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KRISLAI
Tikri prajovai.
Kolonialistu sutemos.
Kodėl tyli kitos unijos?
Tol imu j y žmoniy paveikti.
Nenori paleisti.

Rašo A. Bimba

Šiomis dienomis 
pribuvo trisdešimt

I kiečiai karininkai.

Jie čia bus mūsų 
tesnių karininkų

Vakarai irgi smerks 
i Izraelį JT taryboje

švelnesne už Sovietų patiektą

ELIZABETH G. FLYNN

Amerikon 1 
ištuoni vo

dar aukš- 
mokiitami.

kaip geriau ir sėkmingiau jie 
įgalėtų žmones žudyti.
\ Matote, vokiečiai patys “pa- ! 
miršo” tai, ką juos išmokė 
Hitleris toje “profesijoje.” 
Mes juos išlavinsime' dar ge
riau .’

Jie, žinoma, bus lavinami, 
kaip žudyti “raudonuosius.” 
Juk tam buvo ruošiama ir Hit
lerio armija.

Jungtinės Tautos. — 
j merikos, Britanijos 
•Francūzijos atstovai : 
i tarė, kad jie patieks Jung- 
j tinių Tautų Saugumo tary- 
| boję rezoliuciją, kurioje 
' reikalaus cenzūruot-smerk- 
ti Izraeli. Izraelis kaltina- 

: mas agresijoje prieš Siriją.
Bet vakarietiškoji rezo- 

i liucija, kuri turėjo būti pa- 
I tiekta trečiadienį, žymiai 
! švelnesnė už tarybinę, ku
rią TSRS atstovas įteikė 
pačios Sirijos prašymu.

1 Vienok abejonės nėra, kad

ir 
susi- Iš Belgrado tuo tarpu 

pranešama, kad Tito orga-? 
nas “Borba” atspausdino 
vedamąjį straipsnį, kuria
me Egiptas vadinamas tai
kos pageidaujančiu kraštu. 
“Borba” sako, kad ir Iz
raelis nekaltas, kad tai už
sienio jėgos manievruoja 
tuodu kraštu prieš viens 
kitą.

Eli-
tre-
pir-

Paskutiniai Britanija ais 1c u b i n o 
pranešimai

Pekinas. — Kinija kalti
na, kad Amerikos kariniai 
orlaiviai skrido virš Man- 
džiurijos.

Santiago. — Unijos pri
pažįsta, "’kad' generalinis 
streikas buvo tik dalinai 
pasisekęs, nes karinis sto
vis ir teroras atbaugino da
li darbininku. Bet kova 
prieš algų užšaldymą bus 
tęsiama, sako unijos. Uni
jų vadai dar vis tebelaiko- ■ 
mi kalėjime.

parašuftisftus Kiprasi
Atsiųstieji batalijonai gales būti

Tačiau paskui visi pamate I Izraelis bus pasmerktas.
tieji hrtleri- 
labai pui- 

mūsų 
įvairiuose

^ir įsitikino, kad 
niai žmogžudžiai 
kiai mokėjo skersti ii 
jaunuosius vyrus 
frontuose.

Kur užtikrinimas,
38 mūsų karininkų
hitleriniai karininkai tos bai
sios istorijos vėl kada nors 
nepakartos ?

Nėra jokio užtikrinimo.

kad šitie 
išlavinti

Praėjusį sekmadienį skai
čiau! įdomų straipsnį apie hoj 
lamui likimą Indonezijoje.

Per pusketvirto šimto metų 
atėjūnai holandai valdė 80,- 
000,000 Indonezijos žmonių, 
išsimėčiusių po šimtus salų. 
Jų kraštas irgi buvo vadina
mas “Holandų Rytinėmis In
di jomis.”

Rolandai ten užgrobė ge
niausias žemes ir įsikūrė dva
rus su gražiausiais palociais. 
Vietose žmones jie laikė ne
laisvėje ir tamsybėje.

Tiesa, nedaug, palyginti, 
jų, holandų kolonistų, ten bu
vo, bet jie armijos ir ginklų 
pagalba sėkmingai pajėgė tuos 
milijonus žmonių išnaudoti ir 
tamsoje laikyti.

Well, bet prieš keletą me
tų, po ilgos ir sunkios kovos, 
indonezai laimėjo nepriklau
somybę. Už^ priespaudą ir 
tamsą, aišku, nemažai tulžies 
jie išliejo prieš savo paver-* 
gėjų s.

Vakarai tik nori, sako ste
bėtojai, kad jų rezoliucija 
būtų priimta, kad sudaryti 
įspūdį arabiškuose kraš
tuose, kad juos remia.

Privatiniuose pasikalbė
jimuose Amerikos atsto
vai Jungtinėse Tautose 
smerkė Tarybų Sąjungą už 
“įsiveržimą” į Izraelio-Siri- 
jos ginčą. Jie neišaiškino, 
kodėl TSRS atstovas Sau
gumo taryboje neturėtų tei
sės reaguoti į tą ginčą, o 
vakariečiai delegatai turi 
tą teisę.

Admirolas Radford grasino 
naudoti atominius ginklus
Seoulas. — Korėjoje da

bar lankosi Amerikos ge
neraliniu štabu viršininkas 
admirolas Radfordas. Jis 
ten pasakė kalbą susirin
kusiems karininkams, tik 
trys mylios nuo Šiaurės 
Korėjos sienos. Radfordas i 
sakė, kad Amerika naudo
tų atomininius ir vandeni
linius ginklus, jeigu karas 
vėl prasidėtų Korėjoje.

Radfordas taipgi sakė, 
kad Korėja bus suvienyta 
“po Rhee vadovybe.

Komunis tu vadovė c
zabeth Gurley Flynn šį 
čiadienį žymėjo savo
ynuosius metus kalėjime. 
Už jos ir kitų komunistų 
vadų amnestiją prieš Kalė
das pasisakė Rooseveltienė, 
socialistu vadas Thomas ir v
daug kitų žymių amerike- 
čių. Bet prezidentas tokios 
amnestijos nepaskelbė.

permesti ir į Vidurinius Rytus
Londonas. — Britai sku

biai išsiuntė du batalionus 
savo geriausių parašutistų 
į Kipro salą. Nurodoma, 
kad tie parašutistai taiko
mi ne tik kovai priėš Kip
ro graikiškus nacionalistus, 
bet ir naudojimui Vid. Ry
tuose. |

Britai, sakoma, labai iš-i 
; sigando, kad jie gali netekti 

Washingtonas. — Prezi- savo paskutinės paspirties 
dentas Eisenhoweris jau Artimuosiuose Rytuose. Jie T 
eina “pilnas pareigas,” nors l ~ i
jos žymiai aprėžtos, sako; Afganistaniečiai išsiuntė
X7 o Iri vi ne ea Irimai Kam inc Ivaldžios šaltiniai. Kaip, jos j 
vienu metu ir “pilnos” ir 
“aprėžtos,” neišaiškinta.

Antradieni Eisenhowe- 
ris tarėsi su kabineto na
riais ir Kongreso atstovais, 
bet, esą, apie jo kandidata
vimą nebuvo kalbėta.

Mississippi policija laužo 
valdžios komisijos įsakymą

< Užgeso holandų viltys. Jie 
dabar iš tos šalies nešdinasi 
laukan. Jeigu 1940 metais 
Indonezijoje buvo 230,000 ho
landų, tai šiandien beliko tik 
97,000. Už metų kitų ten jų 
beliks saujelė.

Panašaus likimo laukia ir 
kiti europietiški kolonialistai 

^Azijoj e ir Afrikoje. Jų die
nos jam suskaitytos.

Jau virš trys mėnesiai kai 
streikuoja Westinghouse kom- 
panijos 55,000 darbininkų. 
Dabar aišku, kad kompanija 
yra pasimojusi sunaikinti elek- 
tristų uniją.

Bet ką daro AFL-CIO? Ką 
• daro kiti 15 milijonų organi

zuotų darbininkų, kad elek- 
tristus išgelbėti iš tos trage
dijos?

Ogi, kol kas, beveik visiš- 
jf kai nieko.

aJ^Rimti mūsų gyvenimo ste
bėtojai teigia, kad mūsų šalies

Pasigėręs mokslininkas 
nušovė žmoną ir 2 vaiku
Ann Harbor, Mich. — H. 

Johnson, 37 metų jaunas 
vyras ir dviejų vaikų tė
vas, už girtuokliavimą bu
vo išmestas iš medikališkos 
mokyklos. Vienok, kadan
gi jis buvo labai gabus, ge
rai mokėsi, jam buvo įteik
tas daktarato laipsnis kaip 
fizikui.

Bet Johnson to įvykio ta
po labai sukrėstas. Jis pra
dėjo dar labiau girtuok
liauti, o šį pirmadienį visai 
prarado pusiausvyrą ir nu
šovė savo žmoną ir dvi ma
žas dukreles. Paskui jis 
bandė nusinuodyti, bet bu
vo išgelbėtas.

Atėnai. —- Vasario 19 d. 
Graikijoje įvyks visuotini 
parlamentariniai rinkimai.

New Yorko “Times” per 
kalėdinį- sezoną surinko $415,- 
319 neturtingų žmonių pa
šalpai.

Aukščiausias teismas 
paveiktas Azijos ir 
žmonių.

Kai Aukščiausias 
tarė žodį prieš rasinę 
ciją mokyklose, tai
akį ant Afrikos ir Azijos 
tų kontinentų negrai ir 
spalvoti žmonės pasakys.

Tame daug tiesos.

buvo
Afrikos

teismas 
segrega- 

turėjo 
, ką 
kiti

Britanija jokiu būdu dar vis 
nenori paleisti iš savo impe
rialistinių dantų Malajos. O 
ten nacionalistinis judėjimas 
kasdien, stiprėja. Britų vieš
patavimo dienos Malajoje yra 
suskaitytos.

Jackson, Miss. — Illinois 
[ Central geležinkelis vieti-
■ nėję stotyje nuėmė visus 
i atskirus užrašus “Balt-

 | iems” arba “Negrams” nuo 
. . ii.. ” i laukimo kambarių. Bet nes-

JOfdano valdžia apkaltina I pėjo geležinkeliečiai tuos 
egiptiečius, Saudi-Arabiią užrašus nuimti, kaip vieti-

■ nė policija iškėlė i----
Ammanas. — Jordano

naujus 
segregacijos užrašus. Po 

i tokiu užrašuvaldžia sako, kad Egiptas kiekvienu 
ir Saudi-Arabija žymiai | randasi prierašas “Policijos 
prisidėjo prie neramumų, | įsakymu.” 
kurie per paskutines dvi | “ 
savaites nusiaubė kraštą, j 
Amman o radijas sako, kad 
Kairo ir Mekos (Egipto ir 
Saudi-Arabijos) radijo sto
tys be perstojo kiršino jor- 
daniečius stoti prieš savo 
valdžią, reikalauti iš jos 
nestoti į Bagdado paktą.

