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LA ISVE- LIBERTY

KRISLAI
Laiškas iš Argentinos.
B. Klimavičius - Biednas.
Daug žmonių grįžta. 
Šnipai ir Grigaitis.

Rašo R. Mizara

Prieš porą dienu gavau Įdo
mu laišką iš Argentinos. Jį 
rašo ilgametis lietinis, nuvy
kęs ten prieš Pirmąjį pasauli
nį karą, prieš apie 15 metus.

įdomiu dalyku jis laiške pa
sakoja. Kai kuriais ju čia pa
sidalinsiu su mūsų skaityto
jais.

s. m. kovo mėnesį mirė Bro
nius Klimavičius, turėjęs di
džiuliu gabumu rašyti. Jis po 
savo eilėraščiais pasirašinėda
vo Biedno slapyvardžiu. Tai 
buvo dar .jaunas, palyginti, 
žmogus, bet, laiško rašytojas 
sako, velionis turėjo kai kuriu 
silpnybių ir tai paskubino jo 
mirtį.

Labai gaila, labai gaila ge
ro talento ’

Man esant Argentinoje, pa
žinojau mažyte mergaičiukę, 
Aldoną I’ndraitytę. kurios tė
veliai buvo uolūs ryto.jiečiai. 
š. m. balandžio 17 d. Aldona 
„stokojo ir sutuoktuvių poky- 

l lis įvyko Lietuviu Klube, kur 
dalyvavo apie .”>00 svečių.

Tai smagesnė žinia’ ,

Laiško autorinis sako, kad 
labai daug pažangesnių Ar
gentinos lietuvių yra pakėlę 
sparnelius skristi i Lietuvą.

Kovo 22 d. iš Buenos Aires 
išplaukė laivas “Entre Rios” 
su 800 žmonių, grįžtančių i 
tarybines respublikas, į tėvy
nes. Jų tarpe buvo keletas 
desetkų ir lietuvių. Išplaukė 
ir trys buvę mūsų spaudos re
daktoriai : Jonuška, K. žuoza 
n- J. Dijokas, gi kitas gabus 
žmogus, Danielius Jokubonis, 
jau anksčiau buvo išvykęs Lie
tu von.

Sakoma, net ir K. Norkus 
žada grįžti atgal į Lietuvą. 

, Ten gyvena jo sūnus, kuris ra
gina tėvą parvažiuoti namo.

Gerai, kad grįžta. Gerai, 
kad gali sugrįžti. Lietuva 
.juos pasitiks ar jau pasitiko 
motiniškai.

Bet aš bijau štai ko: Kada 
visi gabesnieji ir daugiau pra
silavinusieji žmonės išvyks, 
lai kas bus? Argi nereikėtų 
padaryti taip, kad tam tikri 
reikalingiausi judėjime asme
nys pasiliktų? Argi nereikėtų 
grįžimo reikalą atlikti planin
gai?

Lietuva juk nepabėgs, ją 
bus galima surasti ir po metų 
kitų. Tenka žiūrėti, kad ma
sės žmonių nebūtų paliktos be 
vadovaujančių jėgų — palik- 

_tos klerikalų apvaizdai.
•' O gal taip ir žiūrima, neži
nau, bet laiško tonas tuo at
žvilgiu yra pesimistinis.

Pakomentavęs šnipų Green- 
Vlas ir Goldo plepalus apie 
nužudytuosius Ethelę ir Julių 
Rosenbergus, Naujienų redak-
torius surinka, būk esą Miza
ra, Prūseika ir Andrulis šmei
žė Amerikos valdžią ir teis
mus, gindami juos.

Eiti su P. Grigaičiu tuo 
klausimu į debatus, žinoma, 
nemanau. Jis tiki šnipams, jis 
puolat gina šnipus ir su jais 
net bendradarbiauja. Tai jo 

-biznis.
Rosenbergai neprisipažino

Frau elizijos armija lavina 
ginkluotus fašistų būrius

Paryžius. — Dulleso pa- 
iūlymu NATO nutarė su
daryti tarybą iš trijų už
sienio reikalu ministru, V V 7
kurie išdirbtų planus, kaip 

| sustiprinti NATO. Jų svar- 
į blausias uždavinys, bus su- 
! rasti kelius neutrališkų 
' kraštu pritraukimui prie 
I NATO.

Delegatų tarpe tie trys 
delegatai tuoj tapo žinomi 

j kaip “trys galvočiai.” Jie 
' turės periodiniai susirįnkti 
ir ieškoti būdų, kaip pri
vilioti prie NTO tuos kraš
tus, kurie dabar laikosi 
neutralistinės politikos, o 
jei negalės pritraukti jų

New Yorkas. — CIO e- 
lektristu vadas James Ca
rey, geležinkelių porterių 
unijos vadas Philip Ran
dolph, socialistų vadas 
Norman Thomas ir keli kiti 
pasiuntė laišką Bulganinui 
ir Chruščiovui, ragindami 
juos paleisti iš kalėjimų 
soc i ai demok i 'a tu s.

Bhee karčiuojasi visokiais 
klausiniais, nori ultimatumu

Seoulas. — Senis Pietų 
Korėjos diktatorius Rhee 
(jis jau turi 81 metus am
žiaus) praeitos savaitės pa
baigoje pasikalbėjime su 
laikraštininkais karščiavo
si dėl visokiausių dalykų.

Visų pirma jis nori, kad 
Vakarai pastatytų Šiau
rės Korėjai ultimatumą. 
Esą, ten dar randasi kinų 
kareivių (patys kinai sako, 
kad jie savo jėgas jau se
niai evakuavo) ir jie turi 
nešdintis.

Kitas dalykas, tai santy
kiai su Japonija. Rhee tei
gia, kad japoniškas impe
rializmas nori užgrobti Ko
rėją.

Trečias dalykas, kuris ji 
labai rūpina, tai SEATO. 
Jis negali suprasti, kodėl 
Pietų Korėja nebuvo pa
kviesta. Jis sakė:

“Jeigu SEATO yra anti
komunistinė organizacija, 
aš negaliu suprasti, kodėl 
mes ten nebuvome pakvies
ti.”

Paryžius. — Socialistų 
vadovaujamų unijų '(Force 
Ouvriere) generalinis se
kretorius Robert Bothere- 
au pasmerkė savo partijos 
draugą premjerą Mollet už 
karo pratęsimą Alžyre.

atlikę ’darbą, dėl kurių jie 
buvo nužudyti. Trys Aukš-
čiausio Teismo teisėjai—Doug
las, Black ir Frankfurter — 
reikalavo jų bylą pemagrinė- 
ti. Visa eilė žymiųjų moksli
ninkų — štai, anglų Bertrand 
Russell ir kt. — teigia, kad 
Rosenbergai buvo nusmerkti 
mirti klastingai. Tai sako ir 
milijonai pasaulio žmonių.

Judošiams, šnipams, mela
giams dori žmonės netiki!

prie NATO, tai bent pa
daryti juos NATO jėgoms 
palankesniais.

Britanijos užsienio rei
kalų ministras jau pasiū
lė, kas taptų tais galvo
čiais: jie bus Kanados 
Pearsonas, Norvegijos 
Langė ir Italijos Martino.

Lenkai pašalino 
kitą ministrą.“- 
politbinro narį

Varšuva.—Lenkijos Dar
bininkų vienybės partijos 
(PPR) politbiūras aštriai 
kritikavo savo narį ir vice
premjerą Jokūbą Bormaną, 
kuris tos kritikos pasėkoje 
pasitraukė iš valdžios ir 
biuro. Kaltinimai prieš 
Bermaną buvo, kad jis Len
kijoje prisidėjo prie asmens 
kulto vystymo (perdidelio 
Stalino garbinimo) ir laikė
si žalingos politikos kultū
rinės veiklos lauke.
Bermanas, turis 55 metus 

amžiaus, buvo komunistu 
nuo pat studentavimo Var
šuvoje laiko. Jis sėdėjo pil- 
sudskinės Lenkijos kalėji
muose ir karo metu gyveno 
Maskvoje. Jis grįžo Lenki
jon kartu su Liublino val
džia.

Pranešimai nesako, ar 
Bermanas užims kokia kita 
vietą valdžios aparate.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

New Yorkas. — Uosto 
krovikų unijos (Internatio
nal Longshoremen’s Ass
ociation) prezidentas ka
pitonas Bradley sako, kad 
ILA prašys AFL-CIO ją 
priimti į didžiąją sąjungą,

Seoulas. — Pietinės Ko
rėjos sostinėje viešpatauja 
įtempta padėtis. Praeitą 
savaitgali 'Rhee policija 
nušovė vieną demonstran
tą ir sužeidė kelis. Demon
strantai reikalavo .galo 
Rhee diktatūrai. Policija 
suėmė 400.

New Yorkas. — Policija 
mano, kad tūlas rumunas 
Tony Tudaroche yra atsa- 
komingas už šaudymą, ku
ris įvyko prie rumunų sta
čiatikiu bažnyčios New 
Yorke/50 W. 819th St. Kas 
tai šovė per langą iš sker
sai gatvės į velykinę bažny
tinę procesiją, užmušė vie
na • maldininką ir sužeidė V V
penkis.

New Yorkas. — 25 žy
mūs Amerikos švietėjai, 
profesoriai, kreipėsi į New 
Yorko apšvietos tarybą su 
raginimu baigti mokytojų 
atleidinėjimus už tai, kad 
jie naudojasi Penktuoju 
konstitucijos pataisymu ir 
neatsako į politinius klau
simus.

Tito jau Paryžiuje, 
tariasi su Molletu

Saugumo sumetimais policija 
suėmė 80 jugoslavij pabėgėliu
Paryžius. — Čia jau at-, fašistinių 

vyko maršalas Tito, kuris 
praleis Francūzijoje pen
kias dienas. Jis jau laikė 
pirmus pasitarimus su 
premjeru Mollet’u. Tito, 
sakoma, bandys paveikti 
Francūzijos socialistus prie 
labiau neutralistinės lini
jos. Apart pasitarimų su 
valdžios nariais Tito turės 
progą susitikti ir su Socia
listų partijos veikėjais bei 
neutralistinių grupių at
stovais.

Francūzijos policija grie
bėsi ypatingų saugumo 
priemonių, kad užtikrinti 
Tito saugumą, išvengti pa
sikėsinimu. Ji suėmė 80 
ekstremistinių jugoslavų

Auto-darbininkp unija ragina ką 
nors daryt prieš nedarbo pavojų
Detroitas. — UAW (au

to darbininku-unijos) va
das Walter Reutheris sako, 
kad nedarbas automobilių 
ir žemės ūkio mašinų pra
monėje darosi toks didelis, 
kad yra pavojaus, jog 
greitu laiku net šimtai 
tūkstančiu darbininku liks 
be darbo. Praeitą savaitę 
auto industrija pastatė tik 
116,000 automobiliu, kas 7 C 7

yra ant 8 proc. žemiau, ne
gu per savaitę pirmiau. 
Kas savaitę statomų auto
mobilių skaičius slenka že
myn.

Tarybų Sąjungos spaudos diena: 
48,000,000 vietoje 2,700,000...

Maskva. — Tarybų Są
jungai praeitos savaitės 
pabaigoje minėjo Spaudos 
dieną. Tai diena, kuomet 
geg. 5, 1912) tapo įkurta 
“Pravda.” Visi tarybiniai 
laikraščiai nurodė, kokį 
milžinišką progresą spauda 
padarė po tarybiniu reži
mu.

