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METAI 47-ti

KRISLAI
Direktorių posėdis.
Suvažiavimas.
Nėra parkų piknikams!
12,000 knygų.

Rašo R. Mizara

Prieš keletą dienų Įvyko 
Laisvės b-vės direktorių tary
bos posėdis.

Kaip kituose, taip 
posėdy direktoriai 
laikraščio leidinio 
kuriu visuomet esti 
ipak

Čia buvo svarstytas ir bu
simasis bendrovės akcininkų 
suvažiavimas sausio 27 dieną.

* Rūpintasi 
parengimais, 
dienraščiui 
ra mos, 
gurno.

ir šiame

reikalus, 
užtenka-

ir busimaisiais 
kurie suteikia 

medžiaginės pa- 
o dalyviams — sma-

Iškilus klausimui dėl pikni
kų, administratorius Pr. Buk- 
i.ys pranešė nelinksmą nau
jieną: negalėsim šiemet reng-

• ti pikniką tame parke, 
per eilę metų ruošėme, 
kas parduotas, jokių pik 
ten šiemet nebus!

Parko savininkai čekai 
ko, kad jiems parkas 
nuostolius, nebegali jo

k u r 
Par-

sa- 
neša

Vadinasi, didžiajame New 
Yorke jau . nebeliko pikni
kams nė vieno parko!

* Rodosi, 
būdavo 
parkų. Ję> 
ko vienas 
bet tai ne

ta-ip neseniai čia 
didelių piknikafris 
kai kur dar pasili- 
kitas užkampėlis, 

mums.

Ką daryti?
Nejaugi mūsų laikraštis 

negalės sekamą 'vasarą New 
Yorke ar kur nors netoli jo 
suruošti nors vieną didelį 
pikniką ? 
r Gal kaip 
New Jersey 
galima gauti

Direktoriai
rūpintis, jie taipgi įpareigojo 
Pr. Buknį ieškoti kokios nors 
išeities.

nors kur nors 
valstijoje būtų 
piknikui vietą?

pasiryžo tuo

Mūsų akcininkų (šėrinin- 
kų) metinis suvažiavimas ne
toli, bet sveikinimų jam atei
na maža.

Prašom e laisviečius rū
pintis. Prašome Literatūros 
Draugijos kuopas tuo rūpin- 
tih: pasveikinti suvažiavimą, 
o prie sveikinimo pridėti 
vąnų dięnraščiui tvirtinti.

do

bus

bus

Suvažiavimas, atrodo, 
gyvas.

Kaip skaitytojai jau 
jfra.dtebėję, dienraščio skiltyse
iškilo diskusijos dėl laikrašty 
telpančių žinių, dėl jų turi
nio, etc.
1 Netenka nė sakyti,'jog vi
sa tai iškils ir pačiame suva
žiavime : šėrininkai tars savo 
žodį.

Kiekviename mūsų suva
žiavime kyla gyvų diskusijų 
dėl laikraščio turinio. Jos es
ti įdomios ir pamokinančios.

Vilniaus “Tiesoje” skaitau: 
“V i 1 n iaus Valstybinio V.

Kapsuko vardo * universiteto 
mokslinė biblioteka gavo 

gruntinį iš Leningrado. Jame 
-jr- apie 3, tūkstančiai knygų, 
anksčiau dingusių iš Vilniaus 
universiteto bibliotekos.

“1832 metais, uždarius 
Vilniaus universitetą, dalis jo 
bibliotekos knygų buvo per
duotos dvasinei akademijai, 
kuri vėliau buvo perkelta į

A. EDENO PASITRAUKIMAS-SMOGIS IMPERIALIZMUI
<3

Kovos tarp Adeno ii' Jemeno dar

Jemenas. — Jemeno val
džia paskelbė, kad bus pri
versta šaukti savanorius, 
kad gintis prieš britų kon
troliuojamus adeniečius. A- 
denas yra britų ’’protekto
ratas”. Nors dauguma ade- 
niečių stoja prieš britų 
“globą”, britams • pasisekė 
sumobilizuoti labiausiai at
silikusia^ klajokliškas Ade
no gentis ir jas naudoti 
prieš Jemeną.

Britų aviacija, RAF, vėl 
bombardavo Jemeno mies
telius. Britai naudoja net 
reaktyvinius (jet) bombo
nešius. Jemenas beveik 
neturi aviacijos ir nepajė
gia prieš britus gintis.

Iš Egipto ateina žinios, 
kad Egipte, Sirijoje, Liba
ne ir Jordane savanoriai 
rengiasi vykti Jemenan, 
kad kautis prieš britus.

Rezignacija paseka Suezo j 
avantiūros nepasisekimo; 
darbiečiai prašo rinkimu

i

Šmeižtai prieš 
grįžusį unijos 
veikėją Potash

New Yorkas. —Komunis
tų partija per savo civilinių 
teisių komiteto pirminin
ką Gersoną išreiškė protes
tą prieš šmeižtus, kurie 
tilpo spaudoje apie Pota- 
shą. Kaip žinia, Potashas, 
buvęs kailiasiuvių vadas ir 
komunistas, sugrįžo iš už
sienio be valdžios leidimo. 
Jis grįžo, kad pasimatyti 
su savo šeimyna ir planavo 
sekančią dieną pasi- 

. duoti teismui, bet buvo at
pažintas ir sulaikytas prieš 
tai.

Vietinis “Herald-Tri-, 
hune” atspausdino teigimą, 
kad Potashas yra “pasau
linis kurieras”, pasiuntinys, 
kuris neva vežęs “slaptas 
instrukcijas”.

Gersonas sako, kad už
pakalyje tų šmeižtų stovi 
FBI, Federalinis tyrinėji
mo biuras, kuris, kaip ma
tyti, stengiasi tokį šmeižtą 
fabrikuoti.

Maskva. — Rytų Vokie
tijos ir Kinijos delegacijos, 
kurios čia vedė pasitari
mus, išleido komunikatą. 
Komunikatas sako, kad so
cialistinio pasaulio vieny
bė dabar stovi virš visko.

Varšuva. — Atsistatydi
no žemės ūkio reikalu mi
nistras Natoni Kuligows- 
ki ir nauju Leųkijos žemės 
ūkio ministru tapo Ochabas, 
buvęs PPR generalinis se
kretorius.

Peterburgą. T o perkrausty- 
mo metu buvo išvežtas žymus 
skaičius "bibliotekos \knygų. 
TSRS Mokslų akademijos Le
ningrado bibliotekoje išliko 
apie 12 tūkstančių egzem
pliorių knygų, kurios po 120 
metų vėl grįžta į savo vietą 
uų-iversiteto bibliotekoje.

“Pirmojoje grąžintų knygų 
siuntoje 
Didro, 
leidimai, 
gyviems 
atžvilgiui 
Vilniaus
rių Počobuto, Sniadeckio, A- 
čopovskio veikalų pirmoji lai
da”, •r

yra Voltero, Swifto, 
Dalambero kūrinių 
išėję dar autoriams 
esant. Bibliografiniu 
taip pat įdomi yra 
universiteto profeso-

Azijos-Afrikos

Jungtinės Tautos. — Azi
jos-Afrikos kraštai Jungti
nėse Tautose susitarė rei
kalauti iš Jungt. Tautų se
kretoriato, kad būtų daro
mas didesnis spaudimas ant 
izraeliečių, priverčiant juos 
pasitraukti iš visos Sina
jaus dykumos ir Gazos sri
ties.

Minimi kraštai sudarė 
specialų komitetą tam rei
kalui. J jį įeina Jordanas, 
Indnezija, Indija, Pakista
nas, Liberija ir Egiptas. 
Komitetas sudarys rezoliu
ciją, kuri reikalaus, kad Iz
raelis ištrauktų savo kari
nes jėgas anapus paliaubų 
linijos, tai yra, sienos, ku
ri egzistavo tarp Izraelio ir 
Egipto prieš paskutinius į- 
vykius.

Izraeliečiai tuo tarpu 
traukiasi, bet pamaži, dels- 
dami. Jie pagaliau evakua- 
vo EI Arišą, didžiausią 
miestą Sinajuje, ir į jį įžen
gė jugoslavai, kurie veikia 
kaip Jungtinių Tautų mili
cijos jėgos dalis.

Londonas. — Premjero 
Edeno pasitraukimas, pa
darytas neva sveikatos^su- 
metimais, yra didelis smū
gis imperializmui. Beveik 
visi Britanijos laikraščiai 
pripažįsta, kad Edenas pa
sitraukė, kadangi jo val
džios avantiūra prieš Egip
tą, surengta kartu su Fran- 
cūzija ir Izraeliu, nepasi
sekė. Britai ir jų sąjungi
ninkai manė, kad užteks 
suduoti šiokį tokį karinį 
smūgį Egiptui,; ir Nasserio 
valdžia sugrius, Egipte bus 
įsteigtas pro-vakarietiškas 
režimas, ir Suezo kanalas 
vėl bus tvarkomas britų- 
francūzu. v

Bet įvykiai išsivystė vi
sai priešinga linkme. Dar- 
biečių organas “Daily He
rald” sako, kad Edeno re
zignacija yra logiška išva
da.

Butleris ir Macmillan
Tuojau po Edeno rezig

nacijos du vardai pradėjo 
būti minimi kaip galimų 
kandidatų į premjerus: 
konservatorių frakcijos va
do parlamente ir kabineto 
nario Butlerio ir ministro 
Macmillano. Bet darbie- 
čiai tuojau pradėjo reika
lauti, kad būtų šaukiami 
nauji rinkimai.

Darbo partijos pirminin
kas Hugh Gaitskell, kuris 
dabar randasi Amerikoje, 
Cambridge, Mass., pareiškė, 
kad paskirti premjeru But- 
leri arba Macmillana nėra 
prasmiška, nes jie abudu 
buvo Edeno kabineto na
riai ir kaipo tokje lygiai 
kaip Edenas kalti karinėje 
avantiūroje
Gaitskell sako, 
greitai šaukti 
kimus.

DarbietiŠki
'“Daily Herald” ir
Mirror” tuojau išėjo su ve
damais straipsniais, reika
laujančiais rinkimų.

Premjero parinkimas
Karalienė, kuri oficiališ- 

kai skiria premjerus, atsi
skubino Londonan iš savo 
palociu Škotijoje, kur lei
do atostogas. Ji tuojau 
pradėjo pasitarimus su 
konservatorių vadais, ku
rie faktinai šiuo atsitikimu 
nustato, kas bus premjeru.

Edenas išleido pareiški
mą apie savo rezignaciją. 
Jis pabrėžė, kad rezignaci
ja daroma sveikatos sume
timais. Bet visi laikraščiai, 
įskaitant konservatorių, 
pripažįsta, kad jis pasi
traukia palaužtas paskuti
nių įvykių, ir jeigu jo svei
kata silpna, tai irgi pasė
ka jo didelio nusiminimo. 
Visi sutinka, kad jis nepa-

! Indonezijos musulmorųi partija
’ pasitraukė iš valdžios sąstato 1 1

Jakarta. — Indonezijos , labiau neutralistinės politi-
: konservatyvė musulmonų I kos.

vadinama I Dabar Indonezijoje ma- 
aukė iš noma, kad nacionalistų ir 

valdžios, ortodoksų- koalicija galės 
Visi Masjumi ministrai re- išsilaikyti tiktai su komu-

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

bet 
žalos.

pastorių 
nebuvo 

pridaryta 
Rasistai

Montgomery. — Rasisti
niai elementai pravedė ei
lę teroro žingsnių prieš 
negrus, kurie laimėjo kovą 
važinėti autobusuose be se
gregacijos. Rasistai prave
dė sprogimus dviejose neg
rų protestantų bažnyčiose 
ir dviejų kunigų 
namuose. Niekas 
sužeistas, 
nemažai
taipgi šovė į vieną prarie
dantį autobusą. Miestas 
vėl sulaikė autobusų kur- 
savimą vakarais ir nakties 
metu.

