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KRISLAI
' Kolūkiečio vaikas

K ugai teatruose
<rbimas Berlyne

M- ! i laikai ir tt.
Rašo A. Šilėnas

i-ais metais Lietuvoje' 
hi.’ iją baigęs žmogus skai- 

ė.>) Heliu inteligentu, reta 
-me bendroje gyventoju 

.”>() metu vėliau vidu- 
okyklas baigusių žmo- 
o keletą kartų dau- 

«‘t buvimas gimnaziją 
žmogumi dar vis bu

vo skaitomas tam tikro inte
lektualinio (dito ženklu.

Bet dabar pranešama, kad 
nuo 1960 metų Lietuvoje gim
nazijos ar tam lygios viduri
nės mokyklos baigimas bus 
privalomas visiems, kaip da
bar yra ten (ir Amerikoje) 
privalomas pradžios mokslas.

Kiekvienas vaikas praleis 
Lietuvoje mokyklos suole ne 
mažiau dešimt metų, pabaigs 
savo mokslo dienas tik turė
damas apie 16-17 metų am
žiaus. Kiekvienas kolūkiečio 
vaikas bus gimnazistas!

Kai kas gali paklausti: kas 
tada dirbs žemę, kas ganys, 
kas verps, kas gatves gris, jei
gu visi bus taip aukštai iš
mokslinti ?

Atsakymas yra, kad einama 
prie specialistų ir mechaniza
cijos eros, prie laiko, kuomet 
mašinos atliks visą sunkųjį 
darbą, o kiekvienam žmogui 
reikės daug apšvietus ir mo
kėjimo, nes kiekvienas valstie
tis bus beveik agronomas, 
kiekvienas darbininkas beveik 
mokslininkas - technikas. Ei
nama prie laiko, kuomet dar
bo žmogus turės daug dau
giau laiko apšvietai poilsiui, 
menui.

Anądien mačiau Sean O’Ca
sey veikalą “Red Roses for 
Me.” Tame veikale vaizduo
jamas streikas Dubline, bet 
O’Casey taip puikiai moka 
suderinti realizmą su fantazi
ja, kad žmogus nesijauti, 
kaip esi nunešamas tai į kon- 
kretiškos kovos sūkurį, tai į 
viltingos svajonės apie ateities 
santvarka vaizdu, v *

Veikale randasi ir daug po
lemikos tarp trijų charakte-i 
rių: laisvamanio, protestan
to ir užkietėjusio kataliko. 
Polemikos aštrios, juokingos 
ir daugiausia pipirų tenka ka
talikui ir jo dogmoms.

įdomu, kad stebėti to vei
kalo ateina nemažai katalikų 
kunigų. Per pertrauką su
skaičiau net septynis kunigus 
vaikščiojančius publikoje, jie 
visi atrodė esą airių kilmės. 
Matyti, kad jų tėvynainio O’- 
Casey’o, veikalas (nors anas 
komunistas) juos nemažai do
mino.

Berlyne maršavo šimtai tūka
tančių žmonių. Maršavo ir 
ginkluoti daliniai — liaudies 
policija, proletariška milici
ja, jaunimas — atėję iš Ve- 
dingo, šarlotenburgo ir kitų 
darbininkiškų priemiesčių. Jie 
maršavo pagerbdami Lieb- 
knechto ir Luksemburgės at
minimą.
i Kuomet reakciniai karinin
kai 37 metai atgal nužudė 
šiuodu proletariato vadus ir

STEVENSONAS REIKALAVO PAŠALINTI JOHN F. DULLESĄ
o. .. v A .. i ir c • , • ♦ • ? , •• aDnlles bando apginti savoSinia prašo Amerikos J V. Sovietai ir japonai atnaujino ' . • • •

derybas apie karo stovio galą nuomonę, kartoja grasinimą| neduoti paramos Izraeliui
į Jungt. Tautos. — J. T. 
! Saugumo taryba antradienį 
svarstė rezoliucijas apie 
Izraelio pasmerkimą sąry
šyje su užpuolimu ant Si
rijos. Sirija ir Izraelis ne- 

! priklauso prie Saugumo ta- 
j rybos, bet abiejų kraštų 
delegatai buvo pakviesti, 
kad išdėstytų savo nuomo
nes.