1913-ais metais caristi- 
nėje Rusijoje buvo 859 
laikraščiai, kurie turėjo 
2,700,000 cįirkuliaciją, o da
bar yra 7,246 laikraščiai

JAV žmonių dauguma norėtų, 
kad atvyktų Chruščiov, Bulganin

Princeton, N. J. — Prin- 
cetono universiteto statis
tikos skyrius pravedė ap
klausinėjimą tarp žmonių, 
kaip jie atsineštų į Chruš
čiovo ir Bulganino pakvie
timą šion šalin. Klausi
mas buvo sekamai pasta
tytas :

“Du tarybiniai vadai, 
Bulganinas ir Chruščiovas, 
neseniai lankėsi Anglijoje. 
Ar jūs manote, kad jie tu
rėtų būti pakviesti Ame
rikon pasikalbėjimams su

pabėgėlių, kurie 
buvo išvežti į Korsikos sa
lą. šimtai kitu jugoslavų 
pabėgėlių, kad ir nesuimti, 
stebimi atydžiai.

Tito apsilankymas čia su
kėlė labai daug susidomėji
mo. Visa spauda į kairę 
nuo centro jo vizitą svei
kina.

Paryžius Titui nesvetimas 
miestas. Jis čia lankėsi ke
letą kartų prieš Antrąjį 
pasaulinį karą, kai jis bu
vo Jugoslavijos pogrindinio 
komunistinio judėjimo na
riu ir jam tekdavo nemažai 
keliauti visokiomis misi
jomis. Jis neblogai kalba 
francūziškai.

Bet ir tų pagaminamų 
automobiliu užtenka, nes 
ir jie neparsiduoda. šį pa
vasarį automobilių parda
vimas yra bent 50 proccen- 
tų mažesnis, negu praei
tais metais.

Reutheris sakė, kad jis 
nemato vilties, jog daly
kai pasitaisytų vasarą. Jis 
sakė, kad automobilių ir 
žemės ūkio mašinų firmos 
turėtų susieiti su unijomis 
ir bendromis jėgomis nu
tartų, kaip pastoti nedar
bui kelia, v 

su 48,000,000 cirkuliacija.
Ta cirkuliacija rodo, kad 

kiekviena šeima (maždaug 
keturi žmooės) prenume
ruoja arba nusiperka bent 
po vieną laikraštį.

Spaudos dienos proga 
“Pravda” ir “Izvestija” ra
gino laikraštininkus kuo 
nuoširdžiausiai informuoti 
skaitytojus, nepridengti ir 
neužglostyti tikrovėje su
tinkamų nedateklių ir klai
dų.

prezidentu Einsenhowe- 
riu?”

Pasirodė, kad 51 procen
tas. tai yra, daugiau negu 
pusę apklausinėtų, pasisa
kė už pakvietimą. Prieš 
pakvietimą pasisakė 31 
procentas, o 18 proc. pa
reiškė, kad jie neturi nuo
monės.,

Paryžius. — Jugoslavijos 
prezidentas Tito čia at
vyksta antradienį.

“Trys galvočiai” bandysią 
padaryti NATO stipresne...
Paryžius. — Tūlas fran-1 

cūzu kolonistu vadas Jean- 
Baptisto Biaggi organi
zuoja taip vadinamus 

Į “Corps-Francs” dalinius. 
Tai yra būriai reakcininkų 
jaunų pro-fašistinių fran- 
cūzų, kurie vyksią kovo
ti prieš alžyriečius. Biaggi

Hammarskjold 
šiandien duoda 
savo pranešimą

Jungtinės Tautos. —J. T. 
gen. sekretorius Dag Ha- 
mmarskjoldas šiandien, 
antradienį, išduoda savo 
raportą Saugumo tarybai. 
Jis raportuoja apie paliau
bas, kurias sutvirtino Pa
lestinoje tarp Izraelio ir 
arabu.

Sakoma, kad Hammars- 
kjoldas turėjo labai opti
mistišką raportą, kai jis 
apleido Palestiną. Bet 
jam atvykus Romon, iš Pa
lestinos atėjo žinios apie 
naujus susirėmimus tarp, 
izraeliečių ir jų kaimynų. 
Susirėmime Izraelio-Jor- 
dano pasienyje vienas jor- 
danietis net buvo užmuš
tas, o tas įvyko tuoj po 
paliaubų pasirašymo. Šian
dien išduodamas raportas 
būsiąs mažiau optimistiš
kas.

Dulles pasiūlęs 
pastovią NATO 
ministrų tarybą

Washingtonas. — Sekre
torius Dulles jau sugrįžo iš 
Paryžiaus, kur jis dalyva
vo NATO pasitarimuose. 
Prieš baigiant pasitarimus 
Dulles padarė naują siūly
mą: kad būtų sudaryta pa
stovi NATO taryba, kuri, 
panašiai kaip koks parla
mentas, beveik nuolat posė
džiautų. Dabar NATO tu
ri pastovią karinę tarybą, 
bet Dulles norėtų pastovios 
tarybos, kuri susidėtų iš mi
nistru, v

Tas reiškia, kad kiekvie
na NATO narė turėtų pa
skirti specialų NATO reika
lu ministrą, i, v

Kol kas dar nenusitarta, 
ar vykdyti tą pasiūlymą. 
Sudaryta siauresnė trijų 
ministrų taryba, ir tai ta 
taryba tarsis, ar vykdyti 
gyvenime pastovios plačios 
tarybos įsteigimą. Ta siau
resnė taryba susideda iš 
Pearsono, Langės ir Marti
no — Kanados, Norvegijos 
ir Italijos užsienio reikalų 
ministrų.

Maskva. — Tarybinis ra
dijas sako, kad mediciniš
kos labaratorijos pradas 
gaminti čiepų prieš vaikų 
paralyžių pagal amerikie
čio daktaro Saiko formulę. 

sako, kad eiliniai mobili
zuoti francūzų kariai ne
nugalės alžyriečių, nes tais 
kareiviais negalima pasi
tikėti.

Nors “Corps. - Francs” 
junginiai organizuojami 
dėl Alžyro, jie kol kas lai
komi Francūzijoje. Ir jie 
nesėdi rankas nuleidę — jie 
bando terorizuoti darbinin
kus, išvaikyti kairiečių mi
tingus. Štai, pavyzdžiui, 
būriai tų fašistų, unifor
muoti ir su šalmais ant 
galvų, užpuolė mitingą už 
taiką Alžyre. Mitingas vy
ko Wagram salėje, Pary
žiaus širdyje, bet policija 
ne tik nesulaikė fašistų, o 
jiems padėjo.

Spauda iškelia faktą, kad 
tie fašistiniai daliniai la
vinami Vincennes karinėje 
stovykloje prie pat Pary
žiaus. Premjeras Mollet 
(socialistas) sako, kad tas 
daroma be jo žinios, kad 
atsakomingi aukštieji ka
rininkai, kurie neklauso 
valdžios.

Vatikanui nepatinka Kinijos 
kataliku kunigų pasielgimas

Roma. — Vatikanas sa
ko, kad dalis Kinijos kata
likų kunigų bendradar
biauja su komunistine val
džia. Taip. pavyzdžiui, 
kuomet policija suėmė už 
priešvalstybinę veiklą Šan
chajaus vyskupą Ignatius 
Kung Pin-mei, dalis jo 
vyskupijos kunigų per 
pamokslus sakė savo pa- 
rapijonams, kad valdžia 
buvo teisi, kad vyskupas 
tikrai nusikalto įstaty
mams.

Vatikanui toks kunigų 
užsilaikymas, žinoma, ne
patinka.

Vėl atidėjo vandenilinės 
bombos sprogimą Pacifike

Washingtonas. — Bando
masis vandenilinės bombos 
sprogimas, kuris turėjo 
būti pravestas Pacifike 
pirmadienį, tapo atidėtas 
iki penktadienio. Priežas
tis: netinkamas oras. Taip 
aiškinama, bet yra nuomo
nių, kad tikroji atidėlioji
mo priežastis yra politinė, 
kad Valstybės departmen- 
tas abejoja, ar dabar pra
vedamas sprogimas teigia
mai atsilieptų į Amerikos 
prestyžą pasaulyje. Yra 
nomonių, kad sprogimas 
bus atidėtas neribotam lai
kui.

Šis sprogimas turėtų 
būti bombos išmetimas iŠ 
orlaivio.

Washingtonas. — Stasse- 
nas sugrįžo iš nusiginklavi
mo derybų Londone. ‘

ORAS NEW YORKE 
Giedra, švelnu
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AMER. KOMUNISTŲ SUVAŽIAVIMAS
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ Komunistų parteijos Nacio

nalinis Komitetas neseniai New Yorke turėjo savo ple
numą, praplėsta posėdį, kuris tęsėsi keturias dienas.

Plenume generalinis partijos sekretorius Eugene 
Dennis pateikė platu raportą apie tai, kas per praėjusius 
kelerius metus įvyko, kas šiandien vyksta.' ir ką ko
munistai turį iš viso pasisemti, pasimokyti, nustatant 
savo gaires ateities veiklai.

Plenume dalyvavo 5d partijos veikėju iš visos eilės 
valstijų.

Svarbiausias plenumo nutarimas buvo: šaukti 16-ąjį 
partijos suvažiavimą; šaukti jį gruodžio mėnesį. Prieš 
suvažiavimą pasiūlyti nariams, kad jie per du mėnesius 
diskusuotų, kas gera, kas bloga partijoje, ką suvažia
vimas turėtų priimti, ką atmesti; kai}) veikti ateityje.

Komunistų partija, tenka čia priminti, sunkumų turi 
daugybę. Eilė jos vadovų, su sekretorium Eugene Dennis 
priešakyje, per pastaruosius penkerius metus buvo 
kalėjime (sulyg Smitho įstatymu); visa eilė jos narių 
dar tebėra kalėjimuose; pora žymių veikėjų yra išde- 
portuota į kitas šalis; daug komunistų veikėjų —keletas 
dešimtų — yra nubausti kalėjimam bet jų bylos dar 
tebėra aukštesniuose teismuose; septyni komunistai vei
kėjai šiuos žodžius rašant yra. teisiami federaliniame 
teisme New Yorke. Na, o pačios Komunistų partijos 
bylą (dėl registravimosi) tik neseniai sprendė Aukš
čiausias Teismas, bet galutinai neišsprendė. Neseniai 
Komunistų partijos raštines visoje miestų eilėje valdžia 
buvo užgrobusi, uždariusi, taipgi buvo uždariusi ir Dai
ly Workerio raštinę.

Šitie faktai aiškiai liudija, kokiose sunkiose nepalan
kiose sąlygose nedidelei darbininkų partijai tenka dar
buotis.

Tenka spėti, jog. niekad Amerikos.istorijoje jokia po
litinė partija neturėjo tiek sunkumų, kiek šiandien 
turi Komunistų partija. Na, ir akiregyje viso to, ji gy
vuoja, ji veikia, ji ryžtingai ruošiasi ateities darbams, 
didesniems ir svarbesniems'.

Plenume, sakoma, partijos pirmininkas Wm. Z. Fos
ter’s, kuris jau gyvena 76-uosius metus, taipgi dalyva
vo, bet tik trumpam laikui, kadangi jis serga, širdies 
liga.

ĮDOMUS SPEKTAKLIS NEPALE I
NEPALAS — nemaža šalis geografišku atžvilgiu. Ji 

užima apie 54,000 ketvirtaines mylias, o gyventojų turi 
virš 7,000,000. Ši monarchija randasi Himalajų kalny- i 
nuošė, pietinėje jų dalyje. Tai lyg ir pasakų šalis, ka- I 
dangi Nepalas mažai išlaukiniam pasauliui tėra ži- | 
nomas.

