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KRISLAI
Pirmoji užduotis.
Sugrįžę vadai.
Reikėtų pagalvoti.
Irgi diskriminacija.
Kas pradėjo?

Rašo A. Bimba

Su drąsa »>* ryžtu įžengėme 
į 1956 metus. Visi trokšta
me, kad jie būtų dar geresni 
už 1955 metus.

Bet troškimų neužtenka. 
Tai puikiai žinome iš ilgos 
praktikos. įteikia daug dar-

Alums rūpi mūsų organiza 
ei jos ir mūsų spauda. Nori 
me, kad jos gražiai gyvuotų

Todėl pačioje pradžioje me 
tų atlikime svarbiausią ir pir 
miausią organizacinę užduotį, j 
Nelaukdami nei prašymo, nei j 
raginimo pasimokėkimo savo 1 
narines duokles.

Atidėliojimas ir vilkinimas 
Syra didžiausia organizacinė 
'nelaimė. Visiškai susimaišo ir 
sužlunga, kai narinės duoklės 
Į centrą nesuplaukia anksti.

Ypatingai tas svarbu Lite
ratūros Draugijai, kurios duo
klė yra metinė. Tuo visų na
rių pareiga susirūpinti pirmai
siais metų mėnesiais.

Spauda praneša, kad paga
liau po beveik penkcrių me
tų pertraukos į savo postus 
sugrįžta komunistinio sąjū
džio vadai. Eugene Dennis 
vėl užimsiąs partijos sekreto
riaus vietą, o John Gates — 
vyriausio “Daily Workerio” 
redaktoriaus.

Jie buvo pusketverių metų 
laikomi kalėjime, o paskui 
per dešimt mėnesių laiko po 
“namų areštu.” Tai buvo 
Smitho akto ir šaltojo ka<ro 

\\ ąukos.
D Politinis persekiojimas ne

suderinamas su A m e r i k o s 
konstitucinėmis žmonių teisė
mis.

New Yorko vyskupijos or-* 
ganas “The Tablet’’ smerkia 
Kooseveltienę ir kitus libera
lus už reikalavimą politiniams 
kaliniams amnestijos.

Nieko nauja. Kunigija 
smerkia kiekvieną žmonišku
mą.

Bet tame “Th,e Tablet” pro
teste prieš Rooseveltienę ran
dasi ir nusiskundimas. % Girdi, 
Amerikoje katalikų yra 30 
milijonų, tačiau) “jų balsas 
aukštose vietose tebėra silp
nas ir negirdimas.

Kas kita, sako, su komunis
tais. čia komunistų tesą apie 
25 tūkstančius, tačiau1 su jais 
rimtai esą skaitomasi. Tai 
parodė kad ir minėtas libera
lų reikalavimas amnestijos.

Prie šios nuomonės galima 
pridurti dar ir tą, jog Ame- 
likoje katalikai tebeskaitomi 
antraeiliais piliečiais. Pavyz
džiui, niekas nė negalvoja, 
kad katalikas galėtų laimėti 

, rinkimus į prezidento vietą.
Katalikaipriskaitomi prie 

mažumos.
Tas tik parodo, jog katali

kai turėtų apie tai rimtai pa
galvoti. Jie visur turėtų dė
tis prie tų, kurie kovoja už 
demokratines teises 
nes laisves.

Deja, taip nėra, 
dvasiški ja visuomet
demagogus ir liaudies

ir civili-

Katalikų 
palaiko 

teisių 
^Wriesus. Jų politinio apaš- 
^talo pareigas eina toks pik-

/ (Tąsa 4-tam pusi.)

New York Times atsikirto 
senatoriui Eastlandui ir 
kitiems ragangaudžiams

New Yorkas..— Tuo tar- 
’ pu, kai Washingtone sena- 
i to sub-komisija kamantinė- 
. ja laikraštininkus apie jų 
! “praeitį” ir politinius įsiti- 
' kinimus, N. York “Times” 
! vedamajame straipsnyje 
i smarkiai atsikirto Eastlan- 
| dui ir kitiems ragangau- 
I džiams, kurie tai sub-ko- 
i misijai vadovauja.
i

Kaip yra žinoma, tarp 
i apklausinėjamų laikrašti- 
! ninku randasi ir keletas iš 
1 “Times.”

Vedamajame straipsny- 
i je, tilpusiame ketvirtadie
nio laidoje, tas New Yorko 

, didlapis, kuris skaitomas į- 
takingiausiu laikraščių šio
je šalyje, smerkia Eastlan- 
do, Jennerio ir kitų ragan- 
gaudžių veiksmus. “Times” 
sako, kad prieš jį ypatingai 
atkreipti smūgiai, nes jis 
savo skiltyse dažnai smer
kia Eastlando remiamą ra
sinę segregaciją Pietuose 
ir makartizmą.

“Times” tarp kitko sako:
“Mes tvirtai tikime, kad 

ilgai po to, kaip senatorius

dalinai ir teisinasi, primin
damas, kad jis “nesamdo I 
komunistu.”

Vienas “Post” bendra-; 
darbis, kuris buvo Eastlan-! 
do komisijos klausinėtas, I 
buvo James S. Glaser, ku-; 
ris pripažino, kad . apie 20 i 
metų atgal jis dirbo “Daily | 
Worker” ir buvo komunis-i 
tu. Jis buvo ragangau- 
džiams palankiausias liudi
ninkas, puolė savo buvusius ■ 
idėjos draugus komunistus,!
gyrėsi esąs socialdemokra- i . Londonas. • Ne tik dar- 
tu, “didžiausiu galimu ko-ibĮečiai, bet ir; konservąto- 
munizmo priešu’ ’ riai aštriai kiitikuoja Ede-

Keli klausinėjami 1__  , . .
raštininkai atsisakė kalbė-1 neveiklus ir negalįs daryti 
ti apie savo praeitį. Taipgi 
buvo klausinėtas Stanley 
kino-teatro savininkas D.
Fine.

Laisvės Vajaus užbaiga
I ,

J pabaigą metų raštinėje susikaupė daug darbų, 
tad paskelbiįnas vajaus rezultatų kiek užsitęs. Dėl 
švenčių paštas vėlinosi su laiškais ir paskutiniai va- 
jininkų siuntiniai vėlokai atėjo, o atėjo jų daug, nes 
kuone visi vąjininkai pabaigai vajaus prisiuntė po 
daug davinių. Taigi, sutvarkymas punktų už prenu
meratas ir už aukas kolonijomis sudaro daug darbo 
ir ima laiko. Tačiau, į pabaigą sekančios savaitės, 
ketvirtadienį'? ar penktadienį, bus paskelbtais galuti
nas vajaus Raportas.

į Laisvės Administracija

Edeną aštriai kritikuoja 
už neveiklumą ir rėmėjai

riai aštriai kritikuoja Ede- 
laik- i sakydami, kad jis toks •Iv • I V • V 1 •

Darbo unijų 
kovos lauke
Philadelphia. — Derybos 

tarp Westinghouse ir AFL- 
CIO elektristų unijos da
bar vyksta čia. Joms tarpi- i

sprendimų, ka$ gal geriau 
pasitarnautų ’ 
sįtraukdamas.

Konservatorių “Daily 
Sketch” atspausdino veda
mąjį straipsnį, kuriame sa
ko, kad “Jeigu Edenas ne
gali daryti nuosprendžių, 
jis turėtų bent nuspręsti 
pasitraukti.”

Panašiai išsireiškia ir 
kiti konservatyviai laik
raščiai, kaip tai “Daily 
Mail” ir “Daily Telegraph.” 

, kurio

tani jai pa

vędamas, bet pats neturi 
drąsos pasileisti į kurią 
nors kryptį. . .”

Toriai, kaip pasirodo, la
bai nepatenkinti Edeno 
svyravimu. Vietoje t 
daryti griežt 
mus api

rtfs nutari- 
ritanijos politi- 

Artimuosiuose

Harrimanas daro pažangius 
siūlymus; matyt, kad bando 
gauti darbo unijų paramą

Albany, N. Y. — New Gub. Harrimano pasisa- 
Yorko gubernatorius Ha- kymai buvo teigiamai su- 
rrimanas valstijos legisla-! tikti unijų ir jiažangiečių, 
tūroje savo metinėje kai- kurie sako, kad tai vis rei- 
boje pasisakė už visą eilę j kalavipai, kurie jau seniai 
reformų, kurios žymiai pa- keliami darbo žmonių or- 
keltų darbo žmonių gerbū- ganizacijų. 
vį. Jis sakė, kad minimalė 1 
alga turėtų būti $1.25 va-1 
landai, o ne vienas doleris, | 
kaip dabar, kad nedarbo' 
pašalpa turėtų būti $40 sa
vaitei ir dar po ekstra ke
turis dolerius už kiekvieną į 
šeimynos narį. Jis taipgi' 
pasisakė už algų pakėlimą 
mokytojams, 
biednesniems 
už papigintą 
ir t. t.

Apart to,

pa- 
pre- 
sati- 
Zte-

Eastlandas ir jo sub-komi- Į ninkauja federalinės vai-1 Vienas tork! vadas- 
sija bus pamiršti, ilgai po i atstovas J, Finnigan. I var^as nepaduotas, taip iš- 
to, kaip segi egacija pi alai-1 Unijos vadas James Carev J ^Leiškė.mėssavo galutiną kovą > a Wi fotografuoj^ j “Jeigu Churchillas galė- 
Pietuose, ilgai po to, kaipjmas su kompani jos atsto- .1° būti palygintas jo prem- 
tas viskas, kas žinoma PO > vaįs> sakydamas, kad _
makartizmo vardu, išnyks: su santykiai dabar netokie tai Edeną galima būtų pa
ir taps nemaloniu atsimini-Į drnncyičhi 1 ’ J’ ’ ' 1 *J’ ’mu. . . New Yorko “Times” P dlau^lskl- 
kalbės už laisvą spaudą. .

Vienok, kad ir atsikirs- j ir policijos, bei streiklaužių 
damas Eastlandui, “Times” iš kitos įvyko Columbuse 

-r--------------- * kur kelios dienos atgal pn<
”1 darbininką, 

ir Mansfielde, Ohio. Colum- 
buse suimti pikietai ' tapo i Alžyras, 
paleisti po $100 kaucija I francūzai 
kiekvienas.

Bostonas. — 1,800 Bos- 
Is i ton and Maine geležinke- 

depąrtmento I liečiu nutarė išeiti į strei- 
kad i ką penktadienį.

“mū- jeravimo laikais su buldogu,

n j lyginti su aristokratiniu
, Nauji susirėmimai tarp {gražiai sušukuotu šunimi, 
■ streikierių iš vienos pusės ; kuris gerai elgiasi, kai jis

Vėl atidėjo senuko Duttono /XALY 
deportavimą iš šios šalies į
Detroitas. — Distrikto ■ 

teismas atidėjo 70 metų : 
amžiaus senuko Thomas 1 
Duttono deportavimą 
Teisingumo < 
gautas užtikrinimas, 
Duttonas nebus deportuo
jamas, iki teismai galutinai 
nuspręs jo bylą.