Washimgtonas^ — Nepai
sant aštrių protestų iš li
beralų, pažangiečių ir neg
rų organizacijų, demokra
tai vėl ,išrinko Mississippi 
rasistą Eastlandą senato 
juridinio ‘ komiteto pirmi
ninku.

prieš Egiptą, 
kad reikėtų 
naujus rin-

* laikraščiai
“Daily

rodė pakankamai energijos j Pal‘tija, taip 
ir vadovavimo sugebėjimo. 1 Masjumi, pas 

, ! SastroamidjojoPasitenkinimas Egipte ----- - * -
Kairas. — Edeno pas.i- Į zignavo. Valdžioje tokiu j nistų pagalba. Komunistai 

traukimas :......................
pasitenkinimą 
Laikraščiai, radijds ir 
džios 
kad vienas Edeno 
buvo nuversti Nasseri, c y 
dabar jis pats turėjo pasi
traukti. Kai kurie valdžios ~ 
pareigūnai jau davė su
prasti, kad dabar gal bus 
lengviau atsteigti santykius 
su Britanija.

Pasitenkinimas reiškia
mas ir kitose arabiškose ša- 
lyse.

Chinchillas patarėjas
Londonas. — Eks-prem- 

jeras Church illas matėsi 
su karaliene ir, kaip maty
ti, jai patarė, ką paskirti 
premjeru. Konservatorių 
tarpe buvo pakilę ir balsų, 
kad gal vertėtų. grąžinti 
Churchillą premjero vie
ton, bet tas patarimas ki
tiems atrodė nepriimtinu, 
nes Churchillas jau per
daug pasenęs, beveik kur
čias ir t. t.

Ketvirtadienio popietį 
buvo laukiama karalienės 
paskelbimo, kas bus nauju 
premjeru. Buvo manoma, 
kad Butleris turi geriausią 
šansą būti paskirtu.

Molletas
Paryžius, 

z i gn avi m as 
iššaukė balsu 
rezignuoti ir 
premjeras Mollet, Edeno a- 
vantiūros Egipte bendri
ninkas. Kai kurie laikraš
čiai, kaip tai ‘THumanite”, 
“Liberation” ir “Express”, 
reikalauja Mollet rezigna- 
vimo, bet kol kas nėra žy
mių, kad jis taip darytų.

iššaukė didelį > budu lieka tik dvi partijos.: Į gal ir neįeis kabinetan, bet
Egipte, nacionalistai, prie kurios 

vai- priklauso pats premjeras, 
pareigūnai nurodo, ii* Musulmonų-ortodoksų 

siekių partija (Ulema). Ši musul- 
bet monų partija radikališkes- 

nė negu Masjumi ir laikosi

Streikas tęsias x_ ♦

plieno įmonėse
Kielas, Vokietija. —Šlez- 

1 vigo-Holšteino srities plie
no įmonių streikas tęsiasi 
jau 11 savaitę. Streikuoja 
ir laivų statytojai, iš viso 
apie 28,000

jie parlamente valdžią rem
tų, sako jų spauda.

Premjeras Sastroamid- 
jojo keletą kartų konfera- 
vo su prezidentu Sukamo. 
Pripažįstama, kad padėtis 

nelengva. Masjumi pasi
traukimas iš valdžios reiš
kia, kad visokie konserva
tyviai -elementai armijoje, 
kaip tai sukilėliai Sumatros 
saloje, pradės smarkiau 
prieš valdžią veikti.

paskirtu.
nerezignuos?
— Edeno re- 
neišvengiamai 

kad turėtu 
Francūzijos

Jugoslavų delegacija > 
atvyko Ta r. Sąjurtgon 
Maskva. — .Techniškai-e-’ 

konominė Jugoslavijos de
legacija atvyko čia. Jugos
lavai tarsis su Sovietais a- 
pie bendradarbiavimą ato
minės jėgos srityje. Tarybų 
Sąjunga planuojanti staty
ti Jugoslavijoje atominį 
reaktorių. <■

Budapeštas. — Policija 
suėmė kelis rašytojus, tarp 
jų du, kurie gerai žinomi 
vengrų literatūroje. Jie kal
tinami, kad sukilimo metu 
redagavo anti-valstybinius 
leidinius.

Londonas. — Mącmilla- 
nas tapo pašauktai Buc- 
kinghamo palociun, iš ko 
Londone tuojau daryta iš
vada, kad jis gal bus nau
jų premjeru.

Londono “Daily Worker” 
turi didžius sunkumus
Londonas. — Vietinis 

darbininkų, kairiečių organas “Daily 
Streikieriams padeda kitų | Worker” paskelbė, kad jis 
Vokietijos dalių unijos. Į ! atsirado dideliame finansi- 
Kielą buvo atvykusi plieni-' niame pavojuje, taip, kad 
ninku delegacija iš Rytų net yra klausimas, ar laik- 
Vokietijos ir ji atvežė strei-1 raštis gali toliau išeiti, ne- 
kieriams finansinės pagal- bent jis gautų daugiau pa
bos — 15,000 markių. galbos. “Daily Worker” sa- 

Socialdemokratinė strei- į ko, kad sunkumai glūdi pa- 
kierių vadovybė atsisakė o-, kilusiose kainose, taipgi 
ficiališkai pagalbą priimti, ■ fakte, kad cirkuliacija bent 
bet pagalba suteikta atski-! kiek sumažėjo, nes ne visi 
rų fabrikų streikieriams. skaitytojai sutiko su laik- 
Atvykusieji delegatai taip- raščio atsinešimu į Vengri- 
gi kalbėjo streikienų mi- į jos įvykius, 
tinguose, nors. ir.Jo neno- Kaip 
rėjo socialdemokratinė uni- * 
jos vadovybė.

Nicosia, Kipras. — Na
cionalistų pogrindinės or- i 
ganizacijos nariai nušovė 
britu inžinierių 4.

žinia. Londono 
’ “Daily Worker” pilnai pri
tarė Tarybų Sąjungos 
žingsniams . Vengrijoje, 

: priešingai N. Yorko “Dai
ly Workeriui, kuris atsine- 

■ še su rezervacijomis. Ir šis 
! sako, kad jo ekonominiai 

dalinai sukeltiiinliii Isunkumai dalinai UamO tlllijų [paskutinių Įvykių, 

kovos lauke
Chicago. —Amerikos Mo

kytojų federacija (AFL- 
CIO) įsakė savo lokalui At
lantoje, Georgijoje, priim
ti negrus mokytojus. Tas 
lokalas (98) iki šiol buvo 
“grynai baltas”. Unijos 
centras atšaukė čarterį 
nuo lokalo ir dabar išdavė 
naują, sū sąlyga, kad loka
las bus rasiniai integruotas.

Denveris. —Aliejaus, che
mijos ir atomų darbininkų 
unijos organas ‘‘Union 
News atspausdino vedamą 
straipsnį 
“Thank 
Connor”, 
sako, kad šis pažangus ra
šytojas yra vertas visų uni- 
jistų pagarbos už jo drąsią, 
kovą prieš makartistus.

Elizabeth, N. J. — Teis
mas nuteisė Deer Park Be
verage kompnijos direkto
rių $2,500 pinigine pabau
da. 'Ta suma tenka unijos 
veikėjui, kurį direktorius 
sumušė keletas mėnesių 
atgal ginče apie kontraktą.

Londonas. — Amalgama
ted Engineering unija (me
talistai) planuoja iššaukti 
3,000,000 metalistų ir laivų 
statytojų į dviejų dienų 
streiką, kad parodyti vai; 
džiai, jog jie rimtai pasi
rengę kovoti už aukštesnei 
algas.

po užvadinimu 
you, Harvey O’ 
Unijos laikraštis

Varšuva. — “Zycie War- 
savy” sako, kad chuliga
niški elementai praveda 
.ekscesus prieš žydus, ukrai
niečius, baltarusius ir ki
tas tautines mažumas. 
Laikraštis ragina policiją 
imtis griežtesnių priemo
nių prieš chuliganus.

Singapore. — Britai sako, 
kad kai kuriose Malajos da
lyse, ypatingai Penange, 
vyksta riaušės, susirėmimai 
tarp malajiečių ir kinų. .Ki
nai Malajoje sudaro arti 
pusę gyventojų. George 
Towne du asmenis žuvo to
se riaušėse, sako britai.

ORAS NEW VORKE 
Vešiau, giedra.

*
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KAM TOJI SLAPTYBE?
PO TO, KAI PREZIDENTAS pasakė kalbą Kongrese 

ir reikalavo, kad Kongresas užgirtų jo planus Artimie
siems Rytams “gelbėti”, Atstovų buto užsienio reikalų 
komitetas pradėjo apklausinėti kai kuriuos žmones. Jis 
apklausinėja tam, kad galėtų pasiūlyti Atstovų butui 
saVo nuomonę dėl prezidento Eisenhowerio sumanymo.

Didžiop sausra
1 Pietvakariuose

■ ■

Eilinis Amerikos didmies-1 vienoje Texaso apskrityje 
...... .... 9,000 gyventojų iš 12,000 

gauna maistą iš valdžios.
Sausrų kontroliavimas . 

' • * i ■ •Bet sausros paliestų sri
čių gyventojai jaučia, kad 
pagalba maistu jiems nepa-

J

čio gyventojas, taipgi far- 
merys, Rytuose arba Vaka
riniame pakraštyje, menkai 
žino apie sausras, kurios 
dabar kankina Amerikos 
Vidurvakarius ' ir Vakarų 
lygumas. Bet tą puikiai ži
no apie, 18 milijonų tų cen- kankama. Jie nenori gy- 
tralinių Amerikos lygumų venti iš pašalpos. Jie nori, 
gyventojų, tą taipgi puikiai kad valdžia imtųsi drastiš-
žino Kongresas, federalinė 
valdžia, agrikultūros de
pą rtmentas. Jau t____

kai Colorado, Kan-Pirmuoju apklausinėjamuoju asmeniu buvo valstybės! metai, mu “"Yn Unknm.,;
J r J J 1... . New Mexico, Oklabo- Rankamai upių,sekretorius Dulles, kuris, be abejonės, yra vienas meis-1 _

Įtrų, sumaniusių gelbėti Artimuosius Rytus. j !na’,, ^ext*s’ ąe'
. Bet Dulleso pasakojimai yra, atliekami slapta, prie Į N oi th akota, bo.
uždarų durų. Kodėl? Todėl, girdi, kad ta( i 
mūsų šalies saugumui. — i

Demokratams, kurie sudaro tame komitete daugumą, 
tai nepatinka. Vienas to komiteto narys, kongresmanas 
Wayne L. Hays, iš Ohio-valstijos, užprotestavo prieš! 
“sekretus” ir Nįėjo iš posėdžio. Kai kurie demokratai; 
komiteto naiiai iam pritaria, bet jo pavyzdžio neseka. |

Prezidentas reikalavo, kad Kongresas užgirtų jo bet; 
kokius žygius, daromus Artimuosiuose Rytuose, kad, 
jei prezidentas matvtų reikalo, jis, be Kongreso atsiklau- 
simo, galėtų siųsti į Artimuosius Rytus net amerikinę 
kariuomenę.

Kaip toli jie siekia? Koks '‘saulėje.
Artimieji '

angliškoji spauda, prezidentas Eisenhoweris ir j
“Artimuosius Rytus

kydąmas “Artimieji Rytai”? 
jų plotas? Kokias valstybes 
(Tiesa, 
Dullesas “Artimuosius Rytus” vadina “Viduriniais 
tais” — Middle East, bet tai yra tas pats). Niekas 
kas nežino. O tai turėtų Amerikos žmonės žinoti, tai ne 
turėtų būti iokia paslaptis. Į kokias valstybes Amerika 
turėtų siųsti savo kariuomenę “reikalui i 
n omą!

Dalykai kongresiniame komitete svarstomi labai o- j

KINŲ PASAKA 
šeimininkas ir svečias
Gyveno pasaulyje du bi

čiuliai. Abudu mėgdavo pa
miegoti.

Kartą vienas iš jų pasi
kvietė kitą į svečius.

Vos saulei patekėjus, pa
kviestasis susiruošė ir išė
jo. Atėjęs žvalgosi — nie
kas jo nesutinka. Nematyt 
šeimininko.

“Tur būt, dar miega, —į 
galvoja svečias. — Na, ką 
gi, palauksiu.”

Atsisėdo kieme, prisi
glaudė prie fanzos sienos ir 
patsai užsnūdo.

