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KRISLAI
Kiek galvų, tiek filosofijų. 
Pieck ir Adenauer.
Tos pačios aimanos. ;
Brooklyn© apylinkei.
Visiems proga.

Rašo A. Bimba

Jordano gyventojai 
išstoja už taiką

Sirijoje taipgi jvvko žmonių 
išstojimai prieš karo klikas

Čekoslovakija paleido daug 
politiniu kalinių; sugrįžo 1
socialistų vadas Sychrave •

Francūzijos rinkimų rezul- 
yiatai nustebino visus dešiniuo- 
f liūs pranašus. Juos baugina 

j)' stebina komunistų lairJęji- 
mas apie 50 naujų vietų. Kiek 
galvų, tiek pas juos dabar fi
losofijų. Jie, mat. nepajėgia 
suprasti Francūzijos žmonių 
pasipiktinimo vedamąja poli
tika.

( Mizerniausiai rinkimuose 
pasirodė socialistai. Jie nete
ko šešių vietų.

Socialistų vadai pasirodė di
džiausiais trumparegiais. Jie 
neklausė komunistų, kurie 
kvietė i bendrą frontą rinki
muose.

~r Visiems dabar aišku, kad 
socialistų ii- komunistų ben
dras frontas būtų davęs Fran- 
cūzijai pastovią liaudies val
džią.

Dar kartą socialistai pasi
tarnavo buržuazijai.

Tikrai nepaprastas supuoli
mas. Beveik tomis pačiomis 
dienomis minėjo savo 80-ą 
gimtadienį dtr žymūs vokie
čiai, siu dienų Vokietijos ly
deriai.

Wilhelm Pieck, komunistas, 
Rytų Vokietijos preziden
tas, ir Konrad Adenauer, ka
talikų vadas. Vakarų Vokie
tijos kancleris, — štai kas jie 
per vieni.

Aštuoniasdešimt metų Pieck 
vadovauja ateičiai, ‘ naujam 

^gyvenimui, o Adenaueris — 
^<ęstančiai praeičiai, be jokios 

vilties, be ateities.
Šitie du vyrai tokiais 

žmonijos istorijon.
nueis

“Genevos konferencija ir 
jos ‘dvasia’ tik sovietai tepa- 

F sinaudojo,” nors jau ir labai 
pavėluotai tebeverkia Chica- 
gos marijonų Draugas.

“Vakariečiams snaudžiant 
bolševikai baigia sudoroti Azi
jos kontinentą,” skundžiasi p. 

* P. Dailidė.
“Tokie Vatikano pasisaky

mai nepasuko įvykių eigos nei 
i vieną nei į kitą pusę,” sa
ko Sandaros Vaidyla. Jam 
labai nepatinka, kad popie
žius išstojo prieš atominius 
ginklus.

Sausio penkioliktoji jau čia 
pat. Tą dieną įvyks didelis, 
šaunus parengimas atžymėji- 
mui Lietuvių Literatūros Drau
gijos (LLD) 40 metų gyva v i- 
vrio sukakties.

Svarbus, istorinis įvykis. Pa
rengimą ruošia pats Centrali- 
nis Komitetas. Įvyks, žinoma, 
Ri c h m o n d Hill Kultūrinio 
Centro Auditorijoje.

šiame parengime, supran
tama, turėtų dalyvauti kiek
vienas Draugijos narys iš vi
sos New Yorko apylinkės.

Bet, kiek man žinoma, šia
me parenginųe dvasiniai gali 
dalyvauti visi Draugijos na
riai iš visos plačios Amerikos.

Kaip?
Rištai kaip: Centras yra iš- 
IJminėjęs parengimo bilie
te visoms kuopoms. Įsigyda-

Jeruzalė. — Platūs išsto- 
i jimai prieš Bagdado paktą 
! vėl išsivystė- Jordane. Jor
dano. laikomoje Jeruzalės 

; dalyje demonstrantai apsu
po Amerikos konsulatą ir 
bandė įsiveržti vidun. Ame- 

! rikiečių marinų sargyba, 
i Jordano legijono padeda- 
' ma, atlaikė demonstrantus. 
' Bet vėliau konsulas ir kiti 
i pareigūnai aplinkiniais ke- 
; bais pabėgo iš Jeruzalės 
jordaniško sektoriaus ir 
nuvyko į Izraeli.

Demonstrantai taipgi 
1 puolė Anglo-Jordano ban
ką ir kitas vakarietiškas į- 
staigas. Demonstracijoms 
vadovavo studentai. Jie 
šaukė sloganus prieš Bag
dado paktą, prieš Jorda
no įtraukimą į tą karinę 
pro-vakarietišką santarvę. 
Legijonieriai atidarė ugnį 
ir užmušė kelius demon
strantus, bet valdžia ne
skelbia, kiek. Taipgi yra 
daug sužeistų ir suimtų. /

Legijonieriai apsupo vi
sas Jordane esančias Pales
tinos arabų ti^mtinių sto
vyklas, kad neleisti jiems 
prisidėti prie demonstraci
jų. Tam legijonui vadovau
ja britai arba britų treni
ruoti karininkai.

Popiežius jau nesipriešins 
beskausm. gimdymo metodai

I • Vatikanas. — Jau keleri 
į metai kaip medikai dauge
lyje kraštų naudoja be
skausmio gimdymo meto
dą. Tas būdas buvo išvysty
tas Tarybų Sąjungoje ir 
ten dabar plačiausiai var
tojamas. Bet katalikų baž
nyčia iki šiol tam labai 
priešinosi. Mat, Biblijoje 
vienoje vietoje sakoma 
“Tu gimdysi su skausmais” 
— reiškia, beskausmis gim
dymas yra priešingas die
vo patvarkymams.

Bet dabar Vatikanas pa
skelbė, kad tas draudimas 
bus nuimtas. Sakoma, kad 
Francūzijos, Italijos ir ki
tu katalikiškų kraštu mo
terys buvo labai, nepaten
kintos senuoju nusistaty
mu.

Omi juos, prisidėsite prie šio 
parengimo ir LLD 40 metų 
amžiaus sukakties atžymėjo 
m o. Paremsite savo organi
zaciją finansiškai.

Tas. irgi labai svarbu. Li
teratūros Draugijai tenka gin
tis, per teismus ieškoti teisy
bės. Jos byla randasi Wash- 
ingtono teismuose'. O tai, su
prantama, kaštuoja daug.

Todėl kiekvienas Draugijos 
narys, nežiūrint, kuriame ša
lies kampe jis gyventų, pasi- 
pirkdamas šio parengimo bi
lietą, gražiai parems savo or-< 
ganizaciją, jį švietusią ir jam 
kelią rodžiusią per ištisus ke
turiasdešimt metų!

Iš Sirijos pranešama, kad 
I sostinėje Damaske įvyko 
I didelės demonstracijos soli- 
I darizavimuisi su Jordano 
I žmonėmis.
i (Washingtone sekreto
rius Dulles pasišaukė Jor
dano ambasadorių ir parei
kalavo iš jo pasiaiškinti, ką 
reiškia tos “riaušės”).

I Tito smerkia 
į Bagdad paktą

Belgradas. — Jugoslavi
jos prezidentas Tito pa
reiškė, kad Bagdado paktas 
skaldo Artimųjų Rytų 
žmones, vietoje juos vieny
ti. Į Bagdado paktą, kaip 
žinoma, įeina Pakistanas, 
Irakas, Iranas, Turkija ir 
Britanija. Tai yra pro-va- 
karietiškas paktas, nu
kreiptas prieš Tar. Sąjun
gą. Eilė arabiškų valstybių, 
kaip tai Egiptas, Sirija, 
Libanas ir Arabija, prie to 
pakto neprisidėjo. Jordano 
valdžia norėjo prisidėti, 
bet žmonės demonstruoja 
prieš tą paktą ir sulaiko 
valdžia.

Tito savo pareiškimą pa
darė prieš pat apleisdamas 
Egiptą, Kaire. Jis dabar 
laivu “Galeb” plaukia na
mo. Tas pareiškimas buvo 
padarytas Jugoslavijos ži
nių agentūrai “Tanjug” ir 
jį paskelbė Jugoslavijos 
spauda.

Tito sako, kad Egiptas 
yra taikos pageidaujanti 
šalis, kad Nasserio režimu 
buvo atsiekti nemenki so
cialiniai pagerinimai Egip
to žmonėms.

Prezidentas jau 
žino, bet nesako

Washingtonas. — Prez. 
Eisenhoweris jau sugrįžo į 
sostinę. Jis sakosi esąs žy
miai pasveikęs, sustiprė
jęs ir pasirengęs atlikti 
daugiau pareigų. Vienok, 
jis dar toli neatliks visko, 
ką paprastai atlieka prezi
dentas — daktarai jam dar 
įsako daug ilsėtis, nesijau
dinti, nepersidirbti.

Prieš apleisdamas Flo
ridą, prezidentas davė in
terviu spaudos atstovams. 
Jis, kaip paprastai, buvo 
klaustas, ar jis planuoja 
kandidatuoti antram ter
minui. Prezidentas atsakė, 
kad jis jau yra maždaug 
nutaręs, bet negalutinai ir 
jis dar nenutarė, kada pa
skelbti arba kaip paskelbti, 
kad dar gali pasikeisti są
lygos ir jis gali savo nuta
rimą pakeisti.
. Kuomet jo buvo paklaus
ta, kaip jis yra principiniai 
nusitaręs, prezidentas atsa
kė, kad jis to padaryti ne- 
galįs.

Praga. — Čekoslovakijos 
prezidentas Anton Zapa- 
tocky paskelbė, kad per 
paskutinius kelius mene
sius iš. kalėjimų paleista 
šimtai politinių kalinių, 
tarp jų eilė socialdemokra
tų ir taipgi Slanskio pase
kėjų. Zapatocky sakė, kad 
daugiau kalinių bus paleis
ta ateityje, kaip tik jie pa
rodo,kad apgailestauja sa
vo anti-valstybinę veiklą 
ir yra pasiryžę įsijungti -Į 
tautinį statybos darbą.

Ne tik politiniai kaliniai 
paleidžiami iš kalėjimo, bet 
iš užsienio grįžta daug pa
bėgėlių, tarp jų ir nemažai

Civilinių Teisių Kongresas 
nutarė baigti savo veikimą
New Yorkas. — Civilinių 

Teisių - ^Kongresas (Civil 
Rights Congress) šešta-., 
dieni laikė savo suvažiavi
mą ir nutarė pabaigti savo 
veikimą, likviduotis. Suva
žiavimas įgaliavo CRC se
kretorių Pattersoną pra
vesti organizacijos paleidi
mą.

Suvažiavimas nurodė, 
kad CRC nuo savo įsistei- 
gimo 1946 metais iki dabar 
pravedė labai daug svarbių 
žingsnių kovoje už civili
nes laisves, kad ta organi
zacija drąsiai gynė visų a- 
merikiečiu, iškaitant komu- 
nistus, teises, taipgi sulošė 
svarbią rolę kovoje prieš 
rasinę diskriminaciją ir už

Paskutiniai
Bonna. — Vak. Vokietija 

prašė Amerikos bent kelių 
naikintuvų ir kitų karinių 
laivų, kad atsteigti vokišką 
karinį laivyną. Washing
tonas, sakoma, prašymą pa
tenkins.

Washingtonas. — AFL-, 
CIO ’ prezidentas George 
Meany sako, kad jis sveiki
na popiežiaus atsišaukimą 
už atominį nusiginklavi
mą.

Chicago. — Stevensonas 
sako, kad prez. Eisenhowe
ris savo raporte Kongre
sui kalbėjo ne tiek apie ša
lies padėtį, kiek Republiko- 
nų partijos.

Washingtonas. — Sekre
torius Dulles sako, kad Jor
dano valdžia neparodė pa
kankamai ryžtingumo už- 
gniaužiant anti-vakarietiš- 
kus išstojimus.

Alžyras. — Prie * Con
stantine partizanai nuko
vė du francūzus.

*
Washingtonas. — Vete

ranų administracijos ko
misija nutarė, kad James 
Kutcheris turi teisę gauti 

soicaldemokratų. Žymiau
sias tokių sugrįžėlių yra! 
daktaras Jan Sychrave, ku-! 
ris gyveno Britanijoje. Jis 
redagavo socialdemokrati
nį laikraštį “Nairodni Osor- 
bozeni” ir prieš) karą bu- . 
vo artimas Masaryko ir į 
Benešo draugas.

Žinių agentūra “Coteka” 
sako, kad grupės pabėgėlių 
dar vis grįžta namo. Jie 
grįžta nevien iš Vakarų 
Vokietijos, Austrijos, Bri
tanijos, Francūzijos ir kitų 
Europos kraštų, bet net iš 
užjūrio: Kanados, Austrą- i 
lijos ir kt. \ 1 

negrų teises.
Už tai CRC buvo nuolat 

reakcijos persekiojamas, y- 
"patingai Teisingumo de- 
partmento, taip vadinamos 
Subversyvio veikimo kon
trolės tarybos, New Yorko 
valstijos generalinio pro
kuroro ir visokių kongresi
niu komitetu.

Dabar, po dešimtmečio 
veiklos, CRC nutarė baigti 
savo veiklą, nes Amerikoje 
plačios liberalinės jėgos vis 
labiau įsijungia kovon už 
civilinių teisių apsaugą, 
kad asmenys, kurie veikė 
CRC eilėse, gali sau rasti 
vietos platesnėje ir bend
resnėje kovoje prieš reak
ciją.

pranešimai
savo pensiją. Kutcheris 
prarado abi kojas praeita
me pasauliniame kare Ita
lijoje. Pensija buvo laiki
nai nuo jo atimta, nes jis 
priklauso taip vadinamai 
Socialistų darbininkų par
tijai, trockistinei grupei, 
kuri randasi generalinio 
prokuroro “subversyvių”i 
organizacijų sąraše.

Meksika. — Acapulkoje! 
107 žmonės susižeidė že- 
mės drebėjime.

Migla jau išsisklaidė, — 
Britanija jau atsigauna
Londonas. — Per tris 

dienas praeitos savaitės pa
baigoje Britaniją dengė 
tiršta migla, kuri ne tik 
pridarė daug susisiekimo 
nelaimių ir vietomis visai 
sulaikė susisiekimą, bet la
bai pakenkė žmonių sveika
tai. Tūkstančiai plaučių li
gonių ir senesnių žmonių 
prastai jautėsi ir tik vė
liau daktarai galės persi
tikrinti, kiek žalos prida
ryta. Bet dabar oras išsi
blaivė ir britai pradeda 
atsikvėpti.

Santiago. — Valdžia pa- 
leidoj Čilės parlamentą ir 
paskelbė pilną karinį stovį 
visoje šalyje. Sumobilizuo
ta apie 30,000 kareivių 
streiko laužymui, praveda
mos kratos unijų būstinėje, 
suėmimai unijistų tarpe.

Unijos paskelbė genera
linį streiką, nes pragyveni-

Eden nenori 
atsistatydinti
Londonas. —Edenas pra

nešė savo artimiems, kurie 
paskui tą žinią paskleidė 
parlamente: jis nerezig
nuos, nepasitrauks, nežiū
rint, kaip smarkiai jis ne
būtų puolamas iš visų pu
sių,. kiek jo nekritikuptų 
spauda. Kaip yra žinoma, 
aštri kritika prieš Edejią 
už neveiklumą paskutiniu 
laiku pasirodė ne tik dar- 
biečių ir liberalų, bet ir 
konservatorių spaudoje.

Premjero artimieji su y- 
patinga energija vis karto
ja, kad Edenas nerezig
nuos, kad jam “neduodama 
laiko,” kad jis artmioje a- 
teityje parodys, tikrai 
gali padaryti. Darbiečių 
laikraštis “Daily Herald” 
sako, kad tie smarkūs nei
gimai kaip tik parodo, kaip 
Edenas nervuojasi. kaip jį 
erzina prieš jį taikjoma kri
tika.

Šalyje paskleisti gandai, 
kad pačių konservatorių 
tarpe vyrauja pasiryžimas 
priversti Edeną trauktis, 
kad- jo vietą norėtų /užim
ti Butleris.

Čiango lėktuvu 
pabėgo Kini j on

Tokyo. — Vienas Čiango. 
lakūnas ir du mechanikai 
pabėgo iš Formozos Liau
dies Kinijon. Kad pabėgti, 
jie panaudojo orlaivį, kuris 
priklausė niekam kitam, 
kaip jaunesniam čiango 
sūnui, generolui čiang We- 
ku.

Japonijos spauda sako, 
kad beveik nepraeina sa
vaitė, kad koks Čiango ka
rininkas, kareivis aiFągru- 
pė, nepabėgtų ^Kinijon. 
Vieni tai padaro orlaiviais, 
kiti laiveliais nakties’ tam
soje. čiango cenzūra griež
tai draudžia apie tuos pa
bėgimus rašyti, bet For- 
mozoje visi apie juos žino.

Maskva. — Haas bus pri
imtas pirmuoju Vakarų 
Vokietijos ambasadoriu
mi Tarybų Sąjungoje.

Maskva. — Vorošilovas, 
kuris lankėsi Berlyne, kad 
dalyvauti Piecko pagerbi
me, sugrįžo Maskvon.

Pilnas karo stovis 
paskelbtas Čilei®

Valdžia paleido parlamentą ir 
sutraukė karius prieš streiką

mas praeitais metais pa
brango net ant J38 procen
tų, o algos pasiliko tokios 
žemos, kaip buvo, o dabar 
valdžia paskelbė algų “su- 
šalaymą.” ’ „

Suimtasis Čilės Centreli
nes darbo unijos vadas 
Clotaria Blestas paskelbė 
iš kalėjimo, kad streikas, 
kuris turėjo įeiti pilnon ga
llon pirmadienį, pasieks 
savo tikslą, kad valdžia tu
rės nusileisti, nežiūrint 
priespaudos ir streiklaužiai 
vimo.

Blestas sakė, kad neteisin
gas valdžios kaltinimas, 
kad vien komunistai vado
vauja streikui. Unijų ta
ryboje, kuri turi 25 narius, 
komunistų yra tik 8. Kiti 
yra socialistai, trockistai ir 
kitokie elementai. Pats 
Blestas skaitomas kairiu 
socialistu. Jis sakė, kad vi
sa Čilės darbininkų klase 
yra susivienijusi ir nesileis 
bauginama.

Tuo tarpu Santiagoje ka
reiviai saugo visus viešus 
pastatus. Kareiviai taipgi 
pastatyti vairuoti autobu
sus ir tramvajus. Pirma
dienio rytą unija sakė, kad 
mažiausiai anie miliionas 
darbininku dalyvaus strei
ke.

Jaunikis nepriima nuotakos, 
kuri pabėgo, paskui sugrįžo

Rochester. —Praeitos sa
vaitės pabaigoje čia įvyko 
sekamas įdomus atsitiki
mas: jaunas aviacijos lei
tenantas John Owens turė
jo vesti 20 metų gražuolę 
Juliette Wehle. Bet kelios 
valandos prieš vestuves 
nuotaka susitiko su senu 
pažįstamu, tūlu S. Hahnu. 
Tas jai priminė ankstyvas 
jų dienas ir kartu praleistą 
laiką. Jis tikino ją, kad 
dar laikas apsigalvoti. Juli
ette leidosi įkalbinėjama — 
ji sėdo į jo automobilį ir iš
vyko apsivesti.

Dieną vėliau ji grįžo. 
Niekas nežino, kas tarp jų 
atsitiko. Bet jinai paskelbė, 
kad dar tebemyli aviacijos 
leitenantą ir už jo tekės. 
Bet tas nebepriima. Jis sa
kosi vyksiąs Japonijon, kad 
gerai pergalvoti visa reika
lą. . . ’ \

Bonna. — Vakarų Vo
kietijon atvyko Amerikos 
kardinolas Spellmanas. Jis 
lankėsi ir Romoje, kur a- 
pie valanda tarėsi su po
piežiumi. Vakarų Vokie
tijos spauda sako, kad 
Spellmanas yra antras savo 
svarba katalikų dvasiškis 
(po popiežiaus) pasaulyje, 
o vienas laikraštis ji pava
dino “Naujojo pasaulio po
piežiumi)”
""oras new yorke

šilčiau, gali būti lietaus.
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PER NOSĮ RASISTAMS IR 
MAKARTISTAMS!

PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ įvairūs rasistai ir Ąiakartis- 
tai gavo per nosį įvairiose mūsų šalies vietose

Reikšmingą editorialą parašė New York Time 
kuojant senatinį subkomitetą, kuriam vadovauja iš Mi
ssissippi senatorius Eastlandas. Šis rasistas ir diksikra- 
tas pasiryžo pulti spaudos darbuotojus, dirbančius įvai
riuose laikraščiuose. Tasai puolimas, aišku, yra atsuktas 
vyriausiai prieš spaudą, kuri yra priešinga rasizmui, 
Eastlando ginamam.

kriti-

Dėl to New York Times, vienas iš įtakingiausiųjų mū
sų šalyje bužuazinių laikraščių, pasakė Eastlandui: 
nekiškit nosies į mūsų reikalus, nes tuo jūs nepakeisite 
mūsų nusistatymo kovoti prieš jūsų rasistinę politiką.

Bostone federalinio teismo teisėjas Bailey Aldrich iš
teisino William Karnin, buvusį Harvardo universiteto 
darbuotoją, sociologą.

Kamin kadaise buvo pašauktas “liudyti” prie McCar
thy komiteto. O kai jis atsisakė^ išdavinėti kitus žmo
nes, tai McCarthy komitetas apkaltino jį “Kongreso pa
žeminimu” ir atidavė teismui. Teisėjas, išteisindamas 
Kamin, pasakė: McCarthy neturėjo teisės kišti savo nosį 
ten, kur ją kišo.

“Nedrąsus be galo palikau, 
žodžio negaliu ištarti tau. 
Kad išdrįsčiau—nežinia kas 

būtu:
Gal suskiltų žemė ar dan- 

- gus nugriūtų.”
Labai . gerai būtų, kad 

dangus nugriūtų ant žemės. 
Čia pasipiltų gražiausių 
merginų — angelų;'maty- 
tumėm patį dievą ir jo sū
nų Jėzų Kristų,' visus 
“šventuosius” ir raktinin
ką Petrą, kuris tūlu žmo- 
n iii neįleidžia į dangaus ka
ralystę. Jei yra dangus, tai 
yra ir dievas ir visi “šven
tieji.” Velniai “yra” pra
gare žemėje. Taigi gerai 
būtų, kad Ed. Uldukis greit 
ištartu žodžius savo mer
ginai, ir dar pabučiuotų ją, 
tai gal greit nugriūtų dan
gus ant žemės, ir pėsti eitu- 
mėm dangun.

Tūli poetai pina eiles ir 
nesupranta ką jos Reiškia.

Viename “Laisvės” nu
meryje, ir Jonas Juška dai
nuoja apie žiemą, kokia ji 
yra žiauri, šalta, kad viską 
sušaldo. Sako: 

U. S. Court of Appeals — dviem balsais prieš vieną — 
atmetė žemesniojo teismo sprendimą, pagal kurį darbi
ninkų vadovas Louis Weinstock buvo nuteistas trejiems 
metams kalėti neva už melavimą. Tiesa, Louis Weinstock 
šiuo metu sėdi kalėjime pagal Smitho įstatymą, bet vis- 
vien šis apeliacijų teismo sprendimas turi reikšmę tiems, 
kurie yra persekiojami, kurie yra/žiauriai puolami.

Na, o Clevelande federaliniaij/e teisme, kuriame tei
siami vienuolika darbininkų vadovų (pagal Smitho ak
tą), teisėjas Charles J. Me Names išteisino vieną teisia
mųjų, David Katz.

Tiesa, kiti dešimt yra palikti, tebeteisiami Clevelande,

“Tu viską sušaldei iki pat 
dangaus,

I Tik vien nesušaldei varge-
l lio sunkaus.” ’
I

i Vis dangus ir dangus!
> Poetai “įžiūri” dangų ir a-
i pie jį dainuoja.

Surasime ir daugiau po
etų, kurie “įžiūri,” kad 
“žvaigždės danguje švie-j 

i čia,” arba, “debesėliai pa
dangėje plaukia,” ’’Mėnulis

vadinasi, laimėjimas ten tebėra tik dalinas, bet ir šis lai
mėjimas turi reikšmės.

O kai suimame visus šiuos įvykius, tai ir susidaro 
gražesnis vaizdas, liudijąs, kad laikai truputėlį pagerė
jo, kad net ir teismuose pasirodo šioks toks žmoniškumo 
pasireiškimas.

Svarbiausia: tai parodo, kad žmonių kova už laisvę, 
prieš makartizmą, prieš rasizmą, net ir sunkiausiose są
lygose duoda vaisių.

KAZIMIERAS ANDRIJAITIS
f

1955 metų lapkričio 25 d. Vilniuje staiga, eidamas tar
nybines pareigas, mirė žymus darbininkų judėjimo vei
kėjas Kazimieras Andrijaitis.

danguje šviečia,” ir t. t. 
Mokslas nesuranda ir ne
pripažįsta jokio dangaus. 
Yra erdvė, dausos, visata, 
bet ne dangus! Kodėl poe
tai, pindami savo eiles ne
pagalvoja, kad nereikia mi
nėt to, ko nėra. Užtenka re
liginių poetų, kurie savo ei
les rašo su dangum, dievu 
ir velniais, kad palaikyt 
liaudį tamsybėje ir baimėje.

• * ■' '*

“Laisvės” laidoje gr. 14 
d., 1955 m., yra įdėta J. 
Kibirkšties dalis laiško, ku-

Po trumpu velionio nekrologu pasirašo visa eilė žy
miausiųjų Lietuvos darbininkų judėjimo vadovų ir val
džios pareigūnu — A. Sniečkus, M. Gedvilas, J. Paleckis z 
ir kt.

rį jis parašė iš Tarybinės 
Lietuvos urugvajiečiams, 
4<ur jis gyveno ir darbavosi 
dėl .laikraščio “Darbas.”

Kazimieras Andrijaitis buvo komunistas — į partiją 
įstojo dar 19.19 metais, o šiuo metu, prieš mirtį, jis bu
vo LKP Revizijos komisijos narys.

Nekrologe paduodama tokių apie velionį duomenų:
“K. Andrijaitis gimė 1893 metais Liepojoje, geležinke

lininko šeimoje. Nuo pat jaunų metų jam teko pažinti 
vargą ir derinti mokslą mokykloje su saumdomuoju dar
bu..

“Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos dienomis 
K. Andrijaitis, dirbdamas fabrike Taline, aktyviai daly
vavo darbininkų draugovėse, buvo išrinktas Talino Dar
bininkų, kareivių ir jūreivių deputatų tarybos deputatu.

“1918 metais K. Andrijaitis savanoriu įstojo ,į Raudo
nosios armijos gretas, dalyvavo mūšiuose prieš Deni- 
kiną irpetliūrininkų sutriuškinime.

“1923—1940 m. m. jis dirbo vadovaujantį partinį ir ū- 
kinį darbą Ukrainoje.
; “Įvedus Tarybų valdžią Lietuvoje, K. Andrijaičiui par
tija paveda vadovaujančius postus: cukraus tresto val
dytojo, liaudies komisaro, o po to Lietuvos TSR maisto 
pramonės ministro. 1953 metais K, Andrijaitis dėl svei
katos stovio pereina dirbti Vilniaus “Pergalės” kondite
rijos fabriko direktoriumi. Ir pastaruoju metu, jau bū
damas personaliniu pensininku, jis toliau aktyviai daly
vavo respublikos visuomeniniame gyvenime.

“Būdamas partijos pavestuose postuose, K. Andrijai
tis skyrė visas savo jėgas ir žinias, visą savo didelį gy
venimo patyrimą sėkmingam Tarybų Lietuvos maisto 
pramonės vystymui.

“K. Andrijaitis, vienas seniausių mūsų partijos narių, 
turėjo pelnytą autoritetą visoje respublikos partinėje 
organizacijoje ir plačiosiose darbo žmonių masėse. Jis

Dabar J. Kibirkštis gyve
na Lietuvoje. Tarpe kitų 
atsakymų urugvajiečiams, 
jis rašo štai kaip: “O da
bar, kaslink mano gyveni
mo, tai ačiū Dievui esu 
sveikas ir dirbu virėju.”

Man tai labai nuostabu, 
kad asmuo buvęs netoli 
“Darbo” ir neatsikratė die
vo, ir dabar būdamas Tary
bų Lietuvoje dar vis ačiuo- 
ja dievui, kad jis yra svei
kas ir turi gerą švarų dar
bą! Ką bendro turi pasakiš
kasis dievas su žmonių 
sveikata, arba darbu? Jei 
jau ačiuot, tai reikia ačiuot 
tarybinės valdžios pareigū
nams, kurie suteikė jam 
darbą ir geras gyvenimo 
sąlygas, o ne dievui. Bet 
gal gerb. Kibirkštis' tik iš 
papratimo taip kalba? At
simenu, Lietuvoje žmonės 
visus pasisekimus arba ne
laimes surišdavo su dievu, 
sakydavo: “kaip dievas 
duos, taip ir bus”; “ačiū 
dievui, javai gerai užderė
jo”; arba, jei kiaulė atsive

ne kartą buvo išrinktas Lietuvos TSR Aukščiausios Ta
rybos deputatu, Lietuvos KP CK nariu.

“Tarybinė vyriausybė aukštai įvertino K. Andri jaičio ' 
nuopelnus Tarybų valstybei, apdovanojusi jį Lenino,

Darbo Raudonosios Vėliavos ir ‘Raudonosios žvaigždės’ 
ordinais. . '

“Mūsų širdyse amžinai išliks atminimas apie ištikimą 
partijos ir. ■liaudies-sūnų.” « • '

dė daug paršiukų, tai vėl 
“ačiū dievui, kiaulė atsive
dė dvyliką paršiukų. . .” 
Bet dabar Lietuvoje žmo
nės turėtų būti labiau ap
sišvietę ir daugiau žinoti 
apie pasakišką dievą.

“Tėvynėje” (gr. 30 d., 
1955), tilpo eilės (dainuš; 
ka), parašytos ponios So
fijos Ambrazevičienės. Ji 
dainuoja apie Naujus Me
tus, sakydama:
“Jau daugiau jie nebegrįš - 
Seni metai mirė. . .
Naujas lapas atsiskleis - 
Kaip dangus paskyrė?’

Koks tasai lapas bus — 
nepasako. Tad lauksime to 
naujo lapo, ir žiūrėsime, 
kokį dangus .paskyrė? O 
dangus (dievas) juk žino 
ką daro! Tačiau ponia 
Ambrazevičienė ir pati ne
tiki, kad dangus atskleis 
geresnį naują lapą, nes ji 
posmuoja:
“Naujas lapas—nauja era, 
O tėvynės — vis nebėra, 
Dar šėtono ranka laiko, 
Ką neužmuša — išvaiko!...”

Tai bent poezija!: dan
gus, šėtonas, užmuša, išvai
ko... Jei po N. Metų dangus 
neatiduos Lietuvos Grigai
čiui, Šimučiui, Vlikui ir vi
siems vaduotojams, tai ži
nosime, jog tai yra dan
gaus patvarkymas, kad 
Lietuva būtu šėtono ran
kose.” Tad visi tie vaduoto
jai ir Ambrazevičienė tu
rės nutilti, nebezurzėti ir 
nebekovoti prieš dangaus 
karalystės patvarkymą, nes 
dievas gali juos pasiųsti 
pragaran į verdančios sma
los katilus!