Thomas Dutton yra ne 
tik seno amžiaus žmogus, 
bet sąnarių reumatizmo 
suinvalidintas ligonis. Jį 
norima deportuoti už tai, 
kad Hooverio depresijos 
laikais jis buvo veikėju be
darbių tarybose ir radika
liškume judėjime.

Duttoną užstoja didysis 
Fordo darbininkų 
(UAW)f600 lokalas.

unijos

Ammanas. — Kuomet 
Jordane vyko platūs žmo
nių išstojimai prieš valdžią, 
karalius Huseinas žadėjo 
naujus rinkimus. Bet da
bar, kuomet padėtis sunor
malėjo, valdžia skelbia, kad 
rinkimų artimoje ateityje 
nebus.

Tokyo. — Laikraštis “A- 
shahi” sako, kad premjeras 
Hatoyama mielai vyktų į 
Kiniją, teigti būtų pakvies
tas.

Lansing, Mich. — Auto- 
darbininkų unija protestuo
ja prieš Blue Cross už ap- 
draudos kainos pakėlimą.

Popiežius pradėjo 
mokintis rusiškai

Vatikanas. — Popiežius 
praeitą vasarą pradėjo mo
kintis rusiškai ir jau yra 
gerokai tos kalbos pramo
kęs, nors jis turi nemažai 
sunkenybių, bandydamas tą 
kalbą įsisavinti. Popiežius 
yra , lingvistas, kuris jau 
moka sklandžiai vartoti as
tuonias kalbas: italų, loty
nų, francūzų, • vokiečių, is
panų, anglų, hebrajų 
novės graikų. Rusų 
bus jo devintoji.

Vatikanas aiškina,
rusų kalbos išmokimas jam 
padės “suprasti Rusiją.” 
Jis taipgi nori atsikreipti į 
rusus jų nuosavoje kalbo
je. Jo mokytojum yfa Ru
sijoje gimęs jėzuitas.

ir se- 
kalba

kad

z . re, 
tuose ir santykiuose su 

Tarybų Sąjunga, Edenas 
vien delsia, atidėlioja, k^l- 
ba tuščiomis-bendroniis 
frazėmis ir nieko konkre
ti ško nepasakę.
Darbiečių laikraštis “Dai

ly Mirror” sako:
“Neužtenka gražiai su

šukuotų sidabrinių plaukų, 
tiesios figūros, ' lankstumo, 
Šypsenos, šiokio tokio ju
moro ir bombastinių fra
zių, kadi būti 
premjeru. Reikia 
logiškai galvoti, 
nuosprendžius, orientuotis 
aštriai ir greitai. To, deja, 
Sifc Anthony negali. . .”

ką

Tik vienas klausimas da
bar keliamas unijose, libe
raluose ir pažangiečiuose: 
ar Harrimanas nuoširdžiai 

' stoja už tas visas reformas, 
arba, tai yra tik bandymas 
gauti sau darbo unijų 
ramą pastangose tapti 
zidentiniu kandidatu,uz PaĮ ^mą Į param^ nuo

famenams., ?
elektros jėgą 

Harrimanas sakė.
, peranksti kalbėti apie dide- • 
lį gerbūvį mūsų šalyje, tuo 
tarpu, kai viena šeima iš 
penkių uždirba mažiau 
$2,000 į metus. New Yorko 
valstijoje tiek mažai uždir
ba viena iš 7 šeimų. Bendru 
šalies mastu viena iš 11 šei
mų uždirba mažiau $1,000 
į metus.

Harrimanas taipgi pasi
sakė už Taft-Hartley įsta
tymo pagrindines pakai-

Harrimanas! 
taipgi kalbėjo už civilinių 
laisvių apsaugą.

Paskutiniai
pranešimai

Paryžius. — Dešiniai- 
centristįnės koalicijos va
das premjeras Faure ragi
no Mendes-France grupę 
susidėti su juomi ir sudary- 

j fra- ti anti-komunistinę plačią 
tinkamu; koaliciją.

mokėti: 
daryti

Alžyf’o partizanai jau užvaldė 
elį plotą, 50 mylių krantą

- Laipsniškai 
pradeda pripa

žinti, kad Alžyro- naciona
listiniai partizanai tai ne 
būreliai, kurie pasirodo 
čia ir ten, bet karinės jėgos, 
kurios jau laiko savo ran
kose didelius žemės plotus. 

Pasakyti tiksliai, kiek 
ploto jie kontraliuoja, sun
ku, bet aukštasl . francūzų

I karininkas sakė spaudos 
korespondentams, kad Al
žyro “partizanai valdo vi
sas kalnuotas sritis dienos 
metu, o beveik visą užmies
tį naktimis.”

Taipgi iškeltą, kad par
tizanai Alžyre Uau valdo 
ir 50 mylių į" ' 1 - j - 
Tai status kra 
duržemio jūros, į Rytus 
nuo Maroko. Partizanai, 
aišku, neturi laivyno, bet

i valdo 
os krantą, 
as prie Vi-

jie yra įsitvirtinę pačiame 
krante'ir dažnai apšaudo 
francūzų patrulinius laive- 
liušl

Kitas dalykas, kuris la
bai vargina francūzus, tai 
vietinių arabiškų valdinin
kų baimė pasilikti savo pos
tuose. Tik kokie du mėne
siai atgal apie 5 tūkstan
čiai alžyriečių buvo • francū
zų civilinėje tarnyboje — 
seniūnai/(pašos), taksų rin
kėjai ir t. t. Bet nacionalis
tai pradėjo įspėti tuos val
dininkus, kad jie bus skai
tomi kvislingais ir su jais 
bus atsiskaityta. Neėmė il
gai ir šimtai Tų pareigūnų 
pradėjo pasitraukti, kai ku
rie paduodami rezignacijas, 
kiti pasitraukdami tyliai, 
be aiškinimų, o treti net 
prisidėdami prie partizanų.

Washingtonas. — Čia at
vyko naujai išrinktas Bra
zilijos prezidentas Kubits- 
chekas.

Bonna. — Naujoji Vaka
rų Vokietijos armija prave
dė savo pirmą paradą. Pa
radas buvo pravestas, kad 
pagerbti kanclerį Adenau- 
eri, kuris sulaukė 80 metuV Z v

amžiaus.
Khartumas. — Amerika 

ir Tarybų Sąjunga jau pri
pažino Sudano nepriklauso
mybę.

Deli.----- Indija pabaigs
statyti savo pirmą atomi
nės energijos stotį prie 
Bombėjaus dar šių metų 
viduryje.

kad

tas.
Liberališkas demokratų 

sparnas legislatūroje gu
bernatoriaus kalbą priėmė 
su pritarimu. Republikonai 
sakė, kad tai vien “politi
nis tauškėjimas.”

Adenaueris minėjo savo 
80-ą gimtadienį; jis gal . 
planuoja atsistatydinti
Bonna. — Vakarų Vokie

tijos kancleris Konradas 
Adenaueris > minėjo savo 
80-ą gimtadienį ir gavo 
daugybę sveikinimų iš pa
čios V. Vokietijos, lygiai, 
kaip iš užsienio. Bet tuo 
pačiu laiku jis gavo nema-i 
žai mandagių netiesioginių *•

raginimų, kad jau laikas 
atsistatydinti.

Keli Bonnos laikraščiai 
išėjo su tokiais klausimais: 
“Ar Adenaueris paseks 
Churchillą?” ir “Kas per
ims Adenauerio vietą?”

Kaip yra žinoma, Chur- 
chillas pasitraukė iš prem
jero vietos po savo 80-o 
gimtadienio.

82% ispanų studentu. 
prieš Franco režimą
Madridas. — Ispanijos 

valdžia apvedė oficiališką 
apklausinėjimą studentijoj, 
ką studentai galvoja apie 
Franco režimą. Kadangi 
atsakymai buvo duodami 
raštu ir nereikėjo pasirašy
ti, tai jie buvo gan atviri.

Pasirodo, kad net 82 pro
centai studentų nepasitiki 
Franco režimu. Kadangi 
universitetus Ispanijoje vy
riausiai lanko turtingesnių 
klasių jaunimas, tai nuo
šimtis skaitomas nustebi
nančiai dideliu.

Pačioje Ispanijoje rezul
tatai nebuvo paskelbti, bet 
užsienyje apie juos sužino
ta.

Popiežius Pijus palaimino 
naująją Argentinos valdžią

Roma. — Popiežius Pijus 
XII palaimino Argentinos 
prezidento Aramburu val
džią, linkdamas jai “ilgiau
sių metų.” Tą palaiminimą 
popiežius perdavė per Ar
gentinos pasiuntinį Vatika
ne, kurį priėmė speciališko- 
je audiencijoje.

iš to daroma išvada, kad 
dabartinė Argentinos val
džia bus žymiai palankesnė 
klerikalams, negu buvo Lo- 
nardi valdžia, o prieš tai 
Perono valdžia.

Maskvoje vėl spausdina 
anglų kalbos laikraštį, 
kurį redagavo A. Strong

Maskva. — Čia pradėjo 
išeidinėti laikraštis “Mos
cow News,” anglų kalboje 
informacinis laikraštis, iš
einantis dukart per savaitę. 
Tas laikraštis išėjo nėr ilgą 
metų eilę, iki užsidarė še- 
šeri metai atgal. Tuomet 
jį redagavo amerikietė An
na Louise Strong, kuri vė
liau buvo ištremta iš Tary
bų Sąjungos.

Praeitais metais tarybinė 
valdžia paskelbė, kad šnipi
nėjimo kaltinimai prieš A. 
L. Strong buvo nepamatuo
ti, Berijos agentų išgalvoti.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ 
Užrašykite Laisvę savo draugui

ORAS NEW YORKE
Pragiedrėjimas, ? šaltoka
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WILHELM PIECK
SAUSIO MeN. 3 DIENĄ sukako 80 metų Vokietijos 

Demokratinės Respublikos (Rytu Vokietijos) preziden
tui Wilhelmui Pieck’ui.

Visą savo subrendusį gyvenimą šis vyras atidavė dar
bininkų judėjimui, liaudžiai, kovoje už gereshį, gražesnį 
jai gyvenimą.

Wilhelm Pieck — vyras, kuris niekad nepasidavė nu
siminimui, desperacijai. Jis visuomet tikėjo progresu, 
tikėjo (ir tam dirbo) liaudies pergale prieš josios prie
šus.

1941 metais, kai hitlerinės govėdos -užpuolė Tarybų 
Sąjungą, Wilhelmas Pieck, — politinis tremtinys Mas
kvoje — per radiją kreipėsi i vokiečių tautą, ragindamas 
ją gelbėtis nuo pražūties, gelbėti Vokietiją. Kaip gelbė
ti? kovojant prieš hitlerini režimą, kovojant už taiką. 
Jis^sakė, jis tuomet įspėjo vokiečių tautą, kad hitlerinės 
armijos bus sumuštos, sunaikintos, kad laisvasis demo
kratinis pasaulis, karą laimės.

met klausė, nes daugelis jų buvo apžavėti fašistinių hit
lerinių pažadų, žiaurios gebelsinės propagandos.