Tuo metu iš namo išėjo 
šeimininkas. Mato — jo bi-

kesnių žingsnių prieš saus
ras, o tas reiškia vieną da- 

aštunti lyką: plati irigacijos siste
ma. Per lygumas teka pa- - .

kurios be čiulis sėdi ant suolo ir mie-
naudos įsilieja Meksikos 
įlankom Tuos vandenis ga
limą būtų kanalizuoti į re
zervuarus, irigacinius grio
vius, dirbtinus ežerus. .

Bet Eisenhowerio val-

ueikalimri! I)akota ir Wyoming pergy- 
' ' ■ velia nepaliaujamas saus

ras. Tas nereiškia, kad ten 
niekada nelyja. Bet lietaus 
ten yra per paskutinius aš- džia yra labai toli nuo to- 
tuoneuius metus taip mažai, kio didžio užsimojimo, ku- 
kad laipsniškai tos valstijos; ris jai atrodo “socialisti- 
artinasi prie tyrų ir dyku-'niu.” Reakciniai pačių kėli
mų padėties. . • -čiančių valstijų pareigūnai

Dideli medžiai, kurie ža-1,si°ja prieš tokius fe- 
liavo šimtas ir du šimtai dei alinius planus. Taip, 

! metu atgal, išdžiūvę, mirs- i pavyzdžiui, Texas yra tarp 
i ta. Vievos nudega vasaros1 sunkiausiai paliestų va sti- 

Tiktai patvaresnė! bet gubernatorius Shiv- 
„ . . -/„in ir 01s vls sako, kad jis neno-Rytai apima?pusiau - dykumine žole 11 i fpdo,..,|inp’„ n„0.a n™ 

kaktusai išsilaiko ir galvi-' >_ed^ialine, pagalbo..
Rv ;jai dar gali ten issimaitin- , lex-aso žmones betgi 
Siti. Apskaičiuojama, kad Į« kltob nusistatymą. Jų 

apie 29 milijonai akrų, ku- Jausmus

tu-

gal
pa

apie sausras 
riė buvo derlingi praeityje, geriausiai vaizduoja ten 

pūtęs mokas. Vienas zmo-esant”? Neži- savo derlingumą prarado.
Ne naujas dalykas . . .

- - ! • • i L VAUU J A CV ĮyiALJLYL VLUCVlJOj

_ .. . ... . . ... .1 Sausros Vakarų-Vidurva- visko, ko jai reikia, tai van-
pus; jie gali Įtraukti Ameriką ir visą pasaulių naują i kariu iygumOse, žinoma, ne den-
karą, bet kol kas pašaliečiai, Amerikos piliečiai nežino, 
kas, kaii). kodėl?

i naujas dalykas. Būdavo sa
koma, kad jos įvyksta kas......... Koma, Kaci jos įvynsta Kabi

. Mūsų nuomone, ^Artimuosius Rytus jokiayalstybė ne- metai> nors> žįnoma> to-! “Tai)), 
. Pegu tų sričių tautos sprendžia savo rei- kį0 punktuališkumo nebu- pragarui..

J vo. Bet dabartinė sausra 
Amerika yra labai toli nuo Artimųjų Rytų nuo Saudi i yra labiausiai užsitęsusi ir j

turėtu kištis.
kalus, savo ateitį taip, kaip joms patinka.

Sako kitas;
“Tai)), tik to reikia ir

M.
! vo. Bet dabartine sausra

Arabijos, nuo Irako, nuo Jordano, nuo Sirijos, nuo* Egip-Į 
to. Tai kokią moralę teisę mes turėtum ten su jėga kiš
tis?

Neužilgo, sakoma, į tą patį kongresinį komitetą bus 
pašaukta visa eilė kitų žymių) amerikiečių — gal net ir 
Dean Achesonas, buvęs valstybės sekretorius TrumanO 
valdžioje.

Senatas ir Atstovų butas — abudu — yra demokratų 
kontrolėje. Matysime, ką gi jie pasakys “Eisenhowerio 
doktrinos” klausimu. •

daugiau pridarė nuostolio. Į 
1931-ais melais prasidėjusi;

NAUJOS KIAULIDĖS 
KOLŪKIUOSE

Naumiestis. — “Šviesos

CHULIGANIZMAS
VIS DAUGIAU pasirodo spaudoje žinių iš Varšuvos, 

kad Lenkijoje siautėja chuliganizmas — buržuazinių na
cionalistų siautėjimas. Į

Sakoma; lenkiškieji buržuaziniai nacjdnalistai pra
dėjo chuliganiškai elgtis link tautinių mažumų. Puoselė
dami bestijišką anti-semitizmą, tie. gaivalai, praneša 
korespondentai, jau pradėjo pulti ir baltarusius, ir 
ukrainiečius!

Lenkiškieji buržuazijos padarai, sakoma, net protes
tuoja prieš vieną kitą ne lenkišką pavardę, pasirodžiu
sią rinkimų sąramuose. (Seimo rinkimai Lenkijoje įvyks 
sausio 20 d.)

Tai blogi ženklai.
Jei fašistiniai pasturlakai laiku nebus suvaldyti, jie 

gali pridaryti kraštui daug žalos. : • < . (

metus. Tuo laiku ta visa di- j 
džioji Amerikos sritis buvo 
taip išdžiūvusi, kad ii tapo 
žinoma kaip “Thcf Great 
Dust Bowl.” ' 
mas nuėjo ne tik istorijon,' 
bet ir literatūrom 
knygų parašyta, 
pastatyta ir filmų padary- > kiuose. 
ta apie tuos laikus, kuomet 
milijonai tos srities Ameri-

Tas užvadini-! kiaulidė

atidavė eksploatuoti 150 vie
lų tipinę kiaulidę. Artimiau
siu metu bus baigta statyti 
antra « tokio pat talpumo

ęseniai baigtos statyti ti- 
Daugjpmės kiaulidės taip pat “Šil- 

veikalų Į 8abų’’ ir “Pergalės” kolū-

Viso,, šiais metais 
ko lėkiuose pastatyta 

-i p . įduota eksploatuoti 5kos farmerių pasileido kaipip,jamos 
kla jokliai ir laukų darbi-j 
ninkai ieškoti sau laimės' 
kitose vietovėse.

Nuo 1940 iki 1949 metų 
Vakarų - Vidurvakarių ly-: 
gumos pergyveno ypatin- , 
gą, šlapią, periodą, bet 1949

iaJono 
ir ati- 
ir bai- 

tatyti 4 tipinės kiau-

Eita

Jie

KOLŪKIŲ LĖŠOMIS'

Vievis. — Ne vieno* kolūkio 
ąariai gali pasigirti naujomis 

isuomeninėmis statybomis, 
metais sausra vėl prasidėjo! Be ūkiniu patalpų, daugelyje 
ir tęsiasi iki šios dienos. ' rajono žemės ūkio arteliu 

Kiek žalos ta sausra pri- j pastaruo ju metu išaugo ir 
- švietimo įstai

gų pastatai. “Bolševiko” kol
ūkyje pastatyta nauja mo
kykla. Patalpos bibliotekoms 
ir klubams baigtos statyti ir 
perduotos naudotis Molotovo 

, “Tarybų Lietuvos” ir 
M. Melnikaitės vardo žemes 
ūkio artelėse. .

darė Pietvakarių gyvento- nauji kultūros 
jams ir Amerikai bendrai, 
sunku tiksliai pasakyti, bet i 
bendrai apskaič i u o j a m a, 
kad bent $2,000,000,000. Di-
delio gyventojų keliavimo varfi0>
šiuo kartu nėra, nes bent 
kiek labiau sutvarkyta pa-, 
galba. Taip, pavyzdžiui, i D.

APIE “TAUTINI KOMUNIZMĄ’’
KANADIŠKIS LIAUDIES BALSAS rašo:
“Marksas ir Engelsas buvo dideli mokslininkai, 

'paskelbė pasauliui tiesas apie socialį žmogaus progresą.
Tos tiesos buvo visaip kritikuojamos, tačiau pasirodė ne
sugriaunamos. Bet šiandien daug kas ir iš marksistų 
kartais pasako, kad ne visame kame marksizmas atitinka 
tikrovei arba dabarčiai. Tai, žinoma, paviršutiniškas 
galvojimas. *

“Pamatinės marksizmo tiesos tebėra geros. Jos nesu- 
mušamos. Bet reikia atsiminti, kad jau 100 metų praėjo, 
kaip Marksas ir Engelsas paskelbė savo mokslą. Daug 
.kas pasikeitė.

“Tada nebuvo tvirto socialistinio judėjimo. Buržuazi
ja visame pasaulyje buvo galinga, šiandien visai kita si
tuacija. Beveik pusė pasaulio jau socializmo šalininkų 
rankose. Kapitalistiniame pasaulyje išaugo ne tik mil
žiniškas unijinis judėjimas, bet ir komunistinės partijos. 
Pravesta daug labai svarbių reformų. Tas viskas suda-

labai didelę rėikšfnę.
“Markso, Engelso ir kitų didžiųjų marksistų tiesos

apie socialistinę santvarką tebėra geros. Bet perėjimas 
dabartinėse sąlygose išrėdytų visai kitaip ir pačiam 
Marksui. Juk to nebuvo, kada jis gyveno ir rašė.' Čia ir 
susidaro viso klausimo branduolys.

“Tarybų Sąjunga atsirado kitose sąlygose. Jai teko 
pereiti visai kitą kelią. Kinija eina visai kitu keliu. Už 
tai, kad tenai sąlygos kitos. Kita i r' tarptautinė, situacija.

“Visi keliai, kurie veda prie .sukūrimo socialistinės vi
suomenės, yra geri ir neprieštarauja marksizmui.

“Yra keliamas klausimas apie tautinį komunizmą. Tai 
visai klaidingas klausimas. Komunizmas, kaip' santvar
ka, negali būti tautinis, kaip ir kapitalizmas. Bet ėjimas 
prie komunizmo gali būti įvairus. Galima jį vadinti ir 
tautiniu. Kiekviena šalis gali turėti skirtingas proble
mas ir skirtingus kelius. Nesiskaitymas įsu aplinkybėmis 
būtų didelis prieštaravimas marksizmui”. <

—Tegul nešnypščia ant 
šventojo!

INDŲ PASAKA 
Apie musulmoną ir jo tarną

Susirgo kartą musulmo-! 
nas itf liepė tarnui nueitį 
pas gydytoją vaistų?

—O jeigu gydytojo nebuš 
namie? — prabilo tarnas. <

—Bus! — atsiliepė mu
sulmonas. — Tik eik greį; 
čiau!

Tada tarnas sakė:
—Gal aš ir surasiu jį na

muose, bet jeigu jisai jieį 
duos man vaistų?

—Imk šitą raštelį! Jisi 
perskaitys jį ir būtinai duos.'

—Na, gerai, duos,—pasa
kė tarnas, — o jeigu vais
tai nepadės? >>

—Och, kad* tave! —įširdo' 
musulmonas. — Ar tu eisi, 
ar stovėsi ir ginčysies?

—Sahibe! — atsakė tar
nas. — O kas iš to, jei vais
tai ir padės? Juk vieną 
gražią dieną jūs vistiek nu- 
mirsite. Ar dabar, ar vė
liau, tas pats velnias! ;

VOKIEČIŲ PASAKOS 
švabas sargyboje

Vienas švabas kartą tu
rėjo stovėti sargyboje prie 
patrankos, bet jis paliko sa
vo postą ir nuėjo į netoli- 

1 mą smuklę. .
Kai jį ten surado, kari- 

“Vyreli, 
kodėl palikai savo postą?”

“Pone kapitone, aš norė- 
jau pakelti patranką, bet 
neįstengiaiL Jinai per sun- 

__ ki. Vienas jos nenusineš, 
Q o jei ateis daugiau, — aš 

■ r- v ----- ai ė siu

Jis nusprendė netrukdyti 
svečio. Atsisėdo priešais ir 
taip pat užknarkė.

O saulė aukščiau pakilo, 
ėmė kaitinti — svečias pa
budo. žiūri — priešais sė
di šeimininkas ir miega.

Negi žadinsi šeimininką!
Svečias vėl užsnūdo.

Laikas bėga. Saulė že
miau nusileido, pažvelgė 
tiesiai į akis šeimininkui. 
Šis pabudo. Žiūri—jo sve
čias miega.

“Tur būt, dar nebuvo pa-I 
budęs” — galvoja šeiminin-i . . ..; ninkas paklausė:

Šitaip pagalvojo ir vėl su
merkė akis.

Pasidarė vėsiau.
vėjelis. !

Svečias pabudo. Žiūri — 
saulė už kalno nusirito. L 
šeimininkas dar stipriau 
miega.

vistiek nieko neg 
jiems padaryti!”

___ i

Svečias pakilo iš vietos.: 
.Ant pirštų galų išėjo iš kie-į 
mo ir tylutėliai nukiūtino 
namo.

O danguje jau išplaukė 
mėnuo.

Tuomet pabudo Šeiminin
kas. Apsižvalgė — nebėra 
svečio.

* “Tur būt, namo nuėjo. 
Na, ką gi, ir aš eisiu. Kie
me jau naktis,—laikas mie
goti” — pamąstė jis ir nu
ėjo į fanzą.

SERBŲ PASAKOS
Išmintingos moters kartais 

verta paklausyti
' Vienas hercogovinietis pa
klausę teisėjo, ar reikia 
klausyti žmonos. Teisėjas 
sako: “Nereikia.”

Tada hercogovinietis' pri
sipažino: ■ :

—Ir aš taip pagalvojau. 
Rytą žmona liepė atnešti 
tau puodynę aliejaus, o aš 
nepaklausiau, ir, vadinasi, 
gerai padariau.

— Išmintingos moters 
kartais galima paklausyti, 
—pastebėjo teisėjas.

Kas tau?
Vienas žmogus, kuriam 

skaudėjo dantį, sutiko savo 
pažįstamą :— visa gerkle 
šaukiantį.

—Kas tau? —<. paklausė 
pirmasis.

—Man įgėlė gyvatė, — 
atsakė tasai.

—Didelio Čia daikto, aš 
maniau, kad ir tau dantį 
skauda!

Tegul nešnypščia 
ant Šventojo

šeškas padarė įžadus 
beesti paukštienos ir iške
liavo į dykumą. Pakeliui į 
šventąsias vietas jis susiti
ko žąsiną: tas, ištiesęs kak
lą, ėmė šnypšti antį šeško, 
šeškas, neilgai galvojęs — 
capt ir papiovė jį. Kai šeš
ką atvedė į teismą ir pa
klausė, kodėl, nepaįsyda-' 
mas įžadų, jis taip padare,:

;šeškas atsakė:-

ne-

dvari- 
berną

norėtų išmokti vogti, štai 
jis ir sako vagiui. •

—Jei tu išmokysi mane 
vogti arklius, paleisiu tave* 
sveiką.

Vagis sutiko. «
—Žiūrėk, — sako, — mo

kykis! . *
Greit pasibalnojo arklį, 

atrišo jį nuo stulpo, šoko į 
balną ir kad sušvilps! Ark
lys kaip strėlė nulėke į kal
nus. Vagis bešuoliuodamas 
tik ir tespėjo surikti.

—Štai, kaip tai daroma! 
Lik sveikas!
UKRAINIEČIŲ PASAKA 

Kvaila boba
Kartą boba išėjo į turgų* 

ir nusinešė ąsotį pieno. Pa-' 
sistatė jį, o • pati atsisėdo > 
priešais ir mąsto: “Tai kad 
man šitą pieną pardavus ir 
nusipirkus viščiuką... Už
augs višta, pridės kiaušinių 
ir viščiukus išperės: paskui 
viščiukai paaugs, pasidarys 
didelėm vištom ir dar dau
giau kiaušinių pridės, o aš 
visas jas pa tupdysiu viščiu
kų perėti. Paskui pamai
tinsiu jas ir parduosiu: nu* 
sipirkšiu kiaulytę; kiaule 
atsives paršiukų, paršiukai 
užaugs dideli, paskui apsi- t 
naršiuos. Tada aš juos par-* 
duosiu ir nusipirksiu kar
vę. Karvė apsiveršiuos, už-' 
augs telyčia, irgi apsiver
šiuos, 
vulių, 
pirksi 
bričką; paskui nusisamdy
siu tarnų, tapsiu ponia. Na, 
į mano kambarį ateina tar
naitės, klausia: “Ponia, ką 
liepsite daryti?” O aš joms 
sakau: • “Ką jūs, šiokios, 
tokios, pačios nežinote, ką 
daryti, eikit šalin!” '

Kad treptels boba koja — 
ir per ąsotį. Apvirto ąsotis 
su pienu. xŠtaį ji ir galvo
ja:* “Pražuvo viskas, ką 
suskaičiau ir sugalvojau.” >

, Priveisiu daug gy- 
pradėsiu pardavinėti, 

b arklius, įsitaisysiu

Suisįtarė
Vienas rytprūsių 

ninkas pasisamdė 
Kai jiedu susitarė dėl visų 
sąlygų, dvarininkas tarė:
“Manau, mudu abudu su- ■ 
tinkam. Tik viena dar no- ■ 
rėčiau tau pasakyti: aš ne-' 
mėgstu ilgų kalbų. Kai aš : 
padarysiu šitaip, — tai tar-1 
damas jis mostelėjo ranka,! 
—tu turėsi ateiti pas ma-^jau j)US bedai'bių.

“Mudu faidaro, tik • keli darbininkai 
gerai sutiksim, ponuli. Kai baigia dirbti ir jiems bus ale- 
aš darysiu šitaip,—tai tar- liūja. Visi darbininkai jau.

ne!”
Bernas atsakė:

Lawrence, Mass.
Mūsų mieste bedarbių ar

mija padidėjo iki astuonių 
'tūkstančių. Pasirodo; kad. šie i 'i metai bus prastesni, nes dau-

Pacific
i Mill dirbtuvė jau beveik už-

damas jis pakratė galvą,— I I>asen6j«. tokiems sunku_ kur 
aš neateisiu pas tave.”

AFGANŲ PASAKOS
Jaudinantis pamokslas
Mula pastebėjo, kad kiek 

vieną kartą, kai jis sako pa
mokslą, tolimam mečetės 
kampe stovintis vyras ver
kia. Mulai pasidarė malo
nu ir jis pagalvojo: “Kaip ; 
puikiai aš kalbu, jei žmo-! 
nes negali klausytis manęs 
neašarodami!”

Ir štai kartą jis paklau 
sė vyriškio:

—Kodėl tu verki, kai aš 
sakau pamokslą?

; kitur darbą gauti. Jei pasa
kai, kad turi virš 50 metų, 
tai nenori nei kalbėti su ta- 

' vinį, maršuok šalin, akis nu- 
! leidęs ir mislyk, kur eiti dirbt 
ti, kad gyvenimą pasidary
tum. Iščiulpia visas spėkas iš 
jaunystės, o senatvėje eik 
sau. Pensijai gauti per jau-' 
nas, * o dirbti — per senas!

Lawrencu atvažiavo 
[vengrų pabėgėlių. Miesto vai* 
idininkai jiems nesigailėjo vi
sokių pažadų. Teko ir man 
jpos matyti, 
gražiau negu pats miesto m?A 
j o ra s. Visi 
kurie su

Visi apsirengę

vyriškis. — Neseniai nu- 
dvese mano mylimas senas 
ožys. O kai tu meldiesi, tu 
taip panašus į jį!

Dailinilnkas—gydytojas (
Vienas dailininkas pradė

jo gydyti žmones.
Kart?f jį sutiko pažįsta

mas ir nustebęs paklausė;
—Kodėl tu pasidarei gy- 

dytoju? t
Tasai jam atsakė:
—Jei aš piešdamas pa

darysiu klaidą, jos

su1 laikrodžiais, kai 
deimanto žiedais, 

pabėgėliams reak- 
niūsų valdininkai 

žada, o čia pat yra
cininkaivs
darbus tai
8,000 be darbo senų gyvento-

Policija ieško automobilis
to. kuris suvažinėjo • moterį 
71 metų amžiaus. Sužeidęs 
jis moterį, pabėgo. Sužeistoji 
nugabenta i ligoninę. Mote
riškė yra kritiškoj padėty. 
Kai policija jį sugaus, tai jis 
turės už tai atsakyti!

Rastas negyvas Kazimieras^ 
darysiu klaidą, jos niekaip] Kavaliauskas, gyv. 167 Park 
nepaslėpsi. O dabar medi-i St. Gydytojas John T. Butyl 
cinoje visas mano klaidas i«egzaminavęs pasakė, ka^|cino j e visas 
pridengia žemė.

Gudrus vagis
jis jau buvo miręs prieš 3-^1 
dienas. Kavaliauskas buvo

„ ; Įkilęs nuo Žaslių. Jis atrodė
Žmones sugavo vagį, ku- neturtingas, bet, sakoma, tū^ 

O rėjęs $17,000!ris norėjo nujoti arklį.
to arklio \ /savininkas pats S. Penkauskas

2 pusi, Laisve (Liberty) Penhtad., sausio (Jan.) 11,. 1957
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Justas Paleckis

• Vokietijos Demokratinėje Respublikoje
(Iš kelionės po demokratinę Vokieti ją įspūdžių)

* (Pabaiga) 
k

Apie Berlyną sunku ką 
nors trumpais žodžiais pa
sakyti. Juk taip sudėtingas 
gyvenimas mieste, kuris pa
dalintai į du sektorius, o 
vakarinis Berlynas dar tu
ri tris okupacines zonas — 
amerikiečių, anglų ir pran
cūzų. Demokratinio sekto
riaus svarbiausia gatve da
bar yra Stalinallee (seniau 
Prankfurterallee). Tai pla
ti gatvė su daugiaaukščiais 
baltais namais, kurie per 
trumpą laiką pastatyti ant 
griuvėsių. O sugriautas 
Berlynas labai smarkiai — 
apie 40% gyvenamojo plo
to buvo sunaikinta arba 
žymiai nukentėjo. Daugiau 
nukentėjo centras ir rytinė 
dalis.

Du pasauliai — socialis
tinis ir kapitalistinis—Ber
lyne susiduria akis į akį. 
^ra vietų, kur viena gat
vės pusė demokratiniame 
sektoriuje, o antra — va
kariniame. Kitas gyveni
mas, kitos nuotaikos, kita 
politika vakarų Berlyne. 
Ten viešpatauja biznis, 
koncernai, akcininkai. [ 
akis puola daugybė bankų, 
įvairių biržų, kur vyksta 
beatodairinės spekuliacijos. 
Pasinaudodami žemesnėmis 
kainomis demokratiniame 

\Berlyne, iš vakarų plūs

ta daug supirkėjų, kurie 
“šmugeliuoja” į vakarus 
įvairias prekes. Toji spe
kuliacija paplito ligi tiek, 
kad demokratinio BeYlyno 
valdžia turėjo įvesti prekių 
pardavimo kontrolę.

Vakariečiai mėgsta va
dinti kapitalistinį pasaulį 
“laisvuoju pasauliu.’ o ga
na 'tik bent kiek pasivaikš
čioti po vakarų Berlyną, 
kad įsitikintum, kas ten 
laisvas ir kam toji laisvė 
tarnauja. Knygynų vitri
nose ten pamatysi Manštei- 
no ir įvairių kitų hitlerinių 
generolų memuarus, ku
riuose liejamos ašaros dėl 
hitlerinės Vokietijos s u - 
truškinimo ir keliami re- 
vanšizmo, nesantaikos ir 
neapykantos jausmai. Lais
vę . turi ten įvairios fygos 
lapeliu prisidengusios ir vi
sai atviros įvairiu milita- 
ristų organizacijos. Gi įvai
riems šnipinėjimo bei pro
vokatorių lizdams ten ir ga
lo nėra. Kaip grubaus šni
pinėjimo pavyzdį kiekvie
nas gali pamatyti ameri
kiečiu kariu išraustą žino
mąjį tunelį, kurį jie iškasė 
ligi demokratinio sekto- 
riaus telefono kabelių ir 
klausėsi pasikalbėjimų. Tas 
tunelis, kuris kainavo apie 
6 milijonus dolerių, dabar 
'tapo antru galu lazdos, at
sisukusios prieš jos savi-

ninka.
Vakari) Berlyne stovi ak

muo, o /ant to akmens dega 
ugnis. / Toji nuolat deganti 
ugnis/simbolizuoja Vokieti- 
j o s sujungimo troškimą. 
Akmenyje įrašyti žodžiai: 
Laisvė. Teisiu gurnas. Tai
ka.

Tai gražūs žodžiai, bet 
ten jie skamba kaip pasi
tyčiojimas, tų žodžių kilnio
sios prasmės įžeidimas. Tuo 
labiau dabar, kada atvirai 
pradėtas teroras prieš pa
žangiąsias darbininkų or
ganizacijas, kai sulaužant 
teisės ir teisingumo princi
pus uždrausta Vokietijos 
komunistų partija, perse
kiojami kovotojai už taiką, 
o laisvas rankas turi mili- 
taristai ir karo kurstytojai.

Vokietijos Dcmokratines 
Respublikos laimėjimai so
cializmo statyboje — įspū
dingi. Apie tai skelbia nau
ji reiškiniai, naujos sąve

ikos, nauji terminai, liudiją, 
kad ten nuosekliai ir be at
vangos vyksta socialistinio 
gy ve n i m o pagri ndų kūri
mas.

Visur gali pamatyti rai
des “110,” kurios reiškia 
‘‘ H a n d e 1 s organisation” 
(prekybinė organine i j a ) . 
Tomis raidėmis pažymėtos 
krautuvės, kavinės, resto
ranai, viešbučiai ir lutos

įmonės yra Valstybinės pre
kybos žinioje. Žymią vietą 
prekyboje užimta kooperati
nės prekybinės organizaci
jos. Valstybinė ir koopera
tinė prekyba užima domi
nuojančią vietą.

Ant visų stambiųjų pra
monės imoniu raidės “V E 
B” (reiškiančios “Volksei- 
gener Betrieb”) liudija, kad 
tai liaudies 
esanti įmone, 
tinių įmonių bendroji ga
myba sudaro daugiau kdip 
85% visos respublikos pra
monės gamybos.

Naują gyvenimą kaime 
skelbia jau mums gerai pa
žįstamos raides °M T. S,” 
kurios reiškia tą patį^— 
mašinų traktorių stotis. O 

vokiečiams sąvoką 
‘LPG,” ku- 

reiškia “Landwirt-

nuosavybėje 
Tų socialis-

V. MYKOLAITIS-PUTINAS

Q T T TZ" T T T T A T Kovų dėl žein5s ir laisvcsJL^. 1 Į > Į y j XV .1 vaizdai 1861-1864 metais

♦ (Tąsa)
— Pirmiausia reikia padaryti, kad 

dvaras galėtų įsiterpti į kaimo žemę, ją, 
taip sakant, sutrumpinti. Štai Kedulis, 
Brazys ir Stašys sutiko perleisti mums 
mainais savo sklypus. Jau kaimo žemė
je pasidaro spragos. Bet tai dar ne vis
kas. Želvys ir Miknius — užkuriai, atė
ję iš kitų kaimų. Jūs, gerbiamasai pone, 
■galite užginčyti, kad davėte savo sutiki
mą vąldyti jiems Beržinio ir Daubaro 
valakus.

<— Aš niekad tokio sutikimo nedaviau, 
—patvirtino Skrodskis, pešiodamas bar

zdelę. — Aš tik leidau jiems vesti — vie
kam Beržinio, kitam Daubaro dukterį.

— Ot, matote, — nudžiugo Jurkevi
čius. — Be to, aš manau, kad pavyks nu
kelti dar du — Vaškelį ir Jakaitį. Aš 
suradau dvaro bylose, kad 1851 m. jiedu 
buvo paskirti dirbti dvaro degtinės bra
vore. Nežinau, kiek laiko jie ten dirbo. 
Greičiausiai tik bravorui užsidarius 1858 
tm. jie grįžo į savo ūkius------ ir, tu r būt,
taip pat be jūsų sutikimo.

Ponas Skrodskis patraukė pečiais:
—- Nieko neatsimenu.
O Jurkevičius tęsė toliau:

* — Be abejo jie grįžo savo valia. Leng
va bus įrodyti, kad Vaškelis ir Jakaitis 
1851 m. buvo atjeisti iš baudžiavos be 
'žemės, dirbo bravore kaip laisvai sam
domi darbininkai ir dėl to teisės į žemę 
neturi.
# — Taip, — pritarė Skrodskis, jau im
damas nekantrauti. — Kas dar?

— Balsio valaką mes galime atimti 
pasiremdami tuo, kad jo sūnus — maiš
tininkas, uabėgęs iš dvaro. Įstatymai 
bėglius baudžia. Tpkiu būdu pusę kaimo 
žemės legaliai gali paimti dvaras. Kitą 
pusę mes taip suspausime, kad jie patys 
prašys perkelti juos į kitą vietą, nors ir 
į tuos pačius pabalius.

— Gerai, ponas Jurkevičiau. Tęsk tą 
reikalą iki galo. O dabar baikime. Aš no- 

■ riu dar pasivaikščioti prieš naktį.
Juristas, vyniodamas planus, dar vis 

aiškino:
— Tie, kurie sutiks laisvu noru keisti 

Sržemes, dabar turės gerą pavyzdį. Šitiems 
trims mužikams aš pažadėjau daugiau, 
negu reikia/— ir žemės, ir ganiavų, ir 

yjniško. Na, tų smėlynų tai mums negaila, 
i * o kai dėl ganiavų ir miško, tai čia bus 
‘ priemonė jiems apipainioti ir prie dvaro 
į' pririšti. Prašau pasitikėti manimi,, ma- 
I 3 pusk Laisvė (Liberty) Penktad., sausio

loningasai pone. Aš jūsų neužvilsiu.
Ponas Skrodskis juo pasitikėjo.
Baigęs tą nemalonų reikalą, jis pasi

ėmė lazdelę ir išėjo į sodą pasivaikščioti. 
Vakaras buvo šaltokas, vėjuotas. Saulė 
leidosi didelė, raudona. Į parko medžius 
tūpė kranksėdamas varnos, kažkur kie
me nusižvengė arklys. Staiga parko pa
tvory sužvangėjo galandamas dalgis. 
Tur būt, Pranciškus atėjo pasipiauti ar
kliui šėko. Visi tie vakaro garsai nema
loniai nuteikė poną Skrodskį. Prietarin
ga nuojauta sujudo jo sielos gelmėse. 
Pajutęs kūne šiurpulį, jis greitai grįžo 
į savo kabinetą, paskambino Motiejui, 
kad atneštų arbatos ir liepė paduoti ara- 
ko butelį.

Katrytė iš Agotos sužinoio, kad tėvas 
su kitais dviem kaimiečiais ir Jurkevi
čium geria ir valgo pas Pšemickį. Labai 
tuo ji susirūpino, bet niekaip negalėjo į- 
spėti, kas per reikalas suvedė juos visus 
prie stikliuko. Nieko gero ji iš tų išger
tuvių nesitikėjo.

Rytojaus dieną, kadangi tai bu
vo sekmadienis, pravakare papieviais ji 
parbėgo namo. .Prisitaikiusi, klausė tė
vą:

— Tėte, vakar buvai dvare? Ką gi ten 
tarėtės pas prievaizdą? Sako, vaišino ir 
išgerti davė?

Bet tėvas buvo piktas, susigriebė ke
purę ir išeidamas piktai atkirto:

— Nekišk nosies, kur nereikia! Ir 
prikąsk liežuvį. Kad kitiems apie tai ne 
žodžio!

Grįždama į dvarą, Katrytė pamatė 
Stašių kieme Marcę.

—’ Marcyte, — prakalbino ją — kas 
pas jus girdėt? Ar visi sveiki?

Marcė iššoko pro vartelius ir, lydėda
ma Katrytę, čiauškėjo:

— Nieko, sveiki visi. Tik tėvas vakar 
vakare grįžo kaip ne savas. Mudvi su 
mama pajutome, kad jis gėręs. Argi toj 
prakeiktoj karčiame j būtų buvęs?

Išsigando Marcė sužinojusi iš Katry
tės, kad abiejų tėvai ir Brazys gėrė dva
re su vaitu, Pšemickiu ir Jurkevičium. 
Ne prieš gera tas, gėrimas. . . Vėl kai
mynai pradės Stasio lenktis i,r vadinti jį 
pono parsidavėliu.

Po kelių dienų jau visas Šilėnų kaimas 
žinijo apie išgertuves pas prievaizdą. 
Visaip kaimynai apie tai spėlijo. Nie
kas nieko tikro pasakyti negalėjo, bet 
Stasio, Kedulio ir Brazio ėmė vengti.

(Bus daugiau)
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Ieškojimai iš Lietuvos
Antanui Žukauskui 

Vakarų Vokietija
Antanai,

Jau praėjo 12 metų, kai 
Tave išvežė hitlerininkai. 
Dabar į Lietuvą sugrįžta 
vis daugiau ir daugiau žmo
nių, kuriuos karp • audra 
nubloškė į svetimas šalis, o 
Tavęs, Antanai, mes vis dar 
nesulaukiam.

Jau senokai gavome ži
nią iš mūsų pažįstamo Vla
do Ilčionio, kad Tu esi Va
karų Vokietijoje. Iš to laiš- 
,ko supratome, jog Tu neši 
laisvas ir nieko mums nega
li parašyti. Ieškojome Ta
vęs kaip įmanydami, bet 
nieko mums daugiau nepa
vyko sužinoti. Nutarėme 
Tau parašyti laišką per 
spaudą. Gal būt, laikraštis 
pateks į Tavo ar Tavo pa
žįstamų rankas ir mes ką 
nors sužinosime apie Tave.

Visi mūsų šeimoje esame 
sveiki ir gerai gyvename. 
Sūnus Vincas vedė.

Gyvena jis Kaune ir dir
ba spaustuvėje. Jis jau tu
ri kelerių metų dukterį. Ji 
turi dvi dukras. Vyresnia
jai 'treji metai, o jaunesnia
jai dar nėra metukų. Jane 
ir jos vyras mokosi Vil
niaus aukštosiose mokyklo
se. Aš gyvenu pas Janę ir 

| šeimininkauju namuose. 
! Tau išvažiavus gimė 
mums dukrelė. Aš prisime
nu, kaip Tu laukei šio vai
ko ir jį pakrikštijau Tavo 
mėgiamu vardu — Virgute. 
Virgutė jau lanko penktąją 
klasę, o jūs vienas kito dar 
niekad nesate matę. Aš jai 
daug apie Tavę pasakoju.

Virgutė taip pat nori

naują t 
suteikė raidės 
r i o s 
schaftiche Prouktionsgęnos- 
senschaft” -arba “Žemės 
ūkio gamybinis kooperaty
vas.” Po karo įvykdytoji 
žemės ūkio reforma atidavė 
darbo valstiečiams ir persi
kėlėliams apie 2,200,000 ha 
d va r i n i n k ų žem ės. B u vo
įkurta daugiau kaip 210,- 
000 naujų valstiečių ūkių. 
O paskutiniais metais Įvai
riose respublikos vi-etose 
valstiečiai jungiasi į žemės 
ūkio gamybinius koopera
tyvus, kurių skaičius prašo
ko jau 6,000.

Bendrais bruožais su 
ŽŪGK veikla ir pasiekimais 
teko susipažinti Leipcige j 
vykusioj žemės ūkio paro- Į 
doj. Ten išstatytieji ekspo
natai ir skaičiai liudija apie 
daugelio žemės ūkio koope
ratyvų stambius laimėji
mus. O viename LPG teko 
ir būti. Tai netoli Frank
furto ant Oderio esančiame 
Seelov apskrity, .Vorin kai
me Tomaso Miuncero vardo

■ ŽŪGK. Jis turi žemės apie
j 700 ha (dirbamos 580 ha), tau parašyti keletą žodžių.

T V i . 1 I • ZĄ Z»Įgauna aukštus derlius—26 
centnerių rugių, 36—kvie
čių, 200 cnt. bulvių, apie 
400 cnt. cukriniu runkeliu 

l iš hektaro. Melžiamų kar
vių yra 150, ir jos duoda’ 
per metus vidutiniai po 3,- 
500 litrų pieno. Ganyklų 
nėra, ir kiaulės laikomos 
tvarte, pašaras gaminamas 
žaliojo konvejerio b ū d u . 
Kiaulių tuo njetu buvo 580. 
Pernai pajamų buvo gauta 
apie 700,000 markių (1,* 
260,000 rublių), už darba
dienį kooperatyvo nariams 
teko po 8 markes (14 rub. 
40 kap.), po 3 kg. grūdų, po 
1.5 kg. bulvių ir dar paša
ro. Tokius gerus rezultatus 
galėjo pasiekti tik aktyviu 
bendru darbu. Laukinin
kystėje kiekvienas koopera
tyvo narys išdirbo po 350 
darbadienių, o gyvulinin
kystėje po 600 darbadienių.