Ak tie poetai — svajoto
jai!? . . '

Mikas Detroitietis

Laisves Redakcijos Pa
staba: Mums rodosi, kad 
M. Detroitietis perdaug 
jau bara tuos, kurie mini 
“dangų” arba “dievą” sa
vo raštuose. Tie žodžiai ar
ba pavadinimai yra žmonių 
kalbos dalis, dažnai netu
rintieji jokios religinės 
prasmės.

Kas yra dangus? Ar tai, 
kai sakoma “apsiniaukė 
dangus,” turima galvoje 
“dangaus karalystę”? Pa
žiūrėkime, ką tuo reikalu 

>sako “Dabartinės lietuvių 
kalbos žodynas.” Žodį 
“dangus” jis taip apibūdi
na:

1. matoma Skliautų pavi
dalo žemę supanti erdvė. 
Giedras, apsiniaukęs d. D. 

, su žeme mainosi (labai pus
to, lyja). Namai dangų re
mia (labai aukšti). Namai 
dangum dengti (be stogo). 
2. tikinčiųjų įsivaizdavimu 
— dievo ir antgamtinių 
būtybių buveinė, dausos. 
3.3. dzūkiškai krosnies vi
daus viršus.

Taip sako žodynas.
Pas mus, lietuvius ameri

kiečius, pirmiau dažnai bū
davo naudojamas žodis 
“padangė,” o Lietuvoj, lite
ratūroje, sakoma “dangus.” 

Iš kur tas žodis kilo, kaip 
jis mūsų kalboje atsirado, 
nežinome, nes nesame kal
bininkai. Gal būt “dangus” 
pareina nuo dengti, dengia.

Žodis “dievas,” aišku, tu
ri religinę prasmę, “mitinė 
aukščiausioji būtybe, taria
mai valdanti pasaulį,” sa
ko tas pats žodynas. Bet tas 
žodis yra taip įsigalėjęs, 
kad jis naudojamas visokio
se prasmėse. “Dievai žino

“Mes neketiname atsisakyti 
nuo šio puikiausio ii' bran
giausio karališkosios karūnos 
perlo, kuris daugiau, negu vi
sos kitos mūsų dominijos ir 
valdos, sudaro Britanijos im
perijos jėgą ir garbę,”— to
kiais žodžiais buvęs Anglijos 
ministras pirmininkas Winsto- 
nas Churchillis apibūdino An
glijos vyriausybės politiką In
dijos atžvilgiu prieškariniais 
metais. Tačiau, spaudžiama 
indu tautos nacionalines išsi
vadavimo kovos, kuri galėjo 
pavirsti visuotiniu sukilimu 
prieš kolonizatorius, Anglija 
buvo priversta atsisakyti nuo 
savo tradicines politikos Indi
joje ir 1947 metų rugpjūčio 
mėnesi suteikė jai dominijos 
teises. Prieš tai šalis buvo i 
padalinta pagal religinį prin- j 
ei pa į dvi valstybes — Indi-! 

‘ją ir Pakistaną jų dabartinė
se sienose. Indija gavo gali
mybę savarankiškai nustatyti ■ 
ir įgyvendinti vidaus ir užsie
nio politiką, atitinkančią jos 
nacionalinius interesus.

Svarbus Indijos, kaip nepri
klausomos valstybės, vysty
mosi įvykis buvo tai, kad 1950 
metų sausio 20 d. įsigaliojo 
konstitucija, pagal kurią šalis 
tapo suverenia respublika, ta
čiau Britanijos nacijų san
draugos sudėtyje..

Pagal 'konstituciją įstatymų 
leidžiamoji valdžia Indijoje 
priklauso prezidentui ir par
lamentui, sudarytam1 iš dviejų 

/rūmų — žemųjų arba liau
dies rūmu, renkamu 5 me- 
tams, ir aukštųjų rūmų—vals
tijų’ tarybos, kuri renkama 6 
metams. žemuosius rūmus 
renka visi piliečiai, kuriems 
sukako 21 metai, visuotinio, 
slapto ir tiesioginio balsavi
mo keliu; aukštųjų rūmų rin
kimai — netiesioginiai, o 
rūmų narių skiria preziden
tas. 1

i 1951 metų pabaigoje—1952 
J metų pradžioje Indijoje įvyko 
! pirmieji parlamento’ rinkimai, 
kurių išdavoje daugumą vietų 
gavo seniausia ir gausingiau
sia šalyje buržuazinė partija 
—Indijos nacionalinis kongre
sas, tapusi vyriausybine par
tija.

Indija — didžiausia Piet
ryčių Azijos šalis tiek terito
rijos plotu (2.94 milijono 
kvadratinių kilometrų), tiek 
ir gyventojų skaičium (apie 
keturis šimtus milijonų žmo
nių). Joje gyvena daug tau
tų ir genčių su įvairiomis eko
nominėmis gyvenimo sanklo
domis ir kultūra. Tikybos at
žvilgiu daugiau kaip pusė gy
ve nto j ų—i n d u sa i.

Kastos
Mūsų dienomis Indija yra 

i vienintelė šalis, kurioje išliko 
i kastos, atsiradusios daugiau 
| kaip prieš 4 tūkstančius metų. 
1 Pagal indusų religiją žmonės, 
nepriklausantieji nė vienai iš 
pagrindinių kastų, laikomi 
atstumtaisiais, tai yra 
priklauso “nepaliečiamųjų” 
kastai. Per surašymą, įvyk- 

■ d y tą pijęs karą, b\vo užfik
suota /3.5 tūkstaitfcio kastų, 
kurios apėmė beve^K du tree-. 
dalius Indijos gyventojų, o 60 
milijonų žmonių priklausė 
“nepaliečiamųjų” kastai. Sa-I 
vo valdymo laikotarpiu' an-; 
glai tyčia kurstė nesantaiką 
tarp “nepaliečiamųjų” ir ki
tų kastų, siekdami sukliudy-

------- ----------- ”,......... . ....... ............ 1 

(nežinoma)! Dievai jo ne
matę (tesižinai)! Dieve 
gink (jokiu būdu)!” (iš to 
.paties žodyno). Žmonės 
dažnai sako: “dievaži.”

Ryšium su tuo, tenka pri-, 
minti, kad mes dažnai var
tojame žodį “velnias” — 
“eik po velniais,” “velnias, 
tavęs nori,” etc. Velnias 
taipgi yra religiškas pava
dinimas. Bet mūsų kalboje 
ir rašyboje (net ir bedieviš
koje) tasai žodis neretai 
vartojamas ryškesniais pa
sisakymai. O kai sakome 
“ejik. į peklą,” ar tai reiš
kia religinių burtų rekla
mavimą? !

ti liaudies vienybę nacionali
nėje išsivadavimo kovoje. Da
bar Indijos parlamentas pa
žengė žymų žingsnį Į priekį 
kastinių prietarų likvidavimo 
srityje; vienoje savo sesijoje 
jis priėmė įstatymą, kuriuo 
numatomos griežtos bausmės 
už respublikos piliečių teisių 
atėmimą iš “nepaliečiamųjų.”

Kalbant apie socialinius san
tykius Indijoje, negalima ne
paminėti kunigaikščių — bu
vusios anglų kolonijinio reži
mo atramos. Išlaikę sau stam
bius žemės plotus ir kitus tur
tus, jie iki šios dienos daro 
didelę įtaką administracijos ir 
teismo aparato veiklai. Eilė
je valstijų jiems konstitucija 
duoda teisę rinkti iš savo tar
po valstijos vyriausiąjį valdo
vą (radžpramukchą).

Analizuodamas anglų kolo
nijinio viešpatavimo Indijoje 
padarinius, ministras pirmi
ninkas Džavacharlalas Neru 
nurodo: “Beveik visos pa
grindinės šios dienos proble
mos gimė Britanijos viešpata
vimo laikotarpiu ir kaip tie
sioginis Anglijos politikos re
zultatas: kunigaikščiai, ma
žumų problema, įvairūs pri- 
vačiasavininkiški interesai, už
sieniniai ir indiškieji, pramo
nės nebuvimas ir žemės ūkio 
paniekinimas, kraštutinis so
cialinio aptarnavimo atsiliki
mas, o svarbiausia — tragiš
kas liaudies nuskurdimas.” 
Siekdama likviduoti praeities 
palikimą, Indijos vyriausybė 
stengiasi vystyti nacionalinę 
ekonomiką ir pirmiausia padi
dinti žemės ūkio ir namudi- 
nūs pramonės gamybą, kuria 
verčiasi 80 procentų šalies gy
ventojų.

žemės ūkio produkcijos pa
didinimo priemonėms, irigavi- 
mo ir elektroenergetikos įren
ginių statybai pagal Indijos 
pirmąjį penkmečio planą 
(1951-1956 m.) paskirta 46% 
valstybinių kapitalo įdėjimų. 
Išplėtus pasėlių plotus, pla
čiau panaudojus mineralines 
trąšas iu pagerinus laukų ivi- 
gavintą, javų derlius per pa
staruosius dvejus metus buvo 
20 procentų didesnis už 1950 
m.ettų lygį. Medvilnės gamyba 
1954-1955 metais pasiekė 4.3 
milijono gniutulių,, viršydama 
pirmojo penkmečio plano nu
matytą skaičių.

Feodalizmo liekanos
Rimta kliūtis Indijos žemės 

ūkio vystymosi kelyje yra 
esančios Indijos kaime feoda
lizmo liekanos. Dvarininkai 
tebeturi savo valdžią kaime, 
ji.el daro žymią įtaką vietinio 
administracijos ir teismo apa
rato veiklai. Indijos vyriausy
bė numato įvykdyti tam tikras 
priemones dvarininkų žemė
valdai apriboti. Antai, pasku
tinėje parlamento sesijoje kai 
kua’ie deputatai pasisakė už 
agrarinių pertvarkymų įgy
vendinimą, tame tarpe už ri
binio žemės nuosavybės dy
džio nustatymą. Indijos vy
riausybė priėmė nutarimą nu
statyti tokią ribą ir šiuo tiks
lu sudarė komitetą šiam klau
simui išstudijuoti.