Sirijos delegatas Ahme- 
das Šukairi sakė, kad neuž
tenka pasmerkti žodiniai 
Izraelį, bet reikia imtis ko- 

i kių nors esminių sankcijų 
j prieš tą šalį. Jis sakė, kad 
Amerika turėtų sulaikyti 
savo ekonominę ir finansi
nę pagalbą Izraeliui, kuri 
duodama paskolomis, do
vanomis, rinkliavomis ir Iz
raelio bonų j pardavimu šio- 
j e šalyje. '

Sirijos delegatas, sake,

Liaudies Kinijos studentų 
delegacija vieši Sydnėjuje
Sydney. - • Į Australiją 

atvyko Liaudies Kinijos 
' studentų delegacija, pirma 
I bet kokia delegacija iš 
j Liaudies Kinijos Australi- 
i joje. Konservatyvė Austra- 
Į Ii jos valdžia iš karto neno- 
, rėjo duoti kinams įvažiavi-
■ mo vizas, bet paskui nusi-' 
' leido studentų spaudimui.

Sydney universiteto stu- 
: dentai sutiko kinus delega- 
i tus entuziastiškai. Univer- 
; sitete buvo surengtas iš-
■ kilmingas sutikimo mitin- 
į gas, kuriame dalyvavo ne-
vien studentai, bet ir pro
fesoriai.

Kinai studentai atvyko, 
kad dalyvauti kaip broliški 
delegatai-stebėtojai austra
liečių studentų konferenci
joje.

Washingtonas. — šį ket
virtadienį prezidentas Ei- 
senhoweris laikys spaudos 
konferenciją, pirmą tokią 
nuo jo apsirgimo.

imetė į upę, jie tikriausiai ne
galėjo įsivaizduoti tos demon
stracijos 37 metai vėliau.

• • • • •
Nekuris laikas atgal teko 

rašyti apie Naujuosius Metus, 
kurie, sakiau, “nieko naujo 
nepakeičia gamtoje.” Skaity
tojas Nekantrus sako, kad 
taip nėra, kad tai šimtanuo- 
šimtinė netiesa, nes dienos 
(maždaug su Naujais Metais) 
pradeda ilgėti. Taip, šventa 
teisybė, teisybė iš astronomi
nio, geografinio, klimatinio ir 
panašių taškų.

Bet rašant omenyje turėjau 
visai ne tuos taškus, o filoso
finį, o iš to taško metai vis- 
vien yra arbitrariškas laiko il
gis, paskirtas žmogaus. Isto
rija rodo, kad ne visuomet 
metai apėmė tuos keturius se
zonus, ne visuomet supuolė su 
saulės-žemės santykiu. 

kad Sirija ir visas arabiš
kas pasaulis jaustų, jog A- 
merika priešinga arabams, 
jeigu tik balsuotų už pas
merkimą, bet nesulaikytų 
paramos Izraeliui.

Izraelio delegatas Abba 
Ebanas taipgi kalbėjo. Jis 
sakė, kad ne Izraelis, o ara
biški kraštai kalti a agresi
joje, nes per penkdaius me
tus užpuolikai is^anapus 
sienos Izraelyje užmušė 
virš 800 vyrų, moterų ir 
vaikų, žymiai daugiau žmo
nių, negu Izraelis nukovė i 
arabiškuose kraštuose per, 
ką jis vadino, “reikalingas 
karinio apsigynimo akci
jas.”

Sirijos delegatas šukairi 
sakė, kad Sirijai labiau 
patinka tarybine rezoliuci
ja, negu vakarietiškoji.

Lenkai ties 
geležinkeli o
S. Arabijoje

Varšuva. — Lenkijos in
žinieriai vyks į Saudi-Ara- 
biją, kur jie ties geležinkelį. 
Lenkija ir Saudi* Arabi ja 
sudarė sutartį, pagal ku
rią lenkiški technikai nu
ties geležinkelį nuo Saudi- 
Arabijos miesto Medinos 
iki Sirijos sostinės Damas
ko. Geležinkelis tęsis ir per 
Jordaną. Trys arabiