hill,

p a ša r v o t as S balins- 
šeiTneninėj, 84-02 
Ave., Woodhaven.

Bus
Jalinsko
Jamaica
Apie laidojimo dieną šiuos žo
džius rašant žinios dar ne
gavome.

Charles Jankaitis buvo LDS 
13 kuopos sekretorius ir ben
drai prisidėjo prie lietuviško 
kultūrinio darbo.

(žinią telefonu pranešė ve
lionio pusbrolis P. Petraitis.)

LEWANDOWSKA
NEW YORKE

New Yorke dabar lankosi 
Wanda Lewandowska, pasau
linio garso lenkė muzikė, ku
ri jau keli dešimtmečiai gyve
na Francūzijoje. Ji jau visai 
senutė, ir aną dieną televizi
jos programoje pasakojo apie 
savo susitikimus su Tolstojum.

Republikonai pablogins 
rendauninku padėtį

Bronx ir Manhattan rendau
ninku organizacijos pasiuntė 
Į Albany 35 asmenų delega
ciją pas savo atstovus Vals
tijos seimelyje. Delegacija 
lankėsi pas savo ir kitus as- 
semblymanus ir senatprius, 
taipgi ir pas Seimelio lyde
rius. Ragino neprileisti nu
kaposimo paskyrų 
trelei.

Rend alininkai 
Jie sako, kad jau 
vusis atėmimas i 
$186,000 
darbą, 
nai, kurie 
mėlį, yra 
dar $380,000 iŠ $3,780,000 Į 
prašomų visos valstijos ren-! 
dų kontrolės darbo vedimui. , 

Laipsniškame blogi n i m e 
kontrolės rendauninkai įmato 
lepublikonų užmojį panaikin-į 
t i visokią kontrole 1957-ais 
metais, 
panijų 
doms 
ei jos 
mų.

rendu kon-

susirūpinę.
1 pernai bu- 
iš ' paskyrų 

blogai atsiliepė į 
Gi šiemet »*epubliko- 

kontroliuoja Sei- 
pasiryžę nukirsti

kontrolę
Tada prasidėtų kom- 

masinis antpuolis ren- 
keleriopai kelti ir evik- 
šimtams tūkstančių šei-

Verta matyti
Lenkų bazaras spaudos 

ramai vykdomas kovo 9, 
ir 11, savame klube, 219 2nd 
Avė. (netoli 14th St.), N. Y. 
Visą laiką veikia fr tautinių 
valgių užkandinė.

pa-
10

fil-
1’0-

nuo

Eisensteino yneksikinis 
mas “Time in the Sun” 
domas kovo 10-os vakarą 
8:30 ir nuo 10 vai., Cinema
Club, 430 6 th Ave., netoli 
nuo 12th St.

Cameo teatre prie 44th St. 
ir 8th Avė. rodomas, naujau
sias Tarybų Sąjungos filmas, 
Šekspyro “Twelfth Night,” 
gauna daug pagyrų. Gi ką 
tik rodytasis tenai “Boris Go
dunov” perkeltas į Thalia te
atrą prie Broadway ir 95th 
Street.

Taipgi įdomūs, verti matyti 
Radio City Music Hali rodo- 

Picnic,” Rivoli ir Roxy 
opereti- 
“Carou-

teatre

masis 
teatruose rodomieji 
niai “Oklahoma” ir 
sei,” Criterion
senovę ir jos gražuolę 
en of Troy.”

apie 
“Hel- 
Rep.

Wag- 
seime-

New Yorko majoras 
neris ragino Valstijos 
lį įstatymiškai uždrausti “bon- 
Jkos klubus.” Tai yra tokios 
vietos, kur sueina pagerti po 
karčiamų uždarymo ir geria 
neva savo atsineštą alkoholį, 
iš bonkų.

Nw¥)rto^^ė^^2lnl(M
Seimelis kirto
smūgi varguomenei

New Yorko Valstijos sena
tas 38 balsais prieš 17 priė
mė D’Alessandro bilių, kuris 
žymiai pasunkins padėtį rei
kalingiems paša I pos.