šalyje! labai paplito judėji
mas už Indijos kaimo gyveni
mo atnaujinimą, keliantis sau 
uždavinį jį elementariai su
tvarkyti, pakelti laukų der
lingumą, plačiau paskleisti 
amatus ir išmokyti valstiečius 
rašto. Vyriausybė visaip re
mia šį judėjimą, norėdama 
išmokyti valstiečius naudotis 
mokslo bei kultūros vaisiais ir 
tuo būdu prisidėti prie žemės 
ūkio pakilimo^

Artimiausiui ir svarbiausiu 
savo uždaviniu Indijos vyriau
sybė, kaip ne kartą yra pa-' 
reiškęs Dž. Neru, laiko naci
onalinės pramonės, kaip ne
priklausomo šalies egzistavi
mo pagrindo,z išvystymą. Ko
lonijinė Indija neturėjo gali-, 
mybės vystytis savarankišku’ 
keliu — tam kliudė anglų 
monopplijos, ’ siekusios išsau-1 
goti ją kaip, žaliavos tiekėją., 
ir realizavimo rinką. To pa-

2 pusi. Laisvė (Liberty). Antrad., gausio (Jan.) 10, 1^56

dariniai pasireiškia ir dabar: 
fabrikų - gamyklų pramonėje 
dirba tik 1.5-2,% savaveiks
mių šalies gyventojų. Vado
vaudamasi nacionaliniais in
teresais, Indijos vyriausybė • 
ketina artimiausiais metais 
padėti sunkiosios pramonės 
pagrindus valstybinių asigna
vimų sąskaita. Jau realizuo
jami metalurgijos gamyklų 
statybos planai; po kelerių 
metų jos įgalins padidinti ša- 
lies plieno gamybą keturis 
kartus. Visu spartumu stato
mi stambūs hidroįrėnginiai 
Bhakra-Nangale, Chirakude ir 
Damodare, kurie aprūpins 
pramonės įmones energija ir 
tieks vandenį Indijos laukams. 
Ruošiama plati geologinio 
gamtos turtų žvalgymo darbų 
programa. šalyje atsirado 
tėvyninė garvežių gamyba, 
veikia pirmoji metalo apdirbi
mo staklių gamykla.

Tačiau yra išorinės jėgos, 
mėginančios sutrukdyti vysty-*., 
ti Indijos ekonomiką. An- 
glijos kapitalas, išsaugojęs iki 
šios dienos rimtas pozicijas 
šalyje, neatsisakė nuo minties 
išlaikyti Indiją, kaip savo 
agrarinį-žaliavinį priedėlį, f 
Indijos ekonominį gyvenimą 
stengiasi įsibrauti Amerikos 
monopolijos.

Indų tauta, užsiėmusi ku
riamuoju darbu, yra gyvybiš
kai suinteresuota taika, reikaa 
liniu bendradarbiavimu su' ki
tomis šalimis. Nuoseklią ko
vą už taikų sambūvį su viso- 

j mis valstybėmis, už tarptauti- 
! nio įtempimo sumažinimą ve- 
i d a Indijos vyriausybė. Visa'45 
pažangioji žmonija pridera
mai įvertino stambų Indijos 
indėlį į karo veiksmų nutrau
kimą Korėjoje ir Indokinijo
je, jos atstovų pasisakymus 
tarptautinėse konferencijose 
taikos Azijoje ir kituose že- , 
mes rutulio rajonuose stipri
nimo klausimais. Didelį tau
tų dėkingumą Indjja nusi
pelnė savo atkaklia .kova už 
tai, kad Kįnijoš Liaudies Res
publikai būtų suteikta jos tei
sėta vieta> Suvienytųjų Naci
jų Organizacijoje.

Indijos vaidmuo
\ądija pradėjo vaidinti svar

bų vaidmenį tarptautiniuose 
reikaluose, ypač Azijoje. Pa
skelbtieji istoriniame Indijos 
ministro pirmininko Dž. Neru 
ir KLR Valstybės tarybos 
premjero čžou En-lajaus pa- < 
reiškime penki taikaus sam-/ 
būvio principai, Čžou En-la- 
jaus išsireiškimu, tapo svarbiu 
veiksniui kuriant bei plečiant 
taikos zoną ir ginant taiką 
Azijoje ir visame pasaulyje. 
Bandungo konferencija, ku
rios iniciatorių tarpe buvo. 
Indija, praktiškai įkūnijo di- ( 
džiąją dviejų žemės rutulio 
žemynų tautų solidarumo idė- 
h-

Vadovaudamasi taikingos 
užsienio politikos principais, 
Indija kartu su kitomis stam
biausiomis Azijos šalimis at
sisakė dalyvauti bet kuriuose 
agresyviuose blokuose, kurie 
sudaro grėsmę visai žmonijai. 
Kaip tik todėl ministras pir
mi n i n k a s Dž. Nem parė
mė čžou E n -1 a j aus pa
siūlymą sušaukti Azijos ša- 
1 i ų konferenciją, siekiant 
apsvarstyti Azijos bei To
limųjų Rytų problemas' ir 
sudaryti tarp šio rajono šalių 
kolektyvinio saugumo paktą.'i 
“Imperialistinių valstybių pla
nai, — rašė Indijos laikraštis 
‘Tedž,’ — turintieji tikslą pa
vergti silpnai išsivysčiusias 
Azijos šalis, gali būti sužlug
dyti tik tuo atveju, jeigu 

.sos Azijos šalys susivienys ir 1 
sudarys kolektyvinio saugumo 
paktą.”

Svarbią tarptautinę reikšmę 
turi tas faktas, kad Indija yra 
užmezgusi draugiškus santy
kius su socialistinės stovyklos 
šalimis, šių savitarpio santy
kių pagrindą sudaro noras už
tikrinti taiką, tautų draugys-' 
tę bei bendradar b i a vi m ą . *

(Tąsa 3-čiam jnid.)
...........—. .................. ......... .. ■»
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Del mano leidžiamų
* *1 ** v v •eilerasciii

Chicago; ID.
Vis ta skubos sistema

Hudson, Mass

Be abejonės, “Laisvės” ir 
“Vilnies” skaitytojai pastebė
jo, jog Lietuviu Meno Są
junga (LMS) prenumeratos 
keliu išleis mano rinktinių 
eilėraščių\knygą. Taipgi pa
stebėjote mąpo as m e n i n i ų 
draugų atsišaukimą į visuo
menę ii* LMS centro pa- 
r a g i n i m ą , kad visi pa
žangūs lietuviai užsiprenume
ruotų ta mano kūrini — 
“Gyvenimo sūkuriai” knygą. 
O Seno Vinco ir A. Metelio- 
nio tilpo “Laisvėje” ir “Vil- 

^Lyje” straipsniai apie mane 
ir mano eilėraščius.

Bet ga) nebus priešingų, 
l^adj^ir pats, kaip aute
lius, tuo klausimu tarsiu žodį 
kitą j jus, brangūs progresy
viai skaitytojai ir idėjos drau
gai ir draugės.

Kaip jūsų visų, taip ir ma
no aukščiausi troškimai yra: 
Aid kuo plačiausiai skleistųsi 
j/Zrpe mūsų brolių lietuvių ti
kroji darbininkiška apšvieta!

Aš tuos savo iš širdies iš
plaukusius troškimus per dau
gelį nemiegotų naktų liejau 
j eiles su vilčia, kad jie pa
sieks skriaudžiamųjų mūsų 
brolių širdis, ir jausmus ir su

gadins juos prie gilesnio pro
tavimo, prie didesnio susipra
timo ir prie aktyviškumo. . .

Kadangi pačiam kalbėti 
apie savo kūrybą nėra etiška, 
tai čia paminėsiu tik šį LMS 
pirmininko R. Baranfko pa
reiškimą, kad mano eilėraš- 
čuiose . . . “yra nemažai idėji
nio turinio, kurio mums taip 
reikia šiuo laiku” (”L.” Nr. 
119 ir “V.” Nr. 112, 1955).

Nors man nemažai teko pa
vargti vakarais m naktimis 
rašant tuos eilėraščius ir pri
dėt prie jų savų išlaidų, ta-* 
čiau aš džiaugiuosi, kad ga

iliu- nors su maža dalele pri
sidėt prie skleidimo darbi-

ninkiškos apšvietos.
Todėl, mieli draugai 

draugės, prašau jūsų visų gar
bingos talkos šiam mūsų visų 
bendram apšvietos darbui! 
Tai yra, kad parinktume! kiek 
galint daugiau prenumeratų 
šiam leidiniui.

Pridursiu, kad knygoj bus 
dar niekur pirmiau netilpu
siu eilėraščių; bus ir satyros 
skyrius, etc. Mano suprati
mu, knyga turėtų patikt vi
siems, kurie ją užsiprenume
ruos.

Bet be jūsų, draugai ir 
draugės, talkos neįmanoma- 
noma, kad šis mano ir LMS 
pasiryžimas — išleidimas “Gy
venimo sūkurių”—būtų pasek
mingas. Todėl ir prašome jū
sų garbingos talkos.

Baigdamas noriu visiems 
tiems draugams ir draugėms 
tarti širdingą mano ačiū, ku
rie pritariate, aukojote ir jau 
darbuojatės rinkdami prenu
meratas viršininėtal mano po
ezijos knygai. Taipgi ačiū ir 
už prisiųstus man sveikini^ 
mus ir komplimentus.

Nėra niekam paslaptis, jog 
visi autoriai trokšta, kad jų 
kūriniai turėtų geriausią pa
sisekimą, nežiūrint kas bebū
tų jų leidėjais. Aišku, to pa
ties trokštu ir aš. Ir tikiu, 
kad nei aš, nei LMS neapsi- 
vilsime pasitikėdami draugais 
ir draugėmis.

J. Vilkelis-Bijūnas
P. S. Su prenumeratomis 

malonėkite pasiskubint, nes 
spaustuvėje 

kad 
var-

ir

knyga “Laisves 
jau renkama, ir reikia, 
visų užsiprenumeravusių 
dai tilptų knygos gale. Kny
gos kaina $1. Pinigus ir var
dus reikia siųsti šiuo adresu:
Lithuanian Fine Arts League 

110-06 Atlantic Avenue 
Richmond Hill 19, N* Y.

Baltimore, Md įsisukime mašinos parblokštas 
mirė University ligoninėje.

Liūdinčias paliko dvi duk
teris — Lillian Baker ir Ma
ry Adams. Laidotuvių tvar
ka rūpinosi Charles W. 
chauskas. Palaidotas šv. 
Iro kapinėse.

Gaila, bet 1956 metai
sumažino vienu mūsų paren
gimų dalyviu.

