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LAISVE—LIBERTY '

KRISLAI
Šventėms praėjus. 
Dabar—suvažiavimas. 
Apie L. Prūseikos raštus. 
Jo memuarai.

Rašo R. Mizara
> ■ 1 -...... .

žiemos šventės praėjo. Kas 
metai jos darosi vis įkyresnės, 

y nes triukšmo sukeliama daug, 
r * o naudos — nei* kultūrinės, 

n ei m e d a g i n ės—n era.
Per tcU šventes nukenčia ii 

mūsų laikraščio skaitytojai: 
jie reguliariai negauna dien
raščio. Ftai kurie dėl to rū- 
goja, mus kaltindami.

Turime pasakyti, kad Lais- 
t ve buvo ir tebėra išsiunčiama 

tuo pačiu laiku kiekvieną die
ną. Reguliario negavimo prie
žastis: paštas tampa užvers
tas atvirukais ir visokiais Bre
zentais, todėl nebesuspėja jis 
laikraščius skaitytojams pri
statyti laiku ir Reguliariai.

Na, o cjjtbar visi rimtai gal
vokime apie mūsų laikraščio 
bendrovės akcininkų metinį 

• suvažiavimą, kuris įvyks šio 
mėnesio pabaigoje — sausio 
29 d.

Prašome siusti sveikinimus 
ir, kurie galite, dovanėlių.

y Taipgi prašome rašyti apie 
mūsų dienraščio išlaikymo 
problemas.

Kurie manote, kad galėsite 
asmeniškai suvažiavime daly
vauti, ruoškitės.

A. šilėnas Vilnyje kelia 
toki klausimą: y\r nereikėtų 
išleisti L. Prūseikos rinktinius 
raštus? Ir jis primena:

“Mes visi žinome, kad aš
triausia plunksna pažangiuo
se Amerikos lietuviuose pri
klauso Leonui Prūseikai, mū- 

AVii kovingojo žurnalizmo pa- 
' triarchui. Dieną iš dienos 
\ mes skaitome jo taiklius šū

vius priešui, jo kartų sarkas- 
tinį žodį, kuriuomi jis nuplės 
šia reakcijos veidmainiškas 
kaukes, jo perveriantį analy- 
zą ir įdrąsinantį, ateitimi kvė- 

Į puojantį, žodį...”
Visa tai yra šventa tiesa!

Kadangi L. Prūseikos rink
tinių raštų leidimo klausimą 
A. šilėnas viešai iškėlė Vii- 
nyjer tai lai būva ir man leis
ta dėl to tartį žodį.

Rodosi, 1967 metais L. 
Prūseikai sukaks 70 metų am-* 
žiaus.

Jeigu jis šiais metais pa
ruoštų savo raštų rinkinį, tai 
juos mielai išleistų knygoje 
Lietuvių Literatūros Draugi
ja, kurią Prūseika sumanė ir 
pradėjo organizuoti.

Visa tai padėtų Literatūros 
Draugijai ir visam pažangia

jam Amerikos lietuvių judė
jimui. Visa tai garbingiau ap- 

va i n i k u otų Prūsei k os j u b i 1 i e j ų.

Savo jaunose dienose L. 
Prūseika kūrė ir grožinę li- 
teratūrą. Yra puikių jo eilė- 
raščių, išsibarsčiusių po mū
sų spaudą; yra apsakymų.

Daug jis parašė gerų straips
nių, liečiančių svarbius klau
simuos. Visa tai sudarytų pui
kią knygą. Visa tai, beje, 
prisidėtų prie Amerikos lietu
vių istorijos, kurios mes netu
rime, bet kurią būtinai reikė- 

, tų parašyti. 
▲ / ~ *IL

> Bet tai ne viskas! /
Man rodosi, L. Prūseika 

^būtinai turėtų tuojau parašyti

I 64 žmonės žuvo (vienos 
! dienos mūšiuose Alžyre

Eisenhoweris, esą 
tikrai kandidatuos

Alžyras. — Prancūzai 
skelbia, kad praeitą pirma
dienį vienos* dienos mūšiuo
se tarp nacionalistų alžy
riečiu ir francūzu krito 64 

j žmonės. Prancūzai nukovę 
139 alžyriečius, patys pra- 
i rasdami 25 karius. Jie taip- 
i gi paėmę belaisvėn 62 alžy- 
į riečius. Smarkiausieji mū- 
i šiai vyko Constantine apy- 
. linkėję. Tik trys mylios nuo 
' miesto partizanai puolė 
'francūzu karinį dalinį, ku- 
j ris buvo įsitvirtinęs vieti-

niame fabrike. Alžyriečiai 
darbininkai padėjo partiza
nams.

Prancūzai pripažįsta, 
kad tai buvo viena iš sun
kiausių kovų dienų Alžy
re per paskutinius kelius 
mėnesius. Paryžiuje laik
raščiai vis dažniau deda 
pranešimus iš Alžyro kaip 
atėjusius “iš fronto.” Tuo- 
mi lyg ir pripažįstama, kad 
Alžyras yra tapęs antruoju 
Vietnamu.'

Washingtonas.^— NBC 
reporteris Ray Hanley su
kėlė sensaciją Washingto
ne, iškeldamas viešumon, 
kad antradienio vidudienį 
generalinio prokuroro 
BrownelFio raštinėje turės 
susirinkti vyriausieji kabi
neto nariai ir republikonų

vadovai, kad patvirtinti Ei- 
isenhowerio pasirengimą 
kandidatuoti. Hanley tvir
tina, kad jau nėra abejonės 
apie Eisenhowerio kandi
datūrą. Prezidento spau
dos atstovas Hagerty ant
radienio rytą atsisakė ko 
mentuoti.

Sovietai paremia Sirijos 
kaltinimus prieš Izraelį 

.^čiai pravedė

Darbo unijų ■ Dulles priėmė 
; kovos lauke i bėglių vadus

unijų 
legisla-

Čia 
kiti

su- 
at- 

ku-

laukti

Repuhiikonai nepatenkinti 
D. Eisenhowerio pranešimu 
apie padėtį J.A.V. fanuose

Jungtinės Tautos, N.
— Saugumo taryba susi
rinks posėdžiui šį ketvirta
dienį, kad svarstyti Siri
jos kaltinimus prieš Izra
elį. Kadangi arabų valsty
bės šiuo metu neturi atsto
vybės Saugumo taryboje, 
jos kreipėsi į kitus, kad 
kaltinimo rezoliucija Sau
gumo taryboje būtų patiek
ta. Tarybų Sąjunga apsiė
mė patiekti tą rezoliuciją, 
sako Sirijos atstovas Ah
med Šukairi.

Sirijos kaltinimas prieš 
Izraelį sako, kad izraelie-

agresyvišką 
užpuolimą ant Sirijos teri
torijos gruodžio 11 d. ir nu
kovė virš 50 sirijiečių. Siri
ja tą užpuolimą vadina 
barbarišku ir žvėrišku, ir 
reikalauja sankcijų prieš

Patiekdama šią rezoliu
ciją, Tarybų Sąjunga soli
darizuojasi su arabiškomis 
valstybėmis, nors dar ne
aišku, ar Sovietai pilnai 
stos už sankcijas arba Izra
elio išmetimą iš Jungtinių 
Tautu.

išreiškė
West- 

visai 
nepri

kuri

Albany. — New Yorko I
valstijos AFL-CIO laikys 
čia artimoje ateityje kon
ferenciją, kurioje bus ta
riamasi apie visų 
bendrą politiniai 
tyvinę veiklą.

Pittsburghas. — 
sirinks majorai ir
stovai nuo 8 miestų 
riuose randasi užstreikuo- 
ti Westinghouse fabrikai. 
Jie tarsis apie galimybę 
baigti streiką.

Essington, Pa. — Penki 
demokratiniai Pennsylvani- 
jos kongresmanai 
savo nuostabą, kad
inghouse kompanija 
atsisako derėtis su 
klausoma UE unija, 
čia atstovauja streikuojan
čius darbininkus.

Indianapolis. — 3,200 
darbininkų sustreikavo tri
juose P. R. Mallory kompa
nijos elektros reikmenų 
fabrikuose. Streikieriai pri
klauso prie IUE (AFL- 
CIO).

Brockton, Mass.
Sausio 8 dieną prieš pie

tus ligoninėje mirė Lais
vės skaitytojas ir senas 
Montello gyventojas Juozas 
Kaminskas. Velionis gyve
no 16 Halbrook Avė., 
Brockton, Mass. Nuliūdime 
liko žmona Teresė. Pašar
votas pas graborių Yaka- 
vonį N. Main Str., Brock
ton, Mass. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, sausio 11 d., 2 
vai. po pietų, Melrose mies
to kapinėse. Velionis pri
klausė prie vietos pažan
giųjų orgąnizacijų ir pašal- 
pinių draugysčių.

Plačiau apie jo nuveiktus 
darbus bus 
liau.

Washingtonas. — Sekre
torius Dulles priėmė atsto
vus nuo ’ Rytų Europos 
kraštų reakcinių pabėgėlių 
organizacijų šioje šalyje. 
Šie atėjo jam padėkoti už 
“kalėdinį” raginimą Rytų 
Europos žmonėms 
“išlaisvinimo.”

Albanijos, Bulgarijos, Če
koslovakijos, Estijos, Ven
grijos, Latvijos, Lietuvos, 
Lęnkijos ir Rumunijos pa
bėgėlių grupės buvo atsto
vaujamos toje delegacijoje, 
kuri kalbėjosi su Dullesu. 
Pasikalbėjime su 
atstovais 
jie tarėsi 
“taikingą 
Praeityje
pie “išlaisvinimą ginklu.

spaudos 
bėgliai sakė, kad 
su Dull esu apie 

išlaisvinimą.” 
jie kalbėdavo a-

Jerazalė. — Izraeliečiai 
sako, kad egiptiečiai ap
šaudė jų patrulį prie Me- 
falsim, Gazos srityje.