Nors žemės ten yra derlingos, yra daug miškų, ta- - 
eiau darbo žmonės gyvena dideliame skurde ir tamsoje. 
Bet kadangi Nepalas rubežiuojasi su Indija ir Tibetu 
(kuris priklauso Kinijos Liaudies Respublikai), tai į 
jį kreipiama nemaža dėmesio.

Gegužės. 2 dieną Nepalo sostinėje, Katmandu mieste, 
įvyko naujo karaliaus — Mahendra Bir Bickram Shah 
Deva — karūnacija. Karalius Mahendra turi 36 metus ' 
amžiaus. Kartu, žinoma, buvo apkarūnavota ir jo žmo- I 
na, jaunoji karalienė.

Karūnacijos ceremonijose dalyvavo nemaža užsienio 
svečių, tarp kurių buvo ir Kinijos Liaudies Respubli- j 
kos atstovai, Indijos atstovai, taipgi kitų Azijos kraš- Į 
tų atstovai; buvo irAmerika ten reprezentuota — pre
zidentas pasiuntė ten Lowell Thomasą būti specialiu 
ambasadoriumi laike karūnacijos. I

Korespondentai, aprašydami visas tas karūnavimo 
ceremonijas, prideda smulkmenų, kurios parodo, koks 
atsilikimas toje šalyje dar tebeviešpatauja.

Budistų dvasininki ja ten turi milžiniškos įtakos net Į 
ir karališkame dvare. Astrologai nustatė karūnavimui | 
dieną ir valandą. Dvasininkija paskelbė karalių Ma- { 
hendrą pusdieviu. Pirmiau, kol jis neturėjo ant galvos 
karūnos, buvo niekas, o kai tik ją jam ant galvos' už
movė, jis jau patapo dievaitis!

Prieš pat apkartinavojimą, kunigai Mahendrą nu
rengė nuogą ir patepė jį dramblių mėšlu (kad būtų ga
lingas), arklių mėšlu ( kad būtų greitas), ir Himalajų 
dumblu (kad būtų išmintingas). Tuomet kunigai jį 
nuprausė vandenyse, sugabentuose “iš šventų upių.”

Po viso to Mahendra buvo gražiai parėdytas ir ant 
jo galvos užmauta karūna, verta $2,000,000!

Tai buvo iš tikrųjų įdomus spektaklis. Kodėl taip 
buvo daryta? Dėl to, kad ten dar vis tebeviešpatauja 
baisus vargas, priespauda ir tamsa. Sirpsta tik turtin
gieji ir dvasiškija.

O visgi anksčiau ar vėliau ir ten šviesos spinduliai 
prasiskverbs ir žmonės pabus. ;

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
MIŠKŲ SODINIMAS 

KINIJOJE
Kinijos Liaudies Respu

blika kreipia didžiulio dė
mesio i visas ekonomikos 
sritis. Nepamirštamas ir 
miško sodinimas. Skaitome 
žinią iš Kinijos.:

“1955 metais daugiau 
| kaip 66 milijonai Kinijos 
j jaunuolių ir merginų daly
vavo miškų sodinime ir ša
lies miestų bei kaimų ap
želdinime. Jie pasodino 
daugiau kaip 2,287 milijo
nus medžiu bei krūmu dau
giau kai}) 5 milijonų m u 
plote. Nauji miško ruožai, 
pavadinti ‘jaunimo miš
kais,” užima bendrą plotą, 

Į viršijantį 1,400 tūkstančių 
! mu (mu lygus 0.06’ hekta- 
|ro). ■

“Dabar visuose Kinijos 
rajonuose vyksta medžių 
sėklos surinkimas, įveisia- 
mi miško medelynai, šansio 
ir Šensio provincijose jau
nimas į veisė medelynus 

i daugiau kaip 3,300 mu plo
te.”

BRAZILIEČIAI Už LAIS
VĘ PRESTESUI

i
Luis Karlo Prestos — 

! Brazilijos komunistų vado- 
i vas ir veikėjas. Jis tebegy- 
i vena palūpy. Bet šiuo metu 
I Brazilijoje vedama kampa
nija už suteikimą Preste
sui ir jo bendražygiams 
laisvės, už amnestiją.

Tuo klausiniu rašo T. B. 
Urugvajaus lietuvių laik- 

| raštyje “Darbas”:
“Progresistų partijos ly

deris senate K. Kavalkanti, 
1 pareiškime spaudai pasisa- 
Įke už kampaniją, kuri ve

dama panaikinimui bylos 
prieš BKP CK sekretorių 
L. K. Prestesą ir jo bendra
žygius, už suteikimą jiems 
teises laisvai veikti.

“Toliau Kavalkanti pri
duria: ‘Nežinau, kuomi re
miantis buvo teisiamas eks- 
senatorius L. K. Prestesas I

| ir jo bendradarbiai. Bet, 
nežiūrint, ar apkaltinimai 
turi kokį įstatymišką pa
grindą, neatsisakyčiau pri
pažinti teisėtu ir net reika
lingu dabartinį judėjimą už 
•amnestavimą jo bei dauge
lio kitu.l^ v

“S. Paulo ‘Noticias de 
Hoje’ rašydamas apie Bra
zilijos liaudies mylimo va
do 58-ją metinę sukaktį, 
kuri suėjo sausio trečią 
dieną, pastebėjo, jog ‘Žmo
nės reikalauja Prestesui 
amnestijos’ ir kad ‘dabar 
turima visas sąlygas ją iš
kovoti.’ Laikraštis taip 
pat plačiai rašo apie bū
tinumą atsteigti BKP lega
lumą, c

Teitka priminti, kad L.
K. Prestesas tapo paleistas 
iš kalėjimo 1945 metais, 
pasekmėje demokratijos 
laimėjimo prieš nacifašiz- 
mą. Vėliau, kai preziden
tavo gen. E. G. Dutra, šios 
šalies ambasados sekreto
rius Maskvoje įvykdė ‘isto
rinę’ girtuoklystę. Tarybi
nės vyriausybės sudraus
tas, neva ‘pasipiktino’ ir 
dėlto net diplomatiniai ry
šiai tapo nutraukti. Pas
kiau amerikonų inspiruotas 
Dutra uždraudė BKP. Tuo 
metu buvusiam senatoriui
L. K. Prestesui užvesta by
la ir nuo tada jam prisiei
na slapstytis.”

VILNIUS. — Kokias nau
jas Valstybines grožinės li
teratūros leidyklos išleistas 
knygas gaus šiais metais 
Lietuvos skaitytojai?

Apie tai galima sužinoti 
iš knygelės “Valstybinės 
grožinės literatūros leidyk
los 1956 m. leidiniai.” Ši 
knygelė, išleista 15,000 eg
zempliorių tiražu, bus ne
mokamai platinama respu
blikos knygynuose ir kitur. 
Ji gausiai iliustruota rašy
tojų portretais, iliustracijo
mis iš knygų; apie kiek
vieną numatomą išleisti 
knygą joje pateikiamos 
anotacijos.

Daug numatoma išleisti 
lietuvių literatūros kūrinių. 
Šiais metais turi išeiti že
maitės “Raštai”? paruošti 
pagal autorės ir JAJablons- 
kio paskutinę ^redakciją, 
kurią sudaro K\ Korsakas, 
J. Žiugžda ir A. Venclova. 
Visi trys tomai leidžiami 
po 10,000 egzempliorių ti
ražu, esant kiekvieno apim
čiai po 25 spaudos lankus.

Bus taip pat išleista: 
Maironio “Rinktinė,” Vaiž
ganto “Rinktiniai raštai,” 
V. Kudirkos “Rinktiniai 
raštai,” Pr. Vaičaičio 
“Rinktinė,” B. Sruogos 
“Rinktiniai raštai,” P. Vai
čiūno “Dramos,” S. Čiurlio
nienės-Kymantaitės “Rink
tiniai raštai.”

Pilniausias J. Janonio kū
rinių leidimas bus jo nau
jai leidžiami “Raštai.” Išeis 
taip pat išsamiausias iki 
šiol ir V. Montvidos kūri
nių leidimas — jo “Raštų” 
dvitomis. Naujai leidžiami 
S. Nėries “Raštai,” kuriuos 
sudarys 3 tomai. Xll-uoju 
tomu užbaigiamas P. Cvir
kos “Raštų” leidimas. Pa
skutinįjį tomą sudaro ne
baigti kūriniai, užrašų kny
gutės, eiliuoti feljetonai, 
laiškai ir kt.

Rinkinyje “Po Raudoną
ja vėliava” bus pateikti ei
lės autorių kūriniai,* iš
spausdinti pažang i o j o j e, 
pogrindinėje spaudoje bur
žuazijos valdymo metais, o

Įvairios Žinios
Tibeto išvystymas

Tibetiečiu tauta, visoms ki
toms Kinijos tautoms broliš
kai padedant, sėkmingai ku
ria naują gyvenimą. Tibeto 
ekonomikos vystymesi, tibetie
čiu tautos materialinio ir kul
tūrinio gyvenimo lygia pakė
lime didelį vaidmenį/vaidina 
nuolat besivystančuni preky
ba. Nuo praėjusiu metu lap
kričio mėnesio iki šių metu 
vasario mėnesio Sikan-Tibeto 
bei Cinchaj-Tibeto plentu iš
vežta iš Tibeto daugiau kaip 

1 tūkstantis tonų avies vilnos 
ir daugiau kaip 50 tonu vais
tiniu žolių, už kuriuos tibetie
čiai mainais gavo didelį kiekį 
maisto produktų, arbatžolių, 
medvilninių ir šilkinių audinių 
ir kitų prekių.

Gerai sutvarkoma sostinė—■ 
Lchaso miestas, o taip pat ir 
kiti Tibeto miestai. Gerėja sa- 
nitarinės-buitinės sąlygos, re
montuojamos gatvės. Užbai
gus tiesti Sikan-Tibeto, Siiu 
chaj-Tibeto ir Lchaso-Džang- 
džės - šigaczės plentus, kelio 
tiesėjai šiuo metu tiesia naują 
plentą per Himalajų kalnus 
į pietus prie Jalungos. 

—o—
Korėjos Liaudies Demokrat. 
Respublikos užsienio 
prekybos vystymasis

Korėjos (Liaudies Demokra
tinės .Respublikos užsienio 
prekybos apimtis 1955 metais 
išaugo palyginti su 1954 me
tais 11,1 procento. Respubli
kos užsienio prekybos apim
tis šiais metais palyginti su 
1955 metais išaugs 1.5 karto.

Kaip ir ankstesniais metais, 
iš Tarybų Sąjungos ir liaudies 
demokratijos šalių j Korėjos 
.Liaudies Demokratinę Respu
bliką Įvežamos prekės, reika
lingos spartesniam KLDR liau
dies ūkio atstatymui ir išvys
tymui : Įrengimai pramonei,

i nei, plataus vartojimo reikme
nys. Iš šiaurios Korėjos i šias 
šalis eksportuojamos rūdos, 
kai kurios chemijos pramonės 
produkci jos rūšys, kailiai, 
vaisiai, vaistinės žolės.

Kaip pažymi Korėjos spau
da, prekyba su TSRS, Kinijos 
Liaudies Respublika ir kito
mis šalimis, kuri vykdoma ly
gybės ir tarpusavio naudos 
pagrindu, padeda sparčiau 
vystyti Korėjos Liaudies De
mokratinės Respublikos eko
nomiką.