Socialistinės kūrybos 
bruožai matyti mokyklose, 
kurių tinklas tapo daug 
platesnis, sveikatos apsau
gos. įstaigose, kur gydymas 

|nemokamas, mokslo, meno 
laimėjimuose, plačiai išsi
šakojusioje meninėje savi
veikloje, sporto masiškume. 
Ypač džiugų įspūdį’ daro 
naujoje dvasioje auklėjimas 
vokiečių jaunimas.

Vokietijos Demokratinė 
Respublika yra svarbi it 
rimta pajėga didžiojoje de
mokratijos, socializmo ir 
taikos stovykloje. Ji suge
bėjo per trumpą laiką atlik
ti didelį darbą šalies atsta- 

' tymo ir socializmo kūrimo 
| kely, užtikrinti savo pilie
čiams vis kylančią gerovę. 
Kelionė po Vokietijos De
mokratinę Respubliką su
stiprina įsitikinimą, kad 
metai iš metų augą) tos res
publikos laimėjimai y r a 
svarbus įn'ašas į pažangių
jų jėgų pergalę 'kovoje už’ 
vieningą, depiokratinę ir 
taikingą Vokietiją.

Mielas Tėveli, aš jau nebe 
mažytė, man dvylika metų. 
Jau gerai moku rašyti ir 
skaityti. Nors, Tėveli, aš 
Tayęs niekad nemačiau, bet

prašykite

šeimos tėvo
Žukauskaite 
Žukauskiene

Werdaestr, 73, b. Brimmils- 
chai (in Sachsen) — ieško 
na, gyv. Lietuvos TSR, Vii- . 
nius, Žalgirio g-vė Nr. 71.c

Baltrušaičio Jurgio, Jur
gio s., gim. 1921 m. Šakių 
rajono Banaičių kaime, 
traukiantis hitleriniams o- 
kupantams nublokšto-į Va
karus, ieško sesuo Kirvai- 
tienė Seliutė, gyv. Lietuvos 
TSR, Jurbarkas, Komjau
nimo g. Nr. 47.

Ta proga sesuo prašo 
perduoti keletą žodžių, bro
liui:

Mielas brolau,
1 Jeigu Tu gyvas, atsiliepk, 

y.’ Aš dirbu Jurbarko rajono 
ligoninėje sanitare jau aš-

I tuntus metus. Gyvenu su

mano tėvelį, 
mums. 

\

Išsiilgusios
Virginija 
Viktorija

Mūsų adresas: Lietuvos 
TSR, Vilnius, Rudnikų gat
vė Nr. 4.

Galmino Jono, Adomo 
sūn., gim. 1902 m., vokiečių 
okupacijos metais tarnavu
sio hitlerinėje armijoje, ir 
1944 m. pasitraukusio su 
okupantais, ieško duktė 
Gahninaitė Marija, gyv 
Lietuvos TSR, Vilnius, %. 
Melnikaitės g. Nr. 33-3.

Masiulinio Antano, kilu- ■ saVo dviem vaikais pas tetą 
šio iš Ukmergės apskr. Se- į Skaisgirienę Antaniną. Te- 
rafiniškių kaimo, tarnavu- i ta ne visai jau bestipri. Tė- 
sio “savisaugos daliniuose” velis mirė 1952 m. Mielas 
ir pasitraukusio kartu su brolau, • norėčiau, kad šie 
okupantais, ieško Savane-J’ ’• v ,v‘ ’ ’ 1 1 —
vičiutė Ona, gyv. Lietuvos 
TSR^ Vilnius, Žygiu g. 
Nr. 55.

Surgailienės Bartos, ank
sčiau gyvenusios Vokietijo
je — Neukirchen Pleisse,

keli žodžiai pasiektų Tave, 
kad mes galėtumėm susira
šinėti, o geriausiai, kad Tu 
grįžtumei namo.

Tavęs išsiilgusi Tavo .se
sutė Seliutė.
Jurbarkas.

Svarbi diena apšvietą branginantiems Ameri-

Sausio 27ts
kos lietuviams, nes tą dieną—sausio-Jan. 27— 
įvyks dienraščio Laisvės bendrovės dalininkų su
važiavimas. Prasidės 10 valandą ryto.

< <

<•

• •

• m j v • i**man apie Tave dažnai paša-1 •; 
koja mamytė, brolis ir sęsu-'R 
tė. Aš Tavęs vis labai pasi- R

Tu, tur būt, taip pat daž
nai pagalvoji apie mane ir 
myli mane. Aš 4 stengiuosi 
būti visuomet gera, klausy
ti mamos, vyresniųjų, gerai 
mokytis.

Brangus Tėveli, mes visi 
labai norime, kad Tu grei
čiau grįžtumei. Visos mano 
draugės turi tėvelius, o ma
no tėtušio čia nėra.

Kartu aš su mama pra
šau visus lietuvius užsieny
je, jei ką nors žinote apie

PHILADELPHIA, PA.
HELP WANTEb^MALE

FOREMAN. Su patyrimu, prie 
metalinių, gaminių ir sustatymų. 
Gera alga, kompanija ir apsauga. 
Apmokamos atostogos. Nuolatinis 
darbas. Skambinkite, telegrafuokite 
ar kreipkitės; AIR MASTER CORP., 
20th & Allegheny, Phila. BA. 3-7700. 

(6-8)

MAŠINISTAI. Tuojau priimami. 
Reikalingi prie Engine lathes, mill
ing machine, tekintojas iv lydytojas, 
su patyrimu. Nėra skirtumo am
žiuje. Visos apdraudos. Kreipki
tės: H. & H. MFG. CO., Sycamore 
& Millo Rds., Clifton Heights. Pa. 
MA. 3-8900. (4-13)

HELP WANTED—FEMALE

Stenograflste ir reikalų vedėja dėl 
nuo Ugnies Apdraudos Kompanijos. 
Gražus ofisas žemutinėje dalyje 
miesto. 37U valandų. Patyrimas• 
nereikalingas, mes sutinkame išmo-’ 
kinti biznio. Šaukite Mr. Wight.

WA. 2-2730. .
.' ‘ i (7-13)■

Po Suvažiavimo, Vakare Bus

BANKETAS
Valgiai bus duodami 6-tą valandą vakare 

Taipgi bus daili koncertine programa

Suvažiavimas ir Banketas Bus

l ibertv Auditorium
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N.

t

Prašome išanksto įsigyti banketo ,bilietą, nes 
BANKETUI BILIETAS $3.00 ASMENIUI 

rengėjams svarbu išanksto žinoti kiek bus pub
likos, kad tinkamai ją aprūpinti valgiais.

So. Boston. Mass

Sausio ^0 January

Įvyks Metinis Laisvės Naudai'

BANKETAS
» I * * i

Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 2-ra 
kuopa tikslu pasveikinti Laisvės bendrovės .

• suvažiavimą ir finansiniai paremti 
dienraštį Laisvę.

Vieta 318 Broadway 
f 

Pradžia 1-nią valandą dieną

Gražią dainų programą duos South Bostono 
Liaudies Choro Vyrų Grupė, vadovaujama 

St. Pauros.
Pačios žymiausios gaspadinės vaišins svečius 
kuo geriausiai pagamintais skoningais valgiais. 

Svečių dalyvaus iš visos apylinkės.
- O iš Laisvės redakcijos atvyks

Antanas Bimba<
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjai’-
♦

k



I
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Įspūdingas vakaras 
Varėnoj

VARĖNA. — šeštadie
nį, gruodžio 15 d., į Varė
nos miesto kultūros namus 
rinkosi moksleiviai ir sve
čiai. Mus džiugino, kad 
sąskrydžiui 
tarė visų rajono vidurinių 
mokyklų literatų būreliai Ojas sakė, kad jo plaučiai pil- 
ir pasiuntė į ssąskrydį savo

■ Pittston, Pa.
1956 metų spalio 11 d. po 

'sunkios ligos mirė Klejnen- 
•sas Matulionis. Pora dienu 
i prieš mirtį buvau užėjęs at
lankyt, bet, radęs jį mie-
■ gaut į, išėjau — jo nebudi- 
Inau. Bet štai gaunu žinią

vieningai pri- per telefoną, jog jis jau už- 
J migo ant visados. Gydyto-

oi anglies dulkiu.
Gavės tokia liūdna žinia, v V V i, 7

i tuoj pasiunčiau “Laisvei” 
praneši

mą, kad apylinkės ir vieti- 
iniai draugai žinotų. Šeima 
labai dėkinga. “Laisvei” už 

V. Kapsuko vardo univer- tokį gerą patarnayimą. 
s i toto studentas, Aleksas 
Kochanskas. Jis pasveikina 
sąskrydžio dalyvius ir pa
skaito savo pasakėčią ir 
vieną eilėraštį. Jį pakeičia 
mūsų kaimynai — Varėnos 
1 vidurinės x mokyklos lite
ratai Jerusevičius ir Nai
lonas. Mūsų mokyklos XI 
klasės mokinė Aldona. Ika- 

? salaitė perskaitė klaipėdiš
kių moksleivių atsiųstą 
sveikinimą rajono mokyklų 
jaunųjų literatų sąskrydžio 
dalyviams ir padeklamavo 
Klaipėdos Donelaičio vardo 
vidurinės mokyklos moksl
eiviu atsiustus eilėraščius.

į Klausytojai karštai ploja 
mūsų draugams iš gintari- 

Į nio Baltijos pajūrio, užaki
mu būdu dalyvaujantiems 
sąskrydyje.

Štai tribūnoje jaunasis 
Slučajaus vidurinės mokyk
los literatas 
moksleivis S 
kauskas.

viešas literatūrinis vakaras Special Delivery 
prasideda. T ribūnoje—bu
vęs mūsų būrelio narys, da-

Daug draugų jį atlankė 
jo namuose. O sulaukus 
pirmadienio suvažiavo dau-

skaito savo 
•Ii u dakta-

Philadelphia, Pa.
Aplankykim sergančius 

draugus

Buvo laikai, kuomet kalbė
davome maldas apie “miela- 
širdingus darbus dėl dūšios ir 
kūno.” Kaip tai: alkaną paso
tink, nuogą pridenk, ligonį 
aplankyk, mirusi palaidok, ir 
taip toliau. Pamiršus 
klausias dogmas, 
prie pamiršimo 
prieteliškumo. Ne 
b u v ę 
draugai,
kad ir saviškiai

v i se
ninama -ir 
sąžiningo

vadais© vienminčiai 
bet n ('retai girdisi, 

pamiršta”,

buvusių pa- 
.iriuos, sens- 
įkyri . liga,

No w Yorto^/^fcr Žiniot
Harriman prašė prailginti 
nuomų kontrolę 2 metams

• Gubernatorius Harrima
nas savo kalboje legislatūroje 
Irečiadienj pareiškė, kad nuo
mų kontrolė turėtų būti prail- 
ginlta dar bent dvejiems me
tams. Ta kontrolė liečia New 
York© miestą ir kai kurias

ragi- 
įsta- 

kuris draustų šildyti 
'perkeliamais abeji- 

Tokie pečiu-
nemažai randasi 

a p a rtmenti- 
namuose, kur 

šildymo,

J. O’Rourke laimėjo 
tymsterių taryboje
John J. O’Rourke laimėjo 

rinkimus ir tapo Tymsterių 
unijos vietinės tarybos pirmi
ninku. Jis taipgi yra tos\uni- 
jos. lokalo 282 galva. Tyms
terių taryba New Yorke api
ma 125,000 trokų vairuotojų 
ir sandėliu darbininku.

Jo išrinkimas buvo vien
balsis, rodantis, kad vidujinė 
kova unijojose, kuri tesėsi il
gai tarp jo ir Martin' T. La
cey, pasibaigė susitarimu

Tymsteriai pinklaus© 
AFL-CIO.