Tik praėjus treįiems-ketveriems metams vokiečių 
tauta pamatė, kur link Hitleris ją nutempė; tik tada vi- 

. >si jau suprato, kad vokiečių tautos sūnus Wilhelm Pieck 
buvo teisus, kalbėdamas iš Maskvos radijo 1941 metais.

Wilhelm Pieck buvo artimas kovos draugas Ernsto 
Thaelmanno, kuri vokiškieji fašistai nužudė kalėjime.

Kai karas baigėsi. Wilhelm Pieck grįžo savo gimto jon 
šalin ir atsistojo vokiečių tautos priešakiu.

Tiesa, Vokietija, einant šaltojo karo politika, buvo 
perskelta —/formaliai ir oficialiai perskelta. Rytų Vo
kietijos liaudis išrinko savo šalies prezidentu šį ilgametį, 
užsigrūdinusį kovose už darbo žmonių reikalus vyrą sa
vo prezidentu.

Tačiau, stovėdamas Vokietijos Demokratinės Res
publikos priešakyje, Wilhelm Pieck deda didžiausių 
pastangų, kad Vokieti ja būtų suvienyta į vieną tautinę 
valstybę. Sąlyga jis tam stato tokią: apvienytoji Vokie
tija privalo būti neu trale — tokia, kaip Šveicarija, kaip 
Austrija. Kitaip, sako Pieck, ir būti negali. Nes, jei ap- 
vienyta Vokietija būtų ginkluota (kaip nori Jungt. Val
stijų valstybės departmentas, ko nori Jiitlerininkai Va
karų Vokietijoje) ir atsukta prieš Tarybų Sąjungą, ruo
šiama karui, tai ji susilauktų didesnės tragedijos, negu 
susilaukė Antrojo pasaulinio karo metu. Ir milijonai 
vokiečių, gyvenančių Vakarų Vokietijoje, tą Piecko nu
sistatymą užgiriu.

Wilhelm Pieck, beje, buvo vienas tų, kurie įkūrė Vo
kietijos komunistų partija. Todėl Į jo gimtadienio minė
jimą suvyko beveik iš visų pasaulio kraštų komunistinių 
partijų atstovai ištarti jam “ilgiausio amžiaus,” jam 
pagerbti.

LIBERIJOJE
PIETVAKARINĖJE Afrikoje yra 43,000 ketvirtainių 

mylių šalis, vadinama Liberija. Gyventojų ji turi arti 
tris milijonus. Milžiniška gyventojų dalis negrai; iš to 
skaičiaus yra keletas desėtkų tūkstančių iš Jungtinių 
Valstijų nuvykusių /ir ten apsigyvenusių negrų.

Šalies santvarka — respublika, kurios politinė sant
varka panėši į Jungt. Valstijų santvarką, tik su ta išim
timi, kad Liberijoje balsuoti tegali tik tie, kurie turi ne- 
judomosios nuosavybės. Jei asmuo neturi žemės ar na
mų, jis negali balsuoti. Gi tokių ten yra labai daug, gal 
būt net dauguma!

Šiomis dienomis Liberijos {sostinėje, Monrovijos (Mon
rovia) mieste, Įvyko didžiulės iškilmės. Iškilmingai mi
nėta šalies prezidento William S. Tubmano inauguracija. 
Tubmanas tapo išrinktas prezidentu jau trečiam termi
nui, kurio ilgis — ketveri metai.

Nieko, rodosi, tame nėra didelio ir reto. O visgi šią 
savaitę Liberijoje buvo kas nors tokio ir reto!

Į iškilmes atvyko Tarybų Sąjungos delegacija, vadovau
jama A. P. Volkovo, pirmininko Tarybų Sąjungos aukš
čiausiojo parlamento! Delegaciją sudaro keturi asmenys.

Tarybinės delegacijos atvykimas buvo visiškai netikė
tas liberiečiams ir daugelio kitų kraštų žmonėms daly
kas.

Bet dar labiau buržuazinių šalių diplomatus ir laik
raštininkus (taipgi ir pačius liberiečius) nustebino ta
rybinės delegacijos viešas pareiškimas, kad josios at
stovaujama šalis sutinka padėti liberiečiams ekonomiš
kai atsistatyti, pakilti! . ’

Tarybų Sąjunga, sakė Volkovas, yra pasirengusi su
teikti liberiečiams techninę pagalbą; jei reikės, ji gali 
prisiųsti ir savo žmones—inžinierius (kartu su mašino
mis) padėti ištraukti iš žemės turtus ir juos naudoti li- 
beriečių gyvenimo lygio, pakėlimui.

Liberija, tarp kitko, turi ir geležies, ir aukso, ir dei
manto, bet visa tai tenka ištraukti iš žemės, visam tam 
reikalingos mašinos, mokslas, žinojimas.

Turėdama visokių turtų, Liberija- tačiau skursta, ap-

Rašo Progresas
Trumpos lapkričio die- 

, o naktys - labai ilgos. 
Mes, jaunimas ir seni die
dukai, susirinkdavome kur 
nors pas kaimyną, kad pra- 

■ leidus ilguš ir nuobodžius 
Į rudens vakarus.

Kazin is kur vienas senis 
gavo dr. Jono Basanavi
čiaus knygutę “Pasakos a- 
pie raganas ir užkeiktus 
dvarus.” Senukas skaityda
vo,,x) mes visi atidžiai klau
sydavomės, nes tuomet ki
tokios knygos, išskyrus 
maldaknygę, buvo didelė 
naujiena. Vos pabaigus vie
ną pasaką apie .užkeiktąjį 
dvarą, žibanti balana užge
so. Kol namu šeimininkė 
uždegė kitą drėgną balaną, 
tuomet 95 metų senukas, 
nors drebančiu, bet stipriu 
balsu prabilo:

— Palaukite, vaikai! Ši-
toje knygutėje tai tik iš- 
mislai parašyta. Aš jums 
papasakosiu apie tikrus už
keiktus dvarus, kuriuose 

I man pačiam teko daug nu- 
j kentėti.

— Jūs susirinkę dažnai 
skundžiatės, kad jums blo
ga gyventi ir nugirdę nuo 
kitų patys kalbate apie 

1 atikso šalį Ameriką, kur vi- 
■ si turtingai gyvena. AŠ ma
nau, kad Lietuvoje tik gy
venk ir norėk. Pamenu lai
kus, kuomet man su prie
varta reikėj/ eiti ponam 
dirbti. Tada taKbuvo var
gas, nes ketui 
kias

ar pen- 
dienas į savaitę po

nams dirbdavome nuo tam- 
I sos iki tamsai. Tuomet tik
tai saulė buvo visiems laik
rodžiu.

— Savus darbus dirbda- 
į vome tik prieinamai arba 
j naktimis prie mėnulio švie
sos. Turėjau aštuonis mar
gus žemės, ir būtų buvę

kasti. Visi išėję kasėme per 
dieną iki sutemos. Sugrįžus 
namo, paleidau gyvulius 
pagirdyti ir atole paga
nyti. Žmona ir Gendrutė 
trūsėsi apie krosnį, kad 
greičiau vakarienę pagami
nus. Sūnus Eimantas kirto 
malkas, o aš užsimąstęs 
nepatėmijaū, kai mano bė
ris įžengė į pono dobilieną. 
Netrukus girdžiu, kas ant 
manęs rėkia: “Ką-ą, ar tai 
tu toks drąsuolis, kuris drį
sti pono dobilienoje arklį

atkeršijimo. Aš jam atker
šysiu. Tai bus dantis už 
dantį, akis už akį.” Jis paė
męs didelį duoninį peilį su
šuko: “Tėvai, aš šią naktį 

i pas jį eisiu. Nepaisau, kad 
! ir žūsiu. Tas storpilvis turi 
! būti paskerstas, kaip mei- 
; telis!” Aš jam ištraukęs 
peilį iš rankos tariau: “Vai
keli, nusiramink. Tokie 
niekšai patys galą gauna.” 
Ir Eimuntas nusiramino

— Sekamą ankstu rytą a- 
bu išėjome į dvarą dirbti. 
Aš tą dieną kirtaus mal
kas, o Eimuntas arė rugie
nas. Jis būdamas pilnas 
keršto prieš poną, tą die
na nesiskubino arti. Nuva
ręs vieną, kitą vagą, vis 
sustodamas ir daug užsi
mąstęs gailiai verkdavo.

— Akamonas, ■ priėjęs 
prie jo, sako: “Jeigu nori

Rytmetinė mankšta gera 
seniems kaip jauniems

Žmogaus organizmui di
delę reikšmę turi rytinė 
gimnastika, padedanti pe
reiti iš pasyvios būsenos, 
sukeltos miego, Į aktyvią 
būseną, būtiną našiam dar
bui. Gimnastikos į prati
mai priverčia energingiau 
dirbti širdį, pagilina kvėpa
vimą, paspartina medžiagų 
apykaitą, teigiamai veikia 
nervų sistemą. Kitas ryti
nės gimnastikos privalu
mas, yra tas, jog sistema- 
tingai derinant mankštą 
su apsipylimu ar apsitryni
mu šaltu vandeniu, 
nizmas palaipsniui 
namas, užkertamas 
persišaldymams.

Žmonių, kurie sistemin
gai atlieka rytinę gim
nastiką, padidėja gyvybi
nis plaučių tūris, kvėpavi
mo gilumas, sustiprėja rau
menys, žmogus tampa gy
vesnis, judresnis, lankstes
nis.

deda sportuoti. O kas 
kartą pamėgo sportą,

ganyti?” Tai ištaręs uždėjo | verkti, tai eik ant kapinių, 
apinasrį arkliui ant galvos :0 čia turi rugienas arti.” 
ir nusivedė į dvarą. Aš be' i Eimuntas nudavė negirdįs 
.kvapo atėjau į stubą ir pa-j akamono įsakymų. Staiga 
sakiau namiškiams kas at- i akamonas pintiniu ant stir- 
sitiko. Mes visi labai nusi- Į 
minėm, kad tą naktį nė i 
miegoti negalėjome, nes ge- * 
rai žinojome, ką reiškia ei- i 
ti pas poną atsiimti arklį. į

ra, nes jau ne sykį buvauI 
gavęs po penkiolika berži- | 
nių per nuogą nugarą, kad j

aš paprašiau dukters Gend-: 
rėš, kad jinai nueitų, nesj 
ji pas ponią turėjo gerą 
vardu.

—Ponia Gendrutę mylėjo 
todėl, kad ji poniai daugi 
gražių mezginių numegzda-į 
vo dėl dovanų, — staltiesių' 
ir langams uždangalų. Gen-i 
drutė nors jauna, bet ola- i 
bai gabi buvo. Turėjo mik-, 
liūs pirštukus. Ji nors labai, 
nenorėdama, net verkdama,' 
nuėjo į Prapuntų 
Bet, ant nelaimės,
nerado. Ji buvo kur tai iš
vykusi. Tada ji iš baimės

dvarą, 
ponios

nos kojos rapninku kirto 
Eimuntui kelis kirčius. . . 
Eimuntas iš skausmo net

ras puolėsi prie akamono: 
“Aš tau, žalti, parodysiu!” 
sušuko jis. Tačiau akamono

jau 
tas \ 

taip lengvai jo nebemes. 
Rytinė mankšta vaikams 
— labai efektyvi priemonė 
jų fiziniam vystymuisi pas
partinti. Suaugusiems bei 
pagyvenusiems žmonėms, 
o ypač protinio darbo žmo
nėms, higieninė gimnasti
ka ne tik gerina , atskirų 
organų funkcijas, bet ir su
kelia būtiną kūrybiniam 
darbui energiją, aktyvu- - - 
mą. r

* Rytinė -gimnastika pap
rastai trunka 15-20 minu
čių. Kai dėP amžiaus, tai 
net 70—80 metu amžiaus 
žmonės gali pasirinkti to
kius pratimų kompleksus, 
kurie atitinka jų amžiaus < 
anatominius-fiziologinius y-* 
patumus. j

Visi, vur būt, turime ne
maža pažįstamų, kurie nuo
lat skundžiasi niekad ne
praeinančiu nuovargiu, už- 
uomaršumu, įvairiais be 
priežasčių atsirandančiais 
skausmais juosmens srity
je, nugaroje ir pan. Tokie 
žmonės be perstojo vaikš
čioja pas gydytojus, varto- » 
ja įvairiausius vafetus, bet, 
deja, niekas jiems nepade
da.

Paklausę tokį “ligonį,” 
ar jis atlieka rytinę higie
ninę gimnastiką, išgirsta^ 
me atsakymą: “Ką jūs! 
Juk aš negaluoju.” Tačiau, 
jei šis ligonis 10—15 ' minu
čių mažiau ryte voliotųsi 
lovoje, o, pravėdinęs kam
barį, atliktų gimnastikos 
pratimus, paskui apsitrintų 
vėsiu vandeniu, pamasažuo
tų kūną — tada iš visų ta
riamų “ligų” liktų tik pri
siminimas. Dingtų ir tingu
mas, ir nuovargis, ir skaus
mai.

Rytinės gimnastikos pra
timai daugiausia atlieka
mi savarankiškai, be vado
vo, arba pagal radiją. Dau
gelis žmonių patys pasiren
ka rytinės gimnastikos pra
timų kompleksus arba at
lieka tai pasitarę su gydy
to jais-specialistais. Giin- V
nastikos klausimais yra Iš- ' 
leista nemažai knygų, bro
šiūrų, kuriose nurodomi i- Į 
vairiausi mankštos prati
mai. Kiekvienas žmogus ga
li pasirinkti tokius prati
mus, kurie geriausiai ati
tinka jo sveikatą, fizinio 
pasiruošimo lygį. Žinoma, 
ilgainiui, sistematingai tre
niruojantis, patartina atli
kinėti vis sudėtingesnius 
pratimus.

Jauniems ir vidutinio 
; žmonėms galima 

rekomenduoti rytinės gim
nastikos pratimus, per ra
diją' trasliuojamus mank
štos pratimus arba analogi
nius jiems pagal fizinį ap
krovimą pratimus. Šie pra- 

priklausomybę. Abu judėji-! Urnai 
mai buvo nacionalistiniai, $iems. Jaunuoliams, 
anti-britiški, bet antrasis ^įstemingai I .. 
ryškesnis, — ir tas laimėjo, kurią nors sporto šaką, jie 

Tikslus gyventojų skai- aišku, yra 
čius Sudane nežinomas, bet intensyvumo, 
manoma, kad ten yra tarp Vyresnio amžiaus žmo- 
8 ir 9 milijonų gyventojų, nės, atlikdami mankštos 
Dauguma yra musulmonai, pratimus, turi vengti dide
li' negrai, išskyrus pagoniš- lio fizinio įtempimo, šuo

lių, plačių mostų galūnė
mis, smarkių pasilenkimų 
ir pan.

Rytinė gimnastika duoda 
didelę naudą tik tuo atveju, 
jeigu ji atliekama regulia
riai, kasdien, iš mėnesio j 
mėne^ iš metų į metus, 
kada ji tampa įpročiu. Už
siėmimai kartas nuo karto, 
aišku, nepadarys žalos, bet - 
ir neduos naudos. Juos rei J 
kia nutraukti tik sergant* 

i. -- m.

orga- 
grūdi- 
kelias

Daugeliui, ypač jauni
mui, rytinė gimnastika y- 
ra pirmasis žingsnis j spor
tą. Pamatęs, kokią didelę 
naudą duoda fiziniai prati
mai, jaunuolis vėliau pra-

Šis tas iš šen ir ten
Pakaitos kinų rašyboje
Dauguma pasaulio tautų 

rašo iš kairės į dešinę; a- 
rabai, iraniečiai, žydai ir 
eile kitų tautų rašo iš de
šinės į kairę; kinai, japonai 
ir eilė kitų geltonosios ra
ses tautų, kaip žinome, ra
šo iš viršaus į apačią.

Bent tai]) buvo iki 1956 
metų. Dabar įvyko didelė 
pakaita: kinai pradeda ra
šyti iš kairės į dešinę.

Pradedant 1956 metų pir-
drebėdama nuėjo pas poną. ma cpenaj visi nacionaliniai
Tarnaitė įleido Gendrutę į 
kambarį. Kambaryje ponas | 
gulėjo lovoje nuogas ir su 
juomi gulėjo dvi nuogos 
mergos, jo sugulovės.

— Ponas, pamatęs Gen-

tai yra, vadovaujantieji

vėliau

nesunku apsidirbti, nes ma-
augalotas šešiolikmetis drutę, nusišypsojo šėtoniš

ka šypsena. Jis atsisėdęs 
ant krašto lovos liepė savo 
dviem sugulovėm išeiti į ki
tą kambarį, o. Gendrutę pa
griebęs glėbin pasiguldė į 
lovą. Už pusvalandžio po
nas ją paleido pusgyvę. 
Gendrutė parsivedė arklį | 
vos paeidama. Jos visas kū
nas drebėjo. Veidas buvo 
apdrąskytas, kruvinas, dra- 

; bužiai sudraskyti į skudu
rus. Ji parpuolusi ant suolo 
apalpo. Motina persigandu
si apkabino ją ir klausinė
jo: “Dukriuk, brangi, pasa
kyki man, kas atsitiko?”

— O ji atsikreipusi per

no 
sūnus Eimuntas daug gel
bėjo, ir metais jaunesnė 
duktė Gendrė buvo labai 
gabi mergaitė. Nors jau
na, bet suaugusių moterų 
darbus dirbdavo, siūti, aus
ti’ arba mezginius mėgsti 
jai tik padubk. Ji sukosi, 
kaip vijurkas. O žmona irgi 
buvo darbšti moteriškė. To
dėl mums toks nedidelis 
sklypas žemės lengvai gali
ma būtų buvę apdirbti, kad 
ne ta prakeikta baudžiava. 
Tačiau, ko toliau, ponas vis 
reikalavo daugiau ir dau
giau jam dienų dirbti. . . 
Todėl mes buvome priver
sti net šventadieniais savo verksmus vos žodį ištarda- 
darbus dirbti. Už tai mūsų ma, prašneko: “Ugi ponas 
klebonas iš ambano sekma- mane išprievartavo. . .” 
dieni mus labai išbarė. Gąz- 
dino pragaru ir visokiomis 
baisybehiis. Jis sakė: ‘“Tik 
šešias dienas privalo dirbti 
savaitėje, o septinta dievui 
priklauso.” Bet mes mažai 
tepaisčme apie tuos pra- 
baščiaus gązdinimus.

Čia senukas nutraukė sa
vo kalbą ir sunkiai atsidu
sęs nubraukė nuo akių a- 
šaras kailinių rankove, vir 
vėl pradėjo:

— Vieną rudenį, kada 
dvare pradėjo bulves kasti, 
atjojo dvaro akamonas ir 
išvarė mūsų šeimą bulves

— Motipa tai išgirdus, 
pradėjo isteriškai verkti, o 
Gendrutė užsidėjusi ran
kas ant galvos sudejavo: 
“Kur aš dabar pasidėsiu ir 
kam aš būsiu tinkama! 
Man gyvenimas jau ne mie
las.” Jos šie ištarti žodžiai 
buvo paskutiniai.

—Sekamą rytą radome 
Gendrutės lavoną šulinyje.

— Motina iš susijaudini
mo sunkiai susirgo ir už 
savaitės mirė. Sūnus Ei
muntas, sugniaužęs kumš
tis, sako: “Tėvai, žinai, kad 
nekaltas kraujas šaukiasi

leista. Viešpatauja ten vargas, neraštingumas, tamsa.
Tarybinė delegacija sakė, kad ji tuo klausimu nori tu

rėti pasikalbėjimą su šalies prezidentu..
Kas iš to visko išeis, sunku dabar pasakyti. Vienas 

dalykas aiškus: liberieęįus visa tai maloniai nuteikia!
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j Kinijos laikraščiai pasirodė 
su nauja forma — su hori
zontalėmis eilutėmis, ku
rios eina iš kairės į dešinę, 
vietoje su vertikalėmis, ku
rios eina iš viršaus į apa
čią. Kai kurie provinciniai 
Kinijos laikraščiai ir žur
nalai nekuriam laikui lieka 
prie senosios rašybos, bet 
su laiku ir jie padarys pa
kaitą.

Ta pakaita turi vieną tik
slą: padaryti Kinijos rašy
bą paprastesne, labiau su
prantama ir lengviau išmo
kstama darbo masėms. Pats 
pakeitimas iš viršaus į a- 
pačią į iš kairės į dešinę 
dar mažai palengvina, bet 
tai vienas žingsnis link di
desnės pakaitos: link rašy
bos sufonetinimo. n

Dabar kiekviena 
kinų raidyne atstovauja žo
dį, sąvoką. Bent elementa
riniam skaitymui-rašymui 
reikia išmokti kelius il
stančius raidžių arba jų 
kombinacijų. Liaudies Ki
nija yra pasiryžusi laips
niškai pereiti prie foneti
nės rašybos, tai yra, kad 
kiekviena raidė atstovau
tų garsą, kas pagrindiniai 
palengvins kinų kalbos ra
šymo- skaitymo išmokimą.