Užmezgiami taip pat eko
nominiai ryšiai ir su kapita
listinėmis šalimis, atskirai 
imant su Japonija. Remiantis 
sudarytais susitarimais, KLDR 
išveš Į Japoniją geležies rūdų, 
antracitą ir kitas mineralines 
žaliavas, chemijos pramo'hės 
produkciją, žemės ūkio ir jū
ros verslo produktus. Japoni
jos firmos tieks Korėjai cin
kuotą geleži, elektros Įrengi
mus, Įrengimus popieriaus 
pramonei, optikos ir matavi
mo prietaisus, laivų Įrengi
mus, medvilninius audinius 
ir popierių.

—-o—
Dirbtinis pluoštas 

i
Esančio Švito (Slovakija) 

mieste Pluošto mokslinio tyri
mo instituto darbuotojai, at
likę daugiamečius bandymus, 
gavo naują dirbtinio pluošto 
rūšį, kurį jie pavadino “svit- 
Jęnas”. “Svitleno” pluoštas 
gaminamas iš akinėms anglies.

Naujojo pluošto išbandy
mas parodė, kad jis stipres
nis už vilnoni, ncsiglamžo ir 
atsparus kandims.

Iš tokio pluošto galima pa
gaminti aukštai kokybinius 
audinius. Jį galima gerai 
kombinuoti su vilna.

Dirbtinio pluošto gamybos 
!technologijos parengimą justi- 
' tūtas atliko bendradarbiauda-statybinės mašinos ir statybi

nės medžiagos, cheminės trą-’mas su Gotvaldovo plastinių 
šos, žaliava tekstiles, „praino-lmasių instįtijtu.

1956 m. grožines literatūros 
leidiniai Lietuvoje

taip pat lietuviškoje komu
nistinėje spaudoje, ėjusioje' 
už Lietuvos ribų.

Numatoma išleisti: A. 
Vienuolio knygą “Samdinė 
Alena” (parašyta 1951-1954 
metais), J. Paukštelio ro
maną “Kaimynai,” J. Bal
tušio apsakymus “Parduo
tos vasaros,” I. Simonaity
tės romaną “Vilių Karalių,” 
A. Baltrūno apysaką “Toli
mi keliai,” J. Usačiovo ro
maną “Nemunas laužia le
dus,” R. Lukinskio apsaky- 
mę ir apysakų rinkinį “Pra
regėjimas” ir kt.

Iš poezijos leidinių išeis 
E. Mieželaičio “Lyrikos 
knyga,” Juset. Marcinkevi
čiaus poema “Dvidešimtas 
pavasaris,” P. Širvio eilė
raščių rinkinys ir kt.

Pasirodys M. Lukšienės 
parašyta monografija “J. 
Biliūnas,” L Kostkevičiūtės 
knyga “Kritinio realizmo 
išsivystymas lietuvių groži
nėje prozoje XIX a. pabai
goje—&X a. pradžioje.”

Leidžiami šiais metais 
trys atskiri albumai apie 
lietuvių liaudies meną: 
tekstilę, medžio drožinius, 
architektūrą. Pas i r o d y s 
Amerikos lietuvių dailinin
ko Lumbio “Karikatūrų” 
albumas, o taip pat albu
mas apie Žemaitę.

Gausiai bus leidžiama ori
ginalioji ir evrstinė litera
tūra vaikams .

Iš verstinės literatūros 
pasirodys M. Gorkio “Raš
tų” XII-&X tomai, Koro
lenkos apsakymai, L. Leo-- 
novo “Rusu miškas,” D. 
Granino “Ieškotojai,” G. 
Ceretelio “Pirmasis žings
nis,” V. Lacio “Žvejo su
nūs,” H. Heines “Rinkti- 
hė,” V. Reimonto “Kaimie
čiai,” O. Balzako, D. Oldri- 
džo, G. Mpasano ir dauge
lio kitų rašytojų knygos.

Visa eilė knygų, išleistų 
šiais metais, jau pardavinė
jama knygynuose — R. Mi- 
zaros “Ūkanos,” A. Bie
liausko “Darbo gatvė,” Ha- 
šeko “Šauniojo kreivio 
Šveiko nuotykiai” ir kt.

(“Tiesa”)

Darbinink Sveikata
D r. J. J. Kaškiaučius, M. D.

Išdavos ir planai
Netoli Kauno tyso j a lietu- z 

viškojo kolūkio “Bolševikas” 
laukai ir naudmenos. Kai pri
važiuoji prie jo, tai matai 
stiklinius šiltnamių stogus, iš 
pilkų akmenų suklotas karvi
dę ir kiaulidę, prie kurių 
žingsniuoja elektros laidų li
nijos stulpai. Iš kažkur at
sklinda elektromotoro dunk
sėjimas ir būdingas pašarų šu
tintuvų papsėjimas. Nesunku 
suprasti, kad čia gyvenantie
ji valstiečiai svarbiausia ver
čiasi gyvulininkyste ir darži
ninkyste.

Taip tai ir yra.
—Nedaug teturime žemės, 

— sako kolūkio pirjnininkasy*’ 
Vytautas Bengardavičius, —o 
Kaunas čia pat. Mes ir pagal
vojame, 'kad daugiau naudos 
turėsime iš gyvulininkystės ir 
daržininkystės. Dabar mes jau 
apskaičiavome kai kuriuos re
zultatus. 1954 metais mes ga
vome iš daržininkystės 228 
tūkstančius rublių pajamų. 
Mes išplėtėme mūsų daržinin
kystę dar šešiuose hektaruo- , 
se, pagaminome dar 100 šilt
namių rėmų ir mūsų pajamos 
iš daržininkystės padidėjo, 
mūsų apskaičiavimais, dar 
150 tūkstančių rublių. Daug 
daugiau mes gavome ir iš g.y- 
vulininkystės. Tiesa, galvijų 
skaičius pas mus nedaug išau
go. Bet mes pagerinome galvi- 
jų šėrimą ir priežiūrą, ir da
bar pieno išmilžis iš kiekvie
nos karvės padidėjo 300 kilo
gramų. Daug vilčių mums su
teikė mūsų kiaulių ferma, ir 
jos pasiteisino. Kiaulės pas 
mus yra baltosios lietuviško
sios veislės. Iš kiekvienos mo- \ 
lininės kiaules gavome po 750 
kilogramų kiaulienos. Šio iš
davoje mūsų bendros pajamos 
viršijo 800 tūkstančių rublių, 
o tai bemaž dvigubai tiek, 
kiek nies gavome 1954 mo

ji ais. 
i

Ką gavo iš to kolūkio iiJ^ 
Iriai? štai kiaulių šėrike Kle
iną Rutkauskaitė. Ji gavo 15 
Tūkstančių rublių pinigais, 3 
tonas grūdų, dešimti paršelių 
—kaip premiją už gerą dar
bą, 400 centnerių pašarų nuo
saviems gyvuliams. Seserys 
Zose ir česlava Mejeiytės — 
jos dirba kukurūzų auginimo 
brigadoje — uždirbo abi 25 
tūkstančius rublių, 5.5 tonos 
grūdų. Kiekvienas valstietis 
turi savo sodybinį ūkį—daržą, 
gyvulius, paukščius. Jeigu vi
sas šias pajamas paskaityti 
pinigais, tai gausis, kad vals
tiečio pajamos prilygsta dar
bo užmokesčiui, kurį gauna 
kvalifikuotas darbininkas.

Ilgai lovoj gulėt labai ne
sveika, gali būt net tiesiog 
žalinga, nuodinga, net ir 
mirtinga. Šita teisybė se
niai pripažinta medicinos, 

; dažnai pakartojama ir pa- 
1 brėžiama gydytojų.

Žmogui yra normalu 
veikt, judėt, krutėt, ir labai 
kvaila, jei jis visą laiką 
riogso lovoj, net kad ir 
sirgdamas. Tiesa, gydyto
jai dažnai žmogui pataria 
ilsėtis, bet tai visai nereiš
kia nuolatai drybso t lovoj. 
Ilsėtis — tai vengti sunkių 
fizinių bei dvasinių pastan
gų, bet šiaip jau galima 
vaikštinėt, sėdinėt, nuosai
kiai ką veikt, krutėt. Lo
voj tik protarpiais galima 
pagulėt neilgai, neilgai.

Jei žmogus prilimpa prie 
lovos ir dienų dienas guli ir 
guli be judesių, be , pasi- 
mankštymo, tai jam sugen
da ir iš normalių vėžių išei
na .visa organizmo medžia
gų apykaita. Kraujas vaikš
to tingiai, krau j o s p ū d i s 
puola žemyn, raumenų to
nas menkėja, ratimenys da
rosi liauni ir glebūs, net ir 
kaulai darosi laibesni ir 
silpsta, viduriai aptingsta 
ir sukietėja.

• Tai faktas: sveikas žmo

gus, pagulėjęs lovoj keletą 
dienų, pasidaro ligonis. Nū
nai ir po operacijų ir po 
gimdymų ar kokių susižei- 
dimų, su perlaužtu kaulu, 
gydytojai ragina greičiau 
keltis iš lovos ir po trupu
tėlį judėt, vaikštinėt. Ju
dėjimas yra gyvenimas, su
stingimas—mirtis.

Gyvate, skorpionas, pik
tasis voras labai dažnai es
ti pavojingi sutvėrimai. Jei 
tave įkanda piktoji gyvatė, 
arba kuris piktasis voras 
ar skorpionas, tai kuo grei
čiausiai reikia tau atitin
kamo serumo, priešnuo
džio. Šitie priešnuodžiai 
pagaminti iš arklio kraujo 
serumo (kraujoskysčio) ir 
vartojami, kaipo įskiepiji- 
mas su švirkštu 'll’ adata.

Bet pirma skiepijimo bū
tinai reikia patikrint, ai
tu jautrus arklio serumui. 
Gydytojai tai lengvai greit 
padarys. Jeigu tokio jau
trumo tau nėra, tai drąsiai 
galima tau įšvirkšt gerą 
arklio serumo priešnuodžio 
dozę, kuri palaipsniui per- 
muša ir sustabdo įgėlimo 
bei įkandimo nuodą.

Neseniai “Bolševiko” kolū
kio nariai aptarė šių metų 
planą. Kolūkiečiai nutarė pa
didinti gyvulių skaičių pien* 
ij’ kiaulių fermose, trigubai 
padidinti pievų derlingumą. 
Šiam tikslui numatyta nusau
sinti 30 hektarų pelkių ir pa
gerinti 100 hektarų ganyklų. 
Melioracijos mašinų stotis jau 
sudarė sutartį su kolūkiu 
šiems darbams atlikti. Kolū
kyje nuimatoma instaliuoti dar 
10-15 elektro motoru, svar
biausia gyvulininkystės fer
mose.

Kolūkio valdyba nutarė ne
maža lėšų paskirti ir kultūri
niams poreikiams: Kultūr;.
namams remontuoti, knygoms 
bibliotekai įsigyti, saviveik
los rateliams — chorui ir or
kestrui.

—Mūsų planas 1956 nuf- 
tams,—sako kolūkio pirminin
kas,—skiriasi nuo praeitų me-. 
1ų tuo, kad jis pirmųjų naujo 
šeštojo penkmečio metų pla
nas. O per busimąjį penkrgjp* 
tj mūsų respublikos žemes 
ūkis žengs didelį žingsnį į 
priekį. Pakanka pasakyti, kad 
1960 metais bus pagaminta 
dvigubai daugiau mėsos, ne
gu 1955 metais, o pieno—dau
giau kaip du kartus; grūdų 
Lietuvos valstiečiai 1960 me
tais turės sulinkti daugiau 
kaip keturis kartus daugi^iL

S. Berkinas 

2 pusi. Laisve (Liberty). Antrad., Gegužes (May) 8, 19^6



progresas

Mano pradine mokykla
(Iš atsiminimų)

sūneli, neleisiu į valdišką 
valsčiaus mokyklą, kad ta
ve tenai surusinti). O antra,

ku suvirs du viorstu vaikšj- 
čioti. Tu eisi savam kaime 
pas daraktorių mokytis, 
visgi galėsi nors kiek raš
to pramokti. Daraktorius 
Valiukas pamokytas vyras. 
Jis mokėsi du metu Seinų 
seminarijoje. Bet dėl neži
nomų priežasčių tapo pra
šalintas iš seminarijos. Va
liukas jau mokina aštuonis 
vaikus dvi savaites pas Alk
sninį. . .