HELP WANTED MALE
-------------------------------- - ------------------------------------------- j.

Gcnerator-Pradčjas, Perbūdavo! o jas. 
Nuolatinis darbas, gera alga.

TWO-STAR
51 Richardson St, B’klyn.

EV. 8-9510.

(4-10)

Sheet Metai Mechanikas. Su pa
tyrimu prie to darbo, electronic? 
chassis/ turintis kantrybės, 
turite kvalifikacijas, tai 
puikų darbą, kitaip nėra 
kreiptis. KEPCO LABS, 
5700.

būtų didelis smūgis milijo
nams žemesnių jeigu žmonių.

Gubernątorius taipgi 
no, kad būtų pravestas 
tymas, 
namus
niais pečiukais, 
kai, kurių 
neturtinguose 
n juose namuose, kur nėra 
centralinio šildymo, dažnai, 
sprogsta ii’ suktelia tragedijas.

t

Harimanas taipgi sakė, kad 
reikės kelti gazolino taksus, 
nes valstija neturinti kuom 
padengti kelių tęsimo kaštus.

Jeigu 
turėsite 
reikalo 
FL. 8‘ 

(8-14)

Kontrolę numatyta baigti 
birželio 30 dieną. Harrimanas 

.sakė, kad kontrolė turi būti
nai likti. Jis nurodė, kad po 
Eisen h o w orio a d m i n i str ac i j a

gyvenamų butų staty 
labai pamaži, kas 
<ad be kontrolės 

ir tai

žinau1 keletą 
žangiu ypatų, 
tant, suspaudė 
kankino po trejetą ir daugiau
motų. Ligoniui netik skaus
mai, bet ii1 liūdesis, tų dienų 
iigumėlis jaučamas. Vieno
dumas, nuobodumas -— neap
sakomas. O kur senesnieji 
prieteliai, draugai? Lyg išmi
rę būtų. Sakoma, jei kartais 
kuris užklysta, tai tik savas 
bėdas išpasakoja ii’ dingsta. 
Tai nežavėtinas elgęsis mūsų, 
gyvenančių taip moderniška
me laikotarpy. Laimingi, ku-

1 miršta n ©sirgę.
Štai keletas d ai’ gyvų, z bet 

I daug kentančių. 
! Antanas Smitas, 
lis 5809 N. Fairhill 
dveji metai kenčia 

i surakinimą. O jau
menesių kaip visai nebepasi- 
judina. Buvo ligoninėse, labo
ratorijose, dabai’ namie. Rei
kalinga prie jo kam nors bū- 

i ti per 24 valandas kiekvieną 
duobės, saulė j parą. Ilgai kankinosi moteris 

ačiū draugei 
kuri atvyko 

iš toli, pati būdama nesveika- 
tinga, ji gelbsti ligoniui.

Drg. G. Gustaitis, gyve
nantis 1327 N. Dover St., 
taipgi jau pora metų labai 
suspaustas ligos.

Drg. K. Grimašauskas, gy
venantis 5'403. Westford Rd., 
virš poros metų
“troke”,z kiek pagerėjęs, bet 
mažai gali vaikščioti., Taipat 
labai nuobodauja dėl stokos 
senu prietelių atlankymo.

Tai vis pažangūs vyrai, y- 
pač A. Smitas, buvęs Laisvės 
vajų čempijonas, parengimų 
meisteris...

Kurie dar tvirtesni, pagal
vokit, argi verta juos pamirš-

'ir iš apylinkės: Wilkes- 
Barre, Scrantono, Plymou- 

Itho, Kensingtono ir Pittsto- 
no.

Saulei gražiūi šviečiant, j 
kaip 2-ra valanda popiet i 
draugai praeidami pro ve-; 
lionio karstą atsisveikino * 
savo idėjos draugą, kaimy- į 
nai—savo kaimyną, sesuo—p'i© 
savo brolį, šeima—savo dė
dę, žmona — savo buvusį 
mylimą vyrą ir draugą, o 
sūnūs —savo brangų tėvą 
ir augintoją.

Išnešus velioni iš buvu
sio jo namelio, susijudino 
mašinos paskutinei jo ke
lionei į Wyomingo lietuvių 
laisvas kapines. Nešant

gyvenan- 
St., virš 
sąnarių

naujų 
ha eina 
i eiškia, 
nuomos labai pakiltų,

New Yorko 
spaudoje

“T i m e s ’ ’ vedamajame 
'straipsnyje sako, kad Valsty
bės departmentas kvailai el
giasi, kai bando sulaikyti a- 

kiečius laikraštininkus 
važiavimo Kinijon. “Ti- 
sako, kad didelė klaida 
padaryta praeiti! motų 

pabaigoje, kuomet 
depaikment.as atsi

duoti leidimus tuzinui 
žui’nalistų (tarp 

“Times” k o re sp o n d e n- 
kurie gavo kvietimus 

Kinijon.
Kinijoje randasi 
žurnalistai, kurie

Išstūmė iš tarnybos 
už politinį veikimą

prie

NAŠLĖS APARTMENTĄ 
PARENDAVO KITAM

HELP WANTED—FEMALE

Namų Dąrbininkė
Paprasta Virėja 

Sekmadieniais ir Pirmadieniai*? 
laisva. Gera alga.

EN. 2-5192
Pensininkė našlė Mary 

Shirley skundėsi Coney Is
land teismui, kad to namo sa
vininkas Joseph Feld paren- 
davęs jos apartmentą nelega
liai kitam tuo metu, kai ji bu
vo išvykusi i kitą miestą sve
čiuose, nors jos renda buvo 
užmokėta ir rakandų ten bu
vę virš $1,000 vertės.

(7-8)

BUSINESS OPPORTUNITIES - 
---------------------------------------r-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Masažuotojai. Proga pasinuomoii 
vietą puikiame L. I. grožio saliono. 
Turite palys įsidėti aparatus ir pa
taisymus. Renda pagal nuošimti. 
ARTHUR HAIR STYLISTS, 2945 
Long Beach Rd., Oceanside, N. Y., 
RO. 4-8900 ar RO. 6-9572. (8-10^

Du*'New Yorko miesto pa
reigūnai buvo priversti atsi
statydinti, kadangi jie apkal
tinti politinėje veikloje kaip 
kairiečiai. Jie yra Charles 
Rutkoff, miesto samdymo 
biuro prižiūrėtojas, ir Samuel 
Garnett, Manhattan© valdy
bos inžinierius. Jie abu gau
davo po maždaug $8,000 al
gos.

Areštuotas už pavojingą 
skutimąsi

LIQUOR STORES

Henry’s Wines & Liquors praneša, 
kad turi puikių vietinių ir impor-J 
tuotų vynų ir degtinių už labai pri
einamas kainas. Mūsų sandėlyje 
tik geriausios rūšies degtinės. Pa
mėginkite pas mus. 
Blvd. L. I. C. AS. I

Westwood, N. J., gyvento
jas T. Hildebrandt vairuoda
mas automobili bandė barzda 
nusiskusti, bet pateko į poli
cijos rankas. 1

Tyrinėjimo komisijonierius 
Tenney teigia, kad abudu da
lyvavo politinėje veikloje. A- 
biejų tyrinėjimas prasidėjo 
dar 1955-ais metais. Jie abu 
prisiekė, kad nepriklauso jo
kiai kairiai organizacijai, bet 
Tenney sakosi turįs Įrodymų, 
kad jie priklauso arba pri
klausė.

9-10 Dltmars
2192. (8-14)

metė paskutinį kartą ant jo j viena 
savo sidabrinius spindu-^Verutei Urbienei, 
liūs, o vėjeliui papūtus, kle
vai bėrė paskutinius lape
lius ant, veliono karsto, ro
dos, sakydami: ilsėkis, Kle
mensai, ramiai.

Nuleidus karstą į duobę, 
drg. Y. K., serantonietis, i 
pasakė tinkamą atsisveiki
nimo kalbą, kurios klausant 
nuriedėjo ne vienam gaili 
ašara per skruostus, o ypač 
jo šeimai, žmonai, seseriai 
ir kitierųs gyminėms.

Ilsėkis, brangus drauge. 
Tu atlikai savo vargingą 
kelionę. Jei ne tos anglies 
bei akmens dulkės, dai” 
būtumei galėjęs pagyvent 
keletą metų.

Drg. K. Matulionis paėjo j 
iš (Lietuvos: Šiaulių apskr., 
o dabar Joniškio rajono, 
Linkuvos apylinkės, Mant- 
jurgių kaimo. Liko brolis 
Lietuvoj ir kiti giminės.

Kaimynas

ras,” humoreska 7 v
dideliu’ ir eilei” 
na.” Salė audrir 
mais palydi gabų literatą. 
Gražiai savo eilėraščius pa
deklamuoja me r kini š k ė 
moksleivė Aldona Gaidyte, 
druskininkietė Ona Čyrąi- 
tė. Ypač visiems patiko 
Druskininkų vidurinės mo
kyklos Nr. 1 XI klasės 
moksleivio Romo Sadausko 
h u m o r i s t i nis eilėraštis 
“Trinkbilda.’ K a r t u su 
druskininkiečiais mokslei
viais savo kūrvba skaito 
šioje mokykloje atliekąs pe
dagoginę praktiką Vilniaus 
Valstybinio pedagoginio in
stituto IV kurso studentas 
Vaidotas Spūdis.

Mūsų sąskrydį pagerbė 
vyresnieji draugai: prie ra
jono laikraščio “Tarybinis 
balsas” veikiančio literatų 
būrelio atstovai, kurie atsi
lankė į sąskrydį ir skaitė 
savo kūrvba. Su idomumu 
išklausėme . Lizdenio apię 
mūsų rajoną parašytą isto
rinę apybraižą “Piliakalnių 
ir legendų šaly.”

LLKJS rajono komiteto 
sekretorius Bachovas įtei
kia aktyviausiems sąskry
džio organizatoriams Gar-imėjas, serga 
bes raštus. Varėnos II vi- turi suvirs 85-is m., — negali 
dūrinės mokvklos direktorė ! nei skaityt. v
Pigagienė taria užbaigia-! 
mąjį žodi, palinkėdama jau
niems literatams sėkmės ne 
tik kūryboje, bet ir moksle; 
įteikia sąskrydžio organiza
cinio komiteto vardu mo
kyklų delegatams dovanas 
—vertingas tarybinių rašy
tojų knygas.

• J. Ščes^ulevičiūtė, 
sąskrydžio dalyvė 

Varėnos II vid. mo-la

Moti-

AHE LIGONIUS
Pittston© apylinkėje šiuom 

tarpu randasi keletas sergan
čių draugų ir Laisvės skaity
tojų ir rėmėjų. Praeitą 
dieni nekuiąuos buvau 
k y t. Beveik visus juos 
na tos mainų, dulkės.

Y. šalys, 27 Spring 
Poit Griffith, buvęs “L 

jau seniai.

n u o 
mes’’ 
buvo 
vasaros
Valstybės 
sakė 
amerikiečių 
jų ir 
tui), 
vykti

D a 
trys jankių
l?e Valstybės department© lei
dimo ten išvyko. “Times 
ro,kad būtų klaida, 
žurnalistai būtų

užgautas Hrn ini

J užintiškis

SERGA
DAINIUS OPERUOTAS

nedėl-
atlan-1 lieka

I

kanki-

St

Jis

pamini

ma- 
jeigu tie 
nubausti.

kad CBCTimes”
savo 
tai

Com mission, 
komisija yra 
])ė, kuri 
miesto 
galimybę balansuoti biudžetą, i 
sukelti 
misij a 
miesto 
McK^e, 
O’Dwyer, 
iier.

Citizens Budget 
Piliečiui Biudžeto 

patariama grū
du oda patarimus

administracijai apie

daugiau jeigu. Ta ko-
v e i k u s i p o s e k am a is

majorais: Walker,
O’Brien, LaGuardia,

Impelitteri ir Wag-

DEVINTĄ SYKĮ TEISME
Coney k Island teisman buvo 

paša u Idas apartmentinio 
namo savininkas Abe Serul- 
nick. Rendauninkai skundė ji,' 
kad neduoda šilumos ir šilto 
vandens. Jis per ašaras teisi
nosi, kad jo šildytuvas vis 
genda. Tai jau devintu sykiu 
jus pašaukiamas už tai teis
man.