Naujausioji respublika
Naujausioji pasaulio ne
priklausoma šalis yra Su
dano. respublika, buvęs 
“Anglo-egiptiškas Suda
nas.” Pats pavadinimas Su
danas arabų kalboje reiš
kia “Juodųjų kraštas.” Kur 
dabar randasi Sudanas, 
Biblijos ir Romos imperijos 
laikais radosi Nubijos kraš
tas, negrais apgyventas, iš 
kur anksčiau egiptiečiai ir 
vėliau romėnai parsitrauk- 
davė versus. Nubijoje ro

raidė

menų valdymo laikais ra
dosi aukso kasyklos, kur 
dirbdavo dešimtys tūkstan
čių ir kitų šalių vergų. 
Spartakas, kuris
Romoje vadovavo vergų su
kilimui, savu laiku dirbo 
kaip vergas Nubijos kasyk
lose, dabartiniame Sudane, i i 

Per ilgus amžius dabarti
nio Sudano gyventojai per
ėjo visokias stadijas. Tam 
tikrais laikais tas kraštas 
radosi po tvirta kurios nors 
kitos šalies (Egipto, Ro
mos, Naujojo Egipto, Bri
tanijos ir kt.) valdžia, tam 
tikrais periodais vietiniai 
valdovai, pasidalinę į ma
žas karalijas, chaotiškai 
valdė.

Praeito šimtmečio pabai
goje, kuomet britai pradė
jo užvaldyti Sudaną, jiems 
priešinosi sudaniečiai po 
taip vadinamo Mahdi vado
vybe. Tai buvo religinės 
sektos, taip vadinamų der- 
višių vadovas, ir jų pasi
priešinimas tęsėsi kelerius 
metus. Kovose prieš suda- 
niečius tada dalyvavo ir 
Churchillas, kuris tuo me
tu dar buvo jaunas leite
nantas.

Po Antrojo pasaulinio 
karo, kuomet Egipto nepri
klausomybė sutvirtėjo,. Bri-

Egipto adminis-1 amžiaustanijos ir
t racijos kartu tvarkė Su
daną, nors britų viršenybė 
buvo nepaneigiama. Suda
ne tuo tarpu vystėsi du ju- 

į dėjimai: už prisijungimą 
prie Egipto ir už pilną ne-

kas gentis Ekvatorijoje, 
pietinėje krašto dalyje, yra 
musulmonai, vyrai turi bar
zdas, dėvi musulmoniškus 
turbanus ir šiek tiek moka 
arabų kalbos.

Manoma, kad su laiku 
Sudanas bus priimtas į 
Jungtines Tautas. Tuomet 
Sudanas griečiausiai bus 
dalimi Azijos-Afrikos blo
ko ir anti-kolonialės sto
vyklos.

■ M.--

įstemingai

yra prieinami vi- 
kurie 

kultivuoja

nepakankamo
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Airių kovos už išsilaisvinimą
Rašo Pregresas

paverge- 
Jie daug 
badu nu-

(Tąsa)
Kardo ir ugnies 

Jhns buvo permaža. 
kartų stengėsi airius
marinti. Atiindinėjo airių lau
kus, javus, pasėlius sudegino 
ir kitokiais būdais sunaikino. 
Gyvulius mėsai užgrobdavo 
arba užmušinėdavo.

Tas pats anglų istorikas pa
stebi, kad 1582 metais vieno
je tik Munsterio provincijoje 
išmirė badu 30,000 žmonių, 
neskaitant tų, kurie žuvo nuo
• irdo irt ugnies arba buvo pa
ir arti. Tas pats chronikas, 
kuriuo remiasi istorikas Lec- 
ky, toliau aprašo apie badą 
Airijoj. Tyrone grafijoje trys 
tūkstančiai gyventojų miršta 
badu per kelis mėnesius. 
Grioviuose randama krūvos 
lavonų su žolių ir medžių la
pų žymėmis ant lūpų. Mat, 
l^ylo prispausti, maitinosi žo- 
p/nis ir visokiais lapais...

Karalienės Elzbietos patarė
jas Edmundas Spencer’is, ku-> 
ris savo planais pats žymia. 
dalimi prisidėjo prie žiauraus 
1596 metų sukilimo numal
šinimo, rašo apie b u v u s i 
Munsterio provincijoj badą: 
Nepaisant, kad ši provincija 

’buvo turtinga ir derlinga,• už
teko keleto mėnesių priversti 
'ją prie visiško sužlugimo, 
skurdo ir bado, kokio istorija 
dar nėra mačiusi. Galima bu
vo matyti, kaip išblyškę var
guoliai lindo laukan iš urvų 
ii’.duobių ; šliauždami ant pil- 
v / ir rankų, ieškojo maisto 
griuvėsiuose ir miškuose.' Jų 
žvilgsnis buvo lavonų žvilgs
nis. Kalbėjo mirštančiųjų bal
su, dusliai girdimi, tartum i.š
grabo. Kai kurie maitinosi Nr. 1 
gyvulių dvėseliena ir jau pū-j Juose 
vančiais mirusių žmonių Javo- ■ 
nais, ir tai dar džiaugėsi radę • 

^šitokį laimikį, nes kurie dar 
' buvo stipresni, atkasdavo ka- 

. / pinėse lavonus ir paslėpdavo 
kur kitur, kad plėšrieji žvė
rys nesuėstų jų. O jeigu kai 
kuris rasdavo salotos, dobilo 

t ar kopūsto lapą, tuomet su
bėgdavo būrys kaip į pokylį. 
Njeityukus ten nebuvo nei žo
lės, nei gyvulių, nei žmonių.

Elzbietos laikais apie trys 
ketvirtadaliai Airijos žemių 
atsidūrė anglų atvykėlių ran
kose. Anglai steigė didžiau
sius dvarus, o airiai galėjo
• pti tiktai tų dvarų nuomi
ninkais. Bet ir jų likimas la
bai menkas, nes naujieji sa
vininkai, vadinami landlor-

už ma
ga Įėjo

žmonių. Katalikų tikyba griež
tai suvaržoma. Kelios dešim
tys tūkstančių airių ieško prie
glaudos Francūzijoj ir Ispa
nijoj. Tūkstančiai vaikų ir 
moterų parduota vergi j on Ja
maikos salos plantac i j o j e . 
Kromvelis norėjo padaryti vi
są Airiją angliška, protesto- 
niška. Daug teko airiams nu* 
kentėti už tai, kad jie palai
kė išvytosios Stiuartų dinasti
jos pusę. Po kiekvieno Stiu
artų pralaimėjimo airiai su
silaukdavo didelių smūgių; 
padidėdavo žemės konfiskavi
mas ir kitokie aštrūs perse
kiojimai. Be to, 17-ame am
žiuje uždrausta Airijos kata
likams būti parlamento at- 

ir užimti valstybės
Įstaigų vietas. Taipgi atimta 
katalikams balsavimų teisės. 
Šie visi įstatymai išleisti tapo 
1695 ir 1704 metais.

Augiu persekiojimai kėlė 
vis didesnį
pasipriešinimą.
amžiaus pusėje 
d a glaudžiau 
steigti visokias slaptas
nizacijas. Po Prancūzų 
liucijos airiai dar kartą 
no sukilti 1799 m., bet 
sukilimas buvo greit numal
šintas, nes prasidėjo eiliniams 
revoliucijonieriams nežinant, 
kad jų didieji vadai buvo jau 
suimti.

stovais

visos airių tautos 
Antroje 18-o 
airiai prade- 

organizuotis ir 
orga
ne vo- 
mėgi- 
ir šis

SVEIKINIMAS
Sveikiname su Naujais Metais dienraštį Laisvę 

ir jos skaitytojus-
Linkime visiems kuo geriausio per apskritus 

naujus metus.

J. ir I). MANKAUSKAl ir SŪNUS 
Winter Park, Fla.

Kaip ponai kankindavo 
savo baudžiauninkus

(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 
smūgiai viens paskui kitą 
krito ant jauno Eimunto 
kūno. O kai jis parpuolė be 
žado ant arimo, tai akamo
nas užsigulęs jį su kulnais 
trynė ir kojomis spardė. . .

— Aš, vėliau parėjęs na
mo, radau Eimuntą gulinti 
lovoje ir ^dejuojantį. Pa
šaukiau felšarą. Jis apžiu
rę j ęss sako: “Trys šonkau
liai nulaužti. Prižiūrėk tu 
jį, nes' jis blogame padėji
me.” Aš paprašiau geros 
kaimynkos senukės, kad ji
nai prižiūrėtu ligoni, o aš

ninku norėjo kirsti. Bet 
'Daumantas už jį.užsistojo. 
! Tuomet akamonas kirto 
i Daumantui per galvą. Gal 
; Daumantas tik to ir laukė, 
, kad kokia nors priežastis 
prasidėtų. Jis nutraukė a- 

i kamoną nuo arklio, trenkė 
į žemę ir kojomis suspardė. 
Ir ramiai prabilo: “Drau-

■ gai vargdieniai! šitas tiro
nas jus daugiau nemuš ir 
nekankins!”

Philadelphia, Pa

KONCERTAS
Lietuviška Muzikališka Scena

Rengia LDS 5-ta kuopa
Suvaidins

Aido Choras iš New Yorko
Vadavau jamas Mildred Stensler

— Kasžin kas toks grei
tai davė ponui žinią apie 
tą baisų įvykį Netrukus, 
žiūrime, atjoja ponas. Jis 
vienoje rankoje laiko laz
dą, o kitoje dvivamzdį piš- 
talietą. Ponas storas ir pil
votas, rodosi, kad į jo pil
vą supilta maišas bulvių. 
Ponas, prijojęs prie Dau
manto, ruščiu balsu suriko: 
“Ką ar jau maištą pradedi 
kelti tarpe mano darbinin
ku?!” Ir drebančia ranka 
taiko pištalietą Dauman
tui į krūtinę. Bet Dauman
tas staiga čiupo puna už 
kojos ir traukdamas /nuo 
arklio trenkė ant ten sto
vinčio akmens, kad pono 
net pilvas trūko. . ..0 Dau
mantas paspaudęs kepurę 
ant galvos, ramiai aplink 
pasižvalgė ir nuėjo 4 tankų 
mišką. . .

— Po to įvykio mūsų 
ponai visoje apylinkėje taip 
sušvelnėjo, kad daugiau ne
mušė ir nekankino bau
džiauninkų.

Įvyks šeštadienį

Sausio 21 .January
Salėj 414 Green St., Philadelphia, Pa.

bininku, tik tiek teko susi
pažinti, kad jisai tik pirmą 
savo vardą pasisakė: Dau
mantas. Ir taip jį visi vadi
nome. Daumantas per ke
letą dienų ardamas jaučių 
nenuvargino, ir patsai ne- 
nuvargo. Bet jisai ir nesu
arė tiek užuoganų, kiek 
jam akamonas paskyrė su
arti. . .

— Akamonas nors buvo 
diktas ir drąsus vyras, bet 
nedrįso milžinui Dauman
tui nė vieną blogą žodį pa
sakyti. Jis apskundė ponui. 
Tas ruduo buvo šiltas ir 
saulėtas. Balti lyg pūkai 
voratinkliai skraidžiojo o- 
re. Vieną vidudienį ponas 
pasišaukė Daumantą į savo 
kambarį ir, biskelį ant jo 
pasibaręs, davė jam išgerti 
didelį kaušą arielkos, kaipo 
bausmę, už neatlikimą už
duoto darbo. O kuomet jis 
girtas pargriuvo, tada aka
monas su kitų dvarokų pa
galba, nutęsė Daumantą į 
sodą ir paguldė tarpe dau
gelio bičių avilių.

— Sekamą popietį Dau
mantas vėl atėjo arti: jo 
veidas buvo sutinęs nuo bi- ■ 
čių įgilimo. Jis vos galėjo 
praverti akis. Bet tą dieną 
jis mažai dirbo, o daug kal
bėjo. Jis sakė: Draugai 
baudžiauninkai! Jūs sun-

Bus solų, duetų, grupių ir visas Aido Choras
Tai bus nepaprastai įspūdingas koncertas. 

Pasirūpinkime jame dalyvauti ir išgirsti gražių 
dainų, pamatyti puikų vaidinimą.

Solistė Madeline Knorr
Pianistas Frank Balevičius

Šokis ir Flute Solo
Nancy ir Tessie Behnieriutes

Pradžia 7:30 Vai. Vakare Įžanga $1.00vėl išėjau į dvarą dirbti. 
Tą dieną prisakė man bul
vių pilnus maišus į veži
mus krauti.

—Netoli ‘manęs jauna
graži moteris kasė bulves. 
Gal jinai per neapsižiūrėji
mą nesurinko visų bulvių 
ir keletą užkaso žemėmis, 
Akamonas tai patėmijęs 
puolėsi kaip šuo pasiutęs, 
spyrė batu moteriškei į šo/ 
na, kad ji net parpuolusį 
apalpo. Už pusvalandžio ji 
pagimdė negyvą kūdikį nu- 

(>K.toje bulvių vagoje. Ve-' 
liau/VežanVjį namo, ji nu-1 

_ .......  » : mirė .vežime.
o gamtos ir tik gamtos, žmo- Į Bet tas šiurpulingas įvy-1 
gus negali jų nei pagreitint, kis, kiek aš pamenu', tai bu- j 
nei sulėtint, neigi jų panai- vo paskutinis tame dvare. į 

Kitą dieną nieks nežinojo,.
iš. kur atėjo jaunas stiprus; kiai nedirbkite ir pono ne- 
petingas vyras. Jis prašė; klausykite. Nebūkit ver- 
pas poną, kad jam duotų jo gaiš, nes baudžiava jau pa- 
dvare dirbti. Ponas su mie-, naikinta'daugumoj vietų ir 
lu noru jį priėmė, nes jisai valstiečiai gyvena laisvai!” 
sakėsi, būk tai pabėgęs iš Mes visi stebėjomės besi- 
caro kariuomenės. Jis bu- klausydami jo kalbos.
vo labai draugiškas, links- ’ — Beardamas vienas ar- 
mas vyras ir didelis juok- į toj as atsisėdo ant akmens, 
darys. Akamonas ir jį ank- kad iškrėsti žemes iš 
stu rytą išleido iš dvaro su! klumpių ir užsirūkė pypkę, 
pora jaučių arti laukus. Akamonas, priėjęs arti jo,

— Per pietus besikal- pradėjo seną artoją visaip 
bant su nauju atėjūnu dar- i keikti ir jau užsimojęs rap-

(Bus daugiau)

Skaitytojų Balsai
ŠIMTANUOŠIMTINĖ 

NETIESA

RENGĖJAI

šių*

vadinami 
dais, kiekvieną kartą 
ž jausią nusižengimą 
juos pašalinti.

Kiti sukilimai

i

metų “Laisvės” laidoj 
drg. Žilėnas, savo Krts- 
rašydamas apie Nau

duosius Metus, sako:
“Metai, žinoma, yra tik 

žmonių p'adaras,—pati gamta, 
pati visata, jų nenustato, su 
jais niekas nesikeičia.’’

Tai yra 100% netiesa, 
tai yra ne “žmonių padaras,

metais “niekas 
Jei taip, tai

Airijos 
perse- 

Sukilimui vadovavo

naujas 
Tada 
siun- 

A i rijos 
jsaky-

1611 metais sukilo 
katalikai, protestonų 
klojami.
Regeris Moor’as. Sukilimas 
buvo apėmęs Airijos šiaurę, 
o vėliau persimetė ir į pietinę 
dalį.

1615 metais įvyksta 
didelis airių sukilimas. 
Anglijos parlamentas 

x čiamai kariuomenei 
malšinti davė šitokius
mus: įsakome pulti, žudyti, 

^tramdyti sukilėlius, jų drau- 
6 gus ir sąjungininkus; įsakome 
A deginti, naikinti, plėšti — su- 
, lyginti su žeme miestus, tro

besius, kuriuose sukilėliai gy
vena, ar slapstosi; įsakome 

f/eginti pasėlius, javus, ir pie- 
Į vas; įsakome taip pat .šau- 
| dyti visus vyrus, sutiktus su 
Į ginklais rankose; taipgi žudy

ti katalikus kunigus.
šitokie' įsakymai paversda- 

: vo Airiją tyrlaukiais.
1649 m. prasideda dar 

žiauresni airių persekiojimai, 
šiuo kartu airių skerdynes 
rengė garsus Anglijos dikta
torius Kromvelis, kuris, išvi
jus Stiuartus iš Anglijos, bu- 

L v o atsistojęs Anglijos respu- 
* blikos priešakyje'. Kromvelio 

' įsakymu buvo žudoma be pa
sigailėjimo visi airiai ir kuni- 

4 per vienuoliką metų; bu- 
išžudyta suvirš milijonas

DIENA SAUSIOhint, — negali sulaikyt že
mės skridimo aplink Saulę!

Žilėnui su 
nesikeičia”. . .
išeitų, kad ir vasara ir žiema- 
yra “žmogaus padaras.”

Kai kalbama apie metų 
pradžią bei pabaigą, tai aukš
čiau paduotoji citata tokioje 
kalboje sau vietos visai neturi.

Tačiau it metų pradžiai 
(vadinamai naujais metais) 
gamta, o ne žmogus yra nu
stačiusi keturis žemės orbitoj 
punktus, kurių, vieną žmogus 
galėjo pasirinkti kaip metų 
pradžią: pavasarinį dienos su 
naktimi sulygimą, ilgiausios 
dienos punktą, rudeninį die
nos su naktimi sulygimą, ir 
ilgiausios nakties punktą. Ka
dangi, sakoma, net ir primi
tyvus žmogus labiausiai lauk
davo Saulės grįžimo pradžios, 
kada diena pradeda eiti il
gyn, tai visai natūralu, kad 
žmonija nustatė metų 
džią (naujus me 
apie tą laiką,
pradeda eiti ilgy)n.

' Nekantrus

pra- 
is) maždaug 
kada dienos

Stamford, Conn.
Vieša padėka

Kadangi gruodžio 17 dieną 
taip netikėtai aplankė mana 
mano geriausi draugai ir 
draugės proga “house warm
ing party,” su skaniais užkan
džiais ir su vertingomis do
vanomis, tai iš širdies gilu- 
fhos dėkoju Jociams, Ariso- 
nams, Butnoriams, Rajec
kams, Stripeikiams, Mockai- 
čiams, Valatkienei, Stancikie
nei ir Žilinskienei už tai, kad 
ryžotės šią puotą ir garbę 
man iškelti. Reikšdama pa
dėką, aukoju Laisvei $10 ir 
linkiu jums visiems geros klo
ties.

Augusta Pūdimienė

3 plis!. Laisve (Liberty). Penktad., Sausio (Jan.) 6, 1956

i

e

naikinta daugumoj vietų ir

So. Boston, Mass

Metinis Banketas
Rengia ALDLD. 2-ra Kuopa

šio banketo tikslas yra, pasveikinti Laisvės 
Bendrovės dalininkų suvažiavimą ir finansiniai 
paremti dienraštį Laisvę.

Įvyks 
Sekma d

Sausio 
January

Vieta 313 Broadway. Pradžia 4-tą Vai. Popiet

Apart, gerų valgių, bus graži dainų programa 

So. Bostono Liaudies Choro Vyrų Grupe 
Vadovaujama St. Pauros, sudainuos gražių dainelių

Tikimės svečių iš New Yorko ir apylinkės kolonijų. 
Prašome visų įsitemyti dieną ir laiką ir iš anksto 
rengtis dalyvauti šiame bankete. čia maloniai 
praleisite laiką ir tuo pat kartu finansiniai parem-

Rengėjai

i'

JANUARY 29th, 1956

Įvyksta Laisvės Bendroves Dalininkų 
Suvažiavimas, o Vakare Bus Banketas

Kiekvienas apšvietą branginantis asmuo privalo būti šiame bankete, rūpin
kimės, kad banketas pavyktų, kad būtų dienraščiui gražios materialės pa
ramos. Darbuokimės dienraščio išlaikymui su pradžia metų ir per ištisus 
1956 metus. Saugokime dienraščio gyvybę kaip savo akį kaktoje.

Banketas Ims Liberty Auditorijoje 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill

Prasidės 6 valandą vakare. Bilietas $3.00 Asmeniui
* f

Suvažiavime l)us svečių iš kitų miestų. Pasimatykite ir pasikalbėkite su jais 
patogiai sėdėdami prie stalo ir pasinaudodami gerais valgiais. Šis banke
tas bus šaunus mūsų žieminis pokilis. Kas nebus, vėliau gailėsis.

Laisvės Bendrovės Dalininkai Būkite Suvažiavime

am dalininkuMaūti suvažiavime. Supraskite šio su-Labai svar 
važiavimo svarbą. Nuo šio suvažiavimo priklausys mūsų dienraščio liki
mas. Būkite suvažiavhne ir duokite savo iniciatyvos dienraščio labui.

Ar Jau Turite Banketo Bilietą?

Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus. Bus daug patogiau jums patiems 
ir tas daug pagelbės rengėjams valgių priruošimui.



Gimtadienio parėn 
kviečia visus

J ni- -------------------------------------------------------------------------------------- -—__ --------------------------------- in—- f ■■ ni—tnnwni—n.....-...... i
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vakarą, sau-
Auditorijos

Šio šeštadienio 
šio 7-ą, Liberty 
patalpose įvyksiančion gimta
dienio parėn kviečia visus, ku
rie mėgsta draugiškus pobū
vius.

Tai bus toks, kuriamo pa
sitenkinama užkandus visiems 
mėgstamo kumpio ir kitų ne- 
prašmatnių priedų, pasikalbė
jus, kito pasiklausius, padai
navus patiems.

Kadangi bus užkandis, ren
gėjai prašo nesi vėluoti, ateiti 
vakarienės laiku. 6:30. Kas 
nesuspėja, prašo užeiti kad ir 
'ėliau, stengsis pavaišinti tuo, 
l.o bus likes. Kvieslys

Tas iškilmingas koncertas 
jau tik už 10 dienų

/ X.