Bilius Įsako neduoti pašal
pos asmenims. neišgyvenu
siems valdinės labdaros dis- 
trikte pilnų vienerių metų.

New Yorko miesto atsto
vai balsavo prieš tą bilių. Jie 
sako, kad tas sudarytų neap
sakomų sunkumų daugeliui 
varguomenės šeimų, ypatin
gai naujakuriams puertori— 
Riečiams.

Vytauto Bacevičiaus 
koncertas sekmadieni

K o v o 1 1 - ą, C a r n ogi e salėj- e 
koncertuos lietuvis pianistas- 
kompozitorius Vytautas Bace
vičius. Jis skambins Šopeno, i 
Ravelio, Scarlatti’o ir savo 
Kūrinius.

Koncerto pradžia 8:30 va-į 
karo. Pigiausias bilietas—do- į 
leris su puse. Bilietus jau d a- į 

galima gauti Carnegie j

Pornografija atvirai 
pardavinėjama mieste
ko policija pradėjo neva pla
čią kampaniją prieš porno
grafinius spausdinius, tai yra, 
šlamšlinius žurnaliukus, kny
gutes, fotografijas ir ki 
spausdintą medžiagą, k 
tikslas yra lytiniai ei 
s k a i t y toj ą -st e b ė t o j ą.

Laikrašč-io “World
gram” red ak ci j os narys 
mis dienomis išėjo per kelias 
dienas apsižvalgyti, kaip da
bar stovima su pornografija 
New Yorke. Ir j’is priėjo se
kamų išvadų :

1. Pornografija New Yoi’ke 
pardavinėjama no mažiau, 
negu metai atgal;

2. Tas šlamštas pardavinė
jamas at.viros(' krautuvėse, 
miesto centre, visai neslaptai.

3. Už. keliui dolerius žmo
gus gali nusipirkti gerą pluoš
tą pornografinių žurnaliukų,

1 paveikslų ir tt.
4. Pardavinėjama daug 

knygų apie homoseksualizmą, 
lesbianizmą, lytinius santy
kius ir tt. Tos knygos turi 
viršelius, kurie lyg sako, kad 
tie klausimai 
mokslinio 
ten nieko 
šlamštas.

gvildenami iš 
taško, bet faktinai 
moklinio nėra, o tik

Už du doleriu jis nupirko 
ištisą pakelį fotografijų apie 
nuogas mergaites, lygiai to
kias fotografijas, kokios pra
eitais metais buvo rodytos 
teismuose ir tapo uždraustos.

Kodėl pornografija vis par- 
sidavinėja? Ogi todėl, kad 
teismai elgiasi labai švelniai 
su nusižengėliais. Per viene
rius metus policija suėmė 80 
pornografijos pirklių, bet tik 
2 jų tapo nubausti ir tai la
bai švelniomis piniginėmis 
bausmėmis.

New Yorko žydų veteranų 
organizacija laikė protesto 
mitingą prieš Waltor-McCar- 
rano aktą. Mitingas buvo 
laikytas pirmadienio vakare, 
Laikraštininkų gildijos patal
pose, 133'W. 44th St., Man
hattan e.

MES NEAPGAUNAMI
Apsaugokit Savo Investmentus 

Leiskite mums išegzaminuoti ka
rą, kurį jūs manote pirkti. Kai
po ekspertai mechanikai m e s 
GARANTUOJAME $ j $ ant 
pirkinio bet kokio naudoto karo. 
Rockledge Service Station

TE. 4-4321—9-5 P. M.
Vakarais SP. 9-5547

4 pus!. Laisve (Liberty). Šeštad., Kovo (March) 10, 1956

Liberty Auditorijoje NEW YORK
i HELP WANTED—FEMALE

Tema “Pasaulio apskritumas ir judesiai” 
taip plati, kaip platus patsai pasaulis

Kai kam atrodo, kad žiemą 
saulė būna toliau nuo žemės, 
todėl ir oras būna šaltas. Ta
čiau yra kaip tik priešingai.

Kai mes ant šiaurinio že
mės rutulio kenčiame šalti, tai 
tuo pat laiku ant pietinio že
mės rutulio žmonės kenčia 
karšti. O yra vietų, kur nuo
lat, per apskritus metus 
kepina karštis, o kitose vieto
se amžina žiema. Kodėl taip 
yra?

Arba Vienoj vietoj nuolat 
lyja, o kitoj—amžina sausra, 
pav., Afrikos Saharoj. Ko-

Su ja, 
susiję vi- 

IC as ku-

Tai tema rytoj patieksiamos 
p as I; a i tos Liet. Kultūriniame 
centre (3 vai. popiet), 
galima sakyti, yra 
si gamtos reiškiniai, 
riuo nors gamtos
Įdomaujate, čia galėsite ji iš
kelti klausimo formoje, jei 
kuris .jus dominantis reiškinys 
paskaitoj- nebus paliestas.

Neseniai vienas asmuo Kul
tūrinio Centro restorane šitaip 
suko sau galvą: “Seniai gal
voju, ir niekaip negali išgal
voti, niekaip negaliu suprasti, 
kodėl vasaros metui saulė bū
na aukštai, beveik virš galvos,- 
o žiemą ji būna pasijukus Į 
pietus, daug žemiau. Kaip 
tai pasidaro ?”

Daug yra panašių reiškinių, 
kurių daugelis žmonių negali 
teisingai išsiaiškint.

Universitetas pakelia 
profesoriams algas

Visi Columbia universiteto 
dėstytojai, pradedant nuo pa
prastų instruktorių ir bai
giant pilnais profesoriais, gaus 
algos pakėlimą 10%. Pakė
limo negaus tik tie, kurie jau 
dabar gauna daugiau kaip 
$12,000 i metus, bet tokių 
yra visai mažai.

Universitetas sako, kad pa
jėgia kelti algas, nes yra 
vęs nemenkas sumas 
Fordo fondacijos.

Bet pradžios ir vidurinių 
nrokyklų mokytojai, kurių 
gos žemiausios, pakėlimo 
gauna.

Centrą apdovanoję^
K. Žemaitienė ir S. Bolaunas 

iš New York o apdovanojo Lie
tuvių Kultūrinį Centrą: 69 ar
batiniais šaukštukais, 25 sriu
bos šaukštais, 16 smeigtukų ir 
43 peiliais.

Dovanas atvežė A. Mureika.
Už dovanas širdingai jiem 

ačiū !

Namų darbininkė, guolis vieloje. 2 
vaikai, privatiniai namai, atskiras 
kambarys ir maudynė, lengvas val
gių gaminimas, pamaryje. Kiek 
nors kalbanti angliškai. Su paliu
dijimais. Gera pradinė alga tinka
mai ypatai. Tol. NE. 4-5765.

(46-48)

W. Brazauskas

ga
li u o

al-
nc-

Suneškite šį sekmadienį vi
sus jūs neišsiaiškinamus gam
tos reiškinius, ir čia bandy
sime gauti i juos paaiškini
mus.

LLD 185 kp. valdyba

Įtarė apsukinėjime 
bankrutuojančių

Našlė su vaikais 
j palikta skursti

Brooklyne trejus ir pusę 
metų užsitęsus našlės Battle 
byla prieš miestą baigėsi jos 
pralaimėjimu. Be priežas
ties apnašlintoji moteris ir 
jos 
du i.

a pnašlintoji
; vaikai paliekami skur-

Jos vyras Arthur buvo nur
itinai pašautas policijos. Jį 
pašovė pol icistai ne pareigų 

įėjimo metu, nuėję i jo paties 
i butą 788 Bergen St. Jie buvo 
i Į jo butą Įsibriovę be waran- 
1 to būk tai ieškoti vieno tų 
1 policistų revolverio, kuri poli- 
, cistas buvo praradęs netoliese 
' esančio je karčiamoje rnušty- 
I nėse — privatinėse, ne paroi- 
i g i n ė s e m u št yn ė s e.

To revolverio ten nerado. 
' Bot pašautas ir nuo to supa- 
Į ralyžiuotas Battle išsikankino 
7 mėnesius ir nuo to mirė.

žmona užvedė bylą reika
laudama $500,000 atpildo už 
vyrą, taipgi vaikų užaugini- 
mui ir mokslui. Jai iš karto 
priteisė $7,000. Ji tos varga
nos sumos nepriėmė. Ji ape
liavo ir tą pralaimėjo.

Plėšikai pasekė fabrikanto 
Streit žmoną, ir dukterį ir Įsi
gavo i butą sykiu su jomis. 
Išnešė keliolikos tūkstančių 
vertės kailinių ir blizgučių.

Puikiausia! Visokiem Pakiliam! 
Air Conditioned 

KNEER’S 
BALLROOM—HOFBRAU 
32-10 Broadway, Astoria 
blokas nuo B’way EI. Stot.)(1

Vestuvės Mūsų Specialybė! 
2 dideli valgymui rūmai 
Aptarnavimas del 750 

Specialiai vestuviniai pakietai tik 
nuo 5.50 asmeniui. Speciales kai

nos del- komunijos pusryčių! 
Del informacijų užeikite arba 

šaukite RA. 8-9607

CARPENTER & 
GENERAL CONTRACTOR

Sutaisome, perbudavojame, sumo 
dernizuojame, prie ištaisytų skiepų 
ir atikų, porčių su dideliais lan
gais, sliding door closets, fibre tile 
ir metalinių lubų. Nereikalingus da
lykus (violations)) išimame.

BERNHARD A. SHETTKOE, 
5912 —5t h Ave.,' Brooklyn 20, N. Y.

HY. 2-5775.

$2 Priskaitant Dalis
Lengvi Išmokėjimai. Autorizuo

tas Fabriko Patarnavimas.
MARCO TV 

Pardavimai—Pataisymai 
Queens ir Brooklyn 

BA. 9-1983.

Koncertas Sobellio
apgynimui paremti

Kovo 10-os vakarą Hunts 
Point Palace, 1 Bronxe, ren
giamas koncertas. Jo tikslas 
yra paremti veiksmus už nau
ją teismą Morton u i Sobelliui, 
kuris buvo nuteistas sykiu su 
Rosenbergais ir jaui šeštus me
tus būna aršiame Alcatraz ka
lėjime.

Programoje dalyvaus ne
paprastai gražiai dainuojąs 
žydų jaunimo choras, Edithos 
Segal 
grupė,

Flush inge areštuotas advo
katas A. Reich, 45 m. JĮ 
kaltina, kad jis apsukinėjęs 
bankrutuojančius, k u r i e m s 
jis būdavo apsiėmęs patar
nauti kaip advokatas arba 
kaip Vtrustistas.

Kaltinime sako, kad jis ne
teisėtai išrankiojęs sau $232,- 
000 falsifikuodamas jo globai 
pavestų Įstaigų ar asmenų 
čekius ir bankų pranešimus.

Reporteriai pajuokė 
politikierius, bosus

Sheraton-Astor viešbutyje 
vietinių laikraščių reporteriai, 
kurie rašo apie miesto reika
lus, pastatė juokingą veika
lą, kuriame pajuokė aukštus 
miesto pareigūnus 
nius bosus. Buvo 
majoras Wagneris, 
torius Harri manas, 
demokratų bosas 
policijos kormsijonierius Ken
nedy ir kiti.

Įdomu, kad visi pajuoktieji 
radosi salėje iv stebėjo vaidi
nimą . . .

Namų darbininkė — Virėja. Larch
mont (Westchester Co.). Paprasti 
namai. Reikalaujame patyrimo. My
linti vaikus amžiaus 6 ir 9. Visi 
įtaisymai. Guolis vietoje, nuosava
me kambaryje. TE. 4-0878.

(48-50)

vadovaujama šokėjų 
taipgi žymūs solistai.

