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NeKI!!SI AI BALANSUOTASIS BIUDŽETAS: VIS DAUGIAU GINKLAMS
Pagerbė amerikieti.
Ne meilė, bet kvailystė.
Visiems “kaput.”

Rašo A. Bimba
Dulles H E8 A i Aukščiausias teismas vienbalsiai nutarė

a

Eisenhoweris
Tikrai pavojingas asmuo 

. šiandien eina mūsų šalies, ■ 
Amerikos, valstybės sekreto- 1 • I
riaus pareigas.................................. ;

Atvirai, negirdėtu cinizmu i 
jis didžiuojasi,

VISŲ pilSlII
Imigracijos deparšmentas neturi teisės nori ginklam

klausinėti įsipilieti nusius sveturgimius kito hiliono
Washingtonas. — Auk-1 reikalu nėra pakankamai 

ščiausias teismas vienbal-1 aiškūs, bet naturalizuotas 
šiai nutarė, 
neturi teisės 
įsipilietinusio 
kad jis prisistatytų ir at
sakytų į klausimus apklau
sinėjime, kuris siekia jo de
portavimo. Aukščiausias 
teismas priėjo išvados, kad 
dabartiniai įstatymai

Dabartiniai įstatymai sako, 
kad imigracijos pareigu- reikalu buvo išneštas 
nai gali pareikalauti liūdi- jų įsipilietinusių sveturgi- 
ninkų prisistatymo. Natų-' mi 
ralizuoti sveturgimiai daž
niausiai buvo reikalauja
mi prisistatyti kaip liudi
ninkai, bet buvo pražiūrėtas 
principas, kad mūsų šalyje 
žmogus negali būti priver- 

tuo i jas Feliksas Frankfurteris. [ stas liudyti prieš save.

Teismo sprendimas šiuo 
tri

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pas
kelbė planą, kaip 1957 biu
džetinių metų biudžetas ga
li būti subalansuotas: žmo
nių įeigų mokesčiai—taksai 
nebus sumažinti, bet už tai 
karinė biudžeto dalis padi
dės dar vienu bilijonu dole
rių. Iš viso karo reikalams 
bus /išleista $42,400,000,- 
000, kas sudaro 64% viso 
biudžeto.

Washingtonas. — Demo- 
bute 

Barkley sakė, kad Dulles 
su savo “prie karo prara- 

i jos krašto,, teorijomis sta- 
I to Ameriką ir pasaulį į di
džiulį pavojų. Panašiai iš
sireiškė ir senatorius Ge
orge, senatinės užsienio 
reikalų komisijos pirminiu-

i, kad net trimis j kratų Veidas atstovų
atvejais jis buvęs ir mūsų sa
li ir visą pasauli privedęs prie 
atominio karo prarajos!

Visas pasaulis nustebintas 
šituo John Foster Dulles ci
nizmu. Nebegali nutylėti net 
Londono komercinė spauda. 
Du lieso pasigyrimas esąs* bai- 
šiai pavojingas.

Mr. Dulles sėdi ne savo vie
toje. Jis pavojingas žmogus. Į

Mr. Dulles turėtų krausty- 1 
lis laukan iš valdžios aparato. I

Nuo Bulganino per Nehru 
iki popiežiaus, visi, kam tik 
Tūpi taika ir žmonijos atei
tis, vienu balsu šaukia, kad 
turi būti galas atominių gin
klų bandymams. Jie nebesu-* 
derinami su žmonijos troški
mais.

Bet ką gi gieda mūsų Wash
ingtonas? Jis sako, kad ban-> 
dymai nebus, sulaikyti. Jau 
esą sudaryti planai naujiems 
bandymams ateinanti pavasa-

Barkley sakė, kad Vals
tybės sekretoriaus pareiga 
turėtu būti stumti krašta 
kuo toliau nuo karo, į kuo 
saugesnę padėtį, o ne prie 
kara prarajos krašto, kaip 
tai pripažįsta daręs pats 
Dulles. Dulles, mat, aiški
na, kad tris kartus, per Ko
rėjos karą, per Vietnamo 
karą ir Formozos reikalu, 
jis ir Eisenhoweris rizika
vo hydrogeninį karą, kad 
labiau “įbauginti” Kiniją ir 
Tarybų Sąjungą.

kad valdžia 
reikalauti iš 
sveturgimio,

Norvegija sumažino karipj 
biudžetą, pasitiki ateitimi
Oslo. — Norvegijos fi

nansų reikalu ministras 
Mons Lid paskelbė, kad 
šiais metais Norvegija iš
leis daugiau pinigų viso
kiems reikalams, bet ma
žiau karinėms 
Ministras Lid
Norvegija pasitiki 
mi, tiki, kad taika 
laikyta ir šaltasis 
eina prie pabaigos.
Praeitais metais Norvegi

ja karo reikalams išleido 
899,000,000 kronerių, šiais dos skyriaus 
metais išleis tik 897,000,000. I

pajėgoms.
2, kad 
ateiti- 

bus iš
kąrąs

sveturgimis, sako Aukš
čiausias teismas, nesiranda 
po Imigracijos departmen- 
to jurisdikcija ir deportavi
mo apklausinėjimai jo ne
gali liesti.
Aukščiausiojo teismo nuo

monę suformulavo teisė-

mių byloje, kuriuos ka
mantinėjo imigracijos pa
reigūnai. Tie sveturgim. y- 
ra A. Minker iš Reading, 
Pa., ir du broliai, Salvatore 
ir Joseph Falcone, vienas 
iš Utica, N. Y., o kitas iš 
Syracuse, N. Y.

Tarybų Sąjunga pasirengus 
padėti ir Lotynų Amerikai

Radikalai patvirtino Faure 
išmetimą iš partijos gretą
Paryžius. — Radikalų 

partija laikė savo suvažia
vimą ir patvirtino- premje
ro Faure ir jo frakcijos iš
metimą iš partijos. Tai 
skaitoma nemenku. Mendes 
-France‘o laimėjimu, nes 
tuomi jis tampa neginčija
mu radikalų partijos vadu.

Radikalų suvažiavimas 
taipgi nutarė eiti į koalici
nę valdžią su socialistais. 
Nei radikalai, nei socialis
tai nesako, kokios partijos 
žmogus taptų premjeru. Tai 
paliekama prezidentui Co
ty, kuris turi paskirt prem
jerą.

K arinis biudžetas dali
nasi į “Gynimo departmen- 
td karines funkcijas” ir ka
rinę pagalbą užsieniui. 
Daugiausia karinės pagal
bos teks Pietų Korėjai, Pa- 
kistanui, Formozai ir Tur-

Maskva. — Amerikos 
žurnalas “Vision,” kuris 
specializuojasi Lotynų A- 
merikos reikaluose, patie
kė eilę klausimų TSRS 
premjerui' Bulganinui. Tie 
klausimai sukosi aplink 
Tarybų Sąjungos santykius 
su Lotynų Amerikos kraš-

korespondentus ir 
skaitė “Vision” klau- 
ir Bulganino atsaky-

sienio 
jiems 
simus 
mus.

Bulganinas tarp kitko 
sako, kad Tarybų Sąjunga 
yra ne tik pasirengusi pla
čiau prekiauti su Lotynų 
Amerikos kraštais, bet 
duoti ekonominės ir tech
niškos paramos tiems Cent
rinės Amerikos ir Pietų A- 
merikos kraštams, kurie to 
pageidautų.

Prezidentiniame prane
šime daug kalbama apie 
balansavimą,, kuris, “darosi 
galimas pirmu kartu per 
daugelį metų.“ Bet eilė de
mokratu senatorių ir kon- 
gresmanų jau pasisakė, kad 
tokios rūšies balansavimą 
visuomet buvo galima pra- 

j vesti — balansavimą, kuris 
j lupa daug taksų iš eilinių 
žmonių, dovanoja taksus 
korporacijoms, neišleidžia 
daug žmonių gerbūviui ir 
daug duodama karo reika
lams.

Šiomis dienomis užsienio 
reikalų ministerijos spau- 

viršininkas 
Ilijičevas sušaukė už-

Iš Londono pranešama, 
kad parlamente konserva
toriai deputatai, lygiai kaip 
darbiečiai, aštriai kritika
vo Dullesą. Paryžiuje pu
siau oficiališkas laikraštis 
“Le Monde” sakė, kad Dul
les vėl iškrėtė vieną savo 
meškiškų šposų, kurie gąs
dina visą taiką mylintį pa
saulį.

Maskvoje tapo gražiai pa- ■ 
gerbtas amerikietis Benjamin į 
Franklinas jo 2 5 0-o j o gimta- ■

I 

dienio proga.
Pasirodo, kad savo laikais i 

Franklinas buvo plačiai ir ge- , 
« rai žinomas visai rusų tautai.

Pasirodo, kad Franklinas bu-* ■ 
vo Rusijos Mokslų 
jos garbės nariu, 

šiemet Franklino 
nis iškilmingai bus 
daugybėje kraštų.

*fatsl'iksime nS "!cs• Amgraminius, nesilankyti, nevažiuotrtkos lietuviai. Girdėjau, kad , ?"< “
* gal kovo mėnesį Franklino i 

gimtadienis bus atžymėtas čia i 
mūsų Kultūriniame Centre. 
Smulkmenas matysime prane- į 
Šimuose.

Akademi- i

gimtadie- ■ 
atžymėtas i

Kairas. — Nasseris pa
skelbė naują Egipto konsti
tuciją, kuri numato' parla
mentinius rinkimus “kada 
nors ateityje.”. Dabar E- 
giptą valdo karinė junta.

Vakarų Vokietijoje 'on?
A

Socialdemokratai užgniaužė cv 
kovingiausius unijos lokalus

Maskva. — Užsienio ko
respondentai mano, kad 
Bulganinas serga, nes jau 
kelios dienos, kai jis nie
kur nedalyvauja.

Bonna. Socialdemo-
AVC reikalauja boikotuoti MiSS. i kratų vadovaujama staty- nimnizn iinnn 11 n n'vn i Q11 r/ a Q

*)
New Yorkas. — AVC 

(Amerikos Veteranų Komi
tetas), liberališka veteranų 

. organizacija, išleido atsi- 
. kreipimą, kad Mississippi 

šiuo tarpu gal gražiausia ir j rasistai kaip nors būtų nu- 
talentingiausia, Amerikos fil- bausti. AVC stato sekamus 
mų aktorė yra panelė Grace siūlymus: 
Kelly. Bent daugelis/ taip 
mano.