Dainiui padaryta 
operacija. Juozas 

ir geras Laisvės 
Jisai dažnai pa

su savo patyrimu 
Jis yra LDS Tre- 

per 
at-

Areštavo 11 jaunuolių

Policija suėmė 11 jaunuo
lių. Kaltina, juos pavogimu 25 
automobilių. šie jaunuoliai 
sudarę automobilių vagilių 
gengę.

SVARBIOS LEKCIJOS
rašytojas1 Dr. 

duos .10 
istorijos 

prad e* 
Adelphi 

New

Istorikas or
Herbert Aptheker 
lekcijų iš Amerikos 
trečiadienių vakarais
danit su sausio 16 d.,

i salėje, 74 Fifth Ave
Yorke (tarp 13 ir 14 gatvių).

JEWELERY

RADIO & TV.

Didelės Nuolaidos. Sutaupinkite 
iki $100.. Naujos . Hot-point ir Mo
torola Televizijos. Pertaisytos TV 
$19.95 ir aukščiau. Naujas setas ga
rantuojamas vienus metus dėl pa
veikslų rodymo. 90 dienų dėl datių- 
—TV patarnavimas : $2 už atėjimą. 
6 mėnesių garantija ant tūbų ir da
lių. BEDFORD MUSIC CO., TV 
SERVICE, 12 Bedford Ave., EV. 3- 
1590. Ant išmokesčių. e

BOATS

28 pėdų Krūzeris. 4 vietos miego
ti, privatiškas savininkas. Ne rūdi
jančio plieno virtuvė. Pilnai įtaisyta, 
iškaitant žieminius užklojimus. Pui
kus pirkinys, pamatysite po inspek
cijos. Mr. Enquist. WH. 9-2060 (ra
štinės); WH. 9-6758 (namų).

(6-12)

Redakcijos Atsakymai
S. Burcavage, Gilberton, 

Pa.—Už prisiųstus iš Aly
taus (nurašytus) S. Nėries 
eilėraščius dėkojame. Mes 
turime juos knygoje.

Jurgis Milikevičius, 8 Uni
on St., Inkerman, dar skaito 
ir interesuojasi žiniomis, bet 
jau ^pergyvenęs 80, turi “mai
nų astmą”. Tai malonaus bū
do draugas, reikėtų jo neuž
miršt.

Taip pat serga Vincas Kar
čiauskas — astma. Dar skai
to ir žingeidauja pasaulinėm 
žiniom. 
“Vilnies 
nesiūlant

Šiuos 
reikėtų mums, 
sveiki, neužmiršt — atlankyt > 
pasikalbėk sų1 jais, suramini 
juos, nes šiandien mes esame 
sveiki, bet ką atneš rytojus, 
nežinome.

šie pasipirko ir po 
Kalendorių”, visai 

jiems.
sergančius draugus 

kurie esamo

Juozu i 
ant viduriu 
— žinomas 
prietelius. 
gelbsti
spaustuvėj, 
čios apskrities iždininkas 
eilę metų- ir savo pareigas 

sąžiningai.
Ir lapkričio- 18-tą dieną 

lyvavo Apskrities 
cijoje ir nenusiskundė su ne
sveikata, bet jau 
26-tą ligoninėje buvo ir 
gydytojo 
kurį esu 
ko:

“Savo 
kartu sunegalėjau ir 
kartu atsidūriau ligoninėje ir 
turėjau operaciją ant vidurių. 
■Operacija buvo sėkminga ir 
dabar rauduosi namie, pra
dedu atsigauti, tiktai negaliu 
nieko kelti. Pirmadienį- turiu 
eiti pas gydytoją, tai žinosiu 
ar bausmę nuo manęs nu
ims.” *

Dainiaus antrašas: 70-07 
165th St., Flushing 65, N. Y.

Gaila, kad niekas iki šiam 
laikui nepranešė per Laisvę 
apie Juozo nelaimę. Užuojau
ta jam, jo moteriai ir sūnui 

marčia.

da- 
konferen-

la p kričio 
po 

peiliu, ir laiškutyje, 
gavęs sausio 4-tą, sa-

gyvenime pirmu
pirmu

su
A. Matulis

KANDIDATUOS AR NE?

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, paieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

Su pradžia mėty pranešame 
biznieriams, kad Laisvės 
spaustuvė gali padaryti biz
niams kalendorius 1956 me
tams.

N. Y. majoras Wagner pa
darys savo paskelbimą kovo 
1 d., ar jis kandidatuos ma
joro vietai sekančiuose rinki- 
muose? ar ne. Jau J^elėtas 
kandidatų atsiranda.

Nesakoma, kas tą komisiją 
sudaro ir kaip ji renkama, 
bet aišku, kad ne masinės or
ganizacijos—ji yra, kaip ma
tyti, vyriausiai didžiojo biz
nio žmonių komisija. Tas aiš- 
ktrir iš jos išvadų : ieškant 
kelių sukelti naujus fondus, 
ta komisija paprastai visuo
met “pražiūri” galimybę už
dėti didesnius mokesčius aP.t 
didžiųjų pastatui arba Įmonių 
ir beveik visuomet 
kaip Rors ištraukti 
mokesčių iš paprastų

LIGONINĖ MINĖS 50 
METŲ SUKAKTI 

t : 
Brooklyn© moterų ligoninė 

vasario 17 d., minės 50 metų 
sukakti nuo jos Įsikūrimo. Ta 
proga bus pagerbtas advoka
tas M. Bernhardt, kuris 
pasidarbavo" ligoninei 

‘tuose filantropiškuose 
buose.

DeNatale Bros. Jewelers. Didelis 
išpardavimas. Parduodame urmu. 
Kainos nužemintos, tinkamos jūsų 
biudžetui. Puikios dovanos jūsų 
mylimiesiems. Briliantų, žiedų, jš- 
braižymų ir tt. DeNATALE BROS., 
1 Malden Lane, N.Y.C. 8-čios lubos. 
RE. 2-2966.

TRUCKS 1
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daug

dar-

pataiko 
daugiau 
žmonių.

“Daily Workerio 
reikalų kolumnistas 
Morris sako, 
lėtina, 
siaučia

unijų

apgai-kad labai
kaip vidujinė kova 

tarp įvairių unijų New 
uoste. Kova tarp jūri- 
dviejų unijų, National 

Seafarers
n inkų 
Maritime Union ir 
International Union,'taip pa
aštrėjo, kad jos viena kitą 
mato kaip didžiausius prie
šus. SIU organas “The Sea- 
fares Log’’ spausdina bjaurias 
karikatūras apie NMU vado
vą J. Curraną. Tas laikraštis 
puola Curraną ne .tik už jo 
dabartinius veiksmus, bet ir 
kaip “ilgametį : komunistą, ku
ris nuo kumwnistu pasitraukė 
tik dėl akių”, i

Morris nurodo, kad Curra- 
nas gal iš visų buvusių kairių 
unijų vadų dabar yra labiau
siai anti-komunistinis, kad jis 
nuolat bando ,tą savo anti-’ 
komunizmą d e m onstruoti, 
bet matyti, kad to neužtenka, 
panašiai, kaip auto-darbinin- 
kų unijos (UAW) vadui Rėu- 
theriui irgi vis primenama, 
kad jis kadaise lankėsi Tary
bų Sąjungoje t ir buvo komu- 
nj^ams palankus,..

, Chevrolet 1950. 1 tono panel tro- 
kas. A-l mechaniškam stovyje. Pri
vatinis savininkas parduoda už pri
einamą kainą, $275. Geras pirkinys. 
Ateikite pademonstruosime. GE. 9- 
8281. GE. 9-6672. Brooklyne. *

(4-10)

Sausio 19 New Yorkan iš 
Italijos atvyks Ingrid Berg
man. Ji čia dalyvaus ceremo
nijose, per kurias jai bus į- 
teiktas pryzas už geriausią 
vaidinimą filmuose 1956-ais 
metais.

Dieną vėliau ji grįš Itali
jon.

PRANEŠIMAS
WORCESTER, MASS.

Pirmas šių metų LLD 11-os kuo
pos susirinkimas įvyks sausio 14 d.. 
7:30 v. v., 29 Endicott St. Čia kuo
pos valdyba išduos raportus iš pra
eitų metų veiklos, ir galutino, apta
rimo del būsimo parengimo sausio 
20 d. Laisvės dalininkų suvažiavi
mui sveikinti. Stengkitės visi nariai 
atsilankyti į susirinkimą.

Kpt Sekr.
(6-9)\

Visiems Lietuviams Į 

$ Linksmų Naujų Metų j

THE RICHMOND 
ROOFING CO.

181-19 Liberty Ave.
Richmond Hill, L. I. VI. 3-1005

(4-9)

COSMAS FLORISTS
Padovanokite savo mylimiems 

gražių, šviežių gėlių. Nesigailė
site. Gėlių visokiems reikalams. 
Kainos prieinamos. Pristatome 
bet kur.
2121—3rd Ave., NYC. LE4 4-3349

> r (7-13)

JIM’S RESTAURANT & 
PIZZERIA

Turi skaniausius valgius. Galite 
'ir išsinešti. Alus, vynas. Kainos 
prieinamos.

85-01 Grand Avenue, 
Maspeth. — DA. 6-7827

PRODUCTS
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AUTO INSURANCE

Automobilių Savininkai! Jūs ne
galite įsigyti 1957 laisnių be Auto 
Liability Apdraudos. Jeigu vairuo
site auto su N. Y. 1957 laisniais 
neapdraustą, tai galite užsimokėti 
$1,000 pabaudos ar gauti kalėjimą. 
Mes negrasiname, tik patariame. 
Mūsų kainos prieinamos. . ACME 
SERVICE CO., 88 Kossuth Place, 
B’klyn, N. Y. GL. 5-8646 ar 5-8669.

(3-9)

Jūs negalite nusipirkti 1957 au
to laisnių be Auto Liability apdrau
dos. Jeigu pagautų operuojant auto 
su 1957 laisniais Be apdraudos, ga
lit būti nubausti $1,000. Mūsų kai
nos prieinamos. Turime ir kitų ap- 
draudų. GERTNER KAPLAN & 
CO.į INC., 708 East Tremont Ave., 
Bronx N. Y. C Y. 9-6611. (3-9)

FURRIERS

Nenumeskite savo senų futrų, mū
sų ekspertai pataisys taip kaip nau
jas. Mes duosime nuolaidą kostu- 
meriams, kurie ateis su šiuo skel
bimu. Norite taupyti pinigų, tai 
kreipkitės pas mus: SHEIBAR & 
OXENHORN, 150 W. 28th St., N. 
Y. C. AL. 5-0079. (3-12)

Padovanokite savo mylimiems 
puikią futrą. Kainos labai prieina
mos. Tiesiog iš dirbtuvės. Eksper- 
tiškai pertaisome ir sutaisome. Jums 
užsimokės ateiti pas mus. GRECO 
FURS, 130 W. 30th St., N. Y. C. 
WI. 7-5782. 16-tos lubos. Nuolaida 
su šiuo skelbimu. , (3-9)

Atydai Pizzeria kepėjams. Su 
mūsų sūriu padarysite skanius piz
za pies. Naudokite mūsų Superkfr 
Mozzarella Sūrius. Mes\ taipgi tu
rime soso, miltų, pomidorų alieju
je, ir tt. Užsakymai priimami nuo 
8 v, ryto iki 11 v< v. per ištisą sa
vaitę. ISLAND CHEESE CO., 813 
Pelton Ave., West Brighton, S. I.‘ 
GI. 8-6400. (5-11)’

>

FINNEGAN’S NILE ROOM 
Skanūs Pietūs kasdien > 

1804 Richmond Ter.
W. Brighton, S. I. s 

Pizzas-Hcro Sandwiches 50c.
GI. 2-9898 ?

(2-8)

BOB’S TV REPAIRS
Tik $3, priskaftant dalis.

1 Šešt. ir Šekm. 
Ekspertiškai pataisome.
RA. 1-5828 — L. I. C.

4

(4-10)

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*oc*nxr*

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

»♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦»♦♦♦»♦UĮl ę»».

4 pusl. Laisve (Liberty) Penktad., sausio (Jani.) 11, 1957 ,
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