Jordane tuo tarpu vieš
patauja beveik pilna, bet 
labai įtempta, ramybė, 
mmane gyventojai turi 
sę pasirodyti gatvėse 
dviems valandoms 
dienį, kad pasipirkti mais
to. Per visą likusią dieną 
ir naktį gatvėse matosi tik 
policija ir kareiviai.

Commerce Commission) 
nutarė, kad rasinė segrega
cija turi būti panaikinta 
tarpvalstijiniame susisie
kime, lygiai, kaip Aukš
čiausias teismas nutarė, 
kad segregacija panaikina
ma mokyklose.

Mississippi policija, bet
gi, sako, kad ji turi teisę 
iškelti segregacijos užra
šus, nes “tas būtina vie- 

i šos tvarkos ir-ramybės pa-
Policija panašiai pasiel- i laikymui.” Apart geležin

ėj | gė ir eilėje kitų Mississi- kelių stočių, ir autobusų 
ppi vietovių. Kaip yra ži- stotys Mississippi’je lieka 
noma, ICC (Interstate I segreguotos.

Spauda kaltina Brownell’j 
ir šnipę Elizabeth Bentley

tei- 
tik 

vidu-

Bangkokas. — Amerikie-1 
čių karinė misija ir Tai
lando valdžia nutarė pa
didinti Tailando kariuome
nę nuo 71,000 iki 80,000.

Londonas. — Konserva
tyvus laikraštis “Daily Te
legraph” sako, kad aštriai 
kritikavo premjerą Edeną, 
bet neturėjo omenyje ra
ginti jį pasitraukti.

Konfliktas tarp Afganis
tano ir Pakistano vystosi 
dėl Paštustano, provinci
jos, kuri priklauso Pakista
ni, bet kurios kalnėnai gy
ventojai yra artimesni af- 
ganistaniečiams, negu pa
kistaniečiams.

Washingtonas. — Įtakin
gas dienraštis “Washing
ton Post” sako, kad gene
ralinis prokuroras Brow
nell ir šnipė Elizabeth 
Bentley turėtų pasiaiškinti, 
ką jie dabar turi pasakyti 
apie savo ankstyvesnius 
apkaltinimus prieš William 
Henry Taylor.

Kaip yra žinoma, Bent
ley teigė, kad Taylor, auk
štas iždo departmento pa
reigūnas, buvęs tarybinis 
šnipas, komunistas ir t. t. 
Generalinis prokuroras

Brownell senato sub-komi- 
sijoje Taylorį viešai 
no šnipu. Bet dabar 
lumo taryba po ilgų 
nėjimų Taylorį visai 
sino.

“Post” reikalauja,

vadi- 
loja- 
tyri- 
ištei-

kad 
gen. prokuroras dabar pa
siaiškintų. Taylorio ištei
sinimas faktinai yra Brow- 
nell’io ir Bentley apkalti
nimas, sako “Washington 
Post.” Eilė kitų liberalinių 
laikraščių pasisakė ta pras
me.

Britai ir Sovietai susitarsią 
del užšaldyto Lietuvos aukso

Maskva. — Tarybinė ži
nių agentūra “Tass” sako, 
kad Sovietai gal susitars 
su britais, kas daryti su 
Londone užšaldytais Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
fondais. Tai fondai, ku
riuos tų trijų valstybių se
nosios valdžios 1940 me
tais išgabeno Britanijon žinti tuos fondus.

prieš pat tų šalių pasiskel- 
bimą tarybinėmis respub
likomis. Fondai esą aukso 
plytų pavidale. Tiksliai 
kiek ten jų yra, neskelbia
ma, bet sumos esančios ne
mažos.

Jau 15 metų, kaip Tary
bų Sąjunga reikalauja grą- 

Britai,

iki šiol skaitė Jordaną sa
vo ištikimiausia sąjungi
ninke, beveik kolonija, nes 
Jordano Arabiškas legijo- 
nas faktinai randasi po bri
tu komanda, v

Bet įvykiai Jordane pa- 
! rodę britams, kad jie gali 
: ir tos bazės netekti. Lon- 
i dono spauda sako, kad bu
vo laikyti greiti pasitari
mai tarp Edeno iY aukšto- 

: sios karinės vadovybės, 
i Tuose pasitarimuose nutar- 
į ta kuo greičiau pasiųsti 

Pakistano karini atstovą ' parašutistus Kipran, iš kdr 
• jie vienoj valandos bėgyje 

Kabulas. — Afganistanas i gali būti permesti į Jorda- 
pranešė Pakistanui, kad iš- i iraką, Adeną arba ku- 
siunčia jo karinį atašę, ka- ■ rį nors kita punktą Arti- 
dangi jis pasidarė “persona * muosiuose Rytuose. ' 
non grata,” kas diplomati- į 
nėję kalboje reiškia —“ne- i 
pageidaujamas asmuo.” Atlanta. — Ultra-rasisti- 
Kelios dienos prieš tai Pa-, nis Georgijos generalinis 
kistanas išsiuntė Afganis-! prokuroras Eugene Cook 
tano konsulą, paskelbda-' patiekė valstijos asamblėjai 
mas jį nepageidaujamu as- ■ 350 puslapių “įrodymą” 
meniu. . . i prieš NAACP, — Susivie-

■--------------- -— nijimą už negrų pažangą.
, kadHaga. — Į Olandijos sos-! Jis stengiasi įrodyti 

tinę atvyko Brazilijos pre- ta organizacija esanti ko- 
zidentas Kubitschekas. munistinė!

Sekretorius D u II e s vyks 
aplankyti premjerą Nehru
Deli. — Gerai informuo

ti Indijos diplomatiniai ra
teliai sako, kad Amerikos 
Valstybės sekretorius Dul
les paprašė per Amerikos

Britai jau patvirtino, kad 
čianginiai sabotavo lėktuvą J

Londonas. — Britai pa
galiau patvirtino oficiališ- 
kai, kad tai Čiang Kai-šeko 
sabotuotojai-agentai praei
tų metų balandžio 11 dieną 

ambasadorių, kad jis būtų susprogdino Indijos orlai- 
pakviestas Indijon. Jis no- vi, kuriuomi- Liaudies Ki-

_ ■ i 17*1 “ • • I • • j • 1 • T~>rėtų atvykti kovo mėnesį ir 
tartis su premjeru Nehru.

Kvietimas, sakoma, jau 
išsiųstas, nors Nehru netu
rėjo didelio norov matyti 
Dullesą. r 7

Indijos valdžia bent kiek 
susirūpinusi dėl planuoja
mo Dulleso vizito. Bijoma, 
kad nacionalistai iš Maha- 
sabos partijos ir komunis
tai rengs demonstracijas 
prieš Dullesą, kuris Indijo
je dabar labai nepopulia
rus: jo pasisakymas už por
tugalų teisę pasilaikyti Goa 
kaip savo koloniją Indijoje 
sukėlė prieš jį gilią neapy
kantą ir pagiežą.

Tito jau Belgrade
Belgradas. — Prez.

jau sugrįžo iš savo 6 savai
čių kelionės, kurios metu 
jis aplankė Ethiopiją ir E- 
giptą. Tito keliavo savo as
menišku laivu “Galeb.”

nijos delegatai vyko į Ban- 
dungo konferenciją Indo
nezijoje.

Kinija tada tuojau kal
tino, kad orlaivį sabotavo 
čiangininkai, kuomet jis 
buvo sustojęs Hong-Konge. 
15 asmenų, tarp jų indų į- 
gula, užsimušė.

Britai dabar pripažįsta, 
kad turi tvirtų davinių, jog 
čianginis agentas Chow 
Tse-ming Hong-Kongo ae
rodrome įdėjo bombą į or
laivį. čiangininkų žvalgy
ba jam žadėjo už tą darbe
lį $105,000. Tą pačią dieną 
Chow išvyko Formozon, 
kur jis dabar yra.

Orlaivis vėliau sprogo 
virš jūros.

Tito
New Haven, Conn.—Vie

tinis liberalu Amerikos ci
vilinių laisvių sąjungos

prieš Smitho aktą.

iš kitos pusės, reikalauja iš 
Sovietų kompensacijos už. 
koncesijas, kurias Sovie
tai nuo jų atėmė 1932 me
tais Lenos aukso kasyklose. 
Sovietai dabar siūlo, kad 
britai atlyginimą išimtų iš 
tų užšaldytų tarybinėms 
Pabaltijo respublikoms pri
klausančių fondų.

Pekinas. — Liaudies 
nijos pusiau-oficialus 
ganas “People’s Daily” 
damajame straipsnyje 
sveikino naujai pasiskelbu
sią Suddno respubliką. Ki
nija jau pripažino Sudaną.

Ki- 
or- 
ve-

ORAS NEW YORKE 
Giedra, šalčiau
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FRANCIŠKONAI - FALSIFIKATORIAI
*

LIETUVIŠKIEJI franciškonai pasirodė pirmos rūšies 
falsifikatoriais, žalotojais poeto Adomo Mickevičiaus 
kūrybos.

Š. m. sausio 10 d. pranciškonų Darbininkas, norėdamas 
parodyti, kad A. Mickevičius buvęs anti-rusas, paduo
da savo skaitytojams jo eilėraštį “Draugams rusams.”. 
Bet paduoda tą labai svarbų poeto kūrinį sužalotą, iš
kraipytą, sufalsifikuotą!

Darbininke skaitome:
DRAUGAMS RUSAMS

“Prisimenat mane? Kada aš pagalvoju, 
Kaip požemiuose miršta broliai engiami, 
Regiu jus tartum gyvus nuo galvos lig kojų, 
Rūščių dienų draugai, vienminčiai tolimi! 
Težūva tie, kas žudo pranašus tąutos!. . . 
Kur jūs dabar?. . .
Gal būt, kiti iš jūsų šliaužioja prieš carą, etc.”
įsėdę porą svarbiausių poeto Mickevičiaus kūrinio 

posmų, franciškonai tuomet tęsia ištisą.
Kokius go posmus šventi franciškonųMantys iškram- 

tė iš Mickevičiaus kūrinio?
> Žiūrėkime:
1 “DRAUGAMS RUSAMS

Prisimenat mane? Kada as pagalvoju, 
Kaip požemiuose miršta broliai engiami, —- 
Regiu jus tartum gyvus nuo galvos lig kojų, 
Rūsčių dienų draugai, vienminčiai tolimi! 
Kur jūs dabar? Tave, Rylejevai, ne kartą 
Už kaklo išdidaus laikiau aš kitados, 
Bet caro liepiniu matau aš jį pakartą. . . 
Laižuva tie, kas žudo pranašus tautos! 
Kadais Bestuževas man tiesė savo ranką, 
Pripratusią kalbėt ir plunksna ir kardu; 
Dabar jis ta ranka, prikaustytas prie lenko, 
Karutį sunkiai stumia gilumoj rudų.
Gal būt, kiti iš jūsų šliaužioja prieš carą,” etc.
Mūsų pabrauktą eilėraščio dalį, kaip matome, franciš- 

konų rašeivos iškramtė iš poeto Mickevičiaus veikalo!
Iškramtė dėl to, kad poetas ten parodė, jog R^lejevas 

ir Bestuževas — 1825 metų prieš caro valdžią ginkluota
me išstojime — buvo kovotojai, revoliucionieriai, Mic
kevičiaus draugai. Rylejevą caro valdžia sušaudė, o Bes- 
tuževą nusmerkė amžinai katorgai.

Mickevičius savo veikale “Draugams rusams” aiškiau
siai parodė, kad jis myli Rusijos liaudį, kad jo draugai 
yra tie, kurie kovoja prieš carizmą, už laisvę, kad jis 
labai neapkenčia carinės valdžios ir visokių jai prisilai- 
žinetojų, šnipų, niekšų!

Na, o lietuviškieji franciškonai, tie reakcijos ramsčiai, 
liaudies priešai ir priešai visko, kas yra dora ir ge/a, 
ima Mickevičiaus kūrinį ir sudergia. j

Kaip šlykštų, kaip bjauru! 1

PREZIDENTO SIŪLYMAI♦
PREZIDENTAS EISENHOWERIS savo pranešimuo

se Kongresui, kaip kai kurie žmonės sako, buvo “labai 
konservatyvus.”

“State of the Union” pranešime, skaitytame Kongre
se š. m. sausio 5 dieną, nerandame nieko, kas galėtų pa
sakyti varguomenei, kad šis Kongresas atliks kai kurių 
jai naudingi! darbų. Prezidentas, mat, nepasiūlė Kon
gresui atlikti tai, kas pagerintų varguomenės būvį.

Vyriausias dalykas, kurio mažai uždirbančioji visuo
menės dalis — taksai už pajamas — laukė, galima saky
ti, jau išspręstas, nes prezidentas pasisakė prieš taksų 
už pajamas sumažinimą.

Buvo visaip kalbėta ir agituota, kad būtinai reikėtų 
sumažinti taksus tiems, kurie labai mažai uždirba, bet 
nieko neišėjo: prezidentas atsisako šiemet sumažinti 
bent kokius taksus už pajamas, nes jis nori subalansuoti 
biudžetą.

Gi atsimename, kaip prieš arti ketverius metus re- 
ptiblikonai rėkė, sakydami, kad, jei tik jų kandidatas 
bus išrinktas prezidentu, tai taksai už pajamas bus žmo
nėms sumažinti.

Kitais visais klausimais, labai rūpimais negrams ir 
bendrai darbo žmonėms, prezidentas praėjo tik apčiuo
pomis, tik suminėjo tą ir kitą, bet ką nors konkretaus 
daryti nepasiūlė. /

Tarptautiniais klausimais prezidentas pasisakė, daug 
maž, už dabartinę republikonų administracijos politiką: 
ginkluotis, ginkluoti “mūsų talkininkus.”

Tiesa, Čiang Kai-šekas ir jo šalininkai mano, kad 
prezidentas Eisenhoweris savo metiniame pranešime 
Kongresui, atsistojo prieš komunizmą į defensyves po
zicijas. Nieko panašaus nebuvo.

Savo pranešime Kongresui, paskelbtame sausio1 U d., 
apie farmerius ir jų reikalus, prezidentas Eisenhoweris 
vyriausiai siūlė, kad Kongresas paskirtų $1,000,000,000

Vienintelis realus kelias 
I Vokietijai suvienyti yra 
kolektyvinio saugumo sis
temos sudarymas Europoje 
ir palaipsniškas, žingsnis 

I po žingsnio, Vokietijos De- 
i mokratines Respublikos ir 
Vokietijos Federalinės Res- 

! publikos suartinimas. Pa- 
■ žiaus susitarimų įgyvendi- 
i nimas ir remilitarizuotos 
i Vakarų Vokietijos dalyva
vimas karinėse Vakaru 
valstybių grupuotėse stabdo 

i Vokietijos suvienijimą tai- 
I kingais ir demokratiniais 
; pagrindais.

Todėl, natūralu, VFR 
: visuomenė, visos pažangio- 
į sios, progresyvios jėgos 
i pasisako prieš Vakarų Vo- 
’ kietijos remilitarizavimą ir 
jos dalyvavimą karinėse 
Vakarų valstybių grupuo
tėse. Daugelis faktų įtiki
namai rodo, kad vokiečių 
tauta ryžtingai atmeta vo
kiškojo militarizmo atgai
vinimo politiką, vykdomą 

1 prieš jos valią ir interesus.
Ypatingai dideli išstoji

mai prieš Vakarų Vokieti
jos remilitarizavimą įvyko 
1954 metų vasarą ir rudenį, 
kai buvo sprendžiamas 
klausimas dėl karinių Pa
ryžiaus susitarimu ir dėl 
VFR dalyvavimo NATO.

1954 metu vasaros mėne
siais Vokietijos Federali- 
nėje Respublikoje streika
vo apie 5 milijonai darbi
ninkų ir jų reikalavimai 
pakelti darbo užmokestį bu
vo lydomi išstojimais, nu
kreiptais prieš VFR daly
vavimą kariniuose Vakarų 
valstybių paktuose.

1955 metų sausio mene-1 
I si Vakarų Vokietijoje įvy-
I ko stambiausias po karo 
i streikas, išsiplėtęs kalnaka- 
įsybos ir metalurgijos pra
monės tarnautojų bei dar
bininkų tarpe, kurie ginda
mi savo profsąjungines tei
ses tuo pat metu reikala
vo neleisti vykdyti Vakarų 
Vokietijos r em i 1 i tari z a v i - 
ma.

1955 metų pavasarį ir 
vasarą įvyko mitingai, su
sirinkimai ir protešto de
monstracijos, kuriose daly
vavo daug žmonių. Visos 
šios priemonės buvo nu
kreiptos prieš Paryžiaus 

j susitarimus^ Miunchene į- 
vykusioje ) demonstracijoje 
dalyvavo apie 20 tūkstančių 
miesto gyventojų. Tokios 
demonstracijos įvyko Hese- 
ne, Hidenhauzene, Lam- 
pertheime ir kituose mies
tuose.

Jaunimo balsas
Ypač reikia pažymėti tą 

faktą, kad prieš Paryžiaus 
susitarimus aktyviausiai 
pasisako Vokietijos jauni- 

| m as.
1955 metų birželio mėnę- 

I sį Herne (Šiaurinis Rei
nas—Vestfalija) įvyko V. 
Vokietijos jaunimo kon- 

i gresas, kuriame susirinko 
įvairių politinių pažiūrų ir 
religinių įsitikinimų jauni

fondą, iš kurio būtų mokama farmeriams už sumažin
tus pasėlius ir už “žemės pagerinimą.”

Kitais žodžiais, jei šis prezidento siūlymas bus priim
tas, tai bus mažiau žemės apsėta javais, o už neapsėtą, 
paliktą pūdymauti, žemę farmeriai gausią tam tikrus 
atlyginimus iš valdžios iždo. Visa tai, sako tie, kurie 
tais dalykais gerai nusimano, padės turtingiems farme
riams, o smulkieji bus palikti trūkumuose.

Liekasi palaukti ir pamatyti, ką visais Amerikos žmo
nėm rūpimais dalykais pasakys ADF-CIO. Jei ši organi
zacija, vyriausiai jos vadovybė, griežtai pareikalaus, 
tai Kongresas — nori kas ar nenori — bus priverstas 
atlikti kai kurių svarbesnių darbų, kurių prezidentas 
griežčiau, nereikalauja atlikti — pavyzdžiui, pataisyti 
Taft-Hartley įstatymą, daryti ką nors su rasistais pieti
nėse valstijose, kad juos suvaldyti, etc. Bet abejojama, ar 
ADF-CIO vadovai išdrįs ką nors griežtesnio tais klausi
mais pasisakyti. ; ...

mo atstovai. Kongrese bu
vo įsteigta “Karo tarnybos 
priešininkų lyga” ir priim
tas kreipimasis į visą . Vo
kietijos jaunimą su ragini
mu burtis į bendrą kovą 
prieš šaukimą į naują Ver
machtą.

1955 metų gegužės mėne
sį, nepaisant to, kad polici
ja penkis kartus jį uždrau
dė, Vakarų Berlyne įvyko 
viso miesto Paryžiaus susi
tarimų priešininkų susiti
kimas, kuriame buvo vie
ningai priimtas kreipima
sis. Šiame kreipimesi buvo 
pasakyta, kad “Paryžiaus 
susitarimai turi būti atmes
ti, nes jie sudaro kliūtis 
Vokietijai ir Berlynui su
vienyti ir kartu prieštarau
ja gyvybiniams mūsųx tau
tos interesams. Mes atme
tame Paryžiaus susitari
mus todėl, kad jie, būdami 
‘jėgos politikos’ įrankiu, 
veda ne prie Vokietijos 
klausimo išsprendimo, o 
prie naujo karo parengi
mo.”

Socialdemokratai
Yra žinoma, kad viena 

didžiausių partijų, esan
čių Vokietijos Federalinė- 
je Respublikoje, yra so
cialdemokratų partija. Ji 
taip pat pasisako prieš Pa
ryžiaus susitarimus. Spalio 
1 d. Vokietijos socialdemo
kratų partijos valdybos 
pirmininkas Olenhaueris 
pareiškė, kad VFR vyriau
sybė privalo išstudijuoti 
naują padėtį, susidariusią 
po Maskvos derybų, atsi
žvelgdama Į iš jos kylan
čias pasekmes Paryžiaus 
susitarimams, jei pasiro
dys, kad pastarieji yra le
miama kliūtis Vokietijos 
vieningumui atstatyti ir 
Europos saugumo siste
mai sudaryti.

VFR gyventojai remia 
visuomeninių organizacijų 
reikalavimus, nukreiptus 
prieš Paryžiaus susitari
mus.

Vakarų Vokietijos laik
raščio “Telegraf” leidėjas 
A. Šulcas spalio 2 d. rašė: 
“Išdavoje to, kad ‘jėgos po
litikos’ šalininkai ilgą laiką 
gynė savo pozicijas, pra
laimėta daug galimybių, 
kad būtų atkurtas Vokieti-; 
jos vieningumas.”

7 ' 1

Kultūros ir mokslo 
darbuotojai

Į kovą prieš Paryžiaus 
susitarimus, už taiką akty
viai stoja ir Vokietijos kul
tūros bei mokslo veikėjai, j 
Berlyne li955 metų gegu
žės mėnesį įvyko dviejų 
dienų viso Berlyno vokiečių■ 
kultūros darbuotojų pasi
tarimas, kuriame dalyva
vo įžymūs Vakarų ir Rytų 
Berlyno atstovai. Pareiški
me, kurį vienbalsiai priėmė- 
susitikimo dalyviai, buvo 
nurodyta, kad Vokietijos 
kultūros < veikėjai privalo 
kovoti prieš militarizmo at
gaivinimą, už savitarpio

Artinantis Laisvės bend
rovės suvažiavimui, visų 
apšvietą branginančių žmo
nių smarkiai plaka širdis 
iš rūpesčio, būtent, kokios 
yra numatomos progos 
dienraščio išsilaikymui. Pa
dėtis yra tokia: vajus gavi
mui Laisvei naujų skaityto
jų 1955 metais buvo sėk
mingesnis už 1954 metų va
jų. Iždas geresnis už buvusį 
pernai šiuo laiku iždą, bet 
dar silpnokas palyginus su 
reikalu.

Į pesimizmą nepuolame 
dėl finansiniu sunkumu. 
Žiūrime į ateitį su pasitikė
jimu. Nes gyvenimas yra 
įrodęs, kad pažangioji lietu
vių visuomenė nori dienraš
čio ir jos valioje dienraštis 
gyvuos!

Tačiau šūkio “Dienraštis 
gyvuos!” neužtenka. Reikia 
rimtai iš pat pradžios metų 
stoti į darbą subalansavi
mui dienraščio išlaikymui 
biudžeto. Po pavykusio va
jaus, visų Laisvės patriotų 
veidai pralinksmėjo: Dien
raščio egzistencijai viltis 
matytis! Tačiau tas visiems 
brangus vilties spindulėlis 
gali užgesti, jei nesidarbuo- 
sime jo įvykinimui.

Patys pagrindiniai dės
niai ir patys^greitieji užtik
rinimui dienraščio egzisten
cijos yra: Laisvės bendro
vės dalininkai turi rūpintis 
dalyvauti suvažiavime; or
ganizacijos ir paskiri as
menys suvažiavimo proga 
privalo skaityti sau už pa
reigą finansiniai paremti 
dienraštį. Laikas trumpas, 
toliau gyvenantieji siųskite 
savo pasveikinimus suva
žiavimui, su finansine do
vana ’ dienraščiui. Kuriems 
tik ne pertoli atvykti į ban
ketą, kuris bus po suvažia
vimo vakare, atvykite — 
būkite, turėsite malonumo 
sau ir paremsite dienraštį.

Suvažiavimo dalyviai su 
dideliu atidumu klausys su
važiavimui pasveikinimų ir 
skaičiuos dienraščiui įteik
tas finansines dovanas su
važiavimo proga. Su lyg su
važiavimui gautų dovanų 
dalininkai spręs Laisvės li
kimą — leisti dienraščiu ar 
suretinti išleidimą. Todėl 
yra labai svarbu, kad dova
nos būtų gausios.

Neprašysime perdaug, 
prašysime tik tiek, kiek e- 

supratimo pasiekimą vokie
čių tarpe turint tikslą su
vienyti Vokietiją tokiu bū
du.

Prieš Paryžiaus susita
rimus aktyviai kovoja de
mokratinės Vokietijos Tai
kos koltai tetai ir Nacionali
nio Fronto komitetai. Pa
kanka pasakyti, kad 1954 
metais demokratinės Vo
kietijos Nacionalinio Fron
to komitetai pasiuntė į 
bunde.stagą daugiau kaip 
200 tūkstančių protesto re
zoliucijų, nukreiptų ppieš 
vokiškojo militarizmo at
gaivinimą, ir tas rezoliuci
jas pasirašė 3,500,000 žmo
nių.

Vokietijos Federalinės 
Respublikos visuomenė, vi
si patriotiniai nusiteikę 
gyventojai vykdo kilnią 
kovą už taiką, prieš kari
nius Paryžiaus susitari
mus. Šios kovos ramstį su
daro Vokietijos Demokrati
nė Respublika, kuri tvirtai 
stojo taikos ir demokrati
jos keliu ir nenukrypsta
mai gina Vokietijos suvie
nijimo demokratiniais ir 
taikingais pagrindais rei
kalą. .

M. Sobinovas

sate davę anksčiau suvažia
vimų proga. Pernai suvažia
vimo proga finansines"’ pa
ramos dienraščiui suplaukė 
$2,400.00. Prašome to paties 
ir šiemet.

Sakydami—dienraščio iš
laikymui progos išrodo 
skaisčios — turime minty
je tą, jei suvažiavimo pro
ga įplauks kiek pernai — 
$2,400.00 — tai Laisvė iš
eis dienraščiu ištisais 1956 
metais. Nes turėsime gra
žią pradžios metų pradžią, 
o suvažiavimas, aišku, pa
tieks ateities veiklai gerų 
planų, taip ir eisime pir
myn su dienraščiu Laisve 
1956 metais.

Dabar, prieteliai, dien
raščio vairas yra rankose 
plačiosios visuomenės. 
Dviejų savaičių bėgiu vi
suomenės parama nulems 
Laisvės likimą. Iki šiol dar 
neteko nusivilti padarytaiš 
į visuomenę atsišaukimais 
apšvietos reikalu. Tad ir 
dabar tvirtai tikime, jog šį 
atsišaukimą visuomenė pri
ims kaipo savo troškimų 
reikalą ir stos į pagalbą.

Dėlei laiko trumpumo 
prašome organizacijų ko
mitetų ir paskirų asmenų 
be atidėliojimo siųsti dien
raščiui aukas suvažiavimo 
proga. Jei aukos nespėtų 
ateiti prieš suvažiavimą, 
tas galėtų neigiamai atsi
liepti į dalininkus, ir galėtų 
pažeisti ateities viltis. To
dėl, kurie negalėsite asme
niškai dalyvauti suvažiavi
me, tuojau siųskite savo 
dovaną, kad gautume i lai
ka. c

Už atidumą būsime labai 
dėkingi.

P. Buknys

Benjamin Franklin
1956 metais ne tik šiame 

krašte įvyks visokiausi mi
nėjimai, bet daugiau negu 
500’ draugysčių, organiza
cijų, įstaigų ir valdžios 
departmentų 40 šalių ruo
šia Benjamin Franklinui 
pagerbti kokias nors iškil
mes.

Benjamin Franklin gi
mė 1706 m. sausio 17 d.

Šiandien visas pasaulis 
pripažįsta, kokia svarbią 
.rolę vaidino Franklinas 
kaip mokslininkas, auto
rius, leidėjas, diplomatas, 
visuomenininkas, kaipo va
das ilgos kovos dėl žmonių 
teisių ir laisvės.

Benjamin Franklin tikė
jo, kad žmogaus svarbiau
sias patarnavimas * žmo
nėms buvo laisvas pasikei
timas idėjų, be tokio pasi
keitimo negali būti tikras 
įvertinimas žmogaus, tik
ros laisvės ir pastovios tai
kos.

Per visą savo gyvenimą 
Franklinas kovojo už savo 
principus. Būdamas 16 me
tų amžiaus jis pradėjo ko
voti už žodžio ir spaudos 
laisvę. Ir jo paskutinis vie
šas aktas, prieš pat mirtį, 
buvo atsišaukimas paliuo- 
suoti vergus, duoti jiems 
darbų ir duoti vergų vai
kams teisę lankyti mokyk
las.

Franklinas veiksmais ne 
žodžiais pildė savo įsitiki
nimus. Kada jo brolis Jokū
bas, leidėjas “New England 
Couran t,” pateko Į kalėji
mą už kritikavimą britų 
pareigūnų Bostone, jauna
sis Benjamin pradėjo tą 
laikraštį leisti.-

2 pusi. Laisvė (Liberty).

ŽINIOS E LIETUVOS .
Pieno perdirbimo kombinatas

KĖDAINIAI. — šiomis die
nomis čia baigta stambiausios 
rajono įmonės — pieno per
dirbimo kombinato pastato 
statyba. Kombinate bus įreng
ti sviesto, ledų, limonado ga
mybos cechai, laboratorijos. 
Dabar jame vyksta vidaus ap
dailos ir įrengimų montavimo 
darbai.

Įmonės statybininkai įsipar
eigojo kombinatą a t i d u o ti 
naudojimui dar šiais metais.

DVIEJU RESPUBLIKŲ ĮMO
NIŲ BENDRADARBIA

VIMAS
KAUNAS.— Jau kuris lai

kas Kauno “Liepsnos” degtukų 
fabriko kolektyvas palaiko 
glaudžius ryšius su Latvijos 
TSR Rygos “Vezuvs” fabriko 
degtukų gamintojai/. Kaunie
čiai dažnai lankosi pas savo 
draugus Rygoje, pastarieji ne
retai pabuvoja Kaune. Keičia
masi darbo patyrimu, vienos 
įmonės darbininkų racionaliza- 
toriniai pasiūlymai įgyvendina
mi kitoje įmonėje.

štai, “Liepsnos” fabriko dar
bininkams pereinant prie nau
jo formato degtukų dėžučių 
gamybos, rygiečiai padėjo į- 
diegti naujus kimšimo apara
tus. šių aparatų pajėgumas 
— 230 tūkstančių degtukų dė
žučių per pamainą.-

Kauno degtukų gamintojai 
rygiečiams perteikė savo paty
rimą mechanizuojant degtukų 
šiaudelių impregnavimą ir jų 
padavimą į džiovinimo apara
tą. “Vezuvs” fabrike taip pat 
įdiegta šaltkalvio Stanionio ra-^ 
čionai i za tori n is pasiūlymas, ’
duodąs 220 tūkstančių rublių 
ekonomiją per metus..

Glaudus bendradarbiavimas 
su rygiečiais daug prisidėjo 
prie pirmlaikio įmonės garny* 
binių užduočių įvykdymo. “Lie* 
psnos” kolektyvas jau įvykdė 
11 mėnesių planą ir viršum 
plano pagamino produkcijos 
beveik už milijoną rublią.

J. RaudeUūnas

Laikraštyje jis drąsiai 
rašė:

“. . . negali būti viešos 
laisvės be žodžio laisvės, 
kuri yra kiekvieno žmo
gaus teisė. . . kuris nori i 
sunaikinti tautos laisvę, / 
turi pirmiau sunaikinti žo
džio laisvę.”

Franklinas likėjo, kad 
spaudai yra pavesta didelė 
atsakomybė užlaikyti » šias 
laisves. Jis rašė: “Laikraš
čio leidėjas saugoja savo Į 
šalies reputaciją.”

Jis rašė vardu Poor 
Richard. Jo atvirumas ir 
drąsa patiko kolonistams. 
Jo “Pennsylvania Gazette” 
turėjo daugiausia skaityto
jų visoje Amerikoje. Ir jo 
“Poor Richard Almanack” 
ir kiti raštai, kuriuos, jis 
sponsoravo New Yorke, 
Connecticut, Rhode Island 
ir South Carolina, turėjo 
didelio pasisekimo. Sulauk
damas 42 metų amžiaus jis' z 
visą savo laiką paaukojo ' 
mokslui ir savo šalies tar
nybai.

Vienas jo pirmųjų ir^ 
svarbiausiu uždavinių buvo 
pasekminga misija į Lon
doną: įtikinti anglus at
šaukti Stamp Tax Aktą, šis 
įstatymas, parlamento pra
vestas 1765 rn., reikalavo 
muito ant dokumentų, kny
gų, laikraščių ir pan.

Benjamin Franklin lai-, 
mėjo prieš tokį taksavimą 
britų House of Commons. 
Jam padėjo anglų diploma
tai Pitt ir Burke. Įstaty
mas buvo atšauktas ir 
spauda laisvai pradėjo tar-*V
nauti savo skaitytojams, f
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, Skaitytoji} Balsai
PASTABOS IR KLAUSIMAI Liūdnas Prisiminimas

MONTREAL, CANADA

Sausio 8 dieną sukako lygiai metai laiko 
kai mirė

Juozas Zeikus
Su dideliu liūdesiu minime tą sukaktį:

Magdelena, žmona 
Monika, duktė 
Juozas sūnus 
Vincas, žentas 
Ona, marti

Hillside, N. J.

Cleveland, Ohio

Beskaitant LLD 61-ą leidinį 
“Pasakojimai iš Istorijos,” 
93-iame puslapyje iki to sky
riaus pabaigos skaitosi: “Liud
vikui mirus 1382 metais, len
kų bajorai užprotestavo, pa- 
reikšdami, kad jie nenori 
Liudviko dukters Marijos, ta
pusios vengrų; karaliene, kad 
ji būtų ir Lenkijos karalienė, 

\ jeigu ji nesutinka gyventi 
‘ Lenkijoje. Tada karaliaus į 
!-iudviko našlė pasiūlė Lenki

ni i karalienes Jadvygą, sa- 
o jaunesnę dukterį, kuri 
atiko vykti i Lenkiją ir ten 

gyventi (mano pabraukta, 
•kadangi ta duktė tik 7 metų 
amžiaus tebuvo. — D. J.). 
Lenkai taip pat sutiko.”

Į 
“1381 metais italų kilmės | 

Liudviko duktė Jadvyga” 
(tai tau ii- garbinga lietuvai
tė!) “atvyko į Krokuvą. Len
kų bajorai Košico suvažiavi
me pareikalavo iš Jadvygos” 
Jtoptynerių metų mergaitės), 
Kmi “karalienė prijungtų Len
kijai ir rusų žemes,” supras 
tama, kaipo dalis “Didžiosios 
Lietuvos.” Lenkijos ponai tą 
savo nutarimą pasiūlė ir Lie- į 

į tuvos viešpačiams.”
\ “1381 metais (tai yra tais Vienas iš vienuolikos
mačiais metais) spalio 15 d., jau išteisintas 
^Krokuvoje, Jadvyga tapo ap-| 

j karūnuota Lenkijos karalie
ne. Dar būdama 7 metų am
žiaus, Jadvyga buvo tėvų pa
žadėta Wilhelmui, Austrijos 
kunigaikščiui, i r formaliai 
1378 metais su Wilhelmu baž
nyčioje apvesdinta. (Reiškia, 
like vienerių metų amžiaus 
Jadvyga tada buvo?) Dabar, 
kada ji jau buvo Lenkijos ka
ralienė, Wilhelmas atvažiavo 
į Krokuvą ir, kaipo jos vyras, 
i u Jadvyga apsig.\weno kara
liškuose rūmuose. Tas ardė 
lenkų ponų planus, todėl po 
14 dienų karalienės “medaus 
mėnesio” jie varu išvijo WiU

Dtelmą, nepaisant, kad kara
lienė Jadvygą, pasiėmus kir- 
vj, gynė savo mylimą vyrą. 
(Ir 7 m. mergaitė jau vyro 
meilę pažinojo?)

( Jogailai ir Jadvygai nė ne
simačius, jis pasiuntė savo 
brolį Skirgailą ir kelis kitus 
pasiuntinius Jadvygai pirštis. 
Sutartis tarp Lenkijos ir Lie
tuvos ponų apvesdinti Jogai
lą su Jadvyga buvo padaryta 
1385 metų rugpjūčio 15 d. 
(Metais vėliau, tai Jadvyga

Jogaila pažadėjo apsikrikš
tyti ir apkrikštyti visus “Di
džiosios Lietuvos” žmones, 
atmokėti Wilhelmui už Jad
vygą, tai yra, už moterystės 
sulaužymą, 200,000 auksinių 
ir, suprantama, sujungti Lie
tuvą su Lenkija į vieną vals
tybę.

“1386 metų vasario 15 d. 
Krokuvoj Jogaila apsikrikš
tijo, priimdamas Vladislovo 
vardą. Vasario 18 d. jis ir 
Jadvyga susituokė, o kovo 4 
d, Jogaila buvo apkarūnuotas 
Lenkijos karalium. Jogaila

Sako, širdies 
z sniegą

žiemos metu

liga paaštrėja 
kasant

kiekvienas pri- 
i verstas prasikasti sau taką, 
kuomet prisninga daug sniego. 
Ir tai rodos paprastas dalykas. 
Tačiau jis nėra paprastas da
lykas tiems, kurie turi širdies 

pigą ar silpną širdį. Taipgi ir 
i bendrai senesnio amžiaus žmo- 
1 gui, nepratusiam prie to darbo, 
kaip specialistai sako, skubiai 
kasant ir po daug sniego ant 
kastuvo imant, yra pavojinga. 

Į Taip, pav., šią žiemą čia 
i jau mirė du asmenys bekasda- 
mi sniegą, žinoma, jie paste- 

j bi, kad tas nereiškia, kad kiek- 
j vienas daugiau prie sniego ka
simo pavargęs, gali jau mirti. 
Bet kad išvengti per daug di
delio bereikalingo nuovargio, 
kartais net ir kitų nemalonu
mų, jų bendras patarimas yra: 
1) naudok lengvą kastuvą; 2) 
kelk vidutinišką kiekį sniego;
3) atsikvėpk, keldamas sniegą;
4) imk laiko ir neskubėk; 5) 
pailsėk kiekvienu kartu po 4 
ar 5-kių kastuvų numetimo; 
6) nepradėk sniegą kasti la
bai skubėdamas. Leisk sau pa
mažu susišildyti atlikimui dar
bo..

mo” dabar jau praneša, kad 
jei kada nors ir bus planas į- 
vykdytas, tai bus .susiaurintas 
tik iki to, kad apims plotą, On
tario, deMontigny, Sanguinet 
ir St. Dominique! gatves ir bus 
galima apgyvendinti tik 800 
šeimų. Deja ir šitas planas 
dar tebėra tik “studijavimo” 
stadijoje...

Buvo išvažiavusi svečiuosna
Genė Mikalauskaite sezoni

nių švenčių proga buvo išva
žiavusi į New Yorką kuriam 
laikui pasišvečiuoti.

Susižiedavo
John Varaška susižiedavo su 

francūzų tautybės mergina. 
Juodviejų vestuvės įvyks kada 
nors pavasarį.

Serga
Melvina Jurėnienė, Lachutte, 

Quebek, susirgusi.
Mirė

Po ilgos ir sunkios
Montreal General ligoninėje, 
sausio 5, mirė Ona Pranevi- 
čienė (Tamošaitytė)), iš Ville 
Lašale, sulaukusi 63 m. am
žiaus. Velionė paliko nuliūdi
me vyrą Antaną Pranevičių, 
du sūnų, Albiną ir Kazį ir 
marčią Birutę.

Giliausios užuojautos nuliū
dusiai šeimai.

ligos,

venvietėje 
kolūkiečiai 
kis ir kiti, 
plauskas
Dažnas kolūkietis turi radio- 
imtuvą.

jau apsigyveno 
Maciukas, Nagrec- 
Kolūkio narys Pu- 
įsigijo motociklą.

šiomis dienomis “Pergalės* 
kolūkyje perduota naudojimui 
57 kilovatų pajėgumo šilumi
nė elektrinė. Butuose, moky
klose ir ligoninėje sužibo clek-' 
Iros lemputės.

ypač 
> pra- 
$13.00 

Tuoj kiški te penkinę

ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, 
tų, kurios parduodamos už visai žmonišką kainą ir kurias 
dėję skaityti, skaitysite neatsikvėpdami, kol pabaigsite. i 
VERTES KNYGŲ DABAR TIK UŽ $5.00! 
j voką ii’ siųskite, nes tokia proga atsitinka rečiau, nei aukso klo 
dų atradimas.
SAULES RŪSTYBE (romanas) sako: 
nemylėti negali, kada mane skaitai. 
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės) sako: 
rodau tau gyvenimą baisesnį, negu 
316 pusi., kaina $3.00. Iliustruota.
ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: 
rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada 
kaina $4.00. Iliustruota,
ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sako: tik 
mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios dalies darbus, 
vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautini išlikimą. 652 pusi., 
kieti viršeliai, kaina tik $3.00!
VISOS 4 KNYGOS SYKIU tik už $5.00. Persiuntimo" kaštus 
apmokame. Rašykite: !)r. ALG. MARGERIS, 8825 S. Ualstcd 
St., Chicago 8, Ill.

skaitai mane, nes myli, o 
311 pusi., kaina $3.00.
skaitai mane, n'es aš pa- 

pats gyvenimas parodytų.

tik tada vaikščiosi širdies 
mane skaitysi. 449 pusi..

So. Boston, Mass
atstovams, kuriame Katz sakė:
“Manęs išteisinimas yra dide
lių laimėjimų demokratijai 
prieš isterijoj, kuri yra atsako- 
mingauž šiuos kaltinimus.” !

Taipgi Katz per spaudos at-1 
stovus šaukė į “teisingai j....
taujančius Clevelando darbda
vius, kad jie duotų jam darbą, * 
iš kurio aš galėčiau iš naujo i ]<alnu jr

Iš didelio debesio mažas lietus 
Dabartinė miesto adminis

tracija su majoru Jean Dra
peau priešakyj, kuomet prieš 
virš metų laiko buvo išrinkta 
į savivaldybę, tai iš jų užsi- 

P1’0-*, mojimų atrodė, kad Montreale 
‘ | tiesiog stebuklus padarys. “Ka- 
’ ,sė” tunelius po Mount Royal 

Apačia St. Lawrence 
upės; “tiesė” gatvekarių bė
gius viršum miesto—Express
way — ir “kasė” subves po a- 
pačia. Pagaliau pačiam miesto 
viduryj, kur gyvenamų namų 
lūšnos jau tikrai atgyvenusios 
savo amžių ir daugiau gyveni
mui netinka, pasimojo jas nu
griautu ir “išbudavoti” naujus 
moderniškus apartmentus ap
gyvendinimui 1,388 šeimų. Tai 
būtų apėmę plotą tarp Ontario, 
St. Catherine, St. Denis ir St. 
Urba i n gatvių.

Bet po pusės metų “planavi-

Buvo minėta, kad 31 teismo | 
dieną iki žiemos švenčių teismo 
pertraukos valdžia baigė Ohio 
valst. vienuolikos žmonių, su- 
lyg Smith aktu įkaitintų bylą 
ir kad po švenčių pertraukos, 
sausio 4 d. prasidės apsigyni
mo byla.

Tą dieną gynimo advokatai 
teismui pridavė faktiškus įro
dinėjimus, kad 31 teismo diena 

valdžia faktinai nieko neįrodė, 
už ką tuos 11 žmonių būtų rei
kalo bausti. Valdžia turėjo 
pasikvietus 16 apmokamų liu
dininkų, kurie faktinai neįrodė 
km", kada, žodžiu ar raštu, ko
munistų partija būtų agitavusi 
už nuvertimą valdžios jėga ir 
prievarta. Todėl kaltinamųjų 
advokatai reikalauja, kad tei
sėjas juos išteisintų pirmiau 
negu apsigynimo byla prasidės 
prie džiūrės. Jeigu neišteisin
ti visus, tai teisėjas privalėtų 
išteisinti nors 3, būtent: Da
vid ir Frieda Katz ir Evadorc 
C. Greenfield, prieš kuriuos 
nėra įrodymų, kad jie yra va
dovaujantieji komunistai.

Įrodymui, kad nebuvo priro
dyta, kad kaltinamieji būtų a- 
gitavę už nuvertimą valdžios 
jėga ir prievarta, apsigynimo 
advokatas pridavė teismui 27 
puslapius svarbesnių ištraukų 
iš Markso ir Lenino raštų, ant 
kurių rėmėsi visas komunisti
nis veikimas; taipgi ištraukų 
iš valdžios nepamatuotų kalti
nimų bei įrodymų, kaip apmo
kami liudininkai prisipažino 
prie savo neteisingų liudijimų.

Po išdėstymo tų visų faktų 
teismui ir jais pasiremdami, 
gynimo advokatai pridavė tei
smui reikalavimą, kad jis iš
teisintų kaltinamuosius. Val
džios prokuroras Summer Ca
nary, negalėdamas tų išdėsty- 

, pareiškė, 
reikalavimas

pelnyti pragyvenimą savo šei
mai ir atmokėti užtrauktas 
skolas po to, kai buvau suareš
tuotas.”

Chicago’ 111
Albertina Jakienė 
po operacijos

Sausio 6 cl. Fairview ligo
ninėje, La Porte, Ind., Alber
tinai Jakienei buvo 
operacija.. Džiugu, 
racija pavyko ir 
sveiksta.

Ligoninė

padaryta 
kad o p e- t 
Albertina

iš Lietuvos
Kyla kolūkiečių gerovė

PLUNGĖ. — Pereitais me
tais rajone tebuvo tik trys 
kolūkiai - milijonieriai. , šiais 
metais jų skaičius padidėjo. 
Daugiau kaip milijoną rublių 
pajamų numato gauti “Per
galės” kolūkis, kuris anks
čiau buvo vienas iš atsiliekan
čių jų. Dideles pajamas kol
ūkis gauna iš linų.

Augant kolūkio pajamoms, 
kyla ir kolūkiečių gerovė, di
dėja darbadienio vertė. Visa 
eilė šios žemės ūkio artelės 
narių statosi gyvenamuosius ’ 
namus, o taip pat įsigyja ver
tingus daiktus. Kolūkio gy-

buvo 36 metų amžiaus, o Jad- įų faktų paneigti, 
+.1. i.. ” (Pagal ųa<Į apsigynimo i

tai tik išteisinti kaltinamuosius būsiąs
vyga tik 15 metų. ' 
viršminėtus davinius.
9 metų amžiaus Jadvyga buvo 
1386 m. Jei tokia painiava 
istorijoje, tai jau sunku ir be- 

z tikėti, kas ten buvo.
Būtų gerai, kad knygos au

torius padarytų paaiškinimą 
prie šių mano pastabų. 
.yAbelnai knygoje labai 

mūs skaitymai. Manau, 
h* šiandien dar didelė

. guma Čia, Amerikoje, lietuvių 
\ nežino tos ilgos pakalėnijos 

I Lietuvos kunigaikščių — ir di- 
w tižiųjų ir mažųjų.

įdo- 
kad 

d a u-

atmestas, nes narystė komunis
tų partijoje yra pakankama jų 
nubaudimui. Tuomi prosekiu- 
torius paneigė ir savo 31-nos 
teismo dienos pastangas įrody
mui, kad komunistai agituoja 
už nuvertimą valdžios, dabar 
pasisako, kad jam to nereikia.

Bet sekančią dieną, sausio 5, 
Federal i.s teisėjas Charles J. 
McNamee, nekreipdamas dė
mesio į prokuroro pareiškimą, 
išteisino Davis Katz, pasirem-

z-jŲjŲ h U1MZ.ŲJŲ. Tad įsigyk damas tuomi, kad prieš Katz 
Kit ir skaitykit minėtą knygą, i nebuvo įrodymų, kad jis būtų 

vadovaujantis komunistes.
(Mums rodosi, kad gerb. Taipgi teisėjas sakė, kad jis 

D. J.* ne viską gerai suprato, i peržvelgs ir Elvadore Green- 
kaip knygoje apie tai paša-1 field’o kaltinimo rekordus, iš 
kyta.—Redakcija.) t kurių galės nuspręsti, ar jį ga-

- ----------*---------  Įima išteisinti. O likusiųjų
Su pradžia metų pranešame, gausio 9 d. prasidės apsigyni- 

biznieriama, kad Laisvės į mo byla.
gali padaryti biz-

kalendorius 1956 me-

kyta.—Redakcija.)

mams
David Katz, po jo išteisini

mo, dar teismabutyje pridavė 
savo pareiškimą raštu spaudos

. .jLaįsvė (Liberty). Kefvirt., Sausio (Jan.) 12, 1956

Metinis Banketas
Rengia ALDLD 2-ra Kuopa

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

Įvyks
Sekmad

Vieta 313 Broadway. Pradžia 4-tą Vai. Popiet

Apart gerų valgių, bus graži dainų programa

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

randasi: 
La Porte 
draugai 

ges linki jai greito 
mo.

Visi jos

215 Pine 
Indiana, 
ir drau- 
pasveiki- 

S.

LIETUVIŠKOS DAINOS
Antanas Juška

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.

CIO eina Chicagos

Federacija, 
šio miesto 
unijos, tu-

Tai
organiza-

Chicagos Darbo 
kurion įeina visos 
ir apylinkės ADF 
ri apie 500,000 narių, 
yra labai galinga 
ei j a.

Dabar Chicagos CIO orga
nizacija formaliai stoja į 
CDF. ši unijų organizacija 
pasidarys dar galingesnė.

Chicago.je darbo unijos vai
dina labai svarbią rolę rinkU 
muose. Demokratai 
riausiai dėka darbo 
rainos.

Unijos gerai daro
damos demokratų statyti ge
resnius kandidatus. U-s

laimi vy
tini jų pa

reikalau-

Waterbury, Conn.
Sekmadienį, sausio 1 d., 

Marijos ligonbuty mirė Kin- 
dulienė, Alexandre Kindulio 
moteris. Ilgus metus gyveno 
Waterbury. Prieš apie devy
nerius metus išsikraustė į 
Naugatucką, ant Maple Hill 
Rd. Sunkiai sirgo kelerius 
metus. K i n dūliai—progresy
vūs žmonės. Mylėjo skaityti 
darbininkišką lietuvišką lite
ratūrą, priklausė prie Litera
tūros Draugijos. Kindulienė, 
kai gyveno Waterbury, pri
klausė moterų Rūtos draugi
jai, kol draugija buvo laisva.

Velionė paliko vyrą Alex
andra, du sūnus, Edmundą ir 
Viktorą, ir keletą anūkų.

Palaidota lietuvių neprigul- 
mingose kapinėse. Ilsėkis sau 
ramiai ’

Užuojauta pasilikusiai liū
desy visai Kindulių šeimai.

P ažįstaftias

Trys tomai—vieni pačių vertingiausių iš iki šiol išleistų 
lietuviškų liaudies dainų

LIETUVIŲ TAUTINIAI DRABUŽIAI
Mikalina Glemzaitė

Drabužių siuvimui palengvinti knygoje duodami brėži
niai. Atskiru priedu pridedami natūralaus dydžio brėži
niai drabužių pavaizduotų paveiksluose ir piešiniuose, 

sukirpimui palengvinti.

Apart viršminėtų knygų turime ir daugiau įvairių kny
gų lietuvių kalboj, išleistų Lietuvoje. Dabar galima įsi
gyti. Prašome pareikalauti katalogo veltui nuo:

IMPORTED PUBLICATIONS & PRODUCTS
4 West 16th Street z New York 11, N. Y.
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WORCESTER, MASS

Dienraščio Laisvės

METINIS BANKETAS
Rengia ALDLD li-ta Kuopa

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

Kviečialne 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 Ktiffiitetas

Rengėjai

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 Chords
Tai bus nepaprastai įspūdingas koncertas. 

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

Solistė Madeline Knorr
Pianistas Frank Balevičius

Šokis ir Flute Solo
Nancy ir Tessie Behmeriutes

Pradžia 7z:30 Vai. Vakare Įžanga $1.00

RENGĖJAI



Worcester, Mass.
Sausio 3 d. įvyko Lietu

viu Sūnu-Dukteru ir Dar- * € <
bininkų Klubo Pašalpinės

tai sukėlimas didesnio pel
no padengimui potvynio i 
padarytų nuostolių. Visi i 
nariai ir narės gausite at-1 
virukus — tai bus jūsų į- į 
žangos tikietas. Prasidės 6| 
vai. vak., 29 Endicott St., i 
Wocester, Mass. Pašaliniai, i 
simpatikai ir geri prieteliaii 
nuoširdžiai kviečiami. Visi

Draugijos pirmas šių metų 
mėnesinis susirinkimas. Se
noji valdyba ir įvairios biz
nio komisijos davė raportus 
iš pereito mėnesio ir metu 
veiklos. Pasirodė iš rapor
tų, kad viskas buvo daroma 
kiek geriausiai buvo gali
ma.

Naujoji valdyba 1956 me
tams tapo prisiekdinta. 
Linkiu naujajai valdybai 
gero pasisekimo ir netin
gaus veikimo.

Naujų metų bankieto ra-j 
porto nebuvo, nes per vieną 
dieną nebuvo galima at
skaitos padaryti..