Bet Grace negali didžiuo
tis savo išmintimi, “įsimylė
dama” į Monaco princą, Rei- 
nier III. Ji net pati neslepia 
tos tiesos, jog ji už princo teJ 
kės tiktai dėl jo “aukštos,” 
monarchiškos kilmės. O jos 
motina atvirai sako: žiūrėki
te, mano vyras, Graae tėvas, 
kadaise buvo paprastu mūri
ninku, paskui tapo milijonie- 
riukjj o dabar jo duktė teka

Pine o!

1. Visi Mississippi gami
niai turi būti boikotuojami J

2. Visi turėtų atsisakyti 
lankyti Mississippi, o kur 
tai galima, išvengti ir pra
važiuoti per tą valstiją.

3. Atidaryti radijo stotį 
“Free Mississippi,” per kil

ria būtu duodama žmo
nėms suprasti, kaip likusis 
pasaulis žiūri į jų rasisti
nius darbelius.

4. Sudaryti specialų ko
mitetą, kad padėti pabėgu
siems iš. Mississippi perse
kiojamiems'negrams. Ra
šytojas Upton Sinclair net 
pasiūlė, kad visi negrai bū-

bininkų unija užgniaužė 9 
lokalus Ruhro srityje, iš- 

I vaikė tos srities komitetą i .
- ir užėmė tų lokalų būstinę. 
Unijos vadas socialdemo
kratas G. Lebet net neslė
pė fakto, kad išvaikytieji 
lokalai niekuom nenusikal
to ir jų vadovybės buvo 
konstituciniai išrinktos — 
tik viena bėda, jis ’ sakė, 
buvo: lokalų vadai ir Ruhro 
srities komiteto narių dau-

li

Na/ o to princo visa kara
lystė susideda iš keleto mylių 
ploto su keliolika tūkstančių 
gyventojų. Gi jo “karalystės” 
visos įplaukos pareina iš pa
sauliniai garsiausios ir suk
čiausios gemblerynės Monte 
Carlo. Rainier III, tuo būdu, 
yra suktybių ir apgavystės ka
ralius.

Protinga mergina* su tokiu 
lunikiu nė susitikti nenorėtų, 
ji Grace Kelly pažadėjus 
Am atiduoti nei tik save, bet 

ir savo karjerą.

Kanados “Nepriklausomos 
Lietuvos” orakulas J. Karde
lis pabaigė praėjusius ir pra
dėjo šiuos metus labai liūd
na pranašyste. Pav., tik “Va
karų vienybė” galinti juos iš
gelbėti nuo Bulganino ir 
Chruščiovo. Bet tokios vieny
bės Kardelis dar nenumato. .

O dar prastesni pyragai su 
mumis, su lietuviais. Pasi
klausykime :

“Mes šiuios motus pradeda
me taip pat suskilę ir nevie
ningi. Tai pirmi metai, ku
riuos sutinkant reikia konsta
tuoti regresą. Tai yra taip 
pat tragiška.”

Ir vėl: “Taigi, viską su
glaudus krūvon, gauname ti
krai tragišką vaizdą...”

tų evakuoti iš Mississippi. I guma, buvo komunistai.
Pažymėtina, sako spau

da, kad NAACP ir kitos 
negrų orgąnizacijos,( . iškai
tant kairiečius, su tokiomis 
kovos metodomis nesutin
ka. Kairiečiai sako, kad ne 
apleisti ir izoliuoti reikia 
Mississippi, bet padėti te- 
nykštiems negrams išsiko
voti balsavimo teisę, iško
voti linčininkų nubaudimą 
ir bendrai įvesti demokra
tiją Mississippi‘je, o ne e- 
vakuoti iš ten, boikotuoti 
ją ir t. t.

Socialdemokratai užpuo

Įima atliko kaip kokį karinį 
veiksmą. Jų smogikų gru
pės ankstyvų rytą, auš
tant, įsilaužė į Ruhro sta
tybininkų lokalus, užėmė 
visas raštines ir paskelbė, 
kad teisėtai išrinktieji pa
reigūnai atleisti. Jie taipgi 
užėmė distrikto komiteto 
raštinę.

Tuo pačiu laiku praneša
ma, kad socialdemokratai 
iš savo partijos eilių išme
tė tris veiklius vadus, 
rie bendradarbiavo su 
munistais unijose.

ku- 
ko-

Visuotinas streikas Bombėjuje

Maskva. — Pravoslavų 
patriarchatas spausdina 
pirmą rusišką bibliją po 
Spalio revoliucijos. Nese
niai taipgi buvo atspaus
dinta nauja maldaknygė.

Žmonės privertė Indonezijos 
valdžią nutraukt derėjimąsi

Jakarta. — Harahapo 
valdžia buvo priversta nu
traukti derybas su olan
dais dėl Vakarų Gvinėjos, 
kuri kitaip žinoma ir kaip 
Irianas. Harahapo valdžia 
nusileido žmonių spaudi
mui, po to, kaip Jakartoje 
įvyko masinis* mitingas, ku
rį kartu surengė naciona
listai, komunistai ir 
musulmonų grupė.

Mitinge, kuriame 
jo nacionalistinis
dentas Sukamo ir komu
nistų bei musulmonų vadai, 
buvo iškelta, kad Harahapo 
valdžia puikiai žino, jog o- 
landai tik delsia, bet visgi 
derybų nenutraukė. 1 r

viena

kalbė- 
prezi-

Bombėjus. —. Policija su
žeidė 8 demonstrantus.

Perono jaunoji meilužė vėl 
bandė pasiekti jj tremtyje
Buenos Aires. — Policija 

suėmė 16 metų jaunuolę 
Nelidą Rivas, kuri bandė 
išvykti į Paragvajų. Val
džia sako, kad ji bandė 
pasiekti Peroną, kuris da
bar gyvena tremtyje Pana
moje.

Valdžia sako kad Ne- 
lida per dvejus metus buvo 
Perono meilužė. Jis ją pa
žinęs dar turinčią tik 14 
metų viename mokyklinio 
jaunimo sporto pobūvyje ir 
nuo to laiko su ja gyvenęs.

Nelida dabar bandė iš
vykti užsienin, lygiai, kaip 
ji tą patį bandė padaryti 
tuojau po Perono nuver
timo.

Bombėjus. — Visuotinas 
protesto streikas tapo pra
vestas šiame Indijos did
miestyje, kuris turi di-1 
džiausią organizuotų darbi
ninkų skaičių šalyje. Pro
testas buvo pakeltas prieš 
valdžios nutarimą padaryti 
iš Bombėjaus atskirą sri
tį, vietoje pridėti prie nau
jai organizuojamos kalbi
nės srities, kuri supa Bom
bėjų iš visų pusių.

Kaip yra žinoma, Indija 
perorganizuoja visą šalies 
administracinį paskirsty
mą pagal vietines kalbas. 
Kalbinės sritys bus kaip ir 
atominės respublikos Indi
jos federacijoje.

Protestą organizavo ko
munistai, socialistai ir da
lis vietinių nacionalistų. 
Nehru policija pravedė a- 
reštus dar prieš streiko 
pradžią, kaip ir kelio pa
kirtimui išstojimams, 
jie visvien įvyko.

Pirmieji “L.” 
suvažiavimo 
sveikinimai

Iš Los Angeles, Calif., 
gauta $42.41. Sveikina:

K. P., $10. Po $5: J. ir M. 
Demenčiai; R—ka; J. U- 
linskis.

Peters, $3.
Antanas, $2.
Po $1: J. P. Butman, 

Shalings, J. Palukaitis, J. 
B., ir J. May.

Liko nuo parengimo, 
Naujų Metų pasitikimo — 
$7.41. Viso labo ir susida-

bet

Helsinkis. — Suomija per 
dvi dienas rinko 300 rin
kikų, kurie savo; ruožtu va
sario 15 d. išrinks šalies 
prezidentą.

ORAS NEW YORKE 
Apsiniaukę, šalta

Atskiri asmenys suvažia- 
vima sveikina:

Bayonnės
$5.

Svečias iš

Par api jonas,

Connecticut,

rūpi, kas išMums labai 
kur atvažiuos į suvažiavi
mą. Iki šiol tik vienas Mr. 
A. K. Raila iš Brockton, 
Mass., pranešė, kad jis at
važiuos, ir sakosi turįs ge-* 
rų sumanymų dienraščio 
labui. Gerai, lauksime ini
ciatyvos iš visos Amerikos.

Laisvės Administracija.
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FRANCŪZIJOJE IR INDONEZIJOJE
MANOMA, kad Francūzijos sekamas premj. būsiąs So

cialistų partijos generalinis sekretorius Guy Mollet.
Kadangi Socialistų partija pasisakė už dalyvavimą ko

alicinėje valdžioje, tai, sakoma, jis gali būti Francūzijos 
, premjeras.

Francūzijos buržuazija Įvedė tą šalį tarytum į neiš
brendamą balą. Paryžiaus valdžia iki šiol prievarta ban
dė palaikyti Šiaurės Afrikos tautas — morokiečius, tu
nisiečius ir alžyriečius “po savo kontrolę.”

Tos tautos nori laisvės, nori nepriklausomo gyvenimo. 
Bet Francūzijos imperialistai neleidžia joms laisvai tvar
kyti savo reikalus. Prieš jas kariauja. Prieš jas siunčia 
savo armijas.

Įdomu šiuo metu pasakyti keletą žodžių apie Alžyrą. 
Tai šalis, du kartu didesnė už Francūzija (geografiškai). 
Ji turi apie dešimt milijonų gyventojų, iš kurių tik apie 
milijonas tėra francūzų arba kitų europiečių. Kiti visi 
yra arabiškos kilmės žmonės, ne europiečiai, kalbant 
Francūzijos buržuazijos kalba.

Tie žmonės nori autonomijos. Nori laisvės. Bet Fran
cūzijos imperialistai sako: mes jums neduosime laisvės, 
nes jūs, alžyriečiai, esate Francūzijos dalimi. Tai kas, 
kad mes jus valdomo, kad jūs badaujate, kad jūs neturite 
taisės laisvai gyventi, mes skaitome jus Francūzijos 
dalimi!

Atsitiko taip, kad net į dabartinį Francūzijos parla
mentą balsavimai Alžyrijoje neįvyko. O jei žmonės ir 
balsavo, tai jų balsų francūzų buržuazija neskaitė ir jų 
išrinktų atstovų į parlamentą nepaiso!

Žodžiu, Francūzijos imperialistai nepaiso dešimt mi
lijonų žmonių balso, reikalaujant laisvės.

Jie senu būdu ir priemonėmis bando tą šalį paneigti, 
bando palaikyti milijonus žmonių vergijoje.

Tai tik vienas pavyzdys, kaip Francūzijos imperialis
tai bando “susitvarkyti.”

j visus [

iš nety- 
nei k a

! Anądien. (prieš Kalėdas) 
jūsų Dėde Vincas kiurkso už 
pečiaus, kaip nieko dėtas, ir 

■pučia liulkelės dūmus Į La
iminą, kad negaut nuo gaspa- 
! dinės velnių už kambario pri- 
i smardinima. *

Canada and Brazil, per year 19.00; (jj tuo pačiu tarpu suskam- 
Foreign countries, per year $10.00 • ūminis skambaliukas, o jo 
Foreign countries, 6 months $5.50 ■ gaspadine, atidariusi duris, 

; aiktelia ir čiut čiut neiš-* 
įvirsta iŠ kojukių. į vidų įsi- 
. briauna apsnigtomis skrybė- 
i lūmis Nekalto prasidėjimo pa- 
i rupijos prabaštėlis ir zakris
tijonas. Zakristijonas, miken- 
damas ožio mikitono balsu, o 

į prabaštėlis jam turavodamas, 
I gieda — “Sveikas Jėzau ma
žiausias” ir taško nuo> kra- 

i pylos švęstą vandenį 
kam pus.

< O gaspadine, taip 
čių užklupta, nežino
pradėti, nei už ko griebtis: 
tai šluosto nuo krėslo dulkes, 
tai kiša po stalu esančius sū- 
dynus, tai griebia ant stalo 
gulinti rankinuką, tai vėl pa
lieka—-maišius it* susimaišius. 
Ant galo susitvarko, pakštelia 
prabaštėliui Į ranką ir papra
šo sėstis.

— Tai kelioms dūšioms 
plotkelių palikt, misiuk? — 
pasiteirauja prabaštėlis.

—Ugi tik dviem, prabaštė- 
li. . . man ir ana, va, mano 
burdingieriui. Tai pasakius, 
vėl pakštelėjo prabaštėliui Į 
ranką ir, kaip ana meška ant 
dūmo, šoko ant nelaimingo jū
sų Dėdės: — Vogi tu, senas 
ožy! Ar neisi prabaštėliui nė 
i ranką pabučiuoti?!

—O! Tai tu, bigio neštas- 
ir pamestas, seni! Sveikas ir 
sėskis, aš noriu su tavim, pa
sišnekėti, — šyptelėjo prabaš-

Francūzijos komunistai tani nepritaria. Jie tam prie
šingi. Jie nori, kad Šiaurės Afrikos žmonės turėtų lais
vą gyvenimą, kad jie, laisvai gyvendami, kooperuotų 
su Francūzija ir būtų lygūs francūzams — lygūs ne tik 
pilietiškai, o ir ekonominiame gyvenime.

Kadangi Francūzijos komunistai taip žiūri į gyveni
mą, tai juos darbininkų masės palaiko. Komunistai iš
rinko į parlamentą 152 deputatus, neskaitant Alžyrijos.

Jais žmonės pasitiki.
Komunistai sakė ir tebesako taip vadinamoms “vidu

rio partijoms” ir socialistams: sudarykime liaudišką 
frontą ir valdykime Francūzija.

Visų akys nukrypo į socialistus, — ką jie pasakys.
Socialistų vadovybė, atrodo, nusitarė su komunistais 

Francūzijos nevaldyti ir pavergtoms . tautoms laisvės 
neduoti. Jie nusitarė eiti išvien su buržuazija ir sudary
ti bendrą valdžią.

Nusigandusi buržuazija, atrodo, socialistams suteiks 
tą garbę, kad jų žmogus, Mollet, bus premjeras, valdžios

Bet kada Dėdė Vincas t
| “draugiškai” spustelėjo mink-
; štą prabaštėlio rankytę
dar labiau šyptelėjo ir

j !:reipėsi Į gaspadfnę: 
vadinasi, tik dvi Ir velykinės

. jis 
vėl 

“Tai,

Na, ir visa tai rodo, kad Francūzija m,akosis į dides
nes nelaimes ir nesimatys galo, kada iš jų išbris.

Socialistai, kaip matome, visuomet buvo ir tebėra 
buržuazijos talkininkai.

KITAIP DALYKAI STOVI Indonezijoje, šalyje, kuri 
tik nelabai seniai atgavo nepriklausomybę, atgavo ją 
kova, atgavo kraujo praliejimu, besilaisvindama iš Ho- 

Uandijos imperialistų.
Kadangi Indonezijoje komunistai (paskutiniuose rin

kimuose į parlamentą) gavo daug balsų, tai Indonezijos 
prezidentas Sukamo pasakė: Gerai, už jus žmonės bal
savo, tai sudarykite; bendrą valdžią iš nacionalistų, ma
hometonų ir komunistų partijų. Valdykimės bendrai ir 
saugokime mūsų sunkiai iškovotą nepriklausomybę.

Matote, kas ir kur dedasi!
“Nemokyti azijatai” duoda pavyzdį “civilizuotiems 

žmonėms,” europiečiams, bet pastarieji, buržuazija, at
sisako jį priimti. O tai reiškia, kad buržuazija kvaila 
ir ji artina savo viešpatavimui galą, nežiūrint to, kad 
socialistai stoja jiems talkon.

griešyti, tai aš pats su juo 
rokundas su vesi u, stojęs prieš 
jo majestotą akis Į akį ir be 
pr a b aštė 1 i o t a r p i n i n k y st ės.

Antra vertus, jūs sakote, 
kad už kreivą prisiegą —- 
smertelnas griekas. Net ir 
“Peklaknygėj” mačiau pama- 
liavota, kai]) su raudonai Įkai
tintomis replėmis velnias lie
žuvį lupa iš kreivaprisiegio 
gerklės. Ar tūi tiesa, prabaš- 
tėli?

—Tikra tiesa. Kas prieš 
Jėzaus mūką šventvagiškai 
prisiekia, lengvesnės bausmės 
ii- būti negali, kaip tik liežu
vį išlupt!

—-Taigi, va. Pagal mano 
rokundą, čia ir susjnarpljoja 
tie mūsų vienos artikulai: 
griešhinkaš -'apeina spavied- 
nės, išsipašakoja visas
nuodėmes, prabaštėlis, jį pri
saikdinęs, kad daugiau ne- 
griešys, paliepia jam klauptis, 
muštis Į krūtinę ir gailėtis už 
griekus. Bet tas griešninkas, 
prisiekęs daugiau negriešyti— 
vėl grie.šija, vėl eina išpažin
ties, vėl prisiekia, kad dau
giau hėgriešys ir vėl grie.šija 
ir taip šventvagiškos prišie-' 

grabo

savo

gos viena kitą gena iki 
lentos.

Tai ii- aš, tą viską 
riavęs, priaiMk išvados, kad 
su jokiomii^Wpazintimis nesi- 
terliojęs miręs daugiau laimė
siu, prabašteli..’. Stojęs Juo- $
zapato pakalnėj j ant paskuti
nio sūdo, ejar galiu spreeytis, 
sakydamas, kad pildžiau die
vo valią: jeigu dievas leido 
man griešyti, tai buvo jo. o 
ne mano valia ir galia.

Ale ką pasakys ir kur akis 
dės anie griešninkai, kuine 
spaviędojosi, prisiegavojo ir 
griešijo, kada jiems bus pa
kišta po nosim visa litanija tų 
šventvagiškų prisiegą ? Ku
riam dabar, pagal paties pra- 
baštelio rokundą, tenka iš-<

Tai pasakęs, padėjo dvi 
kviteles ant stalo, o gaspadi
ne, kiek pasiraususi savo ran
kinuke, ištraukė dešimkę, pa
davė prabaštėliui ir vėl pakš-; 
tolėjo i ranką.

—Agi tu, seni, ar jau nė | 
už kvitelę, dievui ant garbės 
nieko neišmesi ? x

—Vo kiek už kvite 
vas čežina, prabašteli?

; —Kiek kieno loska.
—Tai jau būk, prabašteli, 

toks geras ir mano loska pri- 
skaityk prie misiukės loskos.

—Muškis sau per valgomą
ją! Argi su piemeniui kalbie
si?—supykęs atšovė jis.

—O kaipgi? Pagal jūsų 
rokundą, tai aš tik avelė, o 
prabaštėlis mano piemuo, tai 
vienas mūsų šventos vieros ar
tikulas. Antras artikulas sa
ko, kad be dievo valios nė 
vienas plaukas žmogui iš gal
vos neiškrinta. Vadinasi, ką 
žmogus daro, gerai ar blogai, 
tai vis su paties dievo sutiki
mu, su jo visagali a valia.

Tad pagal mano rokundą 
(tik nesupyk, prabašteli), iš
eina šitaip: jeigu dievas lei- 

! džia žmogui grięšyti, tai čia 
ji.1 e to žmogaus, o paties dievo 
i su žmogum žaislas. Tai ir 
; man, jeigu pats dievas leidžia

LAISVES ŠERININKŲ SUVAŽIAVIMUI
i

Keturiasdešimt Denki metai suėjo,
Kaip.ant Broadway, So. Bostone,

' .Laikraštis Laisvė išeiti pradėjo ,
Dabartinio reakcinio Keleivio pašonėj.

Dienraštis Laisvė nuo pat gimimo,
Šviesdama vargo minias proletarų,
Į kovą kasdien šaukia be sustojimo, 1
Kad pakirsti galią pasaulio barbarų.

Daug drūtų draugų be laiko išvirto,
O jų neta.s dar nieks neatpildė. I

iši'ige-

MOTERŲ KAMPELIS
Angelėliams nėra laimė 

turėti savo motiną
Pasiskaičius raporto apie 

New Yorko miesto vaiktis, 
mano mintin veržėsi ir te- 
besiveržia klausimas, ku
riam nerandu atsakymo:

galima daleisti, kad jis bū
tų vieniems davęs, o ki-’ 
tiems atėmęs motinas?

Kam taikėsi būti bena
mių vaikų prieglaudoje, tas 
niekuomet neužmirš to 
vaizdo, nei to jausmo. Bal
tučiai, juodieji blizgančio
mis akutėmis, rusvaspalviai 
----- visi, visi tikri angelė
liai. Nors kibirkštėlę jaus
mo parodžius, suteikus ma
žytę paslaugėlę ar žaisliu
ką, meiliai glaudžiasi. O iš
einančius už vafrtų į jiems 
nežinomą, slėpiningą, vilio
jantį naują pasaulį palydi 
liūdnais, ilgesingais/ žvilg
sniais. /

laudos pas auklėtojus, gavę 
namus ir šiltą gerų žmonių 
globą.
Mama----- tik sapnuose

Nežiūrint to vaikų troš
kimo kur nors būti sa
viems, taipgi tūkstančių 
žmonių pageidavimo auk
lėtinių, tūkstančiai tų vai
kų laukia ištisus mėnesius, 
o kartais ir metus neišleis
ti i šeimas.