Lai būna jam lengva ilsėtis 
šio

Ku-

jau

krašto žemelėje.
Vinco Duktė

Elizabeth, N. J
Kerš-

mirtis, 
iš Naujų 
įvyko jo

Literatūros Draugijos 54-os 
kuopos narių susirinkime, lai
kytame 1955 metų gruodžio

Metų ' 25 d., valdyba išdavė rapor- 
drau-, tus iš praėjusių metų nuveik- 

paėjus tik 200 i tų darbų. Nariai visi pasi- 
peilio mokėjo savo mokesčius už 

praėjusius metus, bet į susi- 
jų lankosi.

Nariai turi atkreipti dau-

Naujų Metų žinutės
Naujiems metams ateinant, 

kiekvienas bei kiekviena ban
do juos sutikti linksmai. Tai 
įsigyvenęs paprotys. Mirtis 
irgi seka paskui, skindama 
gvvybes jaunų ir senų, tik ne 
visus vienu būdu.

Štai, du jaunuoliai — Rich- 
Lrd P. Westcott, 16 metų, ir

I y* a ries Oriem, 17 metų—su 
aštriu peiliu rankoje ir pagic- 

į ža širdyje, laukia grįžtant na
mo 19 metų jaunuolio Gaither 
Leei Fishbach, kad atkeršyti. 
Už ką—dar nesužinota, 
tas—pastarojo 

Jam grįžus 
pokylio, kuris 
ges namuose,
pėdų nuo savo namų, 
smūgis pereiną krūtinę, per- 
skrosdamas širdį. Bet spėkų rinkimus mažai 
dar radosi įžengti į virtuvę, Tai labai negerai, 
pašaukti motiną, kuri ramiai
miegojo antrame aukšte. Tė- giau dėmesio į laikomus su
ras tuo laiku dirbo. Bet pa-( sirin kimus, 
galba jam buvo jau nerei
kalinga, nes mirė nepasiekęs 
St. Agnes ligoninės. Tai pir
ma 1956 metų auka jaunuo
lių chuliganizmo. Vienatinis 
darbo šeimos sūnus, baigęs 
miesto kolegiją aukštais moks
lo pažymėjimais, m o k i n y s 
Westminster kolegijos, iš ku
rios grįžo praleisti šventes su 
jAvo artimaisiais. šiuos žo- 
ažius rašant, jo kūnas laidoja
mas London Park kapinėse.

Skaudu spaudai teikti tokias 
žinias. O, kaip būtų gera, 
kad jį būtų paskutinė! 
a štai ir kita auka. Mums, 

r Baltimorės lietuviams, gerai 
žinomas Juozas Geležėlė, ku
ris ne vieną mūsų stebindavo, 
iš kur tas jo toks puikus-link^' 
mas ūpas semiasi? Koks b\j 
būtų parengimas, “mūsų Gele
žėlė jau čia.“ Nors amžiumi 
pagyvenęs, 75 metų, galva 

. baltutė, o šokiams lygaus ne- 
If rasi Bet... 1956 metai lė- 
♦ 'mė jam mirtį gatvėje. Tre- 

wjhpt Ave. ir Lombard gatves

r

Po pirmojo pasaulinio karo 
šuoliais prasidėjo kilti techni
ka, visokių, naujoviškų maši
nų išradimai ir buvusių se
nesnių pertaisymai pagal nau
jos mados pareikalavimus.

Ir taip tarpe 1920 ir 1930 
metų labai žymiai pakilo pro
dukcija pagalba naujovinių 
mašinų visose darbo šakose.

Mašinšapėse, kurie dirbo-' 
me tarpe 1923 ir 1935 metų, 
mes tuos naujų mašinų staty
mus pergyvenome 
maloniai.

Visų pinna, kurie 
kai dirbdavo kaip

labai ne-

darbinin- 
pridera, 

boso nepaisydavo, jei ir daž
nai ragindavo skubėti, tokie 
būdavo prie pirmos progos 
atleidžiami neribotam laikui.

Tik tokius 'pasilaikydavo, 
kurie sutikdavo operuoti kar
tu kelias pagerintas mašinas, 
arba prie kitokių darbų bė
giodavo kaip bepročiai. ži
noma, jie bijodavo prarasti 
darbus. Ir nuo to laiko kaip 
mašinšapėse, taip abelnai vi
sose p r a m o n ė s šakose ta 
“speed up” sistema galvav- 
trukčiais eina smarkyn.

Praėjusiais metais 36,000 
I žmonių padėjo galvas trafiko 
nelaimėse, o kiek gyvasčių 
paaukota abelnai darbavietė
se ?
tokių nelaimių 
mažiau.
jimo

Jei geresnė tvarka būtų, 
būtų f • 

Prie tokio durnavo- 
žmonės priprato.

K. M.

1955 m. lapkričio 26 d. čia 
susituokė Charles K. Urban 
su Anna Wesnosky, iš Pem
broke, Mass. Šliūbą ėmė ci
vilinį, pas Justice of the 
Peace. Charle K. Urban yra 
Laisvės vajininkas ir geras 
dienraščio rėmėjas. Jo žmo
na, Anna WesnosRy, taipgi 
skaito ir remia Laisvę per 
daugelį metų. f

Naujai porai linkiu laimin
go gyvenimo.

Korexp.

Detroitas. — Fordo Mer
cury divizija atleido iš dar
bo 2,450 darbininkų.

Washingtonas. — Polio 
liga praeitais metais suma-

Atsižvelgdama į Indijos sie
kimą J sukurti supkiosios pra
monės pagrindus ir žinodama 
iš savo patyrimo, kiek tai bū
tina nepriklausomam gyvavi- 

, m u i, Tąrybų Sąjunga atėjo 
Indijos valstybei į pagalbą 
statant 1 milijono tonų plieno 
per metus pajėgumo metalur
gijos gamyklą Bhilajaus rajo
ne. Tą žinią Indijos visuo
menė džiaugsmingai sutiko. 
“Rusijos pasirengimą suteikti 
Indijai pagalbą vystant indus
triją galima tik sveikinti,” —* 
rašė įtakingas Indijos laikraš
tis ‘‘Hindustan Times.” šiuo 
mietu Indijos metalurgijos ga
myklos statybos rajone prasi
dėjo parengiamieji darbai.

Kartu šalyje, betarpiškai 
dalyvaujant tarybiniams spe
cialistams, pakviestiems Indi
jos vyriausybės nutarimu, bus 
ieškoma naftos bei kitų gam
tos turtų ir ruošiamasi juos 
eksploatuoti. Laikraštis “Nav 
Dživan” rašo, kad šios prie
monės yra “naudingos, teisin
gos ir visiškai atitinka Indijos 
nepriklausomą politiką.” į

Indijos ir Tarybų Sąjungos 
draugystė ir savitarpio pasi- 

j tikėjimas dar labiau sustiprė
jo ministro pirmininko Džava- 
charlalo N,erų apsilankymo
mūsų šalyje dėka Bendrasis 
Tarybų S ą j u n g o s Minis- 

, trų Tarybos Pirmininko N. 
I A. Bulganin o ir' Indijos mi
nistro ^pirmininko Dž. Neru 
pareiškimas yra didelės tarp
tautinės reikšmės dokumentas 

: ir rimtas indėlis į taikos ir 
I tautų draugystės reikalą.

B. Riabovas

Philadelphia, Pa

KONCERTAS
Lietuviška Muzikališka Scena

Rengia LDS 5-ta kuopa
Suvaidins

Aido Choras iš New Yorko
Vadovaujamas Mildred Stensler

Įvyks šeštadienį.

Sausio 21. January
Z j ' • ■ : •

Salėj 414 Green St., Philadelphia, Pa
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DABARTINĖ INDIJA 
į (Tęsinys iš 2-ro pusi.) 
Vaizdingu pavyzdžiu gali būti 
draugiški Indijos Respublikos 
ir Tarybą Sąjungos santykiai, 
kuirie vystosi penkių taikaus 

, sambūvio principų pagrindu.
Tarp Tarybų Sąjungos ir 

Indijos užsimezgė tvirti eko
nominiai ryšiai, sustiprinti 
1953 metais prekybiniu susi
tarimu, sudarytu lygiateisiš
kumo ir savitarpio naudos pa- 

Šio susitarimo rea
lizavimo patyrimas rodo, kad 
abi šalys yra suinteresuotos 
savitarpio prekyba: jau 1954 
metais prekybos apyvarta tarp 
jų padidėjo palyginti su 1953 
metais maždaug keturis kar
tus.

žymiai į grindais.

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

WORCESTER, MASS

Dienraščio Laisvės

METINIS BANKETAS
Rengia ALDLD 11-ta Kuopa

Sekmadienį, Sausio 15
29 Endicott Str. — 5 vai. vakaro

Kviečiame visus dienraščio Laisvės skaityto
jus ir ALDLD narius dalyvauti šiame banke
te, linksmai laiką praleisti ir kartu diskusuoti 
Laisvės B-vės dalininkų suvažiavimą, kuris 
įvyks sausio 29 d.

Šiame bankete turėsime išrinkti delegatą į 
šėrininkų suvažiavimą, taigi ateidami į šį ban
ketą, kartu atsineškite gerų sumanymų dėl at
einančio šėrininkų suvažiavimo, kuriuos turės 
nuvesti mūsų visų išrinktas delegatas.

Kviečia Komitetas

Buvo pakeltas klausimas, 
kad 54 kuopa surengtų kokį 
parengimą paminėjimui 40 
metų nuo Literatūros Drau
gijos gyvavimo. Apsvarsčius, 
nutarta surengti pietus. Ren
gimo komisijon įėjo: S. Liut
kus, P. Poškus, K. Čiurlis.

Komisija tuojau ėmėsi dar-1, 
bo pietums surengti. Nueina-,! 
me pas Agnes Kirslienę. Ji, 
apsiėmė būti gaspadine. Ko
misija labai patenkinta, kad 
gavo tokią gabią gaspadinę, 
nes jinai daug kartų gamino 
vakarienes ir jos pagamintu 
maistu1 publika buvo labai pa
tenkinta. Ji sako, kad šitiems 
pietums jj pagamins ne tik 
kilbasų, bet ir kitokių valgių : 
silkių, košei ienos, ir tt.