Bankietas
Sausio* (Jan.) 28 d. (tai 

paskutinė subata šio mene-! 
šio) įvyks nepaprastas vi-l 
su narių bankietas. Nepap
rastas jis tuomi, kad kiek
vienas narys bei narė tu-i 
rėš užsimokėti $2, būsi ar 
nebūsi bankiete. Tikslas!

turėsite progą pasilinks
minti, bus gardžių valgių 
ir skaniu gėrimų, šokiai 
trauksis iki vėlai nakties.

Prisirašė naujas narys, 
J. Gilius. Linkiu naujam 
nariui gerų pasekmių drau
gijos darbuotėje.

Mirė
George J. Savickas, 66 

metų amžiaus, mirė sausio 
1 d., o palaidotas sausio 4 
d. Notre Dame kapinėse.

Velionis paliko dideliame 
nuliūdime žmoną, Mrs. Eva 
(Chenis) Savickas;podukrę 
Evą M., žmoną William 
Šimkausko, ir tris anūkus, 
broli ir tris seseris Lietu
voje.

Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų Draugija suteikė pasku
tinį patarnavimą velioniui 
— grabnešius ir gražiu gė
lių vainiką, taip pat L. S. D. 
pareiškia nuoširdžia užuo
jautą velionio šeimai, gimi
nėms ir draugams. Lai tau, 
Drauge, būna lengva šios 
šalies žemė!

Norintieji prisirašyti 
prie L. S. D. Draugijos, 
malonėkite ateiti i sekanti 
susirinkimą vasario (Feb.) 
7 d., 7:30 vai. vak., 29 En
dicott St.

Rep.

Haverhill, Mass.
Gruodžio 3 d., vakare, už- rims ir geriems Klubo kostu- 

sidegė ir smarkiai apdegė. meriams po $2 vertės barce- 
YMCA namas, 81 Winter St. j kių, už kuriuos galima buvo 
Pribuvo ugniagesiai ir iš kitą J gauti valgyti ir gerti, kas ko 
miestą, vienok ugnis padarė i norėjo. žmonių buvo pilna 
nuostolių už $500,000. Na- viršutinė ir apatinė svetainės, 
mas apdraustas ant $265,000.1 Tokiame parengime nėra

Kadaise tas namas buvo ! nidko naujo, kad būna žmonių 
Shoe Workers Protective Uni- j išsigėrusių, bet vienas vyrelis 
on, bet unija neišlaikė ir tu- i tur būt girdėjo kadaise mo- 
rėjo namą apleisti. į terš dainuotą dainą, kuri

—:— I skambėjo: “Davė valgyt, da-
Gruodžio 31 d. buvo daug. ve geit, liepė kojas aukštyn 

ir įvairių parengimų, kad su- kelt”: virto aukštielninkas.
tikti naujus metus. Buvo ir O kadangi ilgas, tai jo kojos
tokių, kur reikėjo mokėti po 
5 ir 15 dolerių porai. Taigi ir 
Lietuvių Piliečių Gedimino 
Klubas turėjo parengimą, kad 
sutikti naujus metus. Klubo 
parengimas buvo visai skirtin
gas nuo kitų parengimų, čia 
ne tik kad nebuvo įžangos, o 
dar Klubas davė visiems sa
vo nariams, mirusių mote-

4 pusi. Laisve (Liberty). Ketvirt., Sausio (Jan.) 12, 1956

NewWto^g^^Zinloi
Tarp Lietuvių

Krank' Reinhardt prieš ke
letą savaičių buvo su negalė
jęs. Tačiau jis greit pasiprie
šino nesveikatai, pakilo iš lo
vos. O kai jis pasiskundė 
sūnui, kad jam šalta, sūnus 
paragino būtinai nuvažiuoti 
b’loridon.

Reinhardtas taip ii- padarė. 
Tačiau užtikrino, kad jis su
grįš į Laisvės su važiavimą ir 
banketu. — Nė pririšę manęs 
nuo to nesulaikytu,—sako jis!

Chorvedė Mildred Stenslor 
sugrįžo iš Miami gerame ūpe, 
nors pavargusi, nes tiesiog iš 
kelionės atšovė* į Aido Cho
ro pamoką. Sakė, vos tik 
gavo vietą lėktuve, kuris spė
tu pargabenti ją laiku i pa
moką.

M i a m ė j e j i at 1 a n k ė te n y k š- 
tį lietuviu chorą, papasakojo 
aidiečiams apie jį. Ten susi
tiko ir Aido talkininką Krau- 
č i ū n ą.

AIDO CHORAS
Visi aidiečiai prašomi at

vykti j pamokas šio penkta
dienio vakarą. Praktikuoja
me naujas dainas, kurias dai
nuosime LLD 40 metą sukak
ties minėjime

Valdyba

Uostininkai ir dabar 
nėra patenkinti

International Longshore- 
! men’s Association pareiškė 
■ neoficialiam Pilietiniam pa- 
jvandenio komitetui, kad jn 
pasiūlytasis “Code for Fair 
Dealing’’ nėra laivakroviams 
“fair” nei priimtinas.

Per1 savo advokatą Wald- 
maną įteiktame pareiškimo 
sako, kad tą Kodeksą unijis- 
tai smerkia kaip “kompaniš- 
,kos unijos dokumentą.” Sako, 
kad “.juo pasimeta perdaug 
apžioti.”

Plačiau susipažinusieji su 
tuo komitetu, žinantieji jo 
pareigūnus nė nesistebi tuo 
kodeksu. Komiteto pirminin
ku yra Godfrey Schmidt, 
Fordham universiteto įstatu 
mokykloje lektorius, Aware, 
Inc., prezidentas. Tai įstaiga, 
kuri makartistams padėj'o per
sekioti televizijos, radijo ir 
teatro artistus.

Pirmadienį ledu padengta
me1 mieste buvo bloga ne vien 
tik eiliniams auto. Miestinė
mis busų linijomis anksti ry
ta kursavo tik 800 bu.su iš 
1,700 kitais lytais išsiunčia
mą į darbą keliavimo laiku.

Darbininkiškoji Jefferson 
mokykla New Yorke skelbia, 
kad sausio 16-ą prasidėsian
čiam žieminiam terminui ga
vo eilę naują paskubusių mo
kytoją.

iškilo aukščiau <stalų. Kurie 
matė, tai turėjo skanaus juo
ko, o tas žmogelis turėjo 
daug darbuotis, iki atsikėlė.

Buvo geras orkestras, tai 
kurie norėjo, galėjo pasišokti, 
kieik norėjo, žinoma, Klubui 
nuo šio parengimo pasidarys 
nemažai nuostolių.

Darbininkė

Pagerbsime savo draugiją, kuri 
mums tarnauja jau 40 metui

Su n 1< u sau persistatyti, ko
kioje tamsoje- būtume mes at
silikę, jeigu mus atvykstan
čius šion šalin nebūtų pasiti-

Tadas Kaškiaučius
A i d s i ety n o d a i n i n i n k as.

kusi Lietuvių Literatūros 
Draugija su savo išleistomis 
knygomis ir brošiūromis. Juk 
tai ji mus švietė mums su-1 
prantamoje gimtojoje kalbo-. 
je. Tai jos kuopos ne persto- j 
jaučiu darbu prisidėjo išlai-! 
kymui pažangiosios spaudos, j 
kuri mums teikė ir Šiandien 
tebeneša į namus teisingas ži-J 
n i as.

Visą tai prisiminus, kas ga
lėtų iškęsti nesidžiaugęs drau-

Kubitschekas iš N. Y. 
išskubėjo Europon

Naujai išrinktasis Brazilijos 
prezidentas Kubitschekas jau 
išsiskubino Europon, kur jis 
praleis kokią savaitę, prieš 
sugrįždamas namo. New Yor
ke jis spėjo aplankyti Jung
tinas Tautas, Empire* State 
pastatą, užsukti į kelius res
toranus (“kad paragauti, kaip 
pas jus ragaują brazilietišką 
kavą”) ir aplankyti generolą 
MacArthurą Astorijos vieš
butyje.

Nuo Astorijos viešbučio Ku
bitschekas išsiskubino į kito
kią miesto dalį ■— į viešą pro
jektą ant 3rd Avė. ir 98 St. 
Ten jis kalbėjosi su keliomis 
puertorikiečių šeimomis, — 
jis portugališkai, anie ispa
niškai, — bot jie puikiai su
siprato.

Keliuose . banketuose, ku- ♦
riuose jis dalyvavo, Kubit
schekas žadėjo Amerikos biz
nieriams plačiai atdaras du
ris Brazilijoje...

Pasiūlė biliy pirkėjų 
apsaugai nuo sukčių

New York o demokratų ly
deriai Valstijos seimelyje pa
siūlė bilių, kuris įsakytų nu
skriaustam priteisti atpildo 
trejopą sumą, tai yra tris 
kartus tiek, kiek sumokėtą už 
perkainuotą pirkinį..

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)

Chicago, III.
/

TUOJAU DUODAMI DARBAI

Puiki proga viršiausia patikimoms 
merginoms naclonaliai žinomoje 
įstaigoje. Alga rymo ant pa
tyrimo. Nuolatinis darbas sutei
kiamas, tinkamos darbininkų pa
šalpos.

SEeley 8-1660

THERMOID CO.
2018 So. Halsted St.

(5-11)

gijos 40 metų sukaktimi, nesi- 
didžiavęs jos išsjpausdintu 
turtu—virš 60 knygų??

Tos didžiosios sukakties pro-

Anelytė Ventienė, Aido Choro ! 
solistė.

ga LLD Centro Komitetas ren
gia koncertą šį sekmadienį. 
Apie jo turiningą programą 
matote pažvelgę į skelbimą. 

.-Mūsų, narių ir prietelių už
duotis yra dalyvauti ir kitus 
kvįesti.

LLD 40 metų sukakties 
koncertas įvyks sausio 15-ą, 
3-ią vai.. Liberty Auditorijoje, 

i Atlantic Avė. ir 110 St., Rich
mond Mill, N. Y. Rep.

Švelnutė bausmė 
už šilumos nedavimą

Bronxo butų savininkas W. 
Trystman buvo magistrato 
teismo nuteistas už šilumos 
nedavimą savo nuomininkams 
per didžiausius šalčius. Bet 
bausmė jam duota švelnute: 
$50 piniginė paabuda. Sakė 
nuomininkai: jis sutaupė ke
leriopai tiek ant kuro, o mes 
išleidome žymiai d a u g i a u 
daktarams.

Tai ne pirmas Trystmano 
nubaudimas. Teisme buvo iš
kelta, kad per penkerius me
tus jis buvo nubaustas 29 
kartus. Užsimokėjo jis iš vi
so $3,035 pabaudos. Bet ma
tyti, kad tas jam apsimoka.