Gražiai ir linksmai pasitikome 
Naujus Metus Auditorijoje

HELP WANTED—FEMAI

Sveikinimai Laisvei
Gerbiamoji Laisvės 

cija: Aš skaitau jūsų laik
raštį, o labiausia mėgstu skai
tyti savo tėvo straipsnius, 
šia proga siunčiu jums nuo
širdžius sveikinimus iš to 
mos šalies.

Pregreso duktė

(Gerbiama Progreso duktė 
mums gražų atv^w<ą prisiun
tė iš Virgin Islands.‘St. Tho
mas miesto.)

gijos 
meti

Lietuvių Literatūros Drau- 
10 metų sukakčiai atžy- 

rongiamas koncertas jau 
netoli. Draugijos komi- 

visus dalyvauti.tetas

Prašo narius iš arti (ir iš toli 
jau dabar planuoti' kelionę ne 
tik sau, bet ir savo prietelius 
kviesti i tą nepaprastai gra- 

ir istoriniai svarbų sąskri-

FRANK BALWOOD 
koncerto akompanistas

atsikreipė i 
saugoti, kad 

n a r i a m s

B. Kalušes išI 
Mass., prisiuntė 
geriausiais linkę- '
Laisvės persona- i

Komisijonierius 
liet ar tik tokių

Gerbiama 
Fitchburg, 
laiškeli su 
jimaiė visam
lui ir vieną doleri laikraščiui, i 
Ji sako: “Linkiu, kad 1956 , 
metai būtų jums visiems lai-* i 
mingesni negu-buvo praeitie-!

Per praeitą savaitgalį 13-a 
žmonių sudegė gaisruose New 
Yorke ir apylinkėje. Di
džiausia t r a g e d i j a įvvko 
Brooklyne, kur sudegė trys 
vaikučiai, \ųsi vienoje šeimo-

, pe-
Chorvedė Mildred Stensler I Gaisrų komisijonierius Ca- 

rašo: vanagh dabar sako, kad jis
Sveikinu visus iš debesiuo- tikrai imsis žingsnių, kad to

kioms tragedijoms turi būti 
! “padarytas galas.“

Bot kaip?

tos Floridos, 
peršiIta, bet 
ramus oras, 
likti čia ir

Kol kas dar ne
labai malonus ii 
Rodos, lik pasi- 
ilsėtis.

Tas jos pasilsis 
Sausio 6-os vakarą ji 

' <io Choro pamokoje.
Dėkojame visiems 

tojaips.
sveik in-

(Tąsa iš pirmo pusi.)
tas sutvėrimas, kaip McCar
thy. -

Cavanagh atsakymas yra 
paprastas, toks, kokį duotų 
gaisrininkų komandos vadovė
lis: ’“žmonės turėtų būti at
sargesni su ugnimi. Bet Ca
vanagh nieko nesako apie tai, 
kad tos fatališkos mirtys gais
ruose beveik visuomet atsitin
ka biednuomenės tarpe.

Ar bind nuomonė nemyli 
vo vaikų ir nėra atsargi 
ugnimi?

Ne, ponas Cavanagh, jūsų 
gaisriniu kiškas galvojimas at
sakymo neduoda, tikros prie
žasties neiškelia.

Trys King šeimynos vaiku
čiai sudegė, nes prie anglies 
pečiuko pakabinti drabužiai; 
užsidegė nakties metu. Tik

ša
šu

Mes, žinoma, stojame už vi
sų lygias ‘ teises. Mums ne
patinka, kad katalikas neįlei
džiamas į prezidento vietą. 
R?liginiai sumetimai neturėtų
pasirodyti jokiuose rinkimuo-Į skurdo šeimynose anglies"* ar
se.
• Mums gaila, kad broliai ka 
tulikai apie tokius dalykus ne 
pajėgia galvoti logiškai. Dau 
gumoje jie talkauja savo prie 
šams.

naudo- 
nėra. 
pavo- 

turi 
užsi- 

nes

Koncertui 
muga programa, 
vans dainos talentai 
line Knorr, 
manta, Aido Choras ir 
sietynas 
solistais, 
Stensler; 
Jcvičius,

Lin k sm avimas 
Jaunimui 
neiškentėsudaryta tu ri

joj e daly- 
Made- 

A u gust i n as leš- 
Ai(D

su savo grupėmis ir 
vadovybėje Mildred 
muzikas Pranas Ba- 
smuikininkė Dora

O z a n i a n , LLD pirmininkė 
Christina Staneslow, ir pasku
busieji Ukrainų liaudies šokė- 
, j a i.

LLD 40 metų s u k a k t i e s 
koncertas įvyks sausio 15-ą, 
3. vai., Liberty Auditorijoje, 
Atlantic Avė. ir 110 St., Rich
mond Hill, N. Y. Rep.

’imsis žingsnių,4 
žingsnių reikia?
vo priežastis, ir jeigu bus ras
ta, kad buvo apsileidimo, 
žmones bus bausti.

Tai geras dalykas, bet ko
dėl nepradėti nuo pačių di
džiųjų apsileidimų, nuo apsi
leidimų, kurių kaltininkais 
yra namų savininkai, kurie 
dėl godumo netaiso butų, pa
lieka juos nesaugiais, tikromis 
“ugnies pinklėmis“? Kiek 
kartų inspektoriai neįspėjo 
namų savininkų, bet mes iki 
šiol negirdėjome, kad koks 
nors savininkas tikrai ir griež
tai būtų nubaustas.

Ne, ne1 nuo to galo pradeda 
komisijonierius Cavanagh. B.

Teisėjas Solomon pagrasi
no namų savininkams, kad 
jis įsakys sugrąžinti rendau- 
ninkams pinigus, kur bus pa
tirta, kad namai neapšildomi, 
ar neatliekami kiti susiderėti 
teikti patarnavimai.

Du Laureltono. jaunuoliai, 
abu 16 m., sulaikyti' važiuo
jant vogtu auto.

PRANEŠIMAI
CAMDEN, N. J.

LLD 133 kuopa šaukia metini 
sirinkimą sekmadienį, sausio 8 

vai. popiet, toje pačioje 
vietoje Prašome narius
laiku. Taipgi atsiveskite ir 
Susirinkite visi, užsimo- 
cluokles. Čia draugiškai 

įsigysime po Vii-

Naujų Metų lauktuvės Li
berty Auditorijoje įvyko gra
žios ir draugiškai linksmos.

Jurgio Kazakevičiaus orkes
tras visą vakarą smagiai gro
jo šokiams.
tęsėsi iki paryčių, 
grakščiai šokant, 
nepasisukęs ir senimas.

Jaunųjų šokėjų daugumą 
sutelkė Sheepshead Bay ir 
kitų brooklyniečių šeimyninės 
grupės, taipgi jaunimo su
kviestasis būrys ir aidiečiai.

Didžiąją dalį publikos suda
rė susidėjusieji į grupes. Gru
pių mobilizatoriams priklau
so daug kredito už pasidarba
vimą. Kelios tos grupės buvo

masinės, kožna atskirai jau 
pakankamas, jaustis balius.

šį kartą atvyko nemažai ii' 
neprisidėjtįsių/ į grupes. Vie
ni jų tarėsivpavėlavę prisidė
ti. Kitiems, ąaip nelinkusiems 
vaišintis, nebuvo prasmės į 
grupes dėtis. Jie atvyko pa
simatyti str draugais, pasišok
ti, atsilankymu sutiktuvių ren
gėjus paremti.

Kaip, grupiniai, taip pavie
niai prisidėjo padaryti pobū
vį masiniu’ 
smagesniu

Lietuvių 
direktoriai
zauskas už td gražų 
dėkingi visiems 
siems v

Ragino unijistus 
saugoti algas

Skrybėlių d ir 
narių komitetas 
visus unijistus 
imi jos iškovotas
mokesčio priedas būtų tikrai 
gautas. Sako: nuo pačių na
rių priklauso, kad priedas ne- 
siliktų vien pažadu, bet kad 
jis tikrai būtų “algos vokely-

Namų darbininkė. 25-40 m, am- 
Į Siaus. Mylinti vaikus, nuosavas 
kambarys ir ‘vonia. Puikus darbas, 

vėliausius paliudijimus

Freeport, L. J. FR. 8-7479. x 
(252-3)

ir del to visiems 
,. . ) ir naudingesnių.

Kultūrinio Centro 
ir vedėjas » Bra

va k arą 
pasidarbavu- 

ir svečiams. Ar

Susiderėtasis 
.jais priedas 
už a k ordinį 
gati n'antiems 
tį. šis yra

su samdyto- 
yra 5 procentai 
darbą ir po $5 
savaitinį mokos- 
pirmasis priedas

toje industrijoje nuo 1951

Naujasis prokuroras
m.

Suaugiisi moteriškė. Patyrusi su 
vaikais. Abolnas namų darbas links
muose namuose. Guolis vietoje, 
nuosavas gražus kambarys ir alga. 
Priimsimo ir neseniai atvykusią. 
Rašykite; Dr. Helen Heiman, 450 
E. 68rd St, N. Y. C. Apt. 3 E 
North. TE. 8-1834.

(252-3)

Namų darbininkė.
Guolis vietoje.

Mokanti kalbėti angliškai. 
$45 į savaitę.

Nėra virimo. Namai JamaicOje. |
OL. 8-3127

(2-5)

Šermenis paliko dar 
laukti po švenčių

New Yorke dvi jaunos mo
terys pasirendavo butą penk
tadienį. Nusprendė šauniai 
paminėti įkurtuves, tą vakarą 
butas buvo pilnas svečių.

Gerai išmiegoję, atsikėlę 
vėlai šeštadienio popietį, sve
čiai rado vieną tų šeimininkių 
mirusią lovoje. Bet jau lai
kas eiti Naujų Metų laukti. 
M irusiąja aprengė, • o patys 
išėjo. Pabaliavoję, anksti sek
madienio rytą ją iškėlė 
siskolintą auto, nuvežė 
ney Island ir išmetė, 

i
Prąeiviai ją atrado, 

cija atsekė ten, km* 
prasidėjo. Išvežėjus
vo už nelegalų išvežimą kū
no, o tūlus kaltina nesaugoji
me, negelbėjime gyvybės. 
Spėjama, kad ji mirė nuo įlei
dimo sau perdaug narkotikų. 
Tačiau sako, kad ten būta ir 
lytinių orgijų, tad mirtis galė
jusi 
eiti.

i pa- 
į Co-

Poli- 
viskas 

arešta-

būti ir dėl kitų priežas- 
Tyrinęja.

12,577 autotikietai

unijos viršininkų 
Lokalas tur\ apie 

vei-

Sukniasiuviai unijistai 
pasiruošia savo unijos 
vadovybės rinkimui

Didžiojo sukniasiuvių unijos j 
lokalo 22 (1LGWU)'eiliniai j 
nariai įvykdė masinį susirin-• 
kimą, kurio programoje vie
nu vyriausių punktų buvo at- I 
einantieji 
rinkimai.
25,000 narių. Jo i? 
kla daug nusveria.