Aš, beklausydamas mo
tinos kalbos, apie mokslą, 
nė nejutau, kai užšokau ant 
josios kelių. Abiem rankom 
apkabinęs josios kaklą, bu
čiavau jos veidą. Su ašaro
mis maldavau, kad tik jinai 
nesiųstų manęs į mokyklą. 
Sakiau:

— Mamute, vakar dėdė 
ką tik padarė naujas klum
pes, tadgi ir aš labai no
riu su vaikais ant ledo pa
čiužinėti. Jau pora dienų,į

ir • skųsdavomės tėvams, 
kad mums dūminė mokykla 
nepakenčiama! Mūsų skun
das buvo greit išklausytas, 
nes visų mokinių tėvai susi
rinkę nutarė mokytis po 
viena savaitę iš eilės kiek
vieno mokinio namuose. 
Taip mums besimokant 
pradėjo atsilankyti į kaimą 
nepažįstami ubagai.

Vienas labai keistas uba
gas nustebino kaimiečius. 
Jis buvo dar jaunas, tiktai 
per keletą mėnesių barzdos 
nesiskutęs. Jis nuduodavo 
turįs skaudamą koją ir šlu
buodavo, bet kai jo niekas 
nematydavo, tuomet jis ei
davo kaip aitvaras. Jis už
ėjo ir į mūsų mokyklą, pasi
meldė kaip ir kiti ubagai.

(Bus daugiau)

Philadelphia, Pa.
ALDLDį 6-to Apskrities vei

kiančio komiteto susirinkimas

Buvo konstruktyvus susirinki
mas.

Komiteto atstovai.Čiužinėti, jau pora dienų,; Komiteto atstovai. pranešė, 
kai visos balos ir ežeras UŽ-I kad jau daug narių kuopose

ir sesuo, - 
ant suolo, 
ratelius ir 
pakulas iš 

pirštai

Tuomet Lietuvoje ruduo 
buvo šaltas, ilgas ir lietin
gas. Žieminio pasėlio rugių 
želmuo kaimo laukuose taip tu esi pepmažas žiemos lai- 
didelis ir tankiai sužėlęs, 

‘ kad net kurapkos galėjo pa
sislėpti. O kur arčiau miš
ko, arba kadagių krūmų, 
saulėleidyje, tai kiškiai 
(zuikiai) kaip avys sutukę 
ant želmenų ganėsi.

Ūkininkai rimtai susini - 
pino: vyrai, susirinkę pas 
kaimyną, kalbėjosi ir dali-

* nosi išreikštomis mintimis, 
kad perdidelis žiemkenčių 
javų rudenį užaugimas esąs 
kenksmingas sekamų metų 
derliui. . . Kai kurie saky
davo: ot, kad gerai pašaltų 
katrą naktį, tai nors gyvu
lius būtų galima išvaryti 
ant želmenų paganyti.

’ O dabar taip šlapia, ir 
klampu, kad ne koja ant 
dirvos užstoti negalima, nes ' 
nuklimptum. . . Pačiame 
kaime purvynas neperbren
damas. Važiuojant vežimu 
ratai pasinerdavo purvyne 
iki stebulių. O naktimis 

< tamsumas neapsakomas!
Vėlesniais vakarais negali
ma nė pas kaimyną nueiti.

Mano motina 
abi sėdėdamos 
suko kojomis 
traukė pirštais

, kuodeliu. Motinos 
suraižyti iki kraujo nuo ru
pių su spaliais pakulinių ; 
siūlu.

Ji sustojo verpusi ir at
silošusi atrėmė savo nuga
rą Į trandžių išgraužtą sie
ną, iš kurios byrėjo gels

vei miltai.
Motina, pavilgius! scilė

mis savo nykštį ir vynioda
ma baltos drobės skudurą, 
jaudinančiu balsų aimanuo
dama, kalbėjo į savo vy
riausią dukrą Juliją:

— Juliuk. Aš jau sena. 
Tadgi nebeturiu vilties su
laukti tų laikų, kuomet mo
terims nereikės verpti. Aus
ti audeklus, tai dar šiaip 
taip pakenčiama, bet jau 
tas nuobodus verpimas, kad 
jisai kuogreičiausia išnyk
tų nuo šios žemės pavir
šiaus! Taip man labai įky
rėjo. . . Girdėjau žmones 
kalbant, kad miestuose turi 
verpiamąsias mašinas, kur 
arčiau miesto gyvenanti 

r kaimiečiai atveža linus ir 
vilnas, ir tenai jiems su
verpia siūlus gerai ir pigiai.

Čia motina nutraukė sa
vo kalbą. Per keletą minu
čių jinai tylėjo, giliai užsi- 
mąsčiusi galvojo apie ko
kius tai svarbius reikalus. 
Retkarčiais, pridengusi del
nu akis, linksėjo galvą. Ū- 
mai jos veidas nušvito. Ji, 
pažvelgusi į mane, švelniu 
balsu prabilo:

— Sūneli, tu jau pabai
gei septynerius metus. Tad
gi dabar kaip tik tau pato
gus laikas eiti į mokyklą. 
Eik, vaikeli, gal tu nors! 
vienas iš visos šeimos pra- 
moksi tėvo gromatas iš A- 
merikos paskaityti. Mums 
labai yra sunku vis kitų 
prašyti, kad gromatas skai
tytų arba parašytų. Ir dar

* kai kada nelengva, ne pasė
ją gauti.. Nes iš dvidešim
ties keturių kaimo ūkinin
kų vos penki tegalė jo laiš-

šalo. Apsidengė kaip stiklu: 
visur žvilga. Kaimo vaikai 
kaip bitės zvimbia, čiužinė
ja, slidinėja, kad net ledas 
braška!

Viso kaimo galvijai ir a- 
vys, išvaryti laukuose, ga
nosi ant želmenų. Pagaliau

pasimokėjo duokles, 
nariu dar

varinedami su ; pirmai dienaikis, žaidžia, 
beržinėm paikom kiauliu-

Tačiau motina nenorėjo 
nė klausyti. . .

Jinai nekeitė savo suma-1 
nymo. Ji griežtai pareiškė:

— Aš tau sakiau, sūneli, 
eik mokytis, o jei ne, tai a- 
tiduosiu tave savo giminai
čiui kitame kaime už pie
menuką tarnauti. Ar mylė
si?. . .

Tą naktį pradėjo tirštai 
snigti didelėmis snaigėmis. 
Žmonės sakydavo: kaip bo
bų kąsniais.

Sekamą dieną ėjau klam
podamas per gilų sniegą į 
mokyklą. Priėjęs prie durų, 
padaužiau kojomis į slenks
tį ir, numovęs klumpaites, 
iškrėčiau sniegą. Įėjęs į vi
dų jau radau pamokas pra
sidėjusias. Sustojęs arti du
rų, nedrąsiai žiūrėjau įde-

bet yra 
nepasimokėjusių 

duokles, ir kuopų valdyboms 
yra sunku pasiekti tuos na
rius.

Apkalbėjus kuopų valdybų 
nusiskundimus, nutarėme, kad 
veikiantis komitetas per Lais
vę prašytų visus narius, kad 
jie pasimokėtų duokles iki 

liepos (July), 
pagal konstitucijos taisyklę; 
tuomi palengvindami kuopų 
valdyboms. Už tai kuopų val
dybos bus dėkingos .jums, 
draugai ir draugūs!

Visa tai padės Centro Ko
mitetui laiku išleisti 1956 m. 
knygą.

Nariai ir nuiręs, nepamirški
me pakalbinti naujų narių ir 
įrašyti į mūsų apšvietos orga
nizacija, t

Veikiantis Komitetas

Baltimore, Md
Motinų pagerbimui
išvažiavimas

Motina net susijaudinusi 
sušuko: “Ah, kaip sunku 
gyventi bemoksliams! Sve
timi, berašydami ir skaity- 

•V darni laiškus, sužino visas 
’ šeimos paslaptis. Aš tavęs,

mokiniai aplink sėdėjo.
Daraktorius prieidamas 

tai prie vieno, tai prie ki
to mokinio, su pirštu rodi- 
nėjo elementoriuje sudė
tingų raidžių prasmę.

Mokytojas, pamatęs ma
ne prie durų stovintį, atėjęs 
paėmė už rankos ir, einant 
prie stalo, užklausė: O, ko 
tu, vaike, nori mokytis? Ar 
nori būti kunigu, daktarų 
ar kuo kitu? . . . Ne, jam 
atsakiau. Aš tik noriu iš
mokti laiškus skaityti ir pa
rašyti. Man mano mama 
taip sakė.

Gerai, šypsodamasis at
sakė.

Iš to visi klausovai gar
džiai nusikvatojo.

Pasodinęs ant suolo, da
raktorius padavė man len
kišką elementorių ir pradė
jo aiškinti raidžių vardus 
nuo A B C. Iš pirmos die
nos pamėgau mokslą ir ge
rai sekėsi. Tiktai įkyrėjo 
dūminės trobos dūmai. Ka
da tik krosnį užkurdavo, 
tai mums karšti dūmai akis 
degindavo. Visi mokiniai 
per 2 savaites pareidavom 
namo su raudonomis akimis

Teko sužinoti, kad Baltinio- 
rėš Progresyvūs Moterys ren
gia motinų pagerbimui išva
žiavimą gegužės 13 d., drau
gų M. ir O. Kučinskų gražio
je ūkėje, Linthicum, Md. Pra
džia nuo pusdienio, įžangos 
nebus. Mūsų, moterys iš paty
rimo žino, kad alkio gamtos 
gražybėmis nenumalšinsi. To
dėl, kad svečiam nereikėtų 
rūpintis “ką valgysim ir ką 
gersim”, rengėjos turės paga
minusios labai skanius pietus, 
kuriuos pradės duoti nuo pir
mos valandos, kiekvienam kas 
tik pageidaus. Kaip paprastai 
tokiais atvejais būna, tai pie
tai susidės iš labai skanių, šil
tų valgių ir šaltų gėrimų. To
dėl kiekvienas pietautojas ga
lės palaikyti balansą spagai 
savo skonio reikalavimą. Tai 
tiek iš rengėjų pusės. O kas 
link gerbiamų svečių, tai ren
gėjos bus labai dėkingos, 
linksmos ir patenkintos anks
tyvu! ir skaitlingu svečių atsi
lankymu su linksma nuotaika, 
su nekalto kūdikio šypsena 
ant lūpų, kuri tryško klau
santis motinos čiuciavimo lop
šinės.

Kurie norėsite sužinoti apie 
i š va ž i a v i i n o sm u 1 k m e n as,
kreipkitės pas pranešėją atva
žiavę j parengimą.

Pranešėjas
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Budapeštas. — Vengrija 
mokės Jugoslavijai repa
racijas už nutrauktą pre
kybą. Kai Jugoslavijos 
partija tapo išmesta iš Ko- 
minformo, Vengrija neiš
pildė kai kurių iš anksčiau 
sudarytų kontraktų su Ju
goslavija.

St. Petersburg, Fla.
Vėl paaukavome $25.00 
“Laisvei”

Mes suprantame ne tik svar
bą ir reikalą išlaikyti savo 
gimtąją lietuvišką kalbą ir jos 
spausdintą žodį, bet taip pat 
ir darbininkiškos spaudos ne
pavaduojamą rolę šiuo aud
ringu laikotarpiu!

Visi žinome, kad be para
mos joks laikraštis šiandien 
neišsilaikytų. Ta spauda, ku
ri eina pavėjui, tai yra tar
nauja ne teisingumui, ne dar
bininkų gerovei, o mamonai, 
gauna nuo savo viešpačių vie
nokioje ar kitokioje formoje 
stambią paramą, riebiai ap
mokamus garsinimus etc. Kas 
kita su darbininkiška spauda, 
kuri, niekam nepataikauda
ma, atvirai tarnauja vien tei
singumui ir darbininkų reika
lams, teikdama jiems teisin
gas informacijas. Tokios spau
dos likimas, aišku, randasi 
mūsų susipratusių, apsišvietu
sių žmonių rankose. Niekas 
Laisvės nei Vilnies nenuma
rins, jeigu mes to niekam ne- 
daleisime. /

Šiuo laiku Laisvei būtinai 
reikalinga jos išlaikymui su
kelt $15,000 fondą. Todėl mū
sų apšvietos LLD 45 kuopa, 
balandžio 29 d., nutarė antru 
syl; šiam svarbiam tikslui vėl 
paaukoti $25.00. Vilnies šėri- 
ninkų suvažiavimui taip pat 
paaukojome $50.00.

Nemoku agituot, nemėgstu 
pamokslininkaut, 
tik primint

bet noriu 
kitur gyvenan

tiems savo idėjos draugams ir 
draugėms: nemiegokime sal
džiu miegu, ramiai sudėję 
rankas ant krūtinės, kad ne- 
pramiegotuime brangiausi tau
tos turtą — LIETUVIŠKĄ 
DARBININKIŠKĄ SPAUDĄ!

Perkrikštas

P.S. Gegužes 20 d. mūsų 
LLD kuopa turės narių ir jų 
draugų draugišką išvažiavimą 
ir gerus pietus prie gražaus, 
žinomo ežeyo. Nepamirškite.

Perk.

New Haven, Conn.
LDS penktoji apskritis rū

pinas, kad iš šios apylinkės 
kuodaugiausiai delegatų būtų 
pasiųsta i LDS Seimą apie vi
durį liepos mėnesio Worceste- 
ryje.

Bal 29 d. įvykusioje konfe
rencijoje šiame mieste kuopų 
atstovybė plačiai diskusavo ir 
kitus LDS' gerovės reikalus. Iš 
Apskrities noriai bus pridėta 
gražus atlyginimas vajinin- 
kams už naujų narių prirašy
mą. O kad sudarius fondą, 
apskritis su vietos kuopomis 
ruoš Tėvų Dienoje išsamų po
būvį atvirame ore Indian 
Grove gražiame darže. Ma
noma, kad kuopos dabar jau 
pradės susirūpinti būsimu 
valstijos plotme šauniu paren
gimu. Pradės skleisti šią ži
nią savo narių tarpe ir abel- 
nai ragins visus geros valios 
žmones suvažiuot pagerbimui 
tėvų.

Kadangi LDS Seimas įvyks 
gražiausiam parke ir pašonė-1 
j e Connecticut valstijos, tad 
penktosios apskrities kuopos, 
turėtų pasiųsti apie dvyliką 1 
delegatų. Jei kai kuriom kuo- I 
poni stok u otų finansų dėl pa-' 
siuntimo delegatų, tad aps
kritis mielai prisidės dalį lėšų ' 
delegatam padengti. Tokiu 
būdu; negali rastis kalbos, 
kad visos kuopos negalėtų tu
rėti atstovybes, būsimam Sei
me.

Abelnai, apskrities konfe
rencijoje vyravo geras ūpas 
delegatuose, nes kuopose susi
darė šiek tiek rezervo. Viso 
sykiu virš astuoni šimteliai 
dolerių. Apskrities turtas trys 
šimtai.
ta, nes dvi kuopos neatsiuntė 
delegatų, nei raportų. Kurios 
pranešė savo narių stovį, viso, 
beesama 321 narys, 
lėtą mirtis ištraukė 
tarpo.

New Ha ve n o LDS
nariai palinkę gražiai priimti 
konferencijų delegatus ir sve
čius. Taip buvo ir šį kartą. 
Iškelti geriausi pietūs, o da-

lyviai pasiėmė ganėtinai gra
žaus laiko ir ši£ip~yphtiškiefriš 
pokalbiams. Kiek nujausta, 
tuos skanėsius suruošė darbš
čiosios narės, kaip Rudmihie- 
nė, Žeimienė, prisidėjo ir Šu- 
kaitienė. Na, o J. Kuncas pa- 
gaspadoriavo ir konf. pa pirmi
ninkavo.

Visi dalyviai už malonų 
traktavimą datvg dirbusiems 
tarė malonų ačiū. Beje, turė
jome ir svečių, LDS CK. sek
retorių Joną Siurbą. Malonu 
buvo jj matyt konferencijoje

ir duodant išsamius praneši
mus apie abelną susivienijimo 
gerovę. Jei Seimas, apsvars
tęs, suras svarbą, gal nariams 
bus padidinta ligos pašalpa, 
šis pareiškimas iššaukė na
riuose malonų^ atgarsį.

Na, tai kitą metą ir vėl New 
Havene susirinkę svarstysime 
LDS reikalus. Kad nors bū
tume visi sveiki, gyvi iki to 
laiko. O, kaip yra malonu 
savo savišalpos organizacijos 
reikalus svarstyti!

Rinktas Koresp.

Rochester, N. Y

Gegužės-Mav 12

Čia įvyks pažmonys , kurį rengia moterys ir 
vynai. Pelnas skiriamas sukėlimui Laisvei 
$15,000 fondo. Bus Gedimino Svetainėje, 575 
Joseph Ave. Pradžia 6-tą valandą vakare.
Visus apšvietą, branginančius žmones maloniai 
kviečiame atsilankyti ir tuomi paremti dienraš
ti Laisvę. Atminkite, kaip svarbu yra turėti 
dienraštį, nes be jo daug dalykų mes nežino
tume.
T;k prašome nevalgyti vakarienės namie, nes 
mes pagaminsime skanią vakarienę, būsite visi 
patenkinti. Tai neužmirškite: šeštadienį, gegu
žės 12 d., 6-tą vai. vakare, būkite Gedemino 
Svetainėje.

RengėjaiNariu gal Ir nenusto-

nors ke
is mūsų

kuopos

Charles, Ardella Yutis
(Vitkauskas)—Savininkė

TTR17RTV TTVIM 1401 So. 49th Ct. ir LlnEli 1 I LlA!fN.; 14th Cicjero, III.

Kadangi gimiau ir augau rytinėse valstijose, 
tai ir turiu daugeli pažįstamų bei draugų kaip 
tai: Boston, Lawrence, Lowell, Brockton, Na
shua, Hudson, N. H., Worcester, Hartford, 
Conn., ir Brooklyn, N. Y.

Kadangi gavau barti nuo kelių, kad neprane
šiau kur užlaikome savo biznio vietą, tad kurie 
atvyksite į Westus—Chicagą, nepamirškite mū
sų garsaus miesto Ciceros ir mūsų įstaigos.

Ardella Yutis

Lawrence Mass

BANKETAS

Lawrencieciai rengia pirmą šiuom sezonu puikų 
banketą, kuris įvyks sekmadienį

Gegužės 27 May
Maple Parke, 2-rą Valandą Popiet

Kviečiame visos apylinkės visuomenę atsilan
kyti. Bus labai geri valgiai ir tyrame pavasa
rio ore linksmai praleisite laiką. Kadangi pir
mas šiuom sezonu parengimas Maple Parke, tai 
ypačf svarbu jame dalyvauti.

Rengėjai

H

r h.-jž wijrfii ihwn iMR

širdingai kviečiame atsilankyti.

__________ £_____________

S '•r ■ r

Dienraščio Laisvės Paramai

Prašome turėti mintyje datas ir išanksto 
tis juose dalyvauti. Tai puikiausi vasaros 

pasilinksminimai.

Baltimore, Md.

Birželio 10 June

reng- 
metu

Slovak National Home Park
6526 Holabird Avenue

šauni Dainų Programa

Brockton-Montello, Mass.

Liepos 1 July
Liet. Taut. Namo Parke
Tai visos Bostono Apylinkes Piknikas

Brooklyno Apylinkė

Liepos 1 July
National Home & Park

65-13 38th Ave. . Woodside, L.
Laisvės Metinis Piknikas

Prašome kolonijų veikėjų pranešti kur daugiau 
yra rengiama piknikų ar kitokių pramogų Lai

svės paramai, norime paskelbti šioje vietoje.

Ltnm



Taupomojoje kasoje Į

neseniai jis buvo
Nenutraukda m a s

Neseniai aš pabuvojau vie
noje iš Maskovs miesto Kali
nino rajono taupomųjų kasų.

Rajone yra tokios stambios 
gamyklos, kaip “Kompressor,” 
“Frezer,” “Prožektornyj” ir 
kitos, šios taupomosios kasos 
indėlininkų tarpe yra šimtai 
darbininkų ir tarnautojų.

Kasa vykdo dešimtis įvai
rių operacijų. Ji priima ir iš
duoda indėlius, realizuoja lai
mėjimui, parduoda ir perka 
paskolų obligacijas ir tt.

Taupomojoje kasoje aš susi
pažinau su jaunu technologu 
Aleksandru Salnikovu.

—Jau ne pirmi metai aš esu 
kasos indėlininkas, — sako 
jis. — Tai labai patikimas ir 
naudingas dalykas — kasa 
moka per metus du- procentus 
indėlio sumos. Mano knygelė
je susirinko didoka suma — 
dvidešimt tūkstančių rublių. 
Aš nutariau nusipirkti auto
mobilį “Pobieda.”

Salnikovas papasakojo, kad 
dar visai 
šaltkalvis.
darbo, jis baigė vakarinį tech
nikumą 
-diplomą 
dirba braižytoja.
nos savo algos jie atideda į 
taupomąją knygelę keturis ar 
penkis šimtus rublių.

—Be to, man dažnai seka
si, — nusišypsojo Salnikovas. 
—Per keletą pastarųjų metų 
aš išlošiau pagal valstybines 
paskolas keli s tūkstančius 
rublių.

Taupomosios kasos darbuo
tojams visada yra daug dar
bo. Vieni lankytojai prašo 
pervesti savo santaupas gimi
nių vardu, kiti — pervesti pi
nigus į banką už butą ir už 
naudojimąsi radiju bei tele
fonu sumokėti, treti nori už
daryti sąskaitą, nes . persi
krausto į naują butą kitame 
rajone, ir tt.

O štai į kasos patalpą įei
na dar vienas indėlininkas, 
nori padėti pinigus tam ti-į 
kram laikui, kad turėtų tris j 
procentus metinių. Beje 
dėlininkas gali nuimti

ir gavo technologo
Salnikovo žmona

Iš kiekvie-

Žinios iš
Mylimam poetui atminti

UKMERGĖ.—Rajono darbo 
žmonės plačiai pažymi Įžy
maus lietuvių proletarinės po
ezijos pradininko J. Janonio 
gimimo 60-ąsias metines.

Miesto bibliotekoje sureng
ta didelė J. Janonio kūrinių 
paroda, čia eksponuojami po
eto eilėraščių rinkiniai, 
straipsniai apie jį.