Pietūs atsibus 1956 metų 
sausio 22 d., 1 vai. popiet. 
Taigi, draugės ir draugai, ne
pamirškite mūsų garbingos 
organizacijos parengimo. Vi
si dalyvaukite. įžangos ne
bus.

pusi. Laisvė (Liberty). Antrad

Kviečia Rengėjai

So. Boston, Mass

Metinis Banketas
Rengia ALDLD 2-ra Kuopa

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

Įvyks
SekmadJ

Vieta 313 Broadway. Pradžia 4-tą Vai. Popiet

Apart gerų valgių, bus graži dainų programa 

So. Bostono Liaudies Choro Vyrų Grupė 
. Vadovaujanti St. Pauros, sudainuos gražių dainelių

Tikimės svečių iš New Yorko ir apylinkės kolonijų. 
Prašome visų įsitėmyti dieną ir laiką ir iš anksto 
rengtis dalyvauti šiame bankete. čia maloniai 
praleisite laiką ir tuo pat kartu finansiniai parim
site dienraštį' Laisvę.

Rengėjai
Sausio (Jan.) 10, 1956 (
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Bus solą, duetą, grupių ir visas Aido Choras 
Tai bus 'nepaprastai įspūdingas koncertas.

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

Solistė Madeline Knorr
Frank BalevičiusPianistas

Šokis
Nancy

ir Flute Solo
ir Tessie Behmeriutės

Pradžia 7:30 Vai. Vakare Įžanga $1.00

RENGĖJAI

«

DIENA SAUSIO
JANUARY 29th, 1956

Įvyksta Laisves Bendrovės Dalininkų 
Suvažiavimas, o Vakare Bus Banketas

Kiekvienas apšvietą branginantis asmuo privalo būti šiame bankete, rūpi - 
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 bus Liberty Auditorijoje 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill

Prasidės 6 valandą vakare, Bilietas $3.00 Asmeniui

Suvažiavime bus 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 Dali ninkai Būkite Suvažiavime

Labai svarbu kiekvienam dalininkui būti suvažiavime. Supraskite šio su
važiavimo svarbą. Nuo šio suvažiavimo priklausys mūsų dienraščio liki
mas. Būkite suvažiavime 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.

•^*W****w
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Sako, kad Moses 
kliudo statybai namų

New Yorke viešbutyje Ca-
rneron Įvykusiame masiniame 
mitinge dvasiškis Meryl Rouss 
Įspėjo, kad valdininkui Robert 
Moses yra suteikta neribota 
galia. -Jis yra paskirtas Lūš
nynų šalinimo (slum clear
ance) ’ komiteto pirmininku, 
kuris turi galią nustatinėti, 
1 as kur turi būti statoma, 
kas iš kur šalinama.

Dvasiškis Ruoss sakė, kad 
Moses neatsižvelgia i žmonių 
reikalus. Kad jeigu nebus vei
kiama .daug ir greitai, bena
mių skaičius mieste gali dau
gėti, ne mažėti, nežiūrint 
mieste vykdomų iškaštiagų 
statybų. j

Kitais žodžiais, tos miesto 
dalys, kuriose gyvena žmonės, 
gali tapti atiduotos stambiojo 
biznio interesams ir jo parei
gūnams.

Atitinkamai ir paties mitin
go tema buvo “Housing or 
Dehousing for New Yorkers.’’

Mitingą surengė Protestan
tų taryba.

Kalbėjęs mitinge; advokatas 
Present prisipažino, kad iš 
pradžiė jis rėmęs Moses pla
ną statyti Title 1 namus bu
vusiose varguomenės apgy
ventose srityse. Jis manęs, 
kad šalinamiems iš buto žmo
nėms bus parūpinti kiti, tin
kamesni namai. Juk taip pa
sakyta ir federaliame Įstaty
me. Bet, sakė jis—

Federalis Įstatas pasilieka 
bereikšmiu, jeigu tų tinkamų 
kitų namų nėra.

Advokatas nurodė, kad iš 
prašalinamų 4,100 šeimų plo
te prie 97th St., 1,800 šeimų 
dar negavo buto. Toje "vieto
je, kur stovėjo maži ir viduti
niai seni namukai, stosis šau
nus Manhattantown projek
tas. I tą projektą tiktai ke- 
liasdėšimtasis ten buvęs gy
ventojas beturės išgalės Įeiti.

Panašių nusiskundimų turė
jo ir kitų sričių gyventojų at
stovai. Gi Lincoln Square 
srities gyventojai sakė jau 
surinkę 2.500 parašų po peti
cija prieš evikcijas.

Teatrininkams
< Lietuvių Liaudies Teatro 
metinis susirinkimas yra šau
kiamas šio antradienio vaka
rą, gruodžio 10-ą, Liet. Kult. 
Centre. Nariai prašomi su
sirinkt ne vėliau 8-os valan
dos. Valdyba

Perėjo iš A. Harrimano 
Į SteveJisono stovyklą

Gubernatorius Ilarrimanas 
paskyrė advokatą M. J. Stein- 
bergą, brooklynietį, “Brook
lyn© State ligoninės Lankyto
jų tarybos’’ nariu dygiai kaip 
jis paskuitiniu laiku paskyrė 
daugelį kitų asmenų į tarny
bas, kurios turi tam tikrą 
prestižą, bet be tikrų pareigų.

Praėjusios savaitės pabai
goje, betgi, šis advokatas pra
nešė, kad jis nenori būti taip 
“paperkamas/’ kad jis rezig
nuoja iš tos vietos Ir eina dar
buotis Stevensonui.

. Coney Isląnd žavinčius 
(Aquariumas) atsidarys ge
gužės mėnesi.
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Subway liginimą 
vėl atideda

Buvo žadėta subway lini
jos tiesimo link Rockaways 
darbus pradėti šių metų bir
želį. Tačiau dabai* sakoma, 
kad pradžia gal bus atidėta 
toliau.

Už atidėjimą Transit auto
riteto viršininkas Patterson 
kaltina Westinghouse streiką. 
Sako, būk dėl to firma ne
galinti pristatyti reikiamų me
džiagų. Tuo klausimu unijos 
žodžio dar neteko išgirsti.

Autoritetas taipgi .atmetė 
planą dadėti 3 stotis prie 
BMT Jamaica linijos.

Atgavo rendas
Pas teisėją Solomon buvo 

pašaukta Įstaiga savininkė 
apartmentinio namo 327 Livo
nia Ave. šeši, gendauninkai 
skundėsi, kad per 14 dienų 
paskiausių šalčių metu jie bu
vo bex šilumos. Savininkės 
Įstaigos atstovas sutiko sugrą
žinti gyventojams sumokėtą 
rendą už tas šaltas dienas.

Brooklyne buvo teisiama 18 
metų mergina kaip gavinėto- 
ja vyrų 15 metų jaunuolei, 
kaip itraukėja jos prostituci
jom Tačiau ją paleido be 
bausmės, jeigu ji išvažiuos i 
prietin.es valstijas, iš kur ji at
vykusi. Jos giminės ją iš
sivežė » Įsisodinę Į taksi, ku
riuo iš ten atvažiavo patys.

Dvylika rendauninkų apart
mentinio namo 105 S. 8th St., 
Brooklyne, kreipėsi i teismą 
prašyti, kad palieptų patai
syti namą. Sako, jie sutiktų 
mokėti pakeltą rendą, bile tik 
gautų šilumą, karštą vandeni 
ir bent būtiniausias pataisas.

Brooklyne areštuotas 55 
metų vyras nulupinėjant tele
fono vielas, prijungtas prie 
pastato. Sakėsi nežinojęs, kad 
vielos turi ką bendrą su de
šimties šeimų telefonais.

Galite patapti Laisvės prie- 
teliumi mokėdamas po $5 j 
mėnesį, iki sumokėsi $50 į 
metus. j

SUSIRINKIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, sausio (Jan.) 15 dieną, 
pradžia 3-čią vai. popiet, vieta 1150 
No. 4th St. Visi nariai malonėkite 
ateiti, nes turime svarbių reikalų 
aptarimui. Pradėdami naujus 1956 
metus, pradėkime užsimokėti duok
les draugijai. Būkite paskirtu lai
ku. Lauksime visų. Valdyba.

(5-7)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 46-os kuopos mitingas Įvyks 

trečiadieni, sausio 11 d., 7:30 vai. 
vak., Liberty Auditorijoje, 110-6 At
lantic Ave., Richmond Hill.

Visi nariai būkite šiame mitinge, 
nes reikės rinkti kuopos valdybą 
ir kitus reikalus apsvarstyti. Sekr.

(4-5)

LLD 185-os kuopos susirinkimas 
įvyks trečiadieni, sausio 11 d., 7:30 
vakare. Nariai malonėkite susirinkt 
skaitlingai. Kurie dar nepasimo- 
kėję/už praėjusius metus, ateikite 
ir pasimokėkito, nes pradėsime mo
kėt ii už 1956-us metus.

Valdyba (4-5)

“Tuos šokėjus stebint 
negalima nusėdėti”

Lietuvių Literatūros. Draugi
jos 40 metų sukakčiai pami
nėti koncerte turėsime ir sve-
čių, menininkų iš kaimynišku 
tautų.

Kai prieš keletą metų vie
name lietuvių koncerte šoko 
tie paskubusieji Ukrainų liau
dies šokių šokėjai, atrodė, 
kad sugrius sales sienos (kaip 
biblijiškieji Jericho mūrai) 
nuo ovacijų. žmonės sakė: 
“Negalima nusėdėti,; ąlorisi 
šokti su jais.”’ I • ' . i

LLD koncerto re/ngėjams 
vėl pavyko gauti tuos šaunius 
šokėjus.

Ligoninė—gembleriui 
gera vieta

Gaston Philips, 51 metų, 
būdamas 18 mėnesių] Brook- 
lyno Kings County ligoninėje 
po operacijos nė kiek nesi
skundė nuobodžiavimu. Jis 
turėjo gausą lankytojų. Vi
suomet atrodė linksmas. Ten 
būdamas vis gavinėjo naujų 
pažinčių ir populiarėjo.

Vis gi kam nors pasirodė 
jis perdaug populiarus. Aną 
dieną valdžios agentas be jo 
sutikimo apžiūrėjo jo šėpelę,' 
po pagalve. Pen surankiojo 
248 gemblerio korteles ir ke
letą rutuliukų smulkių pinigų.

Pasirodė, kad jis ligoninėje 
tą visą laiką buvo nemokamai, 
kaip “benamis.” Ten gavo 
guoli, maistą ir priežiūrą dy
kai. Tiesa, to visko jis ne
prarado nė dabar, tik visa tai 
gaus jau skirtingoje vietoje— 
kalėjime. Kadangi jis sulai
kytas tik po $1,500 kaucija, 
tikimasi, kad naujame “bur^
de” jis ilgai nebus. < Nunjano- 
ma( kad jis agentaudamas 
gembleriams ir turėdamas ne
mokamą “ofisą” yra ir sau 
kai ką užpelnęs.