čiau reikalauja kainų subsi
dijų ir kitokių esminių 
priemonių, kurios pakeltų 
jų ' pinigines įei'gas. Kaip 
dabar yra, tai farmerių į- 
eigos laipsniškai krinta.

Demokratu vadas L. B. 
Johnson (iš Texaso) sakė, 
kad prezidento planas gal 
turi ir gerų pusių, bet jis 
toli nesiekia tuojau užbėg
ti už akių krizei, kuri vys
tosi Amerikos farmose. Vy
riausias prezidento plano 
nedateklius yra, kad jame 
nieko nesakoma apie kainų 
stabilizavimą. Prezidentas Į mai prieš valdžią ten išsi- 
savo raporte apgailestauja i vystė pirmadienį. Nors 
mažųjų farmerių bėdas, bet naujoji vąldžia žada likti 
'š kcnki'etiškų pvsiūlymų neutrališka, žmonės lieka 
aiški;, kad nieko nebus da- nepatenkinti. ' Didelė de- 
romą toms bėdoms paleng- monstrantų minia susirin- 

ti tokiu fondu, kad jie ver-'vinti. į k0 prie karaliaus Huseino
1 rūmų ir bandė pasiųsti de- 
! legaciją vidun, bet legijono 
i kareiviai žmones ištaškė.

Arabiškas legijonas, ku
riam vadovauja britų kari
ninkas Glubb Paša, kontro-

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris patie
kė Kongresui raportą apie 
padėtį farmose ir siūlymus, 
kaip pagelbėti farme- 
riams. Jo siūlymai susiveda 
prie to, kad būtų įsteigtas 
taip vadinamas “Dirvos 
bankas,” iš kurio farme- 
riams' būtų išmokomps sub
sidijos, kad jie augintų ma
žesnius derlius ir gerintų 
dirvonus. Tas bankas-fon- 
das turėtų $1,000,000,000.

Šis prezidento planas iš
šaukė nepasitenkinimą ne 
tik demokratuose, bet ir 
kai kuriuose republikonuo- 
se, ypatingai republikonuo- 
se iš Vidurvakarių. Tie re
pubiikonai įspėja adminis
traciją, kad farmeriai jokiu 
būdu negali būti patenkin-

Socialistas

parašyta vė-

George Shimaitis
memuarus.

kalintas
iš kurio

artimoje

savo atsiminimus,
Lietuvoje jis buvo 

ir ištremtas į Sibirą, 
atvyko Amerikon.

Lietuvoje jis buvo
bičiulystėje str V. Kapsuku.

Jeigu L. Prūseika visa tai 
parašytų, — būtų didžiulės 
reikšmės dalykas, labai nau
dingas ne tik mums, o ir Lie
tuvos žmonėms!

•5®

Bagdade eina į Paskutiniai; 
pasitarimai

Bagdadas. — čia, Irako 
sostinėje, prasidėjo Bagda
do pakto narių pasitari
mai. Dalyvauja paties Ira
ko, Irano, Turkijos, Pakis
tano ir Britanijos atsto
vai. Visų pirma to pakto 
nariai pripažino, kad, bent 
kol kas, negalima laukti 
Jordano įstojimo į tą paktą.

Iš Amano ateina žinių, 
kad nauji žmonių - išstoji-

Hutchins tapo perrinktas 
Respublikos fondo vadovu
New Yorkas. — Profeso

rius Robert Hutchins tapo 
perrinktas Respublikos 
fondo (Fund of the Repub
lic) prezidentu, nežiūrint 
to, kad reakcinėje spaudoje 
jis buvo pakartotinai kalti
namas perdideliame palan
kume kairiečiams. Reakci
ninkams nepatiko, kad 
Hutchinsas davė to fondo 
paramos kai kurioms libe
ralinėms, kad ir ne kai
rioms, organizacijoms.

Taip vadinamas Fund 
of the Republic yra išlaiko
mas Fordo. Pats Fordas 
neseniai pasakė, kad jis 
nepilnai patenkintas Hut- 
cinso darbais, bet fondo 
direktoriai, kain matyti, 
jautė,- kad Fordas, nebus 
labai priešingas Hutchinso 
perrinkimui.

Washingtonas. — Costa 
Rica ir Nicaragua pabaigė 
savo ginčus ir pasirašė 
draugingumo sutartį. Me
tai atgal Costa Rica pas
kelbė, kad būriai neregulia
rių karių, apginkluotų Ni- 
caraguoje, įsiveržė jos te-

r rancuzijos 
premjeras?

Paryžius. —- Neoficialus 
socialistų organas “Franc- 
Tireur” sako, kad beveik 
nebėra abejonės, jog Socia
listų partijos generalinis 
sekretorius Gay Mollet 
(išsitaria Gi Molė) taps ša
lies premjeru. Bet kai kas 
dar reiškia abejonių, ar 
socialisto vadovaujamas 
kabinetas turėtų4 centrinių 
grupių, tai yra, katalikų ir 
Faure vadovaujamų deši
nių radikalų paramos.

' Sakoma, kad į Mollet ka
binetą įeitų ir Mendes- 
France, kuris būtų paskir
tas specialiu ministru Al
žyro ir Maroko reikalams.

Tuo tarpu visos Pary
žiaus sienos ir tvoros su
mirgėjo didel. spalvingais 
plakatais, kurie sako ”Vive 
Le Front Populaire!” (“Te
gyvuoja Liaudies fron
tas!”). Tuos plakatus išlei
do komunistai. Jų laikraš
tis “l’Humanite” sako, kad 
nuotaikos už liaudies fron
tą auga su kiekviena diena 
socialistuose ir kairiuosiuo
se radikaluose.

Nauja Jordano 
valdžia bando
būti neutrale I ir "ordanišką

v

ritorijon. Nuo to laiko iki 
dabar tarp tų dviejų Cen’t- 
ralinės Amerikos šalių vy
ko nuolatiniai ginčai.
1-30 Dulles priėmė bėglių

Ammanas. — Kad bent
nuraminti protestuojančius CIO ir komunistai ragino 
žmones, kurie nenori Jor-1 
dano įjungimo į Bagdado 
paktą, karalius įgaliavo į- 
steigti naują valdžią. Nau
joji valdžia, tiesa, nelabai 
skirtinga nuo senosios, nes 
premjeru tapo ligšiolinis 
vice-premjeras Samir 
Rifai, o vice-premjeru 
po ligšiolinis premjeras 
rahim Hašem. Kitaip 
kant, tik pasimainyta vie
tomis. . į

Bet naujoji valdžia ban
do sudaryti įspūdį, kad ji 
neutrališka. Ji jau paskel
bė, kad Jordanas nesidės į 
jokius karinius paktus, tai 
yra, nei į pro-vakarietišką, 
kuris žinomas kaip Bagda
do paktas, nei prie Egipto- 
Sirijos-Arabijos pakto. Bet 
dauguma Jordano žmonių, 
kaip tai paaiškėjo iš de
monstracijų, kaip tik nori, 
kad jų šalis įsijungtų i tą 
trijų arabiškų šalių paktą.

Jordano valdžia skelbia, 
kad žmonių išstojimuose 
(valdžia juos vadina “riau
šėmis”) vienas asmuo žu
vo ir 3 tapo sužeisti. Bet 
Damasko (Sirijos) radijas 
sako, kad 11 užmuštų ir 38 
sužeisti.

ei 
ta- 
Ib- 
sa-

šalinti rasistą teisėją
Newark a s. — New Jer

sey CIO ir Komunistų 
partija reikalavo, kad ra
sistinis valstijos aukščiau
sio teismo teisėjas Frank 
T. Lloyd būtų pašalintas iš 
pareigų. Tas teisėjas vieno
je prakalboje sakė, kad Pu
erto Rico yra purvina ša
lis, kad puertorikiečiai neš- 

’ varūs žmonės, kurie paten
kinti gyvenimu lūšnynuose 
ir susikimšime.

CIO ir Komunistų parti
ja reikalavo Lloydo pašali
nimo, kuomet buvo sužino
ta apie jo prakalbą. Trum
pas laikas vėliau Lloyd at
siprašė ir bandė aiškintis, 
kad “jis ne tą turėjo ome
nyje.” Bet jis neišaiškino, 
kaip tokie grynai naciniai 
pasisakymai jam išspruko.

pranešimai
Richmond, Va. — Apie 

du trečdaliai Virginijos 
■ balsuotojų pasisakė už se- 
I greguotas mokyklas. Jie 
j nubalsavo pakaitą valstijos 
konstitucijoje, pagal kurią 

! valstija galės teikti fon
dus privatinėms* mokyk- 

i loms. Tas padaryta, kad 
i steigti segreguotas priva- 
tiškas mokyklas JF' uždary
ti viešąsias, kad nepasiduo
ti Aukščiausio teismo nu
tarimui sulieti baltųjų ir 
juodųjų mokyklas.

Bet tie du trečdaliai bal
suotojų, tai ne du trečdaliai 
Virginijos gyventoju, „nes 
dauguma negru (kurie su
daro beveik 40%) neturi 
teisės balsuoti toje valsti
joje.

Washingtonas. — Senato 
užsienio reikalų komisijos 
pirmininkas George radijo 
programoje sakė,, kad Ei
senhowerio liga žymiai pa
kenkė mūsų santykiams 
su Sovietais, nes kiti admi
nistracijos* nariai perėmė 
užsienio politikos dirigavi
mą. Jis turėjo 
Dullesa. v

Santiago, Čile, 
valinis streikas 
pirmadienio 
Ant kiek jis yra pilnai pa
sisekęs, neaišku. Bet vai- ■ 
džios oficiališki komunika
tai bando jo reikšmę su
mažinti. Visa šalis dar te- 
besiranda po kariniu sto
viu.

omenyje

— Gene- 
prasidėjo 
vidunaktį

f

Tokyo. — šio mėnesio pa
baigoje iš kalėjimo bus iš
leista Iva Ikuko, Ameriko
je gimusi japonė, kuri karo 
metu per Tokyo radiją 
transliavo anglų kalbos 
programas, kuriose ragino 
amerikiečius karius pasi
duoti. Ji tada buvo žinoma i

Washingtonas. —Steven- 
sonas sako, kad prezidentas 
Eisenhoweris savo raporte 
Kongresui išsisukinėjo, 
rimtai nepalietė rasistinio 
teroro Pietuose.
Minneapolis. —Komunistų 

vadas Carl Ross jau laisvas * 
po išsėdėjimo dvejų metų 
McNeill Island kalėjime. 
Jis buvo įkalintas “už padė
jimą pasislėpti Robertui 1 
Thompsonui.”

ORAS NEW YORKE 
Giedra, šalčiau

kaip “Tokyo Rose.” Po ka
ro amerikiečiai ją suėmė ir 
nuteisė kaip išdavikę.
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ŠEKSPYRAS RAŠĖ SAVO VEIKALUS?
PER ILGĄ LAIKĄ vykstantieji ginčai dėl Šekspyro 

ir jo veikalų autoriaus, atrodo, neužilgo pasibaigs.
Dalykas yra toks: kai kurie žmonės mano, kad Šek

spyras (William Shakespeare) nerašė savo scenos vei
kalų, šiandien žinomų visam kultūriniam pasauliui, bet 
juos rašė kitas žmogus — poetas Christopher Marlowe 
— naudojęs Šekspyro vardą.

Dar kai kurie žmonės manė, kad Šekspyro veikalus 
rašė kitas labai žymus anglas — Francis Bacon, mok
slo žmogus, bet nenorėjęs po tragedijomis ir komedijo
mis dėti savo vardą, tai dėjo Šekspyro. Tarp pastarųjų 
taip galvojančių buvo ir amerikinis rašytojas Mark 
Twain.

Tie, kurie sako, kad ne Šekspyras rašė veikalus, sam
protauja taip: Šekspyras buvo nemokytas žmogelis, ot, 
šiaip sau aktorius, todėl jis negalėjęs sukurti kūrinių, 
kuriais stebisi šiandieninis kultūrinis pasaulis, kurie 
yra visame pasaulyje studijuojami ir statomi scenoje.

Marlowe, Bacon ir kiti Šekspyro amžininkai, girdi, 
buvę mokytesni ir gabesni, todėl juos tenka skaityti tų 
didžiųjų veikalų autoriais.

Surasta visokių teorijų, visokių išvadų, aiškinančių, 
kad ne Šekspyras savo veikalus rašė. Tie, kurie griež
tai laikosi teorijos, kad Mai;lowe juos rašė, taipgi suran
da visokių aiškinimų savo teigimams teisinti.

Oficialiai Marlowe skaitomas mirusių 1593 metais, 
gi Šekspyras mirė 1616 metais. Tie, kurie sako, kad 
Šekspyras rašė šekspyrinius 
ponentams prikiša: jeigu Marlowe mirė (oficialiai do-į kis įsigijo 
kumentuose sakoma, kad Marlowe 1593 metų gegužės 
30 d. buvo užmuštas vienoje karčiamoje įvykusiose niau- 
tynėse) 1593 metais, tai kaip jis galėjo parašyti tuos 
šekspyrinius veikalus, kurie buvo išleisti po 1593 m.?

Marlowe šalininkai atkerta taip: toje karčiamoje bu
vo užmuštas ne Marlowe, o kitas asmuo. Tūlas poeto 
Marlowe globotojas, Sir Thomas Walsingham IV, norė
damas išgelbėti Marlowe nuo sudeginimo ant laužo, tyčia 
tas muštynes suruošė; ten buvęs užmuštas kitas žmo
gus, o Marlowe pasislėpė ir pasislėpęs rašė scenos vei- 
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su-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Pusė milijono 
plytų statyboms

N. VILNIA. — Su .šauniais 

laimėjimais sutikta Didžiosios 
Spalio socialistinės revoliuci
jos 38-osios metinės Dvarčio
nių plytinės- kolektyve. šio 
mis dienomis įmonės darbinin
kai kasdien išleidžia po ke- 

tūkstančių plytų
viršum plano. Lapkričio mė
nesio sąskaita respublikos sta
tyboms jau pagaminta dau
giau kaip pusė milijono ply
tų.

So c i a 1 i s ti n i a m e lenktyniavi
me pirmauja plytų degimo 
Cechas. Plačiai įdiegdami pa
greitink) plytų degimo meto
dą, plytų degi kai Dovidovičius, 
Ilazys ir kiti pasiekia atskiro
mis dienomis išdegimą iš 1 
Rūbinio metro plytų degimo 
kanalo po 2,200 plytų, o vi
dutinis išdegimas nebūna ma
žesnis kaip 2,000 plytų.

švenčių išvakarėse pradėjo 
, veikti pirmas respublikoje 
' /rengimas, skirtas žemų mar- 
i kių cemento gamybai iš ga- 
' mybinių atliekų. r

tijos, Prancūzijos, Lenki
jos, Čekoslovakijos pasie
niuose buvo surengti nuo 
karo nukentėjusių moterų 
— buvusių koncentracijos 
stovyklų kalinių, našlių, sa
vo sūnų netekusių motinų 
ir pan. susitikimai. Įvyko 
Vakarų Vokietijos, Pran
cūzijos, Belgijos, Olandijos, 
Šveicarijos ir Anglijos mo
terų tarptautiniai susitiki
mai, skirti kovai prieš vo
kiškojo militarizmo atgai
vinimą.

Didžiulį indėlį į taikos

kolonijinių šalių moteris 
už vienodą su vyru darbą 
gauna 10—50 procentų ma
žesnį atlyginimą. 1953 me
tų birželio mėnesį įvykęs 
Pasaulinis moterų kongre
sas priėmė Moterų teisių 
deklaraciją, reikalaujančią 
garantuotos moterų teisės 
į darbą, laisvo bet kurios 
profesijos pasirinkimo, vie
nodos teisės į socįalinį 
draudimą, motinystę 
kūdikystės valstybinės ap
saugos, moterų demokrati
nių organizacijų veiklos 
laisvės ir t. t.

Praėjo 10 metų nuo tos 
dienos, kai pirmajame 
Tarptautiniame moterų 
kongrese Paryžiuje buvo įs
teigta Tarptautinė demo
kratinė moterų federacija 
(TDMF). Kongreso metu 
vienbalsiai priimtoje prie
saikoje buvo pabrėžiama:

Mes iškilmingai prisie
kiame nenuilstamai kovoti 
už tvirtos taikos užtikrini
mą visame pasaulyje, kaip 
vienintelę mūsų šeimų lai
mės ir mūsų vaikų laimės 
garantiją.”

Vykdydama priesaiką, 
Federacija per visus dešimt 
metų pasiaukojančiai ko-
VVJU t(/J 1HMVC1 U g.y VJ VrultlO i 
interesus. Dabar TDMF yra I 
viena iš masiškiausių ir i 

| autoritetingiausių tarp-
I tautinių organizacijų. Jei- nes moterų federacijos vie-
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kad mano vaikai ir 
vaikai taikiai gyventų 
savo dienų pabaigos, todėl, 
kad aš myliu gyvenimą.”

Dar energingiau ir at- 
kakliau moterys renka pa- gyntaą^įneša TSRS ir Hau- 
rasus po Pasaulines Tai-.|^jes demokratijos šalių mo- 
kos Tarybos Vienos Kreipi- tervs jos 
muši prieš , atominio, karo , 
grėsmę. Japonų mokytoja XienTo i? vidaus'pTlkiką, 
, 3 lomidzava, pa- aktyviai dalyvauja taikos

kitų 
iki ir

rašus po Pasaulinės Tai-

muši prieš. atominio , karo karstai remia
taikingą savo vyriausybių

Tadzuko Tomidzava, 
brėždama parašų po Vienos 
Kreipimusi rinkimo svarbą, 
neseniai rašė:
ir Nagasakyje padaryti nu
sikaltimai niekad nebeturi 
pasikartoti. . . Nukentėjo- 
me tiktai mes, japonai, ir 
daugiau niekas neturi nu- 

vojo už moterų gyvybinius i kentėti.”

Hirosimoje kos

J. Kriaučiūnas i viena iŠ

vi-

i gu I-jame Tarptautinia- 
! me moterų kongrese buvo 
atstovaujamosy40 šalių mo
terų organizacijos, turėju
sios 80 milijonų narių, tai 
dabar Federacijai priklau-

; Automašinos už 
■ gyvulininkystės produktų j 
. pardavimą valstybei

JONIŠKIS. - Aukštas
i sv.omeninių gyvulių piodukty- 
n urnas įgalino Stalino vardo
1 kolūkį //pirma laibų., įvykdyti ir 
i viršyti gYvulininkyŠtūs pro- 
• dūktų pristatymo ir pardavi- 
l mo valstybei planus. Laisvo 
; supirkimo tvarka kolūkis pri- 
! statė valstybei 15 tonų mėsos 
| ir 50 tonų pieno.

Už’ valstybei parduotus gy- 
veikalus, tuojau savo o- 1 vulininkystės produktus kolū- 

» lengvąją mašiną
j “Pobiedą“ ir srutų laistymo
1 mašiną.
i Šiuo metu kolūkyje yra 5 
i automašinos.

Už gyvulininkystės produk- 
I tų pardavimą valstybei sunk- ( 
vežimi gavo Karolio Požėlos, 
vardo kolūkis. j

Lengvąsias mašinas jsigijo terys. TDMF įnešė 
Juliaus Janonio vardo, Lėni- j indėlį į didįjį kovo:

i no vardo ir Mičiurino vardo i Ra reikalą.
1948 metais, naujo karo 

grėsmei sustiprėjus, antra- 
i jame Tarptautiniame mo- 
I terų kongrese Budapešte

nu moterų iš 80 šalių. Fe- 
derac. bendradarbiauja su 
eile mot. organizacijų, ne
priklausančių jos sudėčiai, 
kaip, pavyzdžiui: Anglijos 
nacionaline moterų asam
blėja, Visos Japonijos mo
terų federacija, Indijos na
cionaline moterų federaci-

Taurioje kovoje už tai
kos išsaugojimą ir sustipri
nimą, apėmusio j e visus že
mės rutulio kampelius, kuo 
aktyviausiai dalyvauja mo- 

didelį 
už tai-

Kova plečiasi
Tarptautinės demokrati-

kalus. Prieš poetą Marlowe, mat, buvo padarytas 
kaltinimas už kaž kokią hereziją; jie jį būtų valdžia 
čiupusi, tai jis būtų buvęs ant laužo sudegintas. . .

Kai kurie anglai ir amerikietis Calvin Hoffman 
bar būtinai užsispyrė atidengti (Marlowe globotojo) gra- ;

i įvyko Respublikine 1955 1

da

įkiši surasti kai kurių dokumentų, ro- 
spyras, o Marlowe rašė šekspyrinius

bą, kuriame jie 
dant, jog ne Še 
veikalus!

Walsinghamo palaikai palaidoti Šv. Nikolo bažnyčioje j 
Chislehurst miestelyje, Kente.

Bažnytiniai viršininkai jau suteikė leidimą tam gra
bui atidaryti. Gal būt dar reikės gauti leidimą iš Angli
jos vidaus reikalų ministerijos. Jei ir iš čia leidimas 
bus gautas, tai vasario mėnesio pradžioje grabas bus 
atidengtas.

Jeigu tai įvyks, jeigu bus surasta neginčijamų įrody
mų, kad ne Šekspyras, o Marlowe rašė šekspyrinius vei
kalus, tai, aišku, pasaulis susilauks savotiškos sensacijos. 
Bet visa tai nepakeis turinio, nepakeis vertybės, reikš
mės ir turinio tų didžiųjų scenos veikalų, kurie šian
dien yra vadinami Šekspyro veikalais.

i Respublikinė dailės 
darbų paroda

Vilniaus Dailės muziejuje ; buvo priimtas 
metu ■ taikai ginti.

KUBITSCHEKAS JUNGT. VALSTIJOSE
VYKDAMAS Į EUROPĄ, Juscelin Kubitschek buvo 

sustojęs Jungtinėse Valstijose.
J. Kubitschek yra busimasis Brazilijos prezidentas. Jis 

buvo prezidentu išrinktas Praėjusį rudenį, o š. m. sau
sio 31 dieną bus inauguruotas.

Kai svečias sustojo Washingtone, jį apipuolė komerci
nės spaudos atstovai ir apipylė naiviausiais klausimais. 
Tarp kitko: Ar jus per rinkimus rėmė Brazilijos komu
nistai? Ar jūs už tą paramą jiems pažadėjote ką nors?

Kubitschek atsakė, kad, galimas daiktas, komunistai 
jį rėmė, bet jis jiems už tai nieko nepažadėjo. Jis sakė, 
norįs matyti tarp Brazilijos ir Jungtinių Valstijų di
desnę prekybą. Jis nori, kad Jungt. Valstijų pramoninin
kai įvesdintų ddugiau kapitalo į Braziliją, kad jie padė- 

' tų tam kraštui pagerinti geležinkelius, etc.
Europon Kubitschek vyks kaip tik tuo pačiu tikslu: 

gauti daugiau techninės pagalbos iš kai kurių šalių, 
Brazilijai labai reikalingos.

Beje, Kubitschek sakė, kad Brazilijos Komunistų par
tija yra silpna, bet tai neatitinka tiesą. Mūsų žiniomis, 
toji partija yra gan tvirta ir jos įtaka masėse labai 
didelė.

Mes nemanome, kad Brazilijos komunistai reikalavo 
iš Kubitscheko kaž kokių jiems patiems “dovanų.” 
Mums rodosi, kad tos šalies komunistai agitavo už Ku- 
bitscheką dėl to, kad jis žadėjo grąžinti Brazilijon de
mokratinę santvarką, kurios žmonės taip nori.

manifestas 
Ragindamas 

dailės darbu paroda. Joje! sustiprinti kovą už taiką, 
eksponuojami tapybos, grafi- manifestas pabrėžė lemia- 
kos, skulptūros, taikomosios-į mą j į moterų vaidmenį joje, 
dekoratyvinės dailės kūriniai, į “Jeigu visos mes, ngoterys, 

lis viso 38 I eksponatai. Ta-. 0 mūSU — pusė Žmonijos, 
pybos kūrinių tarpe — Sm-gi- stosime suglaustomis gre

tomis prieš karo kurstyto
jus — karo nebus,” — buvo

1 rašoma manifeste.
Atsiliepdamos Į šį ^agi- 

■ nimą, visų šalių moterys 
dar plačiau išvystė kovą 

S. Nė- prieš, naujo karo grėsmę.
TDMF viena iš pirmųjų 

j prisijungė prie Stokholmo 
! Atsišaukimo, kuris reika- 

- Lenktvniauda- }»vo uždrausV atomin! Sin' 
Spalio ‘ garbei, j kh!; n' Paragino visas mo- 
meclianizatoriai terls> kurioms brangi taika, 
metinį plana.! tėvynes nepriklausomybė 

ir savo vaikų laimė, pasira-

jevičiaus drobe “Kostas Kali
nauskas 1863 m. sukilėlių tar
pe,“ J. Švažo — “V. Kapsu-

• kas-Mickevičius LKP iii su-1 
Įvažiavimo delegatų tarpe“ iri 
i tt. Iš skulptūros darbų pažy-į 
Į mėtini L. Žuklio — 
I kasius,“ B. Bučio — 
ris“ ir kiti.

2 pusi. Laisvė (Liberty). Trečiad., .Sausio (Jan.) 11, 1956

i Metinis planas įvykdytas

KELMĖ.
; mi Didžiojo 
Kelmės MTS
baigė vykdyti 
Traktorinių darbų, skaičiuo
jant minkštu arimu, atlikta 4 šyti tą atsišaukimą, 
tūkstančiais hektarų, daugiau, Milijonai moterų dalyva- 
negi? pernai iki to pat laiko. ; VO 
Septynios traktorinės briga
dos žymiai viršijo metines už
duotis. Y.pač aukštus darbo 
rodiklius pasiekė XIII briga
dos mechanizatoriai, vadovau
jami St. Stulgaičio. Aptarnau
jamame “Teisingo kelio“ kol
ūkyje jie aukšta kokybe atli
ko visus darbus, pirmieji ra
jone baigė rudeninį dirvų ari
mą, suarę 322 hektarus, ši 
brigada taip pat sutaupė dau
giau kaip 2 tonas degalų.

Pirmūnų gretose VU trak- 
torinė brigada, viršijusi, me
tinį planą pusantro karto.

29 traktorininkai viršijo ga
mybines užduotis, štai, trak
torininkų E. Blysklo, A. Gri
galiaus sąskaitoje — po dvi 
metinejs normas. Po pusanJ 
tros užduoties įvykdė trakto
rininkai S. Jankantas; H. Kar
čiauskas ir eilė kitų.

St. Stasiūnas

renkant parašus po j 
Kreipimusi dėl Taikos Pak
to tarp penkių didžiųjų val
stybių. Apie pakilimą, 'su 
kuriuo jos vydė tą darbą, 
iškalbingai pasakoja nar
sioji Indijos dukra Bibi 
Dalžit — trijų vaikų moti
na, surinkusi 60 tūkstančių 
parašų po Kreipimusi už 
Taikos paktą: “30 dienų aš 
dirbau diena ir nakti, ne- 
kreipdama dėmesio į kait
rą, tiktai todėl, jog noriu,

Redakcijos Atsakymai
J. Kasper, Cleveland, N. Y. 

— Muzikos sąsiuvinius, ku
riuos siuntėte redakcijai, ga
vome ir perdavėme Lietuvių 
Meno Sąjungos Centrui.

Dėdei Juozui. — Pastabos 
persiIpnos, nepasinaudosime.

nijamų moterų kova už tai
ką auga ir plečiasi. Nacio
nalinės moterų organizaci
jos praktikuoja įvairiau
sias tos kovos formas. Jos 
organizuoja “taikos savai
tes,” taikos “vilkstines” ir 
“estafetes.” Jos steigia 
“taikos draugų” komitetus 
ir t. t. Prancūzijoje jos su
vaidino žymų vaidmenį, vy
stydamas judėjimą už karo 
nutraukimą Vietname. Pla
čiai žinomas narsiosios 
prancūzės Raimondos Djen 
vardas. Siekdama sutruk
dyti .ginklų išsiuntimą į 
Vietnamą, ji atsigulė ant 
bėgiu ir sustabdė traukinį 
su tankais. TDMF iniciaty
va į Korėją buvo nusiųsta 
tarptautinė moterų komisi
ja s(nuo 17 šalių). Komisi
jos pranešimas, pavadin
tas “Mes kaltiname,” papa
sakojo milijonams visų ša
lių darbo žmonių tiesą apie 
karą Korėjoje. Kai kurie 
komisijos nariai už tai bu
vo persekiojami. Anglė 
Monika Fulton buvo atleis
ta iš savo darbovietės, ku- 
bietė Kandelaria Rodriges 
buvo patraukta teisman, o 
vokietė Lili Vechter net bu
vo įkalinta. Tačiau jų kil
nus pavyzdys įkvėpė kitas 
moteris kovoti už taiką su 
dar didesniu pasiaukojimu.

TDMF ir jos nacionali
nės organizacijos sistemin
gai kovojo ir kovoja prieš 
Vakarų Vokietijos remili
tarizavimą, už vieningos 
demokratinės taikingos Vo

šalininkų judėjime ir TDMF 
, stiprina didįjį tai- 
reikalą savo nenuil

stamu darbu. Tarybų Są
jungos moterys kartu su 
visa savo liaudimi veikliai 
dalyvauja visose priemo
nėse taikai ginti ir ryšiams 
tarp tautų stiprinti.

Gina vaikus
Didžiulį dėmesį TDMF 

skiria vaikų gynimui. Vai
kai — tai kiekvienos vals
tybės viltis, jos ateitis. Fe
deracija atidžiai studijavo 
ir studijuoja vaikų padėtį 
įvairiose šalyse, mobilizavo 
visuomenę kovai'už vaikų 
padėties pagerinimą kapi
talistinėse ir kolonijinėse

va ypatingai sustiprėjo, su
darius Paryžiaus susitari
mus dėl vermachto atkūri
mo ir Vakarų Vokietijos į- 
traukimo į Šiaurės Atlanto 
karinį bloką. Vokietijos, 
Prancūzijos, Italijos, Aus
trijos, Anglijos ir kitų Eu- 

j ropos šalių priešakinės mo
terys ėmėsi visų nuo jų pri*» 
klausančių priemonių, kad 
išaiškintų grėsmę, kurią 
tautoms sudaro vokiškojo 
militarizmo atgaivinimas. 
1955 metų sausio 18 d. Va
karų Vokietijos demokra
tinės moterų sąjungos ini
ciatyva buvo surengta “Vo
kiečių moterų kovos prieš 
Vokietijos remilitarizavimą 
diena.” Prancūzijoje įsteig-
tas moterų komitetas kovai: rų 
prieš vokiškąjį militarizmą. 
1955 metų sausio 30 d. jis 
surengė “Nacionalinę mo
terų dieną už nusiginklavi
mą,” o vasario 14—20 d.d.
— “Aktyvių veiksmų savai
tę.“ Italijoje parlamentą 
aplankiusioje protesto prieš 
Paryžiaus susitarimus dele- ’ 
gacijoje iš 2,500 žmonių 
buvo 1,000 moterų. Vokie-

Ypatingą vietą Federa- būną 
cijos darbe užima vaikų gy
nimas nuo naujo karo grės
mės. Jos iniciatyva nuo 
1950 kasmet minima Tarp
tautinė vaikų gynimo die
na. 1952 metu balandžio 
mėnesį įvyko Tarptautinė 
vaikų gynimo konferencija. 
Konferencijos priimtame^ 
kreipimesi į viso į 
vyrus ir moteris buvo sa- ’ 
karna:

“Žemė pakankamai tur
tinga, kad galėtų išmaitin
ti viso pasaulio vaikus. 
Mokslas ir technika sugeba 
užtikrinti laimingą gyve
nimą visiems vaikams. . . 
Geros valios vyrai ir mote
rys! Paskirkime visaš savo 
jėgas, suvienykime savo pa
stangas, kad užtikrintu
me viso pasaulio 
teisę j gyvenimą, 
į intelektualinį ir 
vystymąsi.”

Didelę reikšmę 
lių moterų sutelkimui vai
kams ginti turėjo 1955 me
tų liepos mėnesį Lozanoje 
įvykęs Pasaulinis motinų 
kongresas. Jame dalyvavo 
1,060 delegačių — 66 šalių 
motinų atstovės. Tai buvo 
plačiausias, autoritetin
giausias motinų susirinki
mas istorijoje. Kongresas 
priėmė laišką keturių di
džiųjų valstybių vyriausy
bių vadovų Ženevos pasita
rimui, kreipimąsi į SNO ii' 
manifestą pasaulio moti
noms. Visuose šiuose doku
mentuose pabrėžiamas tai
kaus šalių sambūvio ir 
tarptautinio įtempimo ma
žinimo būtinumas.

Tarptautinė demokrati; 
nė moterų federacija at
kakliai kovoja už plačiųjų 
moterų masių padėties pa
gerinimą, už jų’ ekonominį 
ir politinį lygiateisiškumą. 
Studijuodama moterų pa
dėtį įvairiose šalyse, Fede
racija ne kartą kėlė mote- 

į teisių klausimą savo 
kongresuose, kreipėsi į 
SNO, apeliavo į pasaulio 
viešąją nuomonę. Iki šiol 
daugelyje šalių moterys ne
turi lygių teisių su vyrais, 
diskriminuojamos, gyvena 
sunkioj padėtyje. Septynio- 
likoj šalių, tame tarpe Švei
carijoje ir Ispanijoje, mote
rys neturi politinių teisių. 
Daugelyje kapitalistinių ir *

TDMF iniciatyva 1949 
metų pabaigoje Pekine bu
vo s 
mote 
svarsčiusi moterų ir vaikų 
padėtį Azijos žemyne. Jos 
darbe dalyvavo Afrikos ir 
eilės Europos šalių, tame 
tarpe Prancūzijos ir Olan
dijos, atstovės.

Atsimenu du jaudinan- ' 
čius faktus, susietus su 
konferencijos darbu. Pir
mas — kai atėjo konferen
cijos sveikinti patys ma- 
žiausį tuomet ką tik įsikū- , 
rusios Kinijos Liaudies 
Respublikos piliečiai. Tie 
nuostabūs vaikučiai balto- , 
mis priejuostėlėmis su di
dele raudona žvaigžde pa
linkėjo “visoms mamoms 
sėkmės darbe.” Nemažiau 
sujaudino ir antrasis epi
zodas: į konferencijos tri- 

pakilo kovojanęįo 
Vietnamo moteris ir pažan-^ 
giosios Prancūzijos mote
ris ; pasikeitusios vėliavo
mis, jos prisiekė kartu ko
voti prieš bendrą priešą — 
Prancūzijos imperializmą.

Per dešimt savo veiklos 
metų TDMF suvaidino 
svarbų vaidmenį tautų ko-

ta Azijos šalių 
konferencija, ap

pasaulioĮyoje už taikos išsaugojimą L 
ir.sutįprinimą. Ši kova vyk
sta toliau, įr jos jėga didė
ja. TDMF vykdomojo biu
ro posėdis, įvykęs Maskvo
je 1955 m. lapkričo 2—4 ' 
dienomis, susumavęs Fede
racijos dešimties metų 
veiklos rezultatus, kreipė- • 
si į visas pasaulio moteris *’ 
laišku, kuriame ragina jas 
dar labiau plėsti ir stiprin
ti savo vienybę ir sustiprin
ti savo veiksmus, kurių 
tikslas yra išsaugoti ir su- / 
stiprinti taiką, ginti mote
rų teises ir vaikų laimę.

vaikams 
sveikatą, 
moralini

visų ša-
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t Amerikinio komiteto sveturgimiams* o
ginti 23-čioji konferencija Jo- 

(po

Sveturgimių Komiteto 
23-čia Konferencija įvyko 
paėjusių metų gruodžio 
10—11 d. d., Detroito Fuller 
Hotel svetainėje.

Abner Green, nacionalis 
sekretorius pirmoje sesijo
je 156 delegatams ir sve
čiams priminė svarbiuosius 
punktus konferencijos die- 

j notvarkyje. Bendrai vi
suomenė žino, kad civilės 

I žmonių teisės yra blogoje 
J padėtyje visame krašte, tuo 

tračių atveju persekiotojų 
“čampionas” McCarthy ir 
kiti jo sėbrai jau palaidoti, 
nors dar spardosi. Paaiški, 
kad Walter-McCarran i- 
statymas sparčiai reakci
jos naudojamas prieš vi
suomenę. Pietų valstijose 
smarki kova eina prieš vi
suomenę — biednuomenę— 
piltus ir negrus, kur jie y- 
ra persekiojami, žudomi ir 
t.t. Teisingumo departmen- 
tas ir galva slaptosios po
licijos negirdi žmonių ai
manavimo. McCarran ak
tas yra atsuktas prieš sve-

- turgimius, negrus, darbo 
Vadus ir net žydus. Tokia 
politika palaikoma dabar
tinės administracijos.

Komitetas yra pasiryžęs 
’ surinkti $10,000 fondą tarp 

sausio 1 ir kovo 31 d. d., 
1956 m, kad tinkamai at
remti atakas. Washingtono 

ašinėj imuose valdžios 
advokatai nepajėgė komite
to apkaltinti, nors ir turė
jo 17 “svietkų”—melagių.

Mūsų komitetas yra lega
lus. Jis veikia—veda savo 
darbą gerovei sveturgimių 
ir kitų persekiojamų < žmo- 

jrnių ir jo visos pajamos pa- 
• reina iš geros širdies/auko
tojų, kurie stoja uz laisvę 
ir trokšta ją palaikyti. Tei
singumo departmentas kė
sinasi deportuoti, kaip 

i praeityje, sveturgimius pi
liečius, nepiliečius, meksi- 
konus. Negalėdamas tūlų 
deportuoti, padeda po “su
pervisory parole,” po nami
niu areštu. Tautinių gru
pių progresyviai laikraš- 

' eiai ir jų štabai žiauriai 
Aiersekiojami. Amerikinis 
komitetas kovoja, kad pa
laikyti civiles laisves ir sve
turgimių gyvenimą.

Joseph Fore r, gerai ži
nomas advokatas, pareiškė, 
kad palaikymui taikos ir 
Amerikos žmonių iškovotų 

■V laisvių reikia pašalinti Mc
Carran aktą. Tai yra dide
lis darbas, kuris nebus į- 
vykintas be pagalbos pla
čių masių Amerikoje. Val- 
džia nori padaryti komite
tą subversyviu.

buvo rodomi

Darbo unijų sesijoje bu
vo plačiai diskusuojama a- 
pie platesnį dalyvavimą u- 
nijų pravedimui kampani
jos prieš McCarran aktą.

Paveikslai
iš gyvenimo Jim Matles, 
persekiojamo 
vado, kurį norima išdepor- 
tuoti.

Rose Chernin, iš Los An
geles vadovė, pranešė, kad 
persekiojami žmonės nėra 
tik iš vienos ar kitos uni
jos ar tautos, bet L. A. a- 
pylinkėje 130 žmonių paei
na iš 57 darbo unijų.

Buvo pranešta, kad kon- 
gresmanai būtų atlankyti 
Kalėdų atostogų proga, pa
kviesti kalbėti mitinguose.

Bankieto sesijoje pirmi
ninkavo Joseph Forer.

Geo. Crockett priminė 
dalyviams Till nužudytojų 
bylą. Piktadariai išteisinti, 
nuskriausti žmonės, bai
mės apimti, prašo visų dorų 
žmonių, kad jie darytų ką 
nors, kad demokratinės 
laisvės būtų leistos Missi
ssippi ir kitose 
valstijose.

Pinigu rinkimo 
pasakė
primindama: jei 
valdžiai apribot 
Sveturgimių Ko- 

organizacijos,

darbininkų

pietinėse

reikalu
Harrietprakalbą 

Barron, 
pavyktų 
veikimą 
miteto, tai
kurios yra šiek tiek pažan
gesnės, taipgi taptų makar- 
tizmo aukomis. Svarbiau
sias žingsnis dabar, tai ko
va i

Vilkelio-Bijūno rūpestis
Prieš keletą dienų gavau 

laišką iš drg. Vilkelio-Bijūno. 
Jis yra giliai susirūpinęs del 

,šavo eilėraščių: ne dėl to, 
ar greitai1 jie bus išleisti, bet 
del to, kad prenumeratų rin
kimas gali būti per daug su
vėluotas. Sako, visa eilė žy- 
0įuių ašmenų jam rašė, kad 
rengiasi daugiau pasidarbuoti 
tik po sezoninių švenčių. Kny
ga gali būti tuoj'atspausdinta, 
fu tuo prenumeratų rinkimas 
užsidarytų ir pavėluotųjų pre- 

yjmumeratorių vardai į knygą 
jau neįeitų.

Taigi, reikėtų kuo greičiau
siai viens kitą paraginti savo 
prenumeratas Bijūno eilėraš
čių išleidimui tuojau siųsti 

į ( JAIS Centrui. Knygos rinki- 
\ mas dar nebaigtas.
( Apie savo sveikatą Vilkelis 
Į•sako: “Skųstis nenoriu, o

/

Merkinės Dzūkas

Vyriausiu sekretorium— 
Abner Green.

Administraciniu sekr. — 
Harriet Barron.

Pagelbinis sekr. — Alec 
Jones.

Visi išrinkti aklamacija.
Abner Grčen, baigda

mas konferenciją, pasakė, 
kad Detroito Komitetas ir 
abelnai draugai mieste 
menkai pasirodė konferen
cijos laiku, ir tas blogai at
rodo visam ateities veiki
mo planui.

Nacionalis Komitetas y- 
ra pasiryžęs ginti teises 
persekiojamų žmonių; taip
gi veiks, kad atšaukimas 
arba pataisymas McCarran 
akto būtų įvykintas. “Mes 
kovosime, kad Komitetas 
būtų išteisintas, bet jeigu 
bus rastas kokis nors trū
kumas, aš esu pasiryžęs ei
ti kalėjiman, ir tai nebus 
pirmas kartas,” sakė Abner 
Green.

Youngstown, Ohio
Meyersdale, Pa., mirė 

nas Suczė. Paliko žmoną
tėvais Keršuliuikę), 2 sūnus ir 

•3 dukteris, taipgi tris brolius, 
žmona liko serganti, gyvena 
ant farmos. Kadaise velionis 
dirbo anglies kasyklose, susi
taupė kiek tiek pinigų ir nu
sipirko fannelę. Paaugėję 
vaikai išvažinėjo kitur, nes 
angliakasykla tapo uždaryta, 
nebuvo darbų ,o seni tėvai pa
siliko. .žmona apie 80 metų.

Youngstowne pasimirė Pe
tronėlė Gurowski, pagyvenusi 
moteris, apie 80 metų. Ji čia 
mažai gyveno. Pittsburghe 
gyvendama praleido daugiau
sia laiko. Palaidota Youngs-1 
towne.

Tegu būva lengva ilsėtis 
šaltojoj žemelėj, o mes 
jaučiame visą šeimą.

S. J. Eizonas

u z-

Paterson, N. J.
Laisvės š. m. No. 2 įvyko 

! klaida. Rašant apie mirtį Vik
toro Gudaičio pasakyta: pali
ko 1 
Oną. 
seris

I Oną.

Lietuvoje brolį ir seserį 
Turėjo būti ir tris se- 

, — Ciciliją, Izabelę ir

Vienas iš Dzūkų

New Haven, Conn.
Mūsą žinutes

LLD kuopa praleido labai 
pasekmingai 1955 metus. Bu
vo daug geru darbų nuveik
ta. Paskutiniame praėjusių 
metu susirinkime nutarė atei
tyje susirinkimus laikyti vie
ną kartą per tris mėnesius. 
Gal būt tas ir negerai (Ir 
mums rodosi, kad negerai.— 
Red.), bet taip draugai no
rėjo, taip ir nutarė, šių me
tų kuopos narių susirinkimas 
įvyks kovo 13 d.

Gauta keletas tikietų į pa
re, rengiamą draugams Juo
zui ir Marijonai Strižauskamš.

dėl išteisinimo Komite- Į į 
to, taipgi padidinimas veik-1 t 
los kaslink apgynimo Mc-1 į 
Carrano akto auku, kurias t

* t
WORCESTER, MASS.

Parė atsibuš 1956 m. sausio 
21 d'., 103 Green St., Water
bury. New Haveno žmonės 
rengiasi tame pokily būti 
skaitlingai.

Winchester Arms Kompani
jos darbininkai nusibalsavo 
būti unijistais. Kaip kompa
nija nedirbo pakenkti darbi
ninkams, bet pastarieji ne
klausė ir liko laimėtojais.

Nežinia, kodėl pas mus pra
dėjo vis daugiau darbininkų 
reikalauti bedarbių pašalpos. 
Nekurie valdininkai sako, būk 
tai yra dėl metinės peržiūros, 
o darbininkai sako, kad darbų 
trūksta. J. S. K.

iš Lietuvos
Literatūrinis vakaras

RADVILIŠKIS. — šiomis 
dienomis Valerijos Valsiūnie- 
nės vardo vidurinės mokyklos 
patalpose įvyko literatūrinis 
vakaras — rašytojų susitiki- 

Rašytojas 
platų pra- 
V. Valsiū- 
Poetas A. 
eilėraščių

mas su jaunimu. 
M. Sluckis padarė 
nešimą apie poetės 
nienės gyvenimą. 
Baltakis paskaitė
ciklą, skirtą tarybiniam jauni
mui. Savo kūrybą skaitė ir 
Radviliškio rajono pradedan
tieji literatai G. Grigalauskai- 
tė, A. Oųaitis, V. Ramanaus
kas ir kiti.

Pertraukos metu rašytojai 
platino grožinės literatūros 
knygas.

Po to įvyko koncertas, kurį 
surengė Radviliškio Valerijos 
Valsiūnienės vardo vidurinės 
mokyklos saviveiklininkai.

A. Sereika

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
Salėj 414 Green St., Philadelphia, Pa.

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
Nancy

ir Flute Solo
ir Tessie Behmeriutes

Pradžia 7:30 Vai. Vakare Įžanga $1.00

RENGĖJAI

kėsinasi nupilietinti ar de
portuoti.

Bankiete surinkta $1,768.
Detroito žmonės menkai 

dalyvavo ne tik konferenci
joje, bet ir bankiete. Vietos 
lietuvius atstovavo viena 
delegatė.

Jeigu gerai pamenu, lie
tuviai visuomet turėjo dau
giau delegatų, negu šie
met. Kolonijos prisidėjo ge
riau prie veikimo — Detro
ito, Clevelando, Pittsbur- 
gho lietuviai turėtų atjau
sti šį svarbų dalyką.

Pearl Ęart raportavo, 
kad darbininkus atstovau
janti advokatai yra gabūs. 
Jeigu pašaukimą gavai nuo 
Imigracijos departmento, 
tai eik su advokatu, BET 
NIEKADA NEIK VIE
NAS.

Kita rezoliucija reiškia 
užuojautą I. F. Stone. Jis 
leidžia savaitraštį ir sen. 
Eastlando Komitetas kėsi
nasi uždaryti jo leidinį.

Moterų grupė išsireiškė 
kad deportavimu vyrų ir 
žmonų šeimynos yra suar
domos, paliekant šimtus 
žmonių nuliūdime; atski
riant juos nuo savo vai
kų ir anūkų, ir išsiunčia
mi į kraštus, kuriuose nė
ra buvę nuo kūdikystės 
dienų.

Buvo užgirta 25 rezoliu
cijos, taipe jų sveikinimai 
politiniams kaliniams, gy
nimas Am. Komiteto ir rin
kimas $10,000 fondo, kad 
tinkamai atsispirti prieš a- 
takas, etc.

Rose Chernin užkvietė 
sekančią konferenciją lai
kyti Los Angeles; visiems 
delegatams ir svečiams 
nakvynė bus parūpinta vel
tui, sakė ji.

Valdyba šiems metams:
Moulton,Vysk. Arthur 

prof. Louise Pettybone 
Smith ir Rev. K. Forbes 
tapo išrinkti pirmininkais.

3 pu«l. Laisvė (Liberty). Trečiad., Sausio (Jan.) 11, 1956
w: .

Dėmesio! Svarbūs Įvykiai!
Dienraščio Laisves

So. Boston, Mass

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

Metinis Banketas
Rengia ALDLD 2-ra Kuopa

METINIS BANKETAS
Rengia ALDLD 11-ta Kuopa

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

Apart geru valgiu, bus graži dainų programa 

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

Vieta 313 Broadway. Pradžia 4-tą Vai. Popiet

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 
nuvešti mūsų visų išrinktas delegatas.

Kviečia Komitetas

Įvyks
Sekmad

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 parem- 
site dienraštį Laisvę.

Rengėjai

DIENA SAUSIO
JANUARY 29th, 1956

Įvyksta Laisvės Bendrovės 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 bus Liberty Auditorijoje 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill

s

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 Dalininkai Būkite Suvažiavime

Labai svarbu kiekvienam dalininkui būti suvažiavime. Supraskite šię 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.

•*
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Newark, N. J
Nekurie iš laisviečių drau

gų teiraujasi, kodėl nieko ne
parašau i Laisvę.

Arabai Brooldyne
))K<4 gyvena apie 
rabiškai kalbančių 
Dauguma jų parci-

HELP WANTED—FEMALE
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Galėčiau pasakyti 
priežasčių. Visų pirma, 
galima rašyti, kuomet nėra 
dirvos, iš ko rašyti? Veikla, 
kokia buvo pirmiau, Sietynui 
gyvuojant, apsistojo, o kito
kių žinių iš lietuviškos dirvos 
veiklos veik nėra. Iš darbo 
lauko nėra ko rašyti, nes jau 
pusė metų, kai nedirbu indus
trijoj : esu ant senatvės pen
sijos. Rašyti apie ligas, ligo
nius, mirimus — man nesi
nori garsinį žmonių nelaimes, 
nejauku. Man norisi, kad 
si darbo žmonės nesirgtų, 
būtų nelaimingi, neturėtų 
pėsčių.

Bet visgi neiškęsdamas
riu parašyti kelis žodžius apie 
porą gerų draugų, kurie yra 
nelaimingi.

Jonas Kūniškas, kriaučius, 
prieš apie 6 mėnesius turėjo 
ant akies operaciją, kuri gal 
nekaip pavyko, tad už kelių 
savaičių darė antrą. Po šios 

, operacijos ėjo jau geryn, bet 
draugą patiko gal dar sun
kesnė nelaimė. Eidamas gat
ve dėl nuobodumo pasivaikš
čioti, parkrito ant gatvės ii- į 
nusilaužė koją per klubą. Tu
rėjo ligoninės vežimas nu
vožt į ligoninę ir padaryta 
operacija. Tai buvo apie porą 
savaičių prieš Kalėdas. Drau
gas dar ir šiandien randasi 

) miesto ligoninėje.
Antrą ligonį aplankiau, tai 

draugą Meškeliūną, kuinam 
pagerbti draugai harrisonie
čiai buvo surengę jubiliejines 
pagerbtu ves. Tačiau tas d rali

ngas tik dieną prieš tą ban- 
ketėlį buvo sugrįžęs iš ligoni
nės ir negalėjo dalyvauti, nes

Kaltinu

n esu si ž i

buvo .per silpnas, 
pačius rengėjus, kad nesiskai
tė su aplinkybėmis.
nojimą su draugu, ar jis galės
dalyvauti tada, kada jie nori, 
ar tada, kada pats jubiliatas 
gaji.

Tai parodo ir tas, kad šeš
tadienį prieš tą sekmadienį 
buvo ten pas juos didelės ves-1 
tu v ės, kuriose dalyvavo virš 
poros šimtų žmonių. Vestu
vės buvo visiems gerai žino
mo visuomenės veikėjo Pra
no Vaitkaus, visur vadinamo 
Pranuku. Ant rytojaus su
rengė šitą jubiliejų, o tą pat 
dieną Elizabethe įvyksta 111 
apskrities metinė konferenci
ja.

Ir vėliau draugas Senas Jo
nas rašo, kad parinkę pusė
tinai pavykusi, tik “iš ana
pus rivės” niekas nedalyva
vęs. Na, ir kaip šitokį daly
ką galima pavadinti? Svetai
nės jiems nereikėjo renduoti 
arba būtinai imti tą dieną, ku
rią kitus svarbius reikalus rei
kia atlikti. Ir dar guodžiasi, 
kad “iš anapus rivės” niekas 
nedalyvavo! žinoma, jei ne 
tokia maišatienė, tai būtų ir 
“iš anapus rivės” draugai da
lyvavę, kaip nekartą yra ten 
dalyvavę, ir naudos būtų buvę 
dusyk -daugiau. Pasekmės bū
tų buvusios geresnės.

Visi nevvarkiečiai kaltina 
jus, draugai harrisonlečiai, už 
tokias klaidas.

Geo. Albinas

Nėrė į ledini vandenį
Praeitą sekmadienį prie 

Huidsono upės ir 43 gatvės 
įvyko graikų - stačiatikių re
liginė ceremonija. Kaip to 
reikalauja stačiatikių tikėji
mas, šventikas įmetė auksinį 
kryžių į vandenį, 
je plūduriavo ledo 
lauke temperatūra 
laipsnių, plaukikas 
bis šoko vandenin, 
surado kryžių.

Babis toje ceremonijoje da
lyvauja jau kelinti metai, ne
žiūrint koks oras bebūtų.

Nors upė- 
gabalai ir 

buvo 23
M. T. Ba- 
pasinėrū ir

Šį sekmadienį minėsime Brooklyne jau veikia 
LLD 40 metą sukaktį 
šauniame koncerte

Laisvės skaitytojai iš ma
tytų dienraštyje pranešimų ir 
skelbimų .jau žino, kad Lietu
vių Literatūros Draugijos 40 

j metų sukakties koncerte jie 
nepaprastai gražiai, kultūrin
gai praleis popietį.

Skelbimuose matėme1, kokia 
turininga programa sueiliuo
ta. Kiekvienas tų dalyviu, 
bus jis jiems jau girdėtas - 
matytas, ar negirdėtas, steng
sis ką nors naują svečiams 
pateikti. Ir visa tai tiktai už 
tą vieną doleriu ką įžangos.

Tačiau LLD Centro komite
tas, pasiruošdamas šventei, 
neatsideda vien tik ant pra
nešimų dienraštyje, nors jisai 
pasiekia daug. Centro sekre
torius Jonas Grybas išsiunti
nėjo kvietimus šiame didmies
tyje gyvenantiems nariams ir 
toli užmiestyje esančioms 
kuopoms,
lime tikėtis 
liau.

Komitetas 
ji kvietimą

už negrą Į Kongresą
B rook lyno Be d f ord-Stu y ve- 

s.ant sritis, antrasis New Yor
ko Harlemas, 
negrą teisėją.
siekdintas Oliver D. Williams.

laimėjo antrą 
Juo tapo pri-

Williams, įtakingas srities 
darbuotojas, pernai kandid.a-; 
tavo į valstijos senatorių de
mokratų partijos tikintu.

Pirmiausiu negru teisėju iš 
Lewis S. Flagg, 

1935 rpetais. 
kristalizuojasi 

išrinkti ir ne
grą kongresmaną. šaltojo ka
ro propaganda daug sutruk
dė ir darbą už 'negrą kon- 
gresmaną. Tačiau negrai ir 
visi tikrai demokratiniai žmo
nės į ateinančius rinkimus 
žiūri viltingai.

tos srities yra 
tapęs išrinktu 
Nuo to laiko 
spėkos iš ten

Pirmadienio vakarais
Dar b i n i n k išk o j i J e f f erson o 

vardo mokykla (575 Sixth 
Ave.) skelbia visą eilę įdo
miu vakarinių kursu, kuriuos 
galima imti pirmadienio va
karais. Galima klausytis pa
skaitų apie moterų klausimą, 
tai yra, moterų teises ir jų 
rolę kovoje už pažangą, apie 
pasaulinę dabartine politiką, 
apie marksizmą ir meną, apie 
Amerikos istoriją ir tt.

Tai rodo, kad ga-
svečių Ir iš to-

Iš visos New Yorko valsti
jos, kur gyvena daug negrų, 
Kongrese yra tik vienas ne
gras atstovas. Juo yra ne
gras dvasiškis Adam C. Pow
ell iš Harlemo.

Mokykla šiuose kursuose 
veikia sekamai: klasių na
riai ' gali, jeigu pageidauja, 
dalyvauti diskusijose, bet jei
gu to nenori, gali būti tik 
klausytojais, kaip kiekvienoje 
paskaitoje. Egzaminų nėra. 
Kitaip sakant, lankyti tas 
klases yra lygiai, kaip lankyti 
paskaitas. Ir 
klases gali už 
mokestį lankyti

Gildija “svarstys” 
Dvieją narių bylą

New Yorko Laikraštininkų 
gildijos viršininkai sako, kad 
Gildija “svarstys” bylą dvie
jų narių, praėjusią savaitę 
prašalintų iš darbo už neatsa
kinėjimą į Eastlando komisi
jos klausimus.

Vienas prašalintųjų. Willi
am A. Price, atsisakė atlikti 
politinę ausinę remdamasis 
Pirmuoju Amendmentu, kuris 
garantuoja žodžio ir spaudos 
laisvę. Daily News jį tuojau^ 
prašalino iš darbo net- be pa
sikalbėjimo su juo.

Antruoju yra Dan 
ney iš Daily Mirror, 
naudojosi Pirmuoju ir
tuoju Amendmentais. šis bu-1 
vo išdirbęs-tam laikraščiui. 21 
metus. Jis pasisakė, kad jis 
nėra komunistu, bet atsisakė 
bent ką pasakyti apie kitus 
žmones ar apie savo

Malio- 
kuris 

Penk-

neužsirašę į 
mažą įėjimo 
paskaitas.

kas turi lais- 
vakarą, Jcf-< 

fersono mokykloje gali visuo
met rasti pasirinkti 
nors įdomią paskaitą.

Kitaip sakant, 
va pirmadienio

kokia

Ne\v 
50,000 
žmonių.
na iš Sirijos ii- Libano ir dau
guma jų gyvena Brooklyne. 
•Jų centras randasi Atlantic 
A Ve. ii' Court St. srityje, kur 
susispietę jų bizniai, arabiš
ki restauranai. Juose daž
niausiai paduodama veršiena 
ir ryžiai. Randasi ii- vienas 
kino-teatras, kur rodomi ara
biški filmai. Dabar ten ro
domas iš Egipto importuotas 
filmas “Baltoji Rožė”...

Brooklyn Heights apylinkė
je randasi arabiškai - musul
moniška maldykla, mečete. 
Pamaldos vyksta penktadie
niais, kuomet musulmonai 
švenčia savo nedarbo dieną. 
Kai]) to reikalauja musulmo
niški įpročiai, maldininkai nu
siima batus koridoriuje ir į 
maldyklą įeina basi arba tik 
su kojinėmis.

Tik dalis Brooktyno arabų
, yra musulmonai. Kadangi Li
bane krikščionys sudaro pusę 
gyventojų, o Sirijoje apie 
trečdalį, Amerikoje gyvena 

"''.daug arabų krikščionių. Imi
grantų iš grynai musulmoniš- 
kų arabų kraštų, kaip tai 

GAUKIT laisvei skaitytoją ' Arabijos, Jordano arba Irako, 
Užrašykite Laisvę savo draugui įAmeiikoje be\ eik nė) a.

Registered Physical Therepatkt.
Rehabilitation Centre for children. 
Salary open. 5 day week. Residen
tial living. Write stating experience 
and references. Personnel Director, 

Greenfield, New Hampshire.
(4-6^

Moteriškė. Prižiūrėti vaikus.
Guolis vietoje.

5 dienos.
MO. 6-8135

(4-7)

VIRĖJA
Abolnai namų darbas, 2 suaugę, nė
ra vaikų, patyrusi, nuolatinis dar
bas-, guolis vietoje- atskiras kam
barys. 4

SC. 3-3906
(5-7)

NAMŲ DARBININKE
Ranch namai, nuosavas kambarys 
ir maudynė. 2 suaugę, vienas vai-

Westbury.
EI). 3-0896

j būtu

prašo, kad gautą-1 
nariai nelaikytų 

pas save, bet tuojau paduo
tų ar pasiųstų savo pažįsta
mam, draugui, kaimynui, kad 
šis svarbus draugijai ir visai 
lietuvių visuomenei jubiliejus 

y m etas ’ne vien tik 
bet ir skaitlingame

būryje savo narių ir prietelių. 
Gyvuodama per 40 metų, 

išleisdama virš 60 knygų ir 
brošiūrų, surengus! tūkstan
čius kultūriniu veiksmų Liotū- 

' vių Literatūros Draugija pil- 
' mitinai užsipelnė lietuvių liau
dies įvertinimo, i I

LLD 40 metų s u k a k t i e s 
koncertas įvyks 
3 vai.,

sausio 15-ą, 
Liberty Auditorijoje, 

Atlantic Avė. ir 110 St., Rich
mond Hill N. Y. ReP*

Darbininką laikraštis 
minės sukakti sausio 
20-ą, Carnegie Hall

Kelertų paskiausių motų ei
goje angliškasis darbininkų 
dienraštis Daily Worker bū
davo priverstas savo įsikūri- 

j mo sukaktis minėti priemies- 
i čių mažose salėse. Turėdavo 
1 vykdyti po kelis mažus susi- 
jj inkimus, nes negalėdavo gau- 
I ti pakankamai didelės salės 
j visuomenei lengvai pasiekia
moje vietoje.

šiemet taipgi .jau buvo pa
imta toli up-town New Yorke 
esąs Rockland Palace. Ta
čiau praėjusią savaitę laik
raščio leidėjai gavo praneši
mą, jo.? sutinkama laikraščiui 
išnuomoti žymiausią New 
Yorke koncertų salę, Carne
gie Hali.

Taigi, darbininkų laikraštis 
perkėlė savo 32 metų sukak
ties minėjimą į Carnegie Hall, 
57th St.' ir ,7th Ave. 
sausio 
dienį.
įžanga ložėse ir pirmojo aukš
to fronte : 
sėdynėse 
60 centų.

Bilietai 
darbininkų

Vyriausiais kalbėtojais bus 
ką tik sugrįžę veiklon laik
raščio redaktorius John Gates 
ir komunistų partijos sekre
torius Eugene Dennis. Šis 
bus pirmasis jų toks išstoji
mas po atbuvimo .kalėjime ir 
namų .arešto kaip persekioja
mi einant Smith Aktu.

Skaitytojas

Rūbą sukirpėjai kalba 
apie algą priedus

Moteriškų rūbų sukirpėjų 
lokalo 10-ojo (1LGWU) eili
niai nariai išleido ir šapose 
paskleidė lapelį, kurio vy
riausia tema yra reikalavimas 
pakelti algas. Lokalas turi 
8,600 narių.

Lapelyje sako, kad unijos 
biznio agentėli turėtų būti įsa
kyti atlankyti visas Šapas ir 
prižiūrėti, kad kiekvienas su- 

i kirpėjas gautų algos priedą. 
Į Nurodoma, kad bėgiu pas
kiausių trejų metų veik visos 
sutartys pasirašytos be mo- 
kesties priedų, tik su menkais 
'šalutiniais pagerinimais įvai
rioms gerovės .fondams, bet 
ne algoms.

Tas ir kiti unijistų reikalavi- 
j mai atsispindės ir nominavirpe 
kandidatų į lokalo valdyba. 
Nominacijas vykdys sausio 30.

Kiti reikalavimai 
o atstatant iš 
savaitės atostogų 
lygaus

, garantuoto 
uždarbio,

yra: 
dar-

s u 
alga, lygaus padalinimo 
darbo, garantuoto me
tinio uždarbio, ir kad unija 
prižiūrėtų šapose padėtį, tai 
atliekant per šapų ir pastato 
komitetus.

įvyks 
20-os vakarą, penkta- 
Pradžia lygiai 7:30.

Slidžiame mieste daug 
kas apsidaužė šonus

Naktį iš sekmadienio į pir
madienį veik neįmatomas lie
tus krapnodamas ir sykiu 
šaldamas taip slidžiai nubliz
gino išlaukinius laiptus ir ša
ligatvius, jog eidami į darbą 
daugelis apsidaužė šonus. Au
tomobiliai anksti rytą irgi 
šliaužė, tik 
jos išsilaikė kiek geriau 
žiuojamomis.

Šokusis atlydis tuo 
priešpiečiu plonutį ledą 
tirpdė.

anksti 
didžiosios arteri- 

va-

pat 
nu-

$1.10, užpakalinėse
ir balkonuose po SUSIRINKIMAI
jau parduodami 
k nygy linuose.

šeši brooklyniėciai jaunuo
li metų, buvę nu- 
j Hempstead mies- 
prieš to miestelio 

Vienas vietinis 
perdurtas peiliu.

liai, 15 ir 
sibaladoję 
telį karui 
jaunuolius, 
pavojingai
Brooklyniečiai areštuoti.

4 puti. Laisvė (Liberty). Trečiad., Sausio (Jan.) 11, 1956

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas 

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)

įvyks

Chicago, III.
TUOJAU bUODA'MI DARBAI

Puiki proga viršiausia patikimoms 
merginoms 
įstaigoje, 
tyrimo, 
kiamas, 
šalpos.

nacionaliai žinomoje 
Alga rymo ant pa- 

Nuolatinis darbas sutei- 
tinkamos darbininkų pa-

SEeley 8-1660

THERMQID CO.
2018 So. Halsted St.

............. (5-11)

KONCERTAS
Rengia Lietuvių Literatūros Draugija 

Atžymėjimui 40 metų Draugijos Gyvavimo

Sekmad., 15 Sausio-Jan

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

(5-8)

Virėja—namų darbininkė. . 5 šei
moje. Nuosavas namas ir vonia. Pui- 
pūs L. I. namai. Gera alga. Reika
lingi paliudijimai. Popiečiais skam
binkite: Edgewood 3-2517.

(6-12)

Namų darbininkė. Guolis nuosa*^ 
varne rūme su TV. 2 suaugę Šeimo
je, puikūs namai Long Islande. Vė
liausi paliudijimai. Gera alga.

RO. 4-6198.
(6-8)

HELP WANTED MALE

Enginierius, Relief. Su laisniafs 
prie aliejaus ir šaldymo. 5 dienų 
savaitė. Nuolatinis darbas.
WYCKOFF HEIGHTS HOSPITAL 

HE. 3-4500
(4-10)

Mėsininkas. Daugmeninė pirkyba.
Supjaustom veršiukus pagal jūsų * 
pageidavimą. Westchester County. »

WA. 6-1324.

Pradžia 3 vai. diena. Bilietas tik $1.00

Mildred
Chorų

Stensler 
vadovė

♦

Tool Diemaker. Su handbag 
patyrimu. Prižiūrėti Department^.

DAYSOL
NE. 8-8797

Business Opportunity

(3-9)

Grosernė-Pieninių, Apetingų in 
i Delicatessen krautuvė. Alaus. 24 n 
| įsteigtas biznis. Geras skaičius kos* 

. 5 kam- 
Pirkite

I tumerių. Prieinama kaina.
1 barių apartmentas viršuje, 
tiesiog nuo savininko.

Yonkers 8-6915.
(6-7)

šio mėnesio 20 Metropoli- 
tano opera perstatys Mu- 
sorgskio operą “Borisas Go- 7 
dunovas.”

Frank Bal wood
• Koncerto akompanistas

Programoje Dalyvauja:

Plainview, L. L, miestelio 
jaunuolis, 16 metų, įtūžo ant 
tėvų, kad jie neleido pirkti " 
auto, š'pvė į juos. Šūvis pa- f 
taikė motiną.

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

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

MATTHEW A

Kviečiame lietuvių visuomenę skaitliu gai dalyvauti.
— LLD Centralinis Komitetas

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNĄ
Nors kartą susilaukėme sajjirkalboje 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
* /

BUYUS
(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•OJ**OC*

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

'J

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N« Y. ' 

Gerai Patyrę® Barberla 4 
>»»*******»*w^*<»***4i>^*>4