Paroda, vaizduojanti J. Ja
nonio revoliucinę ir literatū
rinę veiklą, taip pat suorga
nizuota Vidiškių miestelio 
klube - skaitykloje. Šiandien 
čia įvyko paskaita “Lietuvių 
proletarinis poetas—J. Jano
nis”, kurią skaitė Vidiškių 

• septynmetės mokyklos moky
toja E. Aukštolytė.

Pasikalbėjimai ir paskaitos 
apie poetą - revoliucionierių 
J. Janonį rengiami daugelyje 
rajono įmonių ir kolūkių.

Koresp.

Ten, kur Janonis mokėsi
BIRžAl. — Rajono darbo 

žmonės šventai gerbia savo 
įžymaus tėvynainio — poeto- 
reVoliucionieriaus Juliaus Ja
nonio atminimą. Čia Beržinių 
kaime Janonis gimė, Biržuose 
jis mokėsi, čia pradėjo savo 
pirmuosius literatūrinius ban
dymus.

Poeto gimtinėje sukurta jo 
vardu pavadinta žemės ūkio 
artelė. Įžymaus poeto 60-ųjų 
gimimo metinių išvakarėse 
vietos pradinės mokyklos mo
kytojai surengė su kolūkie
čiais eilę pasikalbėjimų apie 
J. Janonį. Klubuose - skaity
klose surengtos jo raštų pa
rodėlės.

Daug žmonių šiomis dieno-

*4 pusi. L&IstS (Liberty). Antrad., Gegužes (May) 8, 1956

Yra ir
Labai 

išlošia

pinigus nuo sąskaitos ir anks
čiau. Bet tada jam bus mo
kama du procentai.
kitokiu rūšių indėliu 
paplito, pavyzdžiui,
mieji indėliai. Pajamos pa
gal juos išmokamos laimėjimų 
pavidalu, rengiant du kartus 
per metus tiražus.

Taupomosios kasos laiko pa
slaptyje visas žinias apie kli
entus ir jų indėlius. Jos iš
duoda pinigus 
pirmu jų 
kyti pinigus 
soje gali visi 
tiek suaugę, 
mečiai. Be 
indėlininkais 
mosiose kasose 
vienoje kasoje

Indėlinin kas 
paskirti savo 
tiesioginiams 
bet ir bet kuriam žmogui ar 
organizacijai. Tęstame n t a s 
a p i f or m i n a m as taupomo j o j“ e
kasoje.

Pagal indėlius Į einamąsias 
sąskaitas taupomoji kasa iš
duoda indėlininkams ne tau
pomąją knygelę, o Čekinę ir 
atsiskaitomąją. Pagal čekį, 
kurį išrašys indėlininkas, ka
sa išduoda pinigus tam asme
niui, kuri jis nurodys.

Į taupomąją kasą galima 
pervesti atlyginimą už išradi
mą, autorinį honorarą už 
mokslo ar literatūros veikalą, 
darbo užmokestį ir tt. Indė
lininkai plačiai naudojasi 
akredityvais — vardiniais do
kumentais, pagal kuriuos Įne
šus pinigus i vieno miesto 
ar rajono taupomąją kasą, ga
lima gauti juos bet kurio ki
to šalies punkto taupomojoje 
kasoje. Už visas šias paslau
gas kasos neima iš savo indė
lininkų jokio atlyginimo.

Kasmet auga indėlininkų 
skaičius, didėja taupomų jų 
kasų skaičius. Dabar Tarybų 
Sąjungoje jų yra daugiau 
kaip 45 tūkstančiai. Vien 

j. 11955 metais gyventojų indė
liai taupomosiose kasose pa- 

7'didėjo daugiau kaip 5 mili- 
I jardais rublių.m- 1

savo i V. Malkovas

jų indėlius.
indėlininkams 

pareikalavimu. Lai
tą upom ojoje ka- 
TSRS piliečiai— 
tiek ii* nepilna- 

to, jie gali būti 
keliose taupo- 

arba turėti

gali testamentu 
pinigus ne tik 
paveldėtojams,

Lietuvos
mis lanko Biržų kraštotyros 
muziejų, čia įrengtas stendas, 
kuriame eksponuojamos poeto 
ir jo šeimos nuotraukos.

Balandžio 5 d. pirmojoje 
vidurinėje mokykloje Įvyko 
minėjimas, skirtas poeto - re
voliucionieriaus gimimo 60-o- 
sioms metinėms pažymėti. Se
kantį sekmadienį Įvyko rajo
no jaunųjų literatų vakaras, 
kuriame .buvo skaitomi poeto 
kūriniai. Koresp.

su
Poeto kūrinių paroda

PANEVĖŽYS. — Ryšium 
lietuvių proletarinės poezijos 
pradininko J. Janonio gimimo 
60-osioms metinėmis miesto ir 
rajono mokyklose, biblioteko
se, klubuose - skaityklose or
ganizuojami pasikalbėjimai ir 
paskaitos, skirtos poeto - re
voliucionieriaus atminimui. 
Panevėžio pirmojoje darbo 
jaunimo vidurinėje mokyklo-' 
je, Naujamiesčio vidurinėje,
Uliūnų septynmetėje ir kitose 
mokyklose Įvyko minėjimai,
skirti J. Janonio sukakčiai pa
minėti.

Poeto kūrinių • paroda su
rengta rajoninėje biblioteko
je. Bibliotekos darbuotojai 
Kujelavičienė, Markevičiūtė ir 
Aširbergaitė surengė su skai
tytojais eilę pasikalbėjimų 
apie poeto gyvenimą ir kūry
bą. E.

Providence, R. I. — Ka
dangi sulaukęs 60 metų 
amžiaus generolas turi pa
sitraukti atsargon, tai gen. 
Bruce Johnson atsisakęs 
savo aukšto laipsnio paliko 
kariuomenėje kaip eilinis 
kareivis.

NPHYorkK/^zWZIriltit NEW YORK
Į HELP WANTED—FEMALE f

Jaunuolių nusikaltimai 
pakilo į metus 10 nuoš.

Policijos komisijonierius S. 
P. Kennedy turi nemalonią ži
nią newyorkieciams. Jis sako, 
kad per 1955 metus kriminali
niai nusikaltimai, kuriuos at
liko jaunuoliai, pakilo net ant 
dešimties nuošimčių. Jis sakė?

“Jaunuoliai viens kitą žudo, 
sužeidžia viens kitą, atlieka 
apiplėšimus, išniekinimus..

Štai jo nelinksmoj'i statisti-

Nužudymų jaunuolių tarpe 
1954-ais metais buvo 6, o 
1955 9, išniekinimu 1954 bu
vo 63, o 1955 81, apiplėšimų 
1954 buvo 505, o 1955 51 
taip toliau, 
suėmimų 1954-ais metais 
vo 6,012, o 1955 6,578.

Iš viso jaunuolių
bu-

pri-
Kolisetimas be daktaro

Pasirodo, kad Koliseumo 
statytojai pamiršo daug ką, 
ne vien parkinimo aikštę, štai, 
pavyzdžiui, aną dieną vienas 
parodų lankytojas sukniubo 
Koliseume nuo širdies atakos. 
Bet pasirodė, kad visame pa
state nesiranda nei pirmosios 
pagalbos kambarys, nei slau
gė, jau nekalbant apie dakta
rą. O paprastai tokiose dide
lėse vietose randasi daktaras.

Prisiėjo skubinti daktarą iš 
lauko. Tas, beje, pasirodė 
esąs toks savanaudis, kad at-, 
sisakė traktuoti ligonį, iki jam 
buvo užtikrinta, kad bus at
lyginta. Ligonio kišenėje ras
ta $8, tai tas atiduota dakta
rui.

PROŽEKTORIAI VEIKIA
Virš Empire' State dangorė- 

žio vakarais jau1 veikia keturį 
galingi prožektoriai, kurie 
kartu turi 2,000,000,000 žva
kių šviesos. Juos galima ma
tyti iš 95 mylių) tolio, o iš 
oro jie matomi 300 atstume.

Jų įtaisymas kainavo $250,- 
000. Tikslas: “simbolizuoti 
šviesą ir laisvę mūsų moder
niškoje epochoje .. ..”

ATMETĖ PASISKUNDIMĄ

Teisėjas Postel atmetė Dr 
Lovinstono skundą prieš 
Banks for Savings. Gydytojas 
skundėsi, kad banko laikro
dis kiekvieną valandą per 
daug garsiai muša saiką li
ne d u oda jam ir jo klientams 
ramybės. Teisėjas sako, kad 
tie laikrodžio dūžiai yra labai 
graži muzika, kurios malonu 
klausytis. Bankas randasi ant 
kampo Third Ave. ir 72nd St., 
Manhattane.

MOTERIŠKĖS GIMINĖS 
REIKALAUJA $1,000,000

Bellevue ligoninė patraukta 
teisman. Iš jos reikalaujama 
viso milijono dolerių. Ją skun
džia giminės Mrs. Rivera, ku
ri ligoninėje pasikorė vasario 
1 d. Jos giminės sako, kad 

privertė 
Ji ten 

pa-

ligoninėje sąlygos
moteriškę pasikarti.
buvo patekus kaipo nervų
krikimo ligonė.

MOTERIŠKĖ SUŽEIDĖ POLI- 
CISTĄ IR PASPRUKO

New Yorke Henry Hudson 
Parkway tūla moteriškė leido 
automobilį 65 mylias per va
landą. Policistas bandė ją 
pasivyti ir nubausti, bet tapo 
partrenktas ir smarkiai su
žeistas. Moteriškė gi paspru
ko nesugauta.

Jei Tamsta dar neprenu- 
meruojt dienraštį Laisvę, ta< 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iŠ viso pa 
šaulio.

REAL ESTATE
PARSIDUODA NETIKĖTINAI

Roominghouse, 25 rūmai, pilnai 
jrengta, didelis valgymui rūmas, 7 
šaldytuvai ir kiti Įrengimai. Fire 
escapes, 2 akrai, nuėjimas į gražų 
ežerą ir krautuvių centrą. $6,800— 
ant išmokėjimo.

Scheidell, Jeffersonville, N. Y.

Republic streikieriai 
nepriėmė menkų kom
panijos nusileidimų

Praeitą savaitę Long Islan
do Republic aviacijos fabriko 
darbininkai, kurie streikuoja 
jau 11-ą savaitę, atmetė kom
panijos pasiūlymus. Kompa
nija padarė kai kuriuos nusi
leidimus, bet atsisakė paten
kinti vyriausius streikierių rei
kalavimus: užtikrinti atleidi
mo kompensaciją, taipgi ga
rantuoti, kad aktyvieji strei
ko vadai nebus išmesti iš dar
bo.

Streikieriai mitingavo 
wittowno arenoje. 3,734 
sisakė už streiko tęsimą 
pilnesniu laimėjimo. Tik
233 pasisakė už tai, kad kom
panijos pasiūlymai būtų 
imti.

D e i • ė j' i m o s i k o m i te t a s 
no darbininkus balsuoti 
siūlymų atmetimą.

’suojant mitinge 
imas lapelis, 
Į sakė:
! “Nepriimk 2 centų laimėji- 
| mo po 10 savaičių kančių... 
I Ne už tokį mažą laimėjimą 
mes kovojome . . .”

Unija reikalavo 19 centų al
gos pakėlimo valandai.

Kaip yra žinoma, Republic 
streiko pradžioje prie fabriko 
įvyko rimti susirėmimai, kai 
policija bandė išsklaidyti ma
sinius pikietus.