Įdomu, kad ligoninės vedė
jai taip ilgai to nematė!,

Brooklyne 5 rendauninkės, 
visos motinos mažamečių vai-1 
l:ų, apsiskundė teisme, kad 
savininkas jas 'verčia prie 
oficialės $15 rendos už kam
barį per savaitę pridėti dar 
po $5 ir $10 ekstra, už ku
riuos jis neduoda nė kvito. 
Tos 1 kambario “rezidenci
jos” randasi 237 Hancock St.

Brooklyne areštuotas 16-os 
mėtų mokinys, Įtartas padėji
me bombos Lafayette viduri
nėje m o k y k loję praėjusio 
gruodžio 5-ą.

Chicago, III.

Dvi solistės atstovaus 
dviejų kaimyniškų tautų 
nininkus.

Siūlo vėl balsuoti 
keliams fondą

me-

Aidsietynas, Aido Choras ir 
jo grupės bei solistai pateiks 
dalį, šios Įdomios programos.

Rengėjai kviečia visus. Na
rius prašo rūpintis, kad šis
istorinio Įvykio 
taptų istoriniu ir 
čiumi.

LLD 40 metų 
koncertas Įvyks 
3 vai., Liberty 
Atlantic Avė. ir 
mond Hill, N. A

atžymėjimas 
dalyvių skai-

s u k a k t i e s- 
sausio 15-ą, 

Auditorijoje,
110 St., Rich-

Rep.

Pornografija dar vis 
pripildo N. Y. kioskus

New York o asamblėjos na
rys James A. Fitzpatrick, ku
ris yra komisijos prieš por
nografinę literatūrą pirminin
kas, sako, kad tas šlamštas 
dar vis pripildo New Yorko 
miesto kioskus-stendus. Jis 
sako, kad teismai d a ž u a i 
“skaldo plaukus” ir daro la
bai jau delikatną skirtumą 
tarp pornografijos ii* pusiau 
pornografijos, tuo tarpu, kai 
reikėtų pašalinti visą šlamštą. 
Fitzpatrick sako, kad jis vie
ną dieną viename kioske nu
sipirko 17 skirtingų dešimt
ie n t i n i ų; ž u rmrlkuw e. \? i s i 
susideda vyriausiai iš pusnui- 
pornografinių merginų fot\ 
grafijų, kurios siekia erzinti 
vyrų lytinius jausmus. Tą por
nografiją, jis sako, su pasi
gardžiavimu perka jaunimas, 
o tos 25 centų ; ir .50 centų 
minkštaviršelinės knygos irgi 
nedaug geresnės.

TUOJAU DUODAMI DARBAI

Puiki proga viršiausia patikimoms 
merginoms nacionaliai žinomoje 
ištaigoje. Alga rymo ant pa
tyrimo. Nuolatinis darbas sutei
kiamas, tinkamos darbininkų pa-, 
šalpos. - ' ' < !

SEeley 8-1660

THERMOID CO.
2018 So. Halsted St.

. (5-11)

ĮSIGYKITE lietuvių kalbos ŽODYNĄ
Nors kartą susilaukėme savo kalboj-e žodyną. Išleistas Lietuvoje. Didelė 
knyga, stipriais apdarais. Tai naudingiausias dalykas turėti savo na
muose, ypač tiems, kurie rašo spaudai ir kitais reikalais.

^Majoras Wagneris ir statys 
koordinatorius Moses ra

gino Vėl uždėti ant baloto 

 

keliWnsi fondų klausimą.
Praėjusiuose rinkimuose bu

vo piliečiams pateiktas bal
suoti pasiūlymas išleisti 750 
milijonų vertės bonų statybai 
naujų vieškelių. Bonų išlei
dimą būtų finansavę pakėli
mu gasolinos taksų po centą 
ar du per galioną. Piliečiai 
pasiūlymą atmetė.

Nebestatys palociąus
Buvęs planas statyti milži

nišką Progreso palečių virš
Penhsylvanijos stoties, atšau
kiamas. Sako, kad techniškai 
tas galima, bet finansiniai ne
apsimokėtų. Tai butų buvęs 
kitas i dausas iškilęs pastatas.

Ta pati Webb & Knapp fir
ma palociaus neatsižada. Bet 
planuoja ji statyti kitur, “dau
giau į plotį, ne Į aukšti,” prie 
Hudson upės tarpe 30 ir 38- 
osios gatvių.

Šiame dešimtukų rinkime 
kovai prieš polio New Yorko 
miesto gyventojai prašomi su
aukoti 3 milijonus dolerių. 
March of Dimes vajus baigsis 
velionio Rooseveito gimtadie
ni, sausio 30-ą.

Brooklyne du jaunnuoliai 
nubausti pasimokėti po $2 už 
ėjimą parke per ežerėli, per 
kurį buvo uždrausta eiti del 
to, kad ledas tebebuvo plo- 
has.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, ^tai 
nors stambesne auka parertąlk 
biudžeto sukėlimą. N

“Graikijoje sveikinimai 
nebus tokie iškilmingi”

New Yorke praeitos savai
tės f pabaigoje buvo sustoję 
175 graikai kareiviai, kurio 
amerikiečių pusėje kariavo 
Korėjoje. Tai jie dabai* vyks-' 
ta namo. Geografiniai kal
bant, jiems buvo daug arčiau 
i Graikiją iš Korėjos vykti per 
Aziją — sakysime, per Hong 
Kongą, Indiją, Artimuosius 
Rytus. . . Bet jie vyko kitu 
keliu, beveik , aplink pasauli, 
nes Azijoje mažai kas juos 
svetingai priimtų pakelėje. O 
Amerikoje, tai jau kitas da
lykas.

New Yorke juos prie mies
to rotušės priėmė pats majo
ras Wagneris, kuris juos svei
kino kaip didvyrius, o Grai
kijos konsulas jo kalbą vertė. 
Konservatyvės N e w Y o r k o 
graikų draugijos jiems suruo
šė palinksminimus ir per ke
lias dienas jie vaikščiojo po 
New Yorko gatves kaip kokie 
turistai.

Vienas tų kareivių buvo 
laikraštininko klaustas, ką jis 
mano apie priėmimą čia ir 
kas- jų laukia Graikijoje. Kar
eivis atsakė:

“čia mus priima labai gra-j 
žiai, ir Graikijoje valdžia gal 
mus irgi priims kaip didvy
rius. bet žmonės, tenykščiai 
žmones, tai jau kitas daly
kas. . . Ton, matyti, neprita
riama mums. Mano paties 
giminės man vis rašė, kad ka
las Korėjoje! nereikalingas...”

Laikraštininkas kariui išaiš
kino, kad ir Amerikoje ne vi
si taip jau buvo patenkinti 
Korėjos karu.

HELP WANTED—FEMALE

Registered Physical Tlierepafist.

Rehabilitation Centro for children.
i Salary open. 5 day week. Residen-
i lial living. Write stating experience 
and references. Personnel Director, 

Greenfield, New Hampshire.
(4-6) >

|_____ :________________
Moteriškė. Prižiūrėti vaikus.

Guolis vietoje. •
5 dienos.

M O. 6-8185
; J (4-7)

VIRĖJA
Abelnai namų darbas, 2 suaugę, nė-

I

I ra vaikų, patyrusi, nuolatinis dar-
i bas, guolis vietojo atskiras kam-
■ ha rys.

SC. 3-3906
(5-7)

NAMŲ DARBININKEI
Ranch namai, nuosavas kambarys

1 ir maudynė. 2 suaugę, vienas vai-
į kas.
i Westbury.

EW. 3-0396
(5-8)

Sean O’Casey veikalas “Red 
Roses for Me” turi tokio di
delio pasisekimo, kad jis ti-' 
kriaušiai bus vaidinamas dau
giau negu kelias savaites, kaip 
originaliai planuota.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ
Užrašykite Laisvę savo draugui

X

KONCERTAS
Rengia Lietuvių Literatūros Draugija 

Atžymejimui 40 metų Draugijos Gyvavimo

Sekmad., 15 Sausio-Jan.

LIBERTY AUDITORIJOJE
110-06 Atlantic Avė., Richmond Hill, N. Y.

HELP WANTED MALE

Commission Salesmen. Mokame 
nuošimtį už pardavimą riaujos iš- 
dirbystės siuvamos mašinos. Per 
s t u b a s — Bronx’e, Brooklyne, 
Qucens’e ir Manhattan’e. O-R 
OCCIDENT INDUSTRIES CORP., 

96—5th Avė., N. Y. CH. 8-0120. 
« (4-10)

------------------------------------- :-------

Enginierius, Relief. Su laisniais 
prie aliejaus ir šaldymo. 5 dienų 
.savaitė. Nuolatinis darbas.

WYCKOFF HEIGHTS HOSPITAL 
HE. 8-4500

(4-10)

Auto Mechanikai. Patyrę pr^ 
Taxi taisymo.

Skambinkite dėl pasikalbėjimo:

CY. 3-6860

• (254-5) 
%

Mechaniškas Draftsman. Vacuum 
Forming Korporacija.

Dėl pasimatymo šaukite:
Port Washington 7-7272

(254-5)

Mėsininkas. Daugmcninė pirkyba. 
Supjaustom veršiukus pagal jūsų 
pageidavimą. Westchester County.

WA. 6-1324.
(1-7)

Tool & Diemaker. Su handbag 
patyrimu. Prižiūrėti Departmentą.

DAYSOL
NE. 8-8797 f

(3-9)

Coney Island gyventojai 
nejuokais sujudo protestuo
ti prieš tai, kad neduodama 
transfėrų persėdimui iš Still- 
well Ave. subway traukinių ( 
Į Mermaid Ave. busą.

Pradžia 3 vai. dieną. Bilietas tik $1.00

Frank Balwood
Koncerto akompanistas

Mildred Stensler
Chorų vadove

Jei jūs norite parduoti na* 
mą ar biznį, paskelbkite Lais- s 
veje, parduosite greit. Už pa* f 
skelbimą kaina žema.

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

T

*1

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

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

T?

4 pusi. Laisve (Liberty). Antrad., Sausio (Jan.) 10, 1956

1. Aido Choras
2. Ukrainą Liaudies šokėjai
3. Aido Moterų Choras
4. Madeline Knorr, soliste
5. Aido Vyrų Choras

6. Christina Staneslow
7. Augustinas lešmonta, solo
8. Dora Ozanian, smuikininke
9. Elena ir Augustinas, duetas
10. Aidsietyno Sekstetas

Kviečiame lietuvių visuomenę skaitlingai dalyvauti.
— LLD Centralinis Komitetas

A TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. \

Gerai Patyręs Barberla « j

prietin.es