Praėjusį pavasarį New 
Yorko miesto majoro pa
vaduotojas Henry Epstein 
surinko davinius apie mies
to benamių vaikų padėtį. 
Jis tyrė miestines ir priva
tinių labdarybių užlaiko
mas prieglaudas.

Išdavoje to tyrimo pas
kelbtas raportas visiškai 
patvirtino tai, ką jau seniai 
įrodinėja medikališka pro
fesija ir vaikų priežiūros 
ekspertai. Jo raportas tei
gia, kad normalūs, sveiki 
vaikai nedelsiant turėtu 
būti iš prieglaudų išsiųsti į 
šeimas auklėjimui.

Prieglaudos, sako jo ra
portas, turėtų būti tiktai 
staigaus reikalo ir trumpo 
laikotarpio pereinamuoju 
punktu, o ne aųklėtuve.
Sveikieji tarp ligonių

Raporte atžymėti davi
niai rodo, kad miestinėse li-

Nuostabioji motina \
Jaunučiai, vos tik pramo

kę pirmąjį žodį tarti, jie 
jau yra ką nors girdėję iš 
vyresniųjų apie motiną — 
bile kieno motiną. Girdėję, 
kaip motina vaikus pri
glaudžia, glamonėja, valgių 
pagamina, iš mokyklos pa
reinančius pasitinka, mies
tan nusiveda, žaisliukų ir 
gražių apredų nuperka, 
gimtadienius surengia.

Skaudama širdimi jie pa- goninėse vienu laiku būna 
fiiKnl/d 1 r 11 a /A 4- 1 o 1 1 TA m 1 /A w •• •

prisiegą ? Ar tam, kuris ži
nodamas, kad žmogus ir vėl 
griešys, o prisaikdina jį dau
giau jiogri.ešyti,- ar tam, ku
ris tą šventvagišką prisiegą 
priima ?

Prabaštėlis, tai išgirdęs, pa
šoko nuo krėslo, abiem ran
kom. šmukštelėjo skrybėlę sau 
ant galvos ir, dešinės rankos 

j smilium grasindamas gaspadi- 
nei, kairės pirštu baksnoda- 

^mag. Dėdei Vincui į petį, pa- 
d^'Agraudeno: “Jeigu tu šito be-< 

Į dievio šmoto tuč-tuojau nefš- 
i ginsi iš burdo, tai ir pati iš
rišimo negausi!”

Tai pasakęs, išsmuko pro 
duris, o zakristijonas, šyptelė
jęs nei katė ant uodegos už
minta, išbinzino paskui. Jūsų 
Dėdė Vincas atsidūsėjo iš gi
lumos širdies, rankove per- i 
braukė sau per akis ir liūd- 

; nu balseliu sumikeno : “Tai 
ką, misiuk... Atsirokuokiva, 
kiek kuris kuriam skolingi, ir 
aš. . . išmaklinsiu kur kojos 
neša, akys veda, o nosis ke
lią rodo.” I

—Išeini... O ką aš pradė
siu viena ] 
akyse pasirodė ašaros, bet 
tuoj susitvarkė: j 
nusišnypMė . nosiukę ir dade- 
jo: — Nei jau eik, nei ką. . . 
Eidama išpažinties pasisaky
šiu, kad tave net su šluota iš- j 
giniau, ir gfauših išrišimą.

Dėdė Vincas

silieka, kuomet laiminguo
sius pasirinktus auklėti iš
siveda stebuklingoji “ma
ma.”

Tiesa, išsivestieji ne visi 
, džiaugiasi. Kartais juos pa- 
■ ima tokie, kurie ima vaikus 
auklėti kokiais nors išnau
dojimo sumetimais. Tuo pat 
metu šimtai trokštančiu 
auklėti, mylėti vaiką jo ne
gauna dėl įvairių diskrimi
nacijų ar dėl stokos pini
gų .

Yra buvę nuotykių, kad 
paimtieji auklėti vaikai pa
bėgo nuo auklėtojų. Aša
rodami jie maldavo prieg
laudos vedėjų, kad juos ne
beatiduotų. Vienok tai yra 
tik išimtys. Dauguma vai
kų džiaugiasi išėję iš prieg-

IS UETUVOS
SPEKTAKLIAI RAJONU 

DARBO ŽMONĖMS *
KLAIPĖDA. Klaipėdos dra

mos teatras nuolat rengia išvy
kas į Įvairias respublikos vie
tas. 1955 m. teatro 

i aplankė visą eilę res 
j rajonų, kur parodė naujuosius 

pasilikus? — Jos | savo pastatymus, šiomis die- 
' (nomis teatro kolektyvas su 

Į priekaištėlį Moljero komedija “Tartmfas’ 
aplankė Rietavą ir Kretingą

Ju nuveikti darbai tik atminčiai pavirto! 
Daug jie būt padėję, jeigu nė mirtis beširdė.

Rankas sudėjus, nereik dejuoti,
Iš šalto kapo nieks nėra prikeliami.
Argi ne geriau vienas kitam ranką paduoti ?
O mirusių darbai amžinai pasiliks su mumk 

Mūs priešai visuomet mums mirtį lemia, . 
Bet jie to nežino, kad ir jie žūna. 
Nesupranta, kad nauji laikai gema, — 
Per amžius buvo ir dabar taip būna.

Laikraštį skaitai, gauni dvasinį peną;
Pasaulio žinios kasdien pas tave plaukia, 
Net laimužė, tatai žino ir j duris klebena 
Ir sužinai, kad už jūrų tave draugai šaukia.

Nelaukie, kad tau dievas duos;
Net tamsūnai, laikui bėgant, tai patirs. 
Dovanas reikia siųsti, kai šėrininkai suvažiuos. 
Jie nuties gaires ir Laisvė nemirs!

. /------ ____________ ___ _  Jąimutis*.

aktoriai j ,» 
spublikos

miestinės prieglaudos tebe
turėjo dar nė nepasiūlytus 
agentūroms. Daug kitų 
tokių buvo privatinėse prie
glaudose. Imant bendrai vi
sas prieglaudas, praėjusį 
gruodį jose buvo apie 2,000 
mažamečių.

Ne visus juos galėtų ati
duoti įsūnijimui. Kai kurie 
tie kūdikiai prieglaudon y- 
ra paduoti tik laikinai. Vie
nų tėvai neturi buto, kitų 
serga, trečiųjų yra laikinai 
išsiskyrę, dar kita netekė
jusi motina laukia galimy
bės sunormalizuoti savo 
gyvenimą ir kūdikį atsi
imti.

Laikiniems benamiams r 
kūdikiams ieško ir laikinų
jų auklėtojų. Valdžia da- 
mokėtų laikinai paduotųjų 
išlaikymui. Tačiau tas at
pildas yra mažokas. . r
Pagalba yra galima

To paties Epsteino ra
portas pažymi, kad padėtį 
galima pataisyti. Kaip? | 
Svarbiausia, sakė jis, yra:

Tuojau paskirti apie po
rą milijonų dolerių pra
džiai pagerinimo darbo.

Dalį fondo panaudoti pa- 
samdymui daugiau ir tin
kamo personalo, taipgi per
sonalui išlavinti, kad bū
tų tinkamais ieškotojais 
kūdikiams auklėtojų.

Padidinti davinį toms 
šeimoms, kurios būtų tin
kamos kūdikius auklėti, bet 
dėl neištekliaus neišgali 
juos priimti. ,

Tuojau įsteigti 7 naujas: 
dienines vaikams prižiūrė- 
tuves, kur dauguma moti
nų turi eiti į darbą. Tas su
mažintų skaičių prieglau- 
dosna patenkančių vaikų. 
Viena tokia sritimi buvo 
minėtas vargingasis darbo 
žmonėmis apgyventas Har- 
lemas. . *
Miesto valdžios užduotis

Įsidėmėtina raporto ta 
vieta, kur Epsteinas pažy- 

; mėjo, kad pati miesto vy- 
; riausybė turėtų būti atsa-

t

50 iki 75-ių visiškai svei
kutėlių kūdikių palatose su 
sergančiais vien dėl to, kad 
privatinės ir miestinės a- 
gentūros nesurado jiems 
auklėti šeimų, namų.

Dėl ko nesurado?
Miestas nei privatinės a- 

gentūros neturi pakanka- į 
mai pinigu išlaikymui tam i. . v . .... m.,
lavintų, atitinkamų reika- i ^in?a uz _V1S^ Padėtį. i 
lui štabu. Išlaikomieji šta- i vyriausybe gali vaikams 
bai yra ‘permaži. Kai ku- ■ et?« ^T-°
rie štabų nariai yra ir ne.; darbą atlikt, tinkamai Pri
tinkami, persigėr? diskri-' vatinf agentūros, sake jis, 
minacijomis. Vieniems kū-inors turėtų ir geriausius 
dikiu auklėti neduoda dėl !10^ negali isspręsti tos
to, kad nepatinka kieno Ikrltlskos Problemos, 
nors religija ar neturėji-1 
mas religijos. Kitiems ne-1 
gali duoti dėl to, kad jie 
neturi pakankamo buto, o 
gavimui tinkamo buto nėra 1 
pinigų.

Yra buvę nu o tikiu, kur 
surūgęs reakcionierius in- 
vestigatorius paskaitė šei
mą netinkama auklėti kū
dikį dėl to, kad šeimos na
muose matė unijos laikraš-

Dėl tų ir eilės kitų prie-1 
žasčių kūdikiai skursta be 
auklėtojų, o norintieji juos 

”; auklėti nuobodauja be vai- 
. į kų. Gi išteklingosios bevai- 
.! kės šeimos perkasi sau kū- 

dikius arba važiuoja parsi- 
; vežti iš Europos mūsų mi- 
litariškojo personalo pri
gyventus tų šalių mergai- 
ęms ar šiaip varguomenės 

vaikus.