K-nas

5 daktarai kaltinami 
pardavime narkotikų

Penki daktarai Brooklyne 
nelegališkame pardavi- 

narkotikų Įgu d tįsiems 
ma- 

17 
ti-

ir politi- 
pajuokti 
guberną- 
politinis 

De Sapio,

SUSIRINKIMAI
LLD 185 kuopos susirinki

mas įvyks kovo 14-ą, 7:30 va
karo, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill. Nariai malo
nėkite susirinkti visi, pasimo
kėti duokles. Dar yra ne- 
pasimokėjusių už praėjusius 
metus. Valdyba

PRANEŠIMAI

Namų darbininkė—virėja. Lengvas 
valymas, lengvas skalbimas. Nuo 
savas kambarys ir vonia. Gera al
ga. Gera įeiga kooperatyve: ir pa
tikimai darbininkei, šaukite:

CE. 9-4159
(48-50)

HELP WANTED MALE

WANTED

Experienced

WEDGE HEEL COVERERS 
CAROLE PRODUCTS

25 Hale Street

Haverhill, Mass.

Reikalingas Vyras, norintis sunkiai 
dirbti, esantis geras mechanikas, 
dirbti prie Tennis Courts. Pradinė 
mokestis ?1.50 į valandą. Mokantis 
kiek nors angliškai arba vokiškai.

Boulevard Gardens Tennis Courts
Tel. RA. 8-9660

(46-49)

REAL ESTATE

gamtos mylėtojų drau- 
panašios organizacijos 

protestavo, majoras Wagno
ris jau nutarė, kad sekančią 
vasarą Central P a r k e bus 
Įrengta didelė meno kūrinių 
paroda. Gamtos mylėtojai to 
nenorėjo, nes teigė, kad to
kia paroda, galėtų būti su
rengta kitur, o didysis par
kas paliktas švarus, kuo ma
žiau “civilizuotas.”

Nors 
gija ir

Įtarti 
liejime 
jų vartotojams, 
lonę” 
kartų 
kroji

imdavę net 16 iki 
brangiau, - negu yra 

narkotiku kaina.

BROOKLYN
LDS 46 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienyj, kovo 14 d., 7:30 
vai. vak„ Liberty Auditorium, 11- 
06 Atlantic Ave., Richmond Hill.

Visi nariai pasistengkite dalyvau
ti. Turėsime reikalų, kuriuos turė
sime atlikti ir pasimokėti duokles. 
Seėkr. (46-49)

BAYSIDE. 3 aukštų namas. Pui
kioje vietoje, arti Long Island ge
ležinkelio ir 4 buso sustojimai. 2 
krautuvės, 1 ofisas, 1 apartmentas. 
Taipgi 80 x 100 plotas, profesiona
lui arba lengvai dirbtuvei, šaukite

George Momberger, BA. 9-0557
(48-51)

Amerikos su Tarybų Sąjun
ga draugingumui organizaci
ja savo pavasarinį ba.zarą 
vykdysi kovo 15, 16 ir 17 dd. 
savo patalpose 77 Fifth Ave., 

Į New Yorke. Pirmą dieną tik 
| vakare, o paskutinėmis die- 
I nomis .nuo 11 ligi 11 vai.

ROCHESTER, N. Y.
Gcdemino draugystė rengia St. 

Patricks Day Party, kovo-March 17, 
šeštadienį, pradžia 7:30 vai. vakare. 
Įžanga tik $1.00. Galėsite valgyti ir 
gerti ir tik už tą vieną dolerį: Bus 
ir muzika, galėsite pasišokti. Visus 
Rochesteriečius kviečiame atsilan
kyti, užtikriname, kad turėsite ge
rus laikus. i,

(47-48)

Hempstead. Tarptautinėj 
nystėj. Cape Cod. 
rinis. Prijungtas garadžius. 
rūmiai, ištaisytas skiepas, 
rytas patio. Aluminum 
Sprinkler. Dvi ištaisytos 
Rokuojama $25,000, $17,000 
stoliu. IV. 1-8730.

kaimy- 
80x100. Mū- 

4 mieg- 
Apda- 

storms. 
vonios, 

su nup-

((48-54)

ATDARA IKI J) P. M. 
AMERICAN KITCHENS 

CABINET SINKOS 
20%—40% Nuolaidos 

Modernizuojame 
Virtuves, Maudynes 

Telefonas WY. 3-1141 
Bruckner Pig. & Heating 

299 Bruckner Blvd, 
(kamp. 140 St.) 

Arti Tri-Boro Bridge

ALIEJINĖ ŠILUMA

Dėl Nemokamo Apskaičiavimo 
skambinkite: • 

Applegate 7-3940
Rex Heat Cdrp., 581 Liberty Ave. 