Nuomininkai, kurie gyvena 
Try stm ano a p a r t m e n ti n i a m e 
name 2329 Webster Ave., sa
ko, kad jie labai dažnai ne
turi nei šilumos, nei šilto' 
vandens. Ne tai, kad kas nors 
sugenda, ' bet savininkas pa
prasčiausiai tokiu būdu tau
po. Keli nuomininkai sakė, 
kad jų vaikai persišaldė ir 
apsirgo.

• New Yorke 5 aukštų pa
state 314 W. 54th St. kas 
nors iš saugiosios šėpos išne
šė $112. Name turi savo pa
talpas trys teismai ir pajūrio 
sargybiniai.

Brooklyn© areštuota' jaunuo
lė moteris ir' du suaugę vyrai, 
vienas 45„ metų, kaitinami 
mirtinai sumušime 65 metų 
amžiaus asmens tikslu api
plėšti. Iš jo gavo tik $9.

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNU
Nors kartą susilaukėme savo . Įkalboje 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.

SERGA
Kazys Jankaitis jau ilgokas 

laikas nesi,jaučia stiprus. Lan
kosi pas gydytojus ištyrimui. 
Gydytojai vis tvirtina nieko 
nesuradę organiškai blogo, 
tačiau jam apetitas ir spė
kos nesugrįžta. Ilsisi namie 
ir ilgisi draugų.

Jankaitis gyvena 85-17 
89th St., Woodhaven, N. Y. 
(vienais laiptais aukštyn). 
Apie jį pranešė jo draugas 
K. Balčiūnas.

Dvasiškio puolimas 
nesiliauja

Paskiausiais metais ar dve
jais atrodė, kad ragangau- 
džiai pasitraukė nuo Šv. Tre
jybės parapijos ir jos dvasiš
kių M.elishų. Tačiau vėl pasi
girdo, kad ten kova tebesi
tęsia.

Ilgą istoriją suglaudus ji 
yra 'tokia:

Parapijoje per keletą de
šimtų metų sėkmingai klebo-^ 
navo (rektorius) dvasiškis Dr. 
John Howard Melish. O jo 
gerai išmokslintas, tikrai de
mokratinėmis idėjomis persi
ėmęs sūnus William Howard 
Melish karo laiku veikliai rė
mė kovą prieš fašizmą. Gi 
po karo rėmė judėjimą už tai
ką. Ir veikė už teises ir lais
ves mūsų šalies žmonėms.

Reakcinis diecezijos vysku
pai ir keli parapijos trustis- 
tai jį puolė, bet didelė dau
guma parapijiečių jį gynė.

1949 metais reakcininkanis 
pavyko senuką rektorių pra- 
šalinti iš pareigų už nepraša- 
linimą sūnaus. Bet jis turėjo 
teisę skirti vykdantįjį sau pa
vaduotoją, iki bažnyčios vy
riausybė paskirs parapijie
čiams priimtiną naują rekto
rių. Tėvas paskyrė sau pa- 

■ vaduotoju eilė metu einanti 
: tas pareigas dvasiškį savo sū
nų.

1954 metais jaunasis Melish 
vėl buvo šauktas pas neamc- 
rikinius. Jis pasisakė/ kad jis 
nėra ii’ niekuomet nebuvo ko
munistu. Bet neamerikinių 
samd y tas 1 i u d yto j as Bu d en z 
tikrino, kad jis buvęs. Vi
sokie reakcininkai tuomet 
prieš jį urzgė, bet parapijie
čiams mūru už jį užstojant, 
vėl viskas buvo aprimę.

Praėjusį sekmadienį, po pa
maldų tu dvasiškiu ėdikai v , V 4.
vėl pasiūlė prašalinti Melishą. 
ir ten pat paskelbė, kad tam 
mitingas šaukiamas tik už 
vienos dienos. Apie 175 pa
maldose dalyvavę parapijie
čiai nustebo ir pasipiktino. 
Vienbalsiai nutarė reikalauti 
mitingą atidėti, kad jie galėtų 
visą padėtį gerai apgalvoti, 
susiformuoti savo nuomonę.

Šiuos žodžius rašant dar 
nebuvo žinios, kuo tas viskas 
baigsi’s. Kaimynas

’ Brooklynietis Miesto tary
bos > narys Schupler pasiūlė 
jvesti pabaudą piliečiams už 
nebalsavimą rinkimuose. Jis 
sako, kad tas turėtų išjudinti 
daugiau žmonių naudotis savo 
pilietinėmis teisėmis.

■ Iš šaunaus gimtadienio
Pagirtinai skaitHligas būrys 

j brooklyniečių nugalėjo svory- 
Hėrnis įsigytą ūpą pabūti na
mie. Pakvietimą į gimtadio- 

* nio pobūvį priėmė, atvyko.
Atėjus pramogos laikui vi

si dairosi į duris, iš kur čia 
pasirodys vainikuota garbės 
viešnia. Tačiau programos vo- 

: dėjo i iššaukus jos yvardą, ji 
pasirodė žiurstuota, iš virtu
vės. įgudusi čia dažnai pa
dirbėti, ji ii- savo gimtadienį 

; užėjo pati svečiams patarnan- 
; ti, kad jie būtų vaišingai pri- 
i imti.

Svečiai ją pasitiko aplodis- 
I mentais i)1 sugiedojimu “Hap- 

C %

py Birthday.” Iškviestieji tar
pti žodi svečiai pareiškė jai 
gražių linkėjimų. Keletą sve
čių priminė kai ką ir iš vė

liausių visuomeninių įvykių. 
I Dar kiti kvietė į būsimas pra- 
: mogas.

'Tarp kitko, pasiūlyta daly- 
' vių paminėtus kultūrinius dar
bus paremti. Svočiai suges
tiją nuoširdžiai pasitiko, duos- 
niai sunešė dovanų :

M. Simonavičius $20. Po 
$10: G. Dailydė ir J. Grybas. 
Po $7: W. Sered iškis ir W. 
Skuodis. Po $5: Grigiškis, L. 
Gavrilovich, K. Milenkcvičius, 
Juozas, W. Kulik, K. ir L 
Levanąs, K. Balčiūnas. Janu
šienė, Kazakevičienė, Vincas, 
A. Bimba, F. Buknys, R. E. 
M., S. Sasna. Jonas J. $4. 
Agotėlė $3. Po $2: Mike, 
Jonas, J. Rušinskas. F. Rep
šys, Onutė, V. Balkus, Ona. 
Antanas $1.

Gaila, prie kai kurių stalų 
svečių vardai nepaimti.

Iš anksto, gimtadienio ren
gimui, rankpinigius buvo do
vanoje: Po $10: K. Balčiu 
nas, J. ir S. Po $5: M. Sta- 
kovas, O. Višniauskienė, S. 
Sasna, šiaurietė, V. ir V., K. 
K. $1.

Maisto produktais dovanų 
atnešė O. Višniauskienė *ir 1. 
Levan ienė.

PADĖKA

Ačiū visiems už gausų pri
sidėjimą piniginėmis ir kito
mis dovanomis, gaspadinėms 
už darbą, visiems už atvyki
mą.

Gimtadienio rengėjai

Ragino numažinti 
subway fėrą

Buvęs miestinio Transit au
toriteto narys Harris J. Klein 
sako, kad miestas turėtų ntD 
mažinti subways fėrą. Kad 
vietoje dabar mokamų 15 cen
tų, būtų tik 13 c. Jis tikrina, 
kad tas sugrąžintų daug tų 
keleivių, kurie lyg ir boiko
tuoja linijas už pakėlimą fė- 
ro.

Klein barė dabartinį Auto
ritetą, kad jis nesiruošia pra
ilginti Nostrand liniją.

Jaunuolis prekinio laivyno 
marininkas Gunars Tress pa
sišovė save demonstruodamas 
savo merginai, kaip jis galįs 
“nepavojingai” šaudyti.

WHOLESALE DISTRIBUTORS
Sveikatos Valgių 

Dietų Valgių 
Be Druskos Valgių 

Vitaminai—Specialiai Priruošti 
Valgiai

SHERMAN FOODS, INC.
373—4th Avė., N. Y. MU. 6-7292

HELP WANTED—FEMALE
*■■■■   I> III   — ■— . -

"■
Namų darbininkė. Patyrusi. Prie- 
rniestyj. Visi įtaisymai. Nuosavas 
kambarys. Pageidaujama moteriš
kė, kuri norėtų nuolatinio darbo, 
gyventi su malonia šeima. $40 į 
savaitę. Roslyn 3-456.7.

(7-8)

Moteriškė. Gera namų valytoja. 
Patyrusi. Nuosavas kambarys, my
linti vaikus. Paliudijimai. $40 i 
savaitę. Nėra virimo.

Hollis 8-2712
(7-10)

Moteriškė. Prižiūrėti vaikus.
Guolis vietoje.

5 dienos.
MO. 6-8135

(4-7,-^

VIRĖJA

Abelnai namų darbas, 2 suaugę, nė
ra vaikų, patyrusi, nuolatinis dar
bas, guolis vietoje atskiras kam
barys.

SC. 3-3906
(5-7)

NAMU’ DARBININKE
; Ranch namai, nuosavas kambary: į 
ir maudynė. 2 suaugę, vienas vai-’ 
kas.

Westbury.
ED. .3-0396

(5-8)

Virėja—namų darbininkė. . 5 šei- 
i moję. Nuosavas namas ir vonia. Pui- 
pūs L. I. namai. Gera alga. Rcika- 

| lingi paliudijimai. Popiečiais skam- 
i 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

j Enginierius, Relief. Su laisniais
! prie aliejaus ir šaldymo. 5 dienų 
i .savaitė. Nuolatinis darbas.
WYCKOFF HEIGHTS HOSPITAI/ 

HE. 3-4500
(4-10)

Mėsininkas. Daugmeninė pirkyba.
Į Supjaustom veršiukus pagal jūsų \ 
‘ pageidavimą. Westchester County. '

WA. 6-1324.
i (1-7)

Tool & Diemaker. Su handbag 
. patyrimu. Prižiūrėti Departmentą.

DAYSOL
NE. 8-8797

Business Opportunity

Grosernė-Pieninių, Apetingų ir 
. Delicatessen krautuvė. Alaus. 24 m. 
i įsteigtas biznis. Geras skaičius kos- 
j tumerių. Prieinama kaina. 5, kam- . 
barių apartmentas viršuje. Pirkite'f 
tiesiog nuo savininko.

Yonkers 8-6915.
(6-7)

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

i MATTHEW A.ii 
BIJYUS

!; (BUY AUS KAS) ; •

LAIDOTUVIŲ I ? 

DIREKTORIUS

:: 426 Lafayette St-; ■
< I * 1

Newark 5, N. J. G 
MArket 2-5172 ‘‘

4

< TONY’S s
J UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE ’ 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis /

bu.su