Šihjtai laukia mamytes 
aties valdinio Labdaros 
departmento raportas už 
1953 metus rodė, kad gale 
tų metų N. Y. miesto prie
glaudose buvo 1,053 vaikai, 
dar .nesuėję dvejų metų 
amžiaus.
Praėjusių metų gruodį, 

raporto paskelbimo laiku, 
i darbo rezultatus1 p a s k i rt a prieglaudose buvo 234 vai- 
i "Taikos” tabako fabrikui, J \ l<ai, kuriems auklėtojus tu- 
i miesto Garbės lentą taip pat | re j o gauti įvairios privati- 

;■ ji “Ko- nes agentūros. Jie buvo iš- 
Kaspino,” J. laukę po 6 ar daugiau mė
nesių. Kitus 142 kūdikius

Kauno pramonės įmonių 
kolektyvų laimėjimai

KAUNAS. — Naujais lai
mėjimais sutiko miesto pra
monės Įmonių kolektyvai vi
saliaudinę šventę — Didžiojo 
Spalio 38-ąsias metines, Pa
gaminta už dešimtis milijonų 
rublių viršplaninės produkci-

Today’s Pattern

i jos.
Miesto pramonė žymiai pa- 

! didino palyginti su tuo pačiu 
i pereitų metų laikotarpiu po- 
i pieniaus, plytų, šildymo kati- 
, lų bei odinės avalypčĮ; garny-

' Pereinamoji Raudonoji vė
liava pagal trečiojo ketvirčio

j Įrašyti pirmaujantieji “Ko- 
I ton,’’ “Drobės,”
Janonio vardo’ bei “Silvos” fa
brikų, duonos kombinato ir 
kitų įmonių kolektyvai.

• 9238 £42 
by
Pattern 9238: Misses’ Sizes 12. 

114. 16. 18, 20; 30. 32, 34, 36. 38, 40, 
42. Size 16 takes 4 yards 35-lnoh

Užsakymą su 35 centais i 
pažymėjimu formos minu 
rio ir dydžio siųskite.* Pa 
tern Dept, 110-12 AtlanI 
Avenue, Richmond Hill ?

2 pusi. Laisvė (Libei'ty). Trsčiad., Sausio (Jas.) 18, J951
I ► - f ■■
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GYVENIMAS SOVIETU SĄJUNGOJE
v

Rašo Mikas Detroitietis

(Tąsa)
Sokolničeskame Distrikte, 

mokyklos No. 1. Maskvoje, 
WXiur “Parade” redaktorius lan- 

Kėsi, 7-tos klasės mokiniai 
“studijuoja istoriją. Sovietų 
konstituciją, matematiką, fi
ziką, biologiją, chemiją, rusų 
gramatiką, muziką, gimnasti
ką.” Taipgi yra anglų kal- 
bos-rašybos pamokos; antros 
kalbos pamokos, kuri praside
da penktoje klasėje, yra 

Mrancūzų arba vokiečių. .
J Nuo trečios klases, sako 
Gorkin, yra duodamos pamo- 
Los apie marksizmo teoriją- 
mokslą. Istorijos pamokos 
aiškina 
revoliuciją.
koše, sako, 
nėra dievo, 
mokyklose, 

I p. Gorkin, 
’ da su studentų 

sais:
j ^Sąjunga, įsteigta pagal liau- 
’ ' dies norą/’ Studentai regu- 

liariškai ir masiniai renkasi į 
susirinkimų svetaines, kad pa- 

* siklausyti prakalbų apie 
Markso-Lenino mokslą.

Nors ir išsigandęs p. Gor
kin, kad Sovietų jaunuomenė 

/ mokinasi marksizmo-leniniz- 
' r mo, tačiau pastebi, kad “žiū

rint ir anfierikonų akimis ir 
palyginimais, mokslo įrengi
mai yra geri.” Sako: “kuo
met maskviečiai kenčia dėl 
didelio trūkumo gyvenviečių, 
tai mokyklos yra paskirtos 
budavojimo pirmenybėje, ir 

estas ir valstybė stropiai 
sn-udijuoja naujų mokyklų rei
kalą. Mokyklų laboratorijos 
žvilga su vėliausiais tehnikos 
įrengimais. Amerikos moky
tojai pasakytų, kad ‘teacher
pupil ratio is good’. Sokol- 
ničeskoje mokykloje No. 1 

» yra 617 mokinių, 47 mokyto- 
K jai ir viršininkas (principai).

Rostove ant Dono jaunų pio
nierių palociuje, pirmiau bu
vęs keturių aukštų banko pa
statas,

i riai, ir jame telpa 2,500 pio- 
nierių narių nuo 9-nių iki 14-« 
kos metų amžiaus ir 70 mo- 

■ kytojų; tam tikslui skiriamas 
B biudžetas — milijonas rublių.

Kultūriniuose parkuose ir 
šiaip gražiose medeliais apau
gusiose vietose, sako Gorkin, 
dažnai užeisi jaunų pionierių 
piknikus, kepant bulves ir 

ešruk.es; jie turi įvairius žais
lus ir liaudies šokius. “Daug 
vaikų praleidžia vieną jų 2- 
jy vakacijos mėnesių vasari
nėse kempėse, kurias užlai- 

f ko ir finansuoja valstybė.
Apart pasilinksminimų 

įvairių
Y giausia 

šventę 
Gorkin 
dentės, 
laisvas 
dama savo lekcijas? 
tė atsakė :

Istorijos 
klasių kovą ir apie

Biologijos paino- 
aiškinama, kad 
Kiekvieną dieną 

kur tik apsilankė 
pamokos praside- 

garsiais baD 
Lai gyvuoja Sovietų

yra 36-ši kamba-

kaip 
giliai 

Ne-

dentais, ir to užtenka.
Gorkin dar 

studentai prisilaiko etikos ir 
pagerbia

pažymi, kaip

atsilankiusius sve
čius (visitors); sako: “Kai 
tik svečias įeina klasės kam
barin, visi studentai atkreipia 
aty'dą, greit sustoja ir stovi 
ramiai, iki visi vienbalsiai pa
sveikina svečią su žodžiu — 
“zdravstvuite.”

Jaunimas ir ateitis

dly, the keystone of prepar
ation for the ‘classless socie
ty’ is competition.’’ Dar jis 
priduria, kad visur, visame 
kame atmosfera ir įsitikini
mas yra, jog Sovietų Sąjun
ga ir komunizmas paims vir
šų ir užviešpataus visame pa
saulyje. Su tokiais įsitikini- 
amis ir pasiryžimais Sovietų 
jaunuomenė ir visa liaudis žy
giuoja pirmyn.

(Bus daugiau)
Kas vilioja-sakstina jaunuo

menę prie mokslo arba būti 
sportininkais? Juos vilioja ne 
tūkstančiai dolerių, kaip kitų 
šalių sportininkus ir mokslei
vius, bet garbė, pirmenybė, 
kompeticija - lenktyniavimas, 
su kitomis šalimis. Tą pripa
žįsta ir P- Gorkin statyda-, tre. 
mas klausimą: “Kas juos pa- tyti 
veikia, kad jie rūpinasi moks- j kiu 
lu ir sportu? Ir atsako: “Od-> mas

TĄ
TAKSIKŲ LAUKTI

Atsiliepdami į unijos pašau
kimą, taksikų vairuotojai su
stabdys darbą sausio 18-ą vi
same New Yorko miesto ccn- 

Eis į susirinkimus svars- 
streiko klausimą. Tai sy-» 
bus neoficialus išbandy- 
nuotaikų ir vieningumo.

DIENĄ NEVERTA

Bostonui ir apylinkei
Tiems, kurie traukiasi 
iš mūsų veikimo

šis dešimtmetis uždavė 
.skaudžiausią smūgį Amerikos 
lietuvių pažangiajai išeivijai. 
Mirtis skina mus sėklinius do
bilus be jokio pasigailėjimo, ir 
mes nieko dėl to negalime paj 
daryti, o tik 
b u biografiją, 
Kas kita su 
akcionieriais: 
pildė dipukai 
tai nušlijo jų
met mes turėjome, 
kant, ant tvoros sėdinčių, bet 
užėjus reakcijai jie nuo tvo
ros nusirito į fašistinę balą, o 
jų vietą užima kadaise buvę 
neblogi žmonės. Apgailėtina, 
kad taip yra, bet faktą negi 
nuneigsi.

parašyti jų d ar
tai ir viskas, 

lietuviškais rė
jų mirimus at- 
ir buvę socialis- 
lagerin. Visuo- 

taip sa-

nio prie šių dienų automobi
lio, — koks didelis bus skir
tumas. žemė bilijonų metų 
senumo, o jos plotai dar neiš
matuoti ir nežinomi. Šiuos žo
džius skaitant, mūsų ekspe- 
d i ei j a t e b em a tu o j a pietinį
ašigaiį. Geologijos mokslas 
sako, jog tik vienas nuošimtis 
žemėje turtų yra žinomas. 
Astronomija sako, kad bilijo
nai žvaigždžių nėra suskai
tyta ir jos neturi dar vardų. 
Nepamirškime, kad ta laisvė, 
kokia 
mūsų

Net paskutinės pas mus at
sibuvusios konferencijos, ku
riose mūsų politinės “viršū
nės” priėjo prie išvados, jog 
šiemet Vokietijos Berlynas iš
šauks pasaulinį karą, ir kad 1 
Massachusetts valstiją dabar1 
valdo klerikalai, tai negalima 
nieko veikti; kitais žodžiais, 
turime lipti ant tvoros ir lauk
ti gerų laikų.

Manau, jog mes darome di
delę klaidą, kad nesurengia- 
me bent vienų prakalbų į me-1 
tus. Būdavo ant kiekvieno 
pasaulinio politinio pasikei
timo mes surengdavom pra
kalbas ir autoritetingas drau
gas - kalbėtojas nustatydavo 
gaires ir dvasiniai sudrūtin- 
davo eilinius draugus. Dabar 
mes to pasigendame. Vietoje 
politiniai cementuotis, tai 
kiekviena kolonija ir kiekvie
nas draugas daro savotiškas 
išvadas. Mūsų organizacijų 
susirinkimai nevyksta punk
tualiai, o jeigu ir įvyksta, tai 
jie būna silpni. Parengimai 
maži. O pabandyk papraJ 
syti spaudai aukų, tai gausi 
išbarti (čia nekalbu apie vi
sus).