New Yorko CIO 
AFL unijos dabar 
paramą Republic 
riams. Jiems reikia 
finansinės paramos.

Le- 
pa-

1,~

vagi
li ž 

Prieš bal- 
buvo dalina-

kuris tarp kitko

taryba ir 
sustiprins

streikie- 
m a’i st o h

DIENRAŠČIO JUBILIEJUS
Praeitą savaitę darbininkiš

kas žydų dienraštis “Morgen- 
Freiheit” (“Ryto Laisvė”) mi
nėjo savo 34 metines jubilieji
niu koncertu Carnegie salėje. 
Koncerte dalyvavo žydų dar
bininkų choras ir solistai. 
Pildytos šostakovičiaus har
monizuotos liaudies melodijos.

Vyriausias kalbėtojas, to 
laikraščio redaktorius P. No
vi kas, kalbėjo apie paskuti
nius įvykius Tarybų Sąjungo
je ir nurodė, kad žydų darbo 
masės visame pasaulyje jau1- 
čia didelį draugiškumą Tary
bų Sąjungai, nežiūrint fakto, 
kad ten po Berijos policiniu 
režimu buvo antisemitinių 
cijų.

ak-

Pranešimas
ROCHESTER, N. Y.

Gedemino Draugystės metinis 
piknikas įvyks šeštadienį, gegužės 
(May) 19 d., savoje svetainėje, 575 
Joseph Avė.

Visi Rochostcrio lietuviai, prašo
mi dalyvauti. Įžanga nenariams 
nemokama. Nariai, bus ar nebus 
piknike, įžangą turės užsimokėti.

Bus gera muzika, skanūs valgiai, 
šalti ir karšti gėrimai. Taigi visi 
lietuviai yra maloniai prašomi būti 
piknike. Rengėjai. (87-90)

MR. PEPPE
Sugestuoju

THE CONTINENTAL
MASSAGE SALON

Numetimui svario; posigrožinl- 
mas ir sveikatos pagerinimas. Dėl 
pasitarimų telefonuokite: LE. 5- 
7780.

115 E. 78th St.,
Tarpe Lexington ir Park

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

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

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

Iš didmiesčio spaudos
Kelios savaitės atgal 

“Times” bendradarbis Sulz- 
bergeris (rodos, kad laikračio 
leidėjo savininko sūnus) savo 
pranešimuose iš Europos siūlė, 
kad Amerika bandytų “drą
sinti titoizmą Lenkijoje, Če
koslovakijoje, Vengrijoje, Ru
munijoje, Bulgarijoje” Esą, 
geriau turėti komunistines bet 
ne visuomet su Maskva bend
radarbiaujančias valdžias 
Liaudies demokratijose, negu 
dabartines.

Dabar “Timese” tilpo ištisa 
virtinė laiškų nuo visokių re
akcinių pabėgėlių Amerikoje, 
—Vengrijos Bela Vargos, Ru
munijos buvusio atstovo, ir 
keliu kitu. Jie visi vienu bal
su sako: siūlymas negeras. 
Mat, jų, akyse komunizmas tai 
komunizmas — maskvietiškas 
ar belgradiškas. Ko jie nori, 
tai atgauti savo prarastus 
dvarus ii’ fabrikėlius. O to jie 
negali tikėtis nei po Tito rū
šies režimais.

“Daily Worker’yje” vienas 
darbininkas iš Philadelphijos, 
kuris buvo atvykęs dalyvauti 
Pirmosios Gegužės mitinge 
Union Skvere, rašo, kad tas 
mitingas jam. nepatiko iš vie
no taško: susirinkusieji daly
viai perdaug tarpusavyje kal
bėjosi, nepaisė kalbėtojų.

Visai panašią nuomonę šia
me laikraštyje kelios dienos 
anksčiau išreiškė “Krisluose”. 
Philadelphijos darbininkas iš- 
sireiškia, kad “žmonės į mi
tingą atėjo, bet jame nedaly
vavo”.

“Herald Tribune” bendra
darbis Stewart Alsop, kuris 
dabar keliauja po šią šalį 
“klausydamasis žmonių pul
so”, sako, kad Eisenhoweris 
lieka populiarus “kaip stojas 
už taiką”, bet jis nepopulia
rus dėl jo ekonominių žings
nių. Alsopas pripažįsta, kad 
dauguma Amerikos žmonių 
jaučiasi esą šiek tiek bloges
nėje ekonominėje padėtyje 
šiais metais, negu buvo praei
tais, ir bendrai daugelį žmo
nių slegia kaip ir netikrumas 
ateitimi, rytojaus baimė.

ŠALČIAUSIAS BALANDIS
is. Y. Weather Bureau pra

neša, kad šiemet balandis mė
nuo šioje apylinkėje buvo šal
čiausias, bėgiu paskutinių try
likos metų. Vidutinė tempe
ratūra buvo 48.1 laipsnio, ar
ba 1.7 laipsnio žemiau norma- 
liškos šio mėnesio temperatū
ros.

4H444++++++++++++4+44**

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

Is viso pasaulio
Deli. — Kelios dienos at

gal Nepale paplito gandai, 
kad Tibete įvyko sukilimas 
prieš komunistus. Dabar 
jau sužinota, kad tai buvo 
ne sukilimas, o susirėmi
mas tarp Rytinio Tibeto 
banditų gaujos ir policijos. 
Tibete kai kuriose srityse 
dar tebeveikia būriai ban
ditų, kurie egzistuoja jau 
šimtmečiai. Tos gaujos gy
vena iš keleivių užpuolimų 
ir apiplėšimų. Liaudiškoji 
Tibeto valdžia stengiasi 
baigtiztų gaujų egzistavi
mą, v

Washingtonas. — Ameri
kos aviacijos ekspertai sa
ko, kad Sovietai turi apie 
100 didelių jet-orlaivių, tuo 
tarpu, kai mes turime tik 
apie 80.

Tayloris Norvegijoje
Oslo. — čia atvyko gen. 

M. D. Taylor, Amerikos 
armijos generalinio štabo 
viršininkas. Jis čia atvyko 
iš Franco Ispanijos.

Berlynas. — Tūkstančiai 
žmonių kasdieną dar atei
na pamatyti tą šnipinėji
mo tunelį po žeme, kurį 
iškasė amerikiečiai, kad 
klausyti tarybinių telefo
ninių pasikalbėjimų.

Rangoonas. — Burmoje 
jau randasi žymiai dau
giau techniškų patarėjų 
iš komunistinių kraštų, 
negu iš Amerikos. Tie 
technikai yra rusai, lenkai, 
Čekai, vokiečiai.

Alžyras. — Alžyriečiai 
partizanai, sako francū- 
zai, pradėjo atakuoti fran- 
cūzų plantacijas Vakarų 
Alžyre. Jie jau nukovė 20 
francūzų vienos dienos ata
kose.

MASINIS IŠVAŽIAVIMAS
Trečiadienį įvairiais laivais 

iš New Yorko uosto išplaukė 
Europon 4,897 amerikiečiai. 
Tai vis turistai, kurie turi pi
nigų ir progų po svietą pava
žinėti. Dauguma jų išplaukė 
Anglijon, paskui seka Italija, 
o trečioje vietoje randasi 
Francūzija.

BUSINESS OPPORTUNITIES

PARDAVIMUI. Ideališkas ofisas ar
ba krautuvei patalpa 20x100 pėdų. 
Dideli krautuvės langai. Puikiausias 
pirkinys.
41 W. 85th St. Te]. WI. 7-6240

(82-89)
7

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

806 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

NAMU DARBININKE, jauna. Nėra 
valgių gaminimo. Guolis vieloję, Air 
cond. rūmas su TV. Vasara už
miestyje. Yra kiti darbininkai.

Tel. LI. 4-5(142
(87-90)

SLAUGES—RN JR LP

Manhattan slaugių Įstaigai.
5 dienos. Linksma apylinkė, 

Gera alga, pridedant valgj.
Tel. UN. 4-7017

Šaukite nuo 8 A. M. iki 8 P. M.
(87-93)

NAMU DARBININK— VIRĖJA

Su vėliausiais paliudijimais.
Visi Įrengimai 

atskiras kambarys, 
maudynė. Gera alga.

Tel. MA. 7-5794
(86-89)

Pardavėja. Kepykloje, su patyrimu. 
Pilnam ar daliai laiko. $1.25 į vai. 
Gali būti ir nuolatinis darbas tin
kamai moteriškei.

JAY DEE BAKERY
116-84 Queens Blvd., Forest Hills 

BO. 8-9119
(84-90)

NAMV DARBININKE
Guolis vietoje, $45. Air conditioned 

ranch, visi Įrengimai, atskiras kam
barys, maudynė, TV. Mylinti vaikus. 
Su vėliausiais paliudijimais.

Tel. EDgcwood 4-5088
(88-91)

VIRĖJA—-NAMU DARBININKE
Guolis vietoje, jauna, 2 suaugę. 

Yra kiti darbininkai. Išvykstame į 
California End of Valley. Tinkamą 
asmenį pasiimsime su savim, šauki
te po 10 A. M. FL 8-8071

(88-91)

NAMŲ DARBININKE
Guolis vietoje, 

ir maudynė, $38 
proga pastoviam 
so namuose.

Saukite 1-2 :30 arba 7-9
Tel. RO. 6-4858

atskiras kambarys 
pradžiai. Stebėtina 
darbui draugiškue-

Women—Opportunity
AT Home 

boarding-house for Jewish 
from 6 days to 12 years 

Urgently needed in limo of

Shelter 
children 
of age. 
family emergency. (

$172 a month for two children 
$85 or $87 a month for one child.

Medical care and clothing provided. 
Children leave after staying up to 

90 days.
Home will then serve other needing 

shelter care.
Call TEMPLETON 8-1500 

Weekdays ask for Mrs. BLACK

VIRĖJA—NAMŲ DARBININKE

Taipgi Butler-chauffeur su paliu
dijimais. Vedusių poros arba paskiri 
individualai. Guolik kitur.

Tel. GR. 8-1822
Nešaukite Sekmadieniais

(88-91)

Namų Darbininkė. Turi būti Švari
Visi įtaisymai. Nėra 
dienos. Gera alga.
gliškai. AT. 9-4112.

virimo. 5U
Kalbanti an-

(89-92

Tarnaitė. Guolis nuosavam kamba-4 
ryj, namai priemiesty. Biskį virti, 
visi Įtaisymai. Puiki proga nuola
tiniam darbui draugiškuose namuo
se. Paprastom dienom 9-6 v. v.
MU. 4-3247. Sekmadieni PE. 8-1551.

HELP WANTED-MALE

PINSETTERS, PATYRĖ
Kisena Bowling
Yra Samdomi

160-04 46th Ave., Flushing
Tel. FL. 9-9484

Wood-finisher, patyręs. Pritaikyti 
spalvas Įstaigai, kuri išdirba krau
tuvėms jrankius. Unijistas.
JAFF BROS. WOODWORK, INC. 

41-48 87th St., L. I. C.
ST. 4-1477

(84-90)

Tool ir Die Makers. 1-mos k)., su 
patyrimu. Nuolatinis darbas: ge
ra alga, apdrauda ir ligoje prižiūrė
jimas. 41 Varick Avė., B’klyn.

HY. 7-5000.
(83-89j[

Jewelry Rougers, A-l. Felt & Lap
ping. Taipgi mokinys, su mažu pa
tyrimu. Gera alga.

LAURO BROS.
62 W. 47th St. JU. 6-8954

(89-95)

LANGU VALYTOJAI
Patyrę. Alga pradžiai $85.00 '

CITY WIDE *

135-12 38th Ave. FL. 3-1541 >

(89-95).

f