Kitu vienu svarbiausiųjų ei
liniams nariams yra algų 
klausimas. Jis karštai diskti- 
suojahias. Daugelis suknia- 
siuyių kalba, kad per eilę 
paskiausių metų jų industri
joje algos pradeda atsilikti 
nuo kitų industrijų.

Satisio 2-ą naujasis Queens 
prokuroras Frank D. O’Con- 
uoi* tapo prisiekdintas toms 
pareigoms. O’Connor, demo
kratas, praėjusį rudenį laimė

lio prieš repliblikoną oponen
tą.

Pačiuose demokratuose de
šinieji buvo priešiški jo nomi- 
navimui. Tačiau matyti, kad 
rinkimuose vis viena didelė 

j dauguma demokratų partijos 
: balsuotojų balsavo už saviškį. 
Be to nebūtų galėjęs laimėti 
neseniai buvusioje aiškiai re
lių b 1 i k o n iš k o j e a ps k r i t y j e.

O’Connorį rėmė ir darbie- 
čiai. Nors oficialiai ant sa
vo baloto jo vardo neturėjo, 
tačiau numanoma, kad pažan
giečiai balsavo už ji, demo
kratų partijos balotu.

Namų darbininkė. Patikima, mo
kanti darbą, žemiau 50 m. Gera 
virėja ir namų ruošėja. Turime vi
sus įtaisymus; mylinti vaikus. Ranch 
namai; privatinis kambarys, vonia, 
TV ir oru vėdinimo sistema. $65 į 
savaitę. Mamaroneck 9-5019.

(l-<

Guolis

Namų darbininkė. Patyrusi.

Su Paliudijimais 
nuosavame kambaryje- TV 
G Real Neck 2-5274

Namų darbininkė. Guolis vietoje, 
nuosavas kambarys. Valymas ir, 
lengvas virimas. Vėliausi paliudiji
mai. Mylinti vaikus. 3 vaikai ir 2 
suaugę. Nuolatinis darbas. (

SC. 5-1665
t
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MALE and FEMALE

Teatrininkams

Didelis burbulas pučiamas 
iš Chruščiovo pastabos prezi
dento Eisenhowerio ir sekre
toriaus Dulleso adresu. Jiems 
pastebėta, kaip žinia., kad jie 
su savo kalėdiniais “sveikini
mais“ kiršina liaudiškosios de
mokratijos šalių žmones ir 
tuo kišasi j tų šalių viduji
nius reikalus.

Paprastai, juk kaltais lai
komi tie, kurie ginčus prade
da. Gi šiame atsitikime juos 
pradėjo mūsų prezidentas su 
sekretorium.

Kodėl jie negalėjo palikti mi
nėtų kraštų žmones rūpintis 
savo reikalais?

Labai juk nepatinka mums, 
amerikiečiams, jei kas nors 
bando mus mokinti kaip gy
venti ir valdytis.

Ką, pavyzdžiui, mūsų va
dovai pasakytų, jeigu Lenki
jos ar Čekoslovakijos val
džios ir partijos vadai viešai 
ir atvirai paragintų Amerikos 
žmones neklausyti savo val
džios, jai priešintis, ją nuvers
ti, ir tose pastangose tikėtis 
jų, tų lyderių, paramos?

Kaip tik iš tokių paragini
mų susidėjo mūsų prezidento 
ir sekretoriaus šiemetiniai ka
lėdiniai “sveikinimai.“

i ba kerosino pečiukai 
Įjami,' nes kitos išeities 
i Labiau pasiturį tokio 
j jaus neturi. Neigi jie 
; pavojų, kad drabužiai
j degs bedžiovinant juos, 
■jie iišgali siųsti juos skalby
kloj! arba išplauti, ii* išdžio
vinti mechaniškoj skalbykloj.

Jeigu mes paimtume visus 
tragiškus atsitikimus, kur vai
kai sudega gaisre, mes su
rastume, kad tikra kaltė yra 
ne žmonių neatsargumas, o 

.vargas, skurdas, nesaugūs bu
tai.

Cavanagh sako, kad pa
vojinga palikti vaikus vienus, 
kad ir trumpiausiarri laikui. 
Taip, šventa teisybė. Bet sun
kiai dirbančiai ir vargų bei 

d ėdu prislėgtai motinai žie
mos metu netaip jau lengva 
aprėdyti du ar tris savo vai
kus, nutempti juos laiptais 
keletą aukštų žemyn, . nueiti 
su jais krautuvėn, o po kelių 
minučių juos vėl, sugrįžus, nu
rengti. O kartais rtet neturi
me visiems vaikams tinkamų 
šiltų drabužių !

Tad, motina kartais pa
galvoja: aš paliksiu juos ke
lioms minutėms, nubėgsiu 
krautuvėn tik • už kampo ir 
tuoj grįšiu . . .

Gaisrininkų komisijonierius 
taipgi sako, kad nuo dabar 
bus pradėta bausti tuos žmo
nes, kurie nesilaiko saugumo 
taisyklių, kad po gaisro bus 
^tropiai tyrinėjama,'kame bu-

su- 
d., 

pa
su-

Nepažįstamų trafiko sargų 
medžioklė po miesto gatves 
pasižymėjo gausiu- derliumi 
trafiko tikietų. Tarp automo
bilistų, ypačiai trukmanų, gir
dėjosi tik dejonės. Ir ne vel
tui: tikietas reiškia pusdienio 
ar daugiau sugaištį trafiko 
teisme. O iš ten vargiai kas 
išeina be “pakiltos,“ 
užmokėti policijos il
su gaištį.

Rynos eksplozija 
sužeidė 7 asmenis

Now Yorke prie Broadway 
ir 76th St. rynose eksploda- 
\ tįsios dujos iššovė du dang
čius į orą. Tuo metu ties ta 
vieta stovėjo grupė žmonių, 
laukiančių buso. Septyni as
menys sužeisti. Du pasiliko 
ligoninėje. Kiti po apžiūros 
tapo nusiųsti namo.

Lietuvių Liaudies Teatro 
metinis susirinkimas yra šau
kiamas šio antradienio vaka
rą, gruodžio 10-ą, Liet. Kult. 
Centre. Nariai prašomi su
sirinkt ne vėliatr 8-os valan
dos. Valdyba (3-4) ’

i New Yorko vyriausiojo teis
imo teisėjas Dineen įsakė Wil- 
Įlie Reid advokatui ir prokuro- 
i rui jam pateikti Reido bylos 
(argumentus bėgiu dviejų sa
vaičių. m Reidas kovoja prieš 
jo išsiuntimą į Floridos chain 

t gang, iš kur jis pabėgo’1952 
; metais.

4 pusi. Laisvė ^(Liberty). Penktad., Sausio (Jan.) 6, 1956

tenka 
teisėjo•2-rą 

prastoje 
sirinkti 
svečių, 
kčkite
pasikalbėsime ir 
nies kalendorių. Kviečia Komitetas.

(2-3)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, sausio (Jart.) 11 d., pra
sidės 8 vai. vakare. Vieta—1150 
No. 4th St. Visi nariai malonėkite'' 
ateiti, pasimokėsite duokles ir iš
girsite, kas yra rengiama. Paren
gimas įvyks sausio 21 d., 414 
Green St.

^Būtume labai dėkingi, jei kurie 
galėtumėt padirbėti parengime, nes 
mums labai reikia darbininkų.. 
Taipgi prašome, kurie įgalite, paau
koti maisto virtuvei minėtam pa
rengimui. Už tai dėkojame iš anks
to.

Bus daug naujų ir svarbių tarimų 
dėl ateities veikimo. Todėl kviečia
me visus būti šiame susirinkime. 
Valdyba. (2-4)

Albanyjei susirinko 
York o valstijos seimelis, 
kimasi, kad šioje sesijoje 
niau ir stipriau girdėsis ir or
ganizuotų darbininkų balsas.

New

daž-

HELP WANTED FEMALE

“Position With Security” 
"EDIPHONE OPERATOR

Immediate Opening 
Splendid Opportunity for 

Top-Notch Girl 
Nationally known Concern. Salary 
depending on experience. Permanent 
Position. Offering liberal employee 

benefits.
THERMOID CO.

2018 Halsted St., Chicago, Ill. 
SEELEY 8-1660

(252-3)

PORA

Operuoti valgymo kambarj— 
tvarkyti salioną privatiško 

Klubo Queens.

Tol. M U. 6-6096

(252-3)

HELP WANTED MALE

Auto Mechanikai. Patyrę prk 
Taxi taisymo.

Skambinkite dėl pasikalbėjimo:

C Y. 3-6860

(254-5)

WHOLESALE DISTRIBUTORS 
Sveikatos Valgių 

Dietų Valgių 
Be Druskos Valgių 

Vitaminai—Specialiai Priruošti 
Valgiai 

SHERMAN FOODS, INC. 
378—4tli Avė., N. Y. ML1. 6-7292

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

j Mechaniškas Draftsman. Vacuum 
• Forming Korporacija.

i Dėl pasimatymo šaukite:

Port Washington 7-7272

(254-5)

LAIDOTŪVIŲ
DIREKTORIUS

Mėsininkas. Daugmeninč pirkyba, 
Supjaustom veršiukus pagal jūs^ 
pageidavimą. Westchester County.

WA. 6-1324.

(1-7)

TONY’S

WAGNER THEATRE
110 Wyckoff Ave., Ridgewood 

Tel. HE. 3-2613
“Flower of Hawaii” — Maria 
Litto, William Stelling. Pasau
liniai garsios melodijos. Ma
tysi daug, girdėsi daug ir 
juoksies! daug.
“Anni, A Vienna Balad,” su 
Elfi Mayerhofer, S i g f r i e d 
kitais. Priedas — Vėliausios 
vėliausios vokiškos žinios.

ĮVAIRŪS KINIETIŠKI 
VALGIAI 

DRAGON SEED 
Žinomas Kiniečių Restaurantas

HI-FI—Cocktail Lounge 
Vietos: 86-02 87th Ave., Jackson 
Hts. Hickory 6-9748; 95-11 37th 
Ave., Jackson Hts. HA. 9-8437; 

120-42 Queens Blvd. BO. 8-9442.

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

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

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

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

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberls

Tool & Diemaker. Su handbag 
patyrimu. Prižiūrėt; Dcpartmcntą.

DAYSOL
NE. 8-8797

(3-9)

Ponai nori 
daugiau vieškelių

New Yorko valstijos seime
lyje republikonų blokas siūlo 
susidariusį biudžeto perteklių 
pa vaitoti darymui daugiau tų 
Šauniųjų vieškelių. Vienok 
darbo žmonės, o už vis dau-‘ 
giau biednuomenės šeimos,, 
laukia, kad būtų numažinti 
taksai.

?

Medaus Panelba Šalčiuose
. Slogų pergalėjimui ir apsisaugojimui nuo slogu 

yra naudinga gerti arbatą su medumi. Arbata 
su medumi\tšildo kūną, 
yra naudingas kūno valymui.

o skystimas bendrai

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

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