Bet ar žinote, kad masėse 
turime didelę įtekmę? Ir jei
gu visi veikėjai ir pritarėjai 
grįžtume prie aktualaus vei
kimo, tai pranyktų pas mus; 
apsnūdimas ir dar pusėtiną 
smūgį užduotume fašizmui. 
Plačiai apklausinėjus draugus 
ir drauges, kurie dalinai ne-

ir 
žaislų, jaunuoliai dau- 
yra įsigilinę ir pasi- 

žinojimui — mokslui, 
užklausė Vienos stu- 
kodėl ji praleidžia 

valandas bestudijuo- 
Studen-

Todėl, kad Le
ninas sakė: studijuok, studi
juok ir dar sykį studijuok— 
mokykis.” Tas parodo, 
Lenino mokymas yra 
pa veikęs Sovietų liaudį, 
veltui p. Gorkin sako,
“mirusieji tebevadovauja”; ir 
parodo, kad Sovietų jaunuo
liai nesibaladoją gatvėse ir 
nedaro žalingų “fonių,” ar 
net. vagysčių ir užpuolimų, bet 

’ stuidijuoja-imokinasi arba lai
ką praleidžia susirinkimuose
)■ gražiuose p a s i 1 i nksmini- dalyvauja arba visiškai neda

žnuose, sporto pamokose.
Gorkin užklausė dar vienos kokia bendra 

16-kos metų merginos, kad ji “ 
paaiškintų savo viltį ir pagei
davimą dėl ateities. Ji atsa
kė: “Aš turiu viltį būti pri- 

. imta važiuot Sibiran ir ten pa- 
’ gelbėt būdavot naują šalį, 

naują gyvenimą.”
O o k y k 1 o s viršininkas 

(prir/cipal) Nicholai Ignashi 

 

YernUchken paaiškino Gorki- 

 

uui, Jkad jo mokykloje n.ėra 

 

disciplinos problemų ir 
bausmių studentams. Jis sa
kė: “Pas mus nėra nesusipra
timų, o jei kada pasitaiko, tai 
X|Jes tik pasikalbame su stu-

lyvauja mūsų veikime, tai ve 
; jų nuomonė: 

Dauguma mano, jog politinis 
veikimas priklauso jaunuome
nei; jeigu neiškovojau laisvės 
jaunas būdamas, tai kam ji 
man dabar reikalinga?

Kažin ką mes dabar turėtu
me, jeigu visas pasaulis taip 
protautų ? Pagalvokime, kiek 
tūkstančių metų prabėgo, iki 
žmogus išmoko išpurenti že
mę, pasėti rugius -> kviečius, 

nėra juos nupjauti, sumalti į mil
tus, iškepti duoną, suraikyti, į 
popierių suvynioti ir pateikti 
tau ant stalo. Paimkime pir
mutinį automobilį ir pridėki-

•3 pusi. Laisvė (Liberty). Sausio (Jan.) 18, 1956

ir 
atsi- 

ge-

karo

dabar yra Rusijoj 
tėvynėj, brangiai 
šimtai tūkstančių 

riaušių draugų supuvo 1 
jimuoseJ; milijonai žuvo
lauke ir gal dar milijonai jų 
žus. Ar tai ne garbė ir ne 
privalumas prisidėti prie to
kios prakilnios idėjos su dar- 

; bu ar su auka? Palyginkim 
savo dešimtines ir penkines, 
kurias paaukojamo spaudai, 
su auka Eugene Depso ir 
Tamo Mooney, kurie skais
čiausias savo gyvenimo die

nias paaukojo kalėjime. Rei-Į 
kia atminti, kad laisvė ateina 
tik per kovą, o jos istorija pa
rašyta nekaltų žmonių krau
ju!

į ką būtų panašu, jei moks
lininkas dėl senatvės ar kitų 
kliūčių trauktųsi

o ko v finas 
lauko del 
siaučia ?
daiktą ir mirkime gar

kovos 
akcija 
mes i 
bingai!

nuo savo 
trauktųsi iš 
to, kad re- 
Cementuoki-

1

BROCKTON, MASS.

Juozas Kaminskas
Mirė Sausio 8 d., 1956

1

Gailime draugiško žmogaus. Amžina jam 
atmintis. Reiškiame gilią užuojautą velionio 
žmonai Teresei ir kitiems jo artimiems.. .i

> *
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F. ir K. čereškai M. Potsiene
< d P. ir O. Klimai J. Skirmontiene

7 ; J. ir A. Kukaičiai J. Rožėnas
P. Sinkevičienė j B. Gutkauskiene
M. Gutauskiene M. žaliukienė
B. Navickiene J. Vaitiekūnas

‘ S. Raštikiene B. Matus
F. ir M. Markevičiai W. Kelley

G. Shimaitis J. Kiaunis
E. Kaulakienė R. Wallant
M. Walentukeviciene A. Orentas
A. Chestnut K. Vasarienė
K. Ustupas E. Stepanauskiene
J. Stigienė V. Stočkus

1H
; I J. Grigas P. „Geveniauskas
I K. Kalvelienė F. Norvaish
■I M. Benevičienė

■

5

K. Butkienė

tik $5.95. Deja, statistiniai 
daviniai nepasako, kiek kiek
vienam mieste darbininkas už
dirba ir koks skirtumas mais
to produktų kainų.

Mirė
d. mirė Jonas Ja- 
sulaukęs 66 metų

Sausio 8 
kubauskas, 
amžiaus.

Cleveland, Ohio
Dubeltava atžymėjimo sueiga

Davido Katzo, vieno iš vie
nuolikos Ohio teisiamųjų ko
munistų, išteisinimas sukėlė 
daug entuziazmo tarpe pa
žangiųjų žmonių. O kadangi 
David Katz iki jo suarešta
vimo buvo Amerikos pažan-1 
giojo dienraščio Daily Worke- I 
rio atstovu Ohio valstijoje, 
Laisvos Spaudos Komitetas 
rengia didelę dubeltavą atžy- 
mėjimo sueigą: Daily Worke
rio 32 metų sukaktį ir Katzo ; 
laimėjimą.

To svarbaus atžymėjimo su
eiga įvyks sekantį sekmadie
nį, sausio Qan.) 22 d., Ukrai
nian Labor Temple, 1051 Au
burn Ave. Pradžia 7-ą vai.

vakaro. Kalbėtojais bus DaD 
ly Workerio redaktorius Geo. 
Morris ir David Katz. Bus 
skanių valgių ir pasismagini
mo. Įžanga nemokama. To
dėl kiekvienam pažangiečiui 
privalu dalyvauti šioje svar
bioje sueigoje. Juo daugiau 
publikos, tuo daugiau para
mos ir energijos apsigynimui.

Iš rytinės miesto dalies nu
važiuoti patogiausia yra: W. 
14 busu No. 84 važiuoti iki 
Auburn, Iš čia paeiti bloką 
į rytus ir ten rasite Ukrainų 
svetainę.
Vienas iš kaltinamųjų 
pavojingai apsirgo

Elvadore C. Greenfield ga
vo pavojingą plaučių uždegi
mą ir dėl to nepajėgia ateiti 
į teismą. Teismas pasiuntė 
savo daktarą ir patyrė, kad 
tai tiesa; padarė teismo per
trauką iki Greenfield pa

sveiks. Teisėjas McNamee 
yra pasižadėjęs peržvelgti ir 
Greenfieldo įkaltinimo rekor
dus ir jeigu, jais pasiremiant, 
bus galima išteisinti, išteisins,

ReP.

So. Boston, Mass

(. Metinis Banketas
Rengia ALDLD 2-ra Kuopa

sio banketo tikslas yra pasveikinti Laisves 
Bendroves dalininkų suvažiavimą ir finansiniai 
paremti dienraštį Laisvę.

Įvyks
Sekmad ai

Vieta 318 Broadway Pradžia 4-tą Vai. Popiet

' Apart gerų valgių, bus graži dainų programa

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

Sausio 22, sekmadienį, Sb. 
Bostone yra rengiamas pui
kus banketas, kad pasveikin
ti dienraščio Laisvės dalinin
kų suvažiavimą. Banketas 
prasidės ketvirtą valandą po
piet, 318 W. Broadway, ži
nau, jog Bostono apylinkėje 
yra daug Laisvės skaitytojų 
ir daugelis jų niekad nelanko 
mūsų parengimų, tai būtų ge
rai, kad šį sykį jūs pas mus 
atsilankytumėte, praleistumė- 
te smagiai laiką ir paremtu^ 
te savo laikraštį, kuris kas
dien jus lanko.

Jaunutis

i vą užmokestį už darbą sek-* 
Įmadienį; 8 apmokamus šven
tadienius; apmokamas vasarą 
atostogas; ir kompanijos 
mokamą $5,000 gyvybės 
d raudą.
Jau rodosi unijų 
organizavimo rezultatai

Kaip jau buvo pranešta 
anksčiau, moteriškų drabužių 
siuvimo industrijoje, vadovy
bėje International Ladies Gar
ment Workers Union, pradė
ta organizacinis darbas orga
nizavimui neorganizuotų į uni
ją. Nors darbas pradėtas vė
lai, bet štai su pradžia šių 
metų, jau dvylika ,šapų pasi
rašė darbo sutartį su unija. 
Jose dirba 175 darbininkai. Iš 
į ų, 8 šapos siuva moteriškus

ap
lipu

paltus ir kostiumus ir *1—suk
neles.
Montrealiečiai praleidžia 
daugiausia pinigų maistui

Dominijos Statistikos Biu
ras, vedęs tyrimą per visus 
1953 metus didžiuosiuose Ka
nados miestuose — Montreal, 
Toronto, Winnipeg, Vancou
ver ir Halifax — š. m. sausio 
10 d. paskelbė rezultatus, ku
rie parodo, kad Montreal© 
miesto gyventojai praleidžia 
daugiau pinigų maistui už 
kitų miestų gyventojus. Sta
tistiniai daviniai sako: Mont
real ant kiekvieno asmens 
išeina po $7.73 maistui į sa
vaitę. Tuo tarpu Vancouver— 
$6.80; Toronto—$6.64; Win
nipeg — $6.03; o Halifax —

Elizabeth, N. J

dicti ic Jr irL 1 Uo

Iš NEW YORKO ATVYKS ANTANAS BIMBA 
Lauksime svečių iš visų apylinkes 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

ĮSEi

Philadelphia, Pa

KONCERTAS
Lietuviška Muzikališka Scena

b

Rengia LDS 5^ta kuopa
Suvaidins

Aido Choras iš New Yorko
Vadovaujamas Mildred Stensler

i

Montreal, Canada
Labatt darbininkams 
pakeltos algos

International Union of Unit
ed Brewery Workers (CCL- 
CIO) pranešė, kad alaus ga- 
myk los. John Labatt Brewery, 
apie 100 darbininkų, kad su
lyginti algąs su visos alaus 
gamybos industrijos darbinin
kų, laimėjo pakėlimą algų 
veik 60%. Visi vidaus dar
bininkai, įskaitant ir nelavin
tuosius, gaus ne mažiau kaip 
$1.61 i valanda ir dirbs 40 
valandų savaitę. O lavintieji 
kai kurie gaus net iki $2.07 į 
valandą.