Brooklyn, N. Y.

Su
AMERICAN STANDARD

Šildymo Sistema

Įskaitant /H yi
Bolerlus į Q
Radiatorius etc. tt

ALIEJINIS PEČIUS

Įskaitant Bumcrio $245
Kontroliavimą 5 metai
ir įdėjimą Išmokėjimo 

Planas

Frank F. Magallanes, D.
CHIROPRACTOR

Tel. EVergreen 3-0066 
830 Manhattan Avenue 
Greenpoint, Brooklyn

Valandos pirmadieniais, tre
čiadieniais ir 
9-1, 7-9 P. M., 
ketvirtadieniais 
niais 10-1, 2-7
Pirmiau buvęs 576 Leonard St.

7

TONY’S

penktadieniais 
antradieniais, 
ir šeštadie-

P. M.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberls

MANHASSET, FOREST HILL Uhl 
RANCH, akro, paneled sunken 
miegrumis, 17x25, pilnas dining 
rūmas, den su ugniaviete, pine pus
ryčiam rūmas, didelė virtuvė pilnai 
Įrengta, washer, dryer, dishwasher- 
ete. 3 .dideli miegrūmiai, 13x14,14x14 
ir 14x19. Baras su sinka skiepe. HI- 
FI, ištiesta divonais, automatiškas 
2 karam 
įrengimų, 
sekcijoje, 
kas: MA.

garadžius. Daug ekstra 
Puikūs namai gražioje 

Prašo $47,500. Sa vinių - 
7-2848 (46-49)

FAR ROCKAWAY Baywater. Pui
kus 4 rūmų namai, moderniški. 2 *2 
maudynių, tarnaitei rūmas, 13x30 
gyvenamasis rūmas. Mažas jmokėji- 
mas. Lengvai patvarkoma išnuoma
vimui 2 rūmai. Archie Levine, FA. 
7-1228 arba FA. 7-5424.

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

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

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

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

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

Gaunamas Laisvės Knygyne, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
. . .« įL- ' ■

FLORAL PARK, English Tudor 
mūrinis, 6 rūmų, 2 maudynės, garu 
šildomas, ištaisytas skiepas, porčiai, 
W-W cpt. walk. Arti krautuvių, 
transportacijos, mokyklų. $17,990. 
34-24 258th St. FI. 7-5680.

(47-50)

BRONXVILLE — Parduoda savi
ninkas, Immaculate 2 aukštų, 6 rū
mų clapboard, 2 miegrūmiai, moder
ninė virtuvė, den, detached gara- 
džius, screened porčiai. Ekstra įren
gimai: skalbimui mašina, ir šaldy
tuvas. Arti mokyklų ir bažnyčios. 
$18,250. Sasininkas: DE. 7-4665.

(47-50)

BUSINESS OPPORTUNITIES

CLEANING & TAILORING STORE
(Savininkas išvyksta Europon) 

Puikiausia vieta — Grand Concorse, 
arti Alexander’s. Siuvėjo jeigos ma
žiausia $80 į savaitę. Kaina $1,500. 
Šaukite savininką: FO. 7-8114.

(47-50)

GROCERY—DELICATESSEN

Parduoda savininkas. Ideališkas 
dėl poros. Įsisteigęs per 30 metų. 
Du dideli kambariai iš užpakalio. 
Geros įeigos. Prieinama kaina.

Šaukite CA. 8-5180

(48-50)

Brooklynietis taksiko vai
ruotojas atėjo Į ligoninę pra
mušta galva 
kad jį sumušė 
atsisakydamos 
f erų.

ir sui skundu, 
dvi moterys, 
sumokėti $6

Bronxiete S. Nathan, gaus 
$115,000 už ranką, kurią ji 
prarado auto susidūrime su 
miestiniu busu. • - * •