Prie to, gaus mokėti laiką 
ir pusę, už viršlaikį, po regu
liarių 8 valandų/ dienos dap- 
bo; laiką ir pusę už ekstra 
darbą šeštadieniais'; dubelta-

Atžymėjimui 40 metų -sukakties Lietuvių 
Literatūros Draugijos gyvavimo

Įvyks Sekmadienio Popietį

Sausio 22 January
Pradžia 1-ą valandą dieną. Įžangos nebus

Salėje 408 Court Street
Gerbiama Visuomene: Kviečiame visus at

silankyti ant pietų, nes visi būsite patenkinti 
gerais pietumis ir gražia sueiga. Pietus ga
mins šioje apylinkėje gerai žinoma gaspadine 
Mrs. A. Kirslienė, Jos gamintais pietumis visi 

. džiaugsitės, tai būtinai atsilankykite.
Būtume labai dėkingi, jei iš anksto praneš

tumėte, kurie dalyvausite. Tada gaspadinės ži
notų, ant -kiek žmonių gaminti pietus. Užsisa
kymus paduokite sekamu telefonu:^EL. 5-87,96. 
Prašome pranešti pesivėiinant; norėtume žinoti 
ne vėliau kaip iki sausio’ iC-os. j

Rengėjai
j irįw«nrw«*riiimiir ir1ifr t»r, įu t

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 ir Flute Solo
Nancy ii* Tessie Behmer  jutęs

Pradžia 7:30 Vai. Vakare įžanga $1.00

RENGĖJAI
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Sveikina iš Floridos
Sveikiname visą Laisves 

štabą. Linkime geros sveika
tos. Manome, kad mos pa
simatysimo Laisvės suvažiavi
me. Good bye.

Olga ir Frank

Aidsietynas garbingai 
atstovavo lietuvius 
televizijos programoje 

sekmadieni Now 
>y linkės lietuviai

retą malonią progą

Praeitą 
Yorko ir 
turėjo 
išgirsti lietuvišką žodi ir dai
ną per televizijos programą, 
matyti gražią grupę lietuvių 
dainininkų, iškaitant tauti
niais drabužiais apsivilkusias 
lietuvaites, televizijos ekra
ne.

Tai buvo praeitą sekmadiej 
nį, sausio 15, kuomet televi
zijos stotis VVABD beveik 
nėr visą dieną perdavė pro
gramą, skirtą artrito - sąnarių 

ligonių pagalbai, 
rengė

joje savo ta-
fondaci.ja

ii’ kitų. Bu-
ir kalbinės

reumatizmo 
Programą 
prieš tą ligą ir 
lentus paaukojo daugybė dai
nininku artistu * 9 *

vo atstovautos
grupės — italai, kinai, vokie
čiai, lenkai, žydai ir kt. Lie
tuviai buvo garbingai atsto
vauti šaunaus Aidsietyno seks
teto.

Lietuvišku žodžiu į publiką 
prabilo Amerikoje gimusi lie
tuvaitė Stelmokaitė - Eicke. 
Taisyklinga lietuvių kalba ji 
sklandžiai ir gražiai išaiškino 
Artrito ir reumatizmo funda
cijos tikslus ir ragino lietuvius 
tai fondaci.jai aukoti.

Aidsietynas. susidedantis iš 
Stelmokaitės, S. Kazokytės, J. 
Grybo, T. Kaškjaučiaus, A. 
Iešmantus ir po M i 1 d re d 
Stensler vadovybe, dainavo 3 
puikius numerius. Kazokytė 
labai vykusiai dainavo solo.

Lietuviai klausytojai - ste
bėtojai tik gėrėtis ir didžiuoJ’ 
tis galėjo savo Aidsietynu. R. '

East New Yorke prie Gkn- 
more ir Pitkin Ave. auto su
žeidė 5 metu vaiką.

' TEATRUOSE
Nutrauks O’Casey dramą
Pažangus airių dramaturgo 

veikalas “Red Roses for Me,” 
kuris vaidinamas Booth tea
tre Brodvėje, bus nutrauktas 
šio mėnesio 21 dieną. Ne tai, 

‘kad veikalas neturi pasiseki
mo — kaip tik atvirkščiai. 
Kritikai visi tą veikalą gyrė, 
nors jiems nepatiko darbinin
kiškos tos I dramos mintys 
(veikalas sukasi aplink trans
porto d a r b i n i n k ų streiką 
Dubline). Biletai išparduoti ir 
tūkstančiai žmonių dar norė
tų veikalą pamatyti.

Booth teatras skelbia, ka i 
turės nutraukti ” “Red Ruses 
for Me’’ vaidinimą, nes te
atras iš seniau užsakytas ki
tam veikalui.

Atėjo gera žinia: beveik 
tikra, kad veikalo “Red Roses 
for Me” vaidinimas bus pra
tęstas, nors 'bus- perkeltas į 
kitą teatrą.

Tas teatras bus Broadway 
Theatre, kur iki šiol vaidino 
trupė klasinių japonų šokėjų, 
taip vadinami Kabuki.

“Red Roses for Me 
didelio pasisekimo.

turi

Pantomine Art teatras 
(122 Second Ave.) penkta
dienį, šeštadienį ir sekmadie
nį perstatys trumpą dramą 
“Mississippi,” veikalą, kuris 
vaizduoja negro vaikino Em
mett Till’o nulinčiavimą. Vei
kalo autorius yra Richard Da
vidson, kuris taipgi režisuoja.

apie kurį 
(įskaitant

“Marty,” filmas, 
dauguma kritikų 
pažangiečių) sutinka, kad jis 
geriausias praeitų metų gamy
bos, jau paliko Raštingąjį Sut-J 
ton teatrą ir dabar rodomas 
apylinkėse.. Brooklyne tą fil
mą galima matyti Alpine, 
Coney Island, Gates, Cameo, 
Kings, Oriental, Pitkin ir 
premier teatruose.

NewWto^^g^ferZlnfoi
Iš LDS 46 kp. veikimo Įspūdingai paminėjo LLD

Sausio I I < 
iriame Centre 
susirinkimas, 
kuopos narių 
valdybos raportų pasirodė, 
kad 1953 metai buvo neblogi. 
Nariai kuopos susirinkimus 
lankė gerai. Visi nariai pa- 
simokėję duokles laiku. Dėl 
susidariusių aplmkybių vienas 
narys pasitraukė, bet gauta I 
naujas narys, tai kuopos na
rių skaičius nesumažėjo. Ap
švietus ir kultūros reikalams 
paaukota $30. Pasižadėta dė
ti daugiau pastangų gavimui 
naujų narių Į kuopą.

\V. Skuodis ;r Onutė, deleJ 
gatai i LDS 3-ios apskrities 
konferenciją, davė raportą, 
pabrėždami konferencijos ta
rimus ir pasibrėžtus darbus 
ateičiai. Nors LDS seimas dar 
toli, bet kuopiečiai jau dabar 
susirūpinę delegato pasiunti
mu. Nors kuopos ižde pini
gų neperdaugiausia, bet kuo
pa delegatą v ištik pasiųs.

Atlikta nominacijos i LDS 
Centro Valdybą. Daugiausia 
balsų gavo dabar esantieji C. 
Valdyboje.

Užbaigus 
ta' vaišės, 
nešus sūrio, 
arbatėlės.

Įvyko kuopos 
Apie trečdalis 
dalyvavo. Iš 

raportų

susirink imą turė
ti) n utė turėjo at- 
o vvrai užsakė

Petrą Pross Prasauską 
palaidojus

Palaidotas iš Tor- 
šermeninės 13 d.

“Laisvėj” prane- 
apie velionio mirti til

tai

išgyvenęs, ro-

sūnūs, duktė,

Dar vienas kapas supiltas 
Aly\ų Kalnelio kapinėse.

Petras Pross-Prasauskas mi
rė sausio 11 d., St. Peters li
goninėje, 
re Grossa

Kadangi
Šimas
po penktadienio laidoj, 
yra tą pačią dieną, kada 

j dotuvės Įvyko, tai daugeliui 
j nebuvo žinoma api.e< velionio 
’mirti. Tokiu būdu tik šeima 
.ir mažas būrelis artimųjų ga
lėjo laidotuvėse dalyvauti.

Petras mirė 
dos, 73 metus, 
ko žmona, du.
keletas anūkų ir daugiau ar
timųjų. Buvo gero būdo žmo
gus, sugyveno su visokių pa
žiūrų žmonėmis gražiai. Jo 
gyvenimas nebuvo nuklotas 
rožėmis. Visą savo gyveni
mą turėjo grumtis su gyveni
mo sunkumais.

Petras per daugeli metų 
buvo LLD ir LDS nariu ir 
dienraščio “Laisvės” skaityto
ju. Tik keletą savaičių prieš 
mirti, kai sveikata buvo la
bai prastoj padėtyj (turėjo 
širdies ligą) jisai dar atsinau
jino prenumeratą. Velionis 
veikime veik nedalyvavo, bet 
organizacijų parengimus daž
nai lankydavo ir pagal išga
lę šute i k d a v o .darbininkiš
kiems reikalams finansines 
paramos.

Lai būna 
mintis, o jo 
dukteriai gili užuojauta.

Koresp.

reikalams

Petrui amžina at- 
žmonai, sūnums ir

Joseph Colosa, buvęs laiva- 
krovys, 73 metu, nusišovė sa-' 
vo bute Brooklyne.

i

Padėka
40 metų gyvavimo sukaktį.

Didžiojo New Yorko ir apy
linkės lietuviai praeitu sekma
dieni iškilmingai paminėjo 
savo brangios kultūrinės or
ganizacijos, Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos, 
4 0 metu sukakti.

Į jubiliejinį koncertą, kuris 
įvyko Lietuvių kultūriniame 
centre, susirinko šimtai ir šim
tai lietuvių, tarp jų ir n,e vie
nas senas veteranas, kuris ar
ba kuri stove.)o prie LLD gi
mimo lopšelio 40 metų atgal.

Koncertui - vakarui pirmi
ninkavo K. Potrikienė, ilga
metė kultūrinio ir moterų ju
dėjimo veikėja. Ji perstatė 
Įvadinę kalbą pasakyti Kris
tiną Stanislovaitienę, LLD 
pirmininkę, kuri plačiai žino
ma lietuviuose kaip kultūrier 
te, veikėja ir dailininkė.

K. Stanislovaitienę nuošir
džioje kalboje nušvietė Lite
ratūros draugijos nueitą kelią, 
jos užsitarnavimus Amerikos 
demokratijai ir liaudies rei
kalams. Ji nurodė, kad kiek 
priešai jos nepultų, LLD lieka 
liaudiškose pozicijose, tai yra, 
ištikima Amerikęs darbo žmo
nių reikalams.

Kalbėtoja plačiau sustojo 
prie Amerikos demo'kratinių 
tradicijų, ypatingai prie Tei
sių Biliaus, ir punktas po 
punkto nurodė, kaip reakci
ninkai tų tradicijų** nepaiso, 
kaip Teisių Bilių 
kiekvieno žingsnio, 
kad šalia buvimo 
kultūros, tvirtove,
pačiu laikui yra, grandis Ame
rikos demokratinių jėgų gran
dinėje, kuri pastoja kelią re
akcijos sauvaliavimui.

laužo ant
Ji sakė, 

lietuviškos 
LLD tuo

Einant prie vakaro pabai
gos, svarbią kalbą pasakė 
Antanas Bimba, vienas LLD 
pirmųjų steigėjų ir dabarti
nis Centro komiteto narys bei 
žurnalo “šviesos” redakto
rius.

Bimba visų pirma nu
kąri jubiliejiniame kon- 
- minėjime būtų buvjis 

malonu turėti LLD įsteigėją ir 
ankstyvą globotoją, Leoną 
Prūsei ką, kuriam nesveikata 
ir kitos sąlygos neleido ’atvyk
ti. Jis visų susirinkusiųjų var
du sveikino Prūseiką ta pro
ga ir linkėjo jam ištvermės ir 
sveikatos. Susirinkusi publi- 

palyriėjo

rode,

kad per 
knygas, 
koncer-

ka tuos žodžius 
smarkiais plojimais.

A. Bimba nurodė, 
JO metų leisdama 
rengdama paskaitas,
tus, vakarus, banketus ir ki
tokius pobūvius, šviesdama 
savo narius ir prietelius, LLD 
atliko tokį milžinišką darbą, 
kuri net sunku apibūdinti.

Jis sakė, kad LLD vienu 
metu turėjo apie 200 kuopų 
šioje šalyje, Kanadoje, Pietų 
Amerikoje ir net Prancūzijo
je. Dabar, kuomet mirtis ski
na senosios kartos lietuvius, 
LLD kuopų skaičius mažesnis 
(apie 150), bet nežiūrint to 
ir reakcijos puolimo, LLD dar

Brooklyn© moterims
Moterų Klubo susirinkimas 

įvyks sausio 19-os vakarą, 8

— ■ ■ - ■■ ■■  ........................... . i i",

HELP WANTED—FEMALE

širdingai ačiū visiems ma
no draugams, kurio mane at
lankė laiškais, atvirutėmis ir 
asmeniškai.

Aš dabar 
Maniau, kad 
j e saulėtoje
padariau didelę klaidą. Ra
dau labai šaltą — negalėjau 
šildytis, tik drebėti nuo šal-l 
čio. Tai 
sveikatai, 
ne

plsu Floridoje, 
pasikaitinsiu to- 
Floridoje. Tai

talpose. Visos 
mos dalyvauti, 
svarbių reikalų.

narės ’ prašo- 
Turime daug

Valdyba

Keturios naujos kolegijos, 
Long Island universiteto sky
riai, bus pastatytos Long Is
lande. Pats universitetas Ran
dasi Brooklyne.

kurią 
jo du 
ir vy
ste n s-

už ilgo

man labai kenkia 
Manau, kad mes 
pasimatysime.

E. Reinhardt

TONY’S
-i

Virėja—namų darbininkė. 5 šei
moje. Nuosavas namas ir vonia. Pui
pos L. I. namai. Gera alga, 
lingi paliudijimai. Popiečiais 
įlinkite; Edgewood 3-2517.

Reika-
skam-

(6-121- •

Moteriškė. Guolis vietoje, gyveni
mas Long Island. Prižiūrėti du vai
kus, lengvas namų darbas. Visi įtai
symai. $100 į mėnesį. Skambinkite 
tarpe 2 ir 3 vai. SU. 5-9525. 1929 
Wantagh Ave., Wantagh, L. I.

(9-12)

pasirengusi leisti naujas kny
gas, gyvuoti ilgai, dar žiūri 
su viltimi į ateitį.

Meniškoji programa
Tarp Stanislovaitienės įvado 

ir A. Bimbos baigiamojo žo
džio tęsėsi ilgoka ir įdomi 
koncertinė programa, 
atliko Aido choras ir 
skyriai (moterų choras 
rų choras) po Mildred
ler vadovybe, Ukrainiečių 
liaudies. šokėjų7’ trupė, smuiki
ninke Dora , ūVanian ir Aid
sietyno sekstetas (paaugęs 
nuo kvarteto paskutiniu lai
ku), “šviežias” nuo savo tri
umfo televizijoje, kur tos pa
čios dienos rytą dainavo Art
rito fondacijos programoje. 
Prie piano, kaip paprastai, 
radosi kompozitorius pianistas 
Pranas Balevičius.

Pranešimas
BROCKTON-MONTELLO, MASS.

Draugiškas vakaras ir pasikalbė
jimas Laisvės reikalais įvyks šešta
dienį, sausio-Jan. 21 d., Tautiško 
Namo kambariuose, pradžia 7:30 
vai. vakare, šaukia Lietuvių Litera
tūros Draugijos 6-ta kuopa.

Čia galėsite užsimokėti duokles į 
L.L.D., kuriem laikas atsinaujinsite 
Laisvę; taipgi pasikalbėsime Lais
vės bendrovės suvažiavimo reikalu, 
kuris įvyks sausio 29 d. Gal kartais 
pasiųsime ir delegatą j Laisvės su
važiavimą.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberls

MATTHEW A

Bet apie meno programą 
teks parašyti kitu kartu. B.

New Yorko miestas irgi 
planuoja meno festivalį

Jau kelinti metai, kaip Bos
tone kas. vasarą įvyksta dide
lis meno festivalis. New Yor
ko parkų komisijonierius Ro
bert Moses dabar išdirbo pla
nus tokio festivalio surengi
mui čia. Festivalis tęstųsi 90 
die,nu, tai yra, per visą vasarą. 
Central parke būtų laikoma 
didelė visiems laisvai atdara 
meno paroda, kurioje būtų iš
statyta tūkstančiai paveikslų, 
nuolat vyktų koncertai, būtų 
lodomi filmai ir tt. Festiva
lio . tikslas būtų sutraukti 
daugiau turistų į šį miestą va
saros metu.

AGUONŲ SĖKLOS 
LEMON PEEL 

NUTS—ALMONDS 
TAIPGI MALTŲ 

Pischinger type wafers; kepi
mui šokolado; vanilla cukraus; 
prune Whip; Strudeldough, imp. 
Hungarian paprika; bitter al
monds; Rosewater; Potashes, ša
knų, vanilos, importuotos sala- 
mė.s, prieskonių, bake forms, coo
kie cutters; lebuchen, importuo
tų saldainių, visokių kvepalų, ra
munėlių, peppermint, arbatos, vi
sokių iš enamel dalykų; virtuvės 
syoryklių.
IMPORTUOTO ACASIA — ME
DAUS,— MINERALIŠKO VAN
DENS.
Vokiški) ir iš Vienos Kozyriu.

H. ROTH & SOHN
IMPORTER

1577 1st Ave., (82nd St.), 
New York 28, N.Y.

4-1110. Iliustruotas katalo- 
veltui. 80 puslapių. Užsaky- 
per paštą nemažiau $8.00.

RE. 
gas 
rnai

Chicago, 111.
DARBAI

patikimoms 
žinomoje 

ant pa-

TUOJAU DUODAMI

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

nacionaliai
Alga rymo

Nųolątinis darbas sutei- 
tinkamos . darbininkų pa-

SEeley 8-1660

THERMOID CO.
2018 So. Halgted St.

’ ’ (5-11)

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

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

Gaunamas Laisvės Knygyne, 1,10-12 Atlantic Ave., Richmond'Hill, N. Y.
• * • ' y * ,*

■h

4 pusk Laisvė (Liberty). Trečiad., Sausio (Jan.} 18, 19561

Georgo Shimailis 
(11-13).

BUYUS
(BUYAUSKAS)

PARDAVIMAI
Parsiduoda 3 rūmų namų rakan- 

yra labai geras šaldytuvas, nau- 
motoras ir visa mašinerija nau- 
Geri ir kiti rakandai. Parduo- 
pigiai, nes išvyksiu j pietines 

ir turiu greit išvažiuoti, 
vienam ar dviem pa- 

Kreipkitės

dai, 
jas 
ja. 
siu
valstijas 
Patogi vieta 
vieniam vyram. Kreipkitės vaka
rais: 165 Nicholas Ave., Brooklyn, 
N. Y. Tol. AP. 7-9273.

(11-13)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•w**og*

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

Tarnaitė. Guolis vietoje. Lengvas 
skalbimas, biskį virti, mylinti vai
kus, vienas kūdikis. Nuosavas kam
barys ir vonia. Ranch namai. Ma
lonūs narnai. PO. 7-0306.

(10-13)

Motinai pagelbininkė. Lengvas na
mų darbas, paprastas virimas, luri 
mylėti vaikus. Turime ir kitus 
darbininkus, kurie Sunkesni darbą 
atlieka. Guolis vietoje, malonūs 
namai. RE. 7-3322.

(10-13)

HELP WANTED MALE

Draftsmen. Structural Steel de
taker, layout draftsman. Also a 
checker. Permanent. Good salary, 
all benefits, paid vacations. CITY 
IRON WORKS, 350 New Park Ave. 
Hartford, Conn. Adams 3-2696.

(8-14)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Grosernė-Pieninių, ApetingU ir 
Delicatessen krautuve. Alaus. 24 m. 
įsteigtas biznis. Geras skaičius kos- 
tumerių. Prieinama kaina. 5 'kam
barių apartmentas viršuje. Pirkile _ 
tiesiog nuo savininko.

Yonkers 8-6915.
(11-12)

Dėmesio! Svarbūs Įvykiai!

DIENA SAUSIO
JANUARY 29th, 1956

Įvyksta Laisvės Bendrovės Dalininkų 
Suvažiavimas, o Vakare Bus Banketas

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

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

Prasidės 6 valanda 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 šio su
važiavimo svarbą. Nuo šio suvažiavimo priklausys mūsų dienraščio liki
mas, Būkite suvažiavime ir duokite savo iniciatyvos dienraščio labui.

Ar Jau Turite Banketo Bilietą?

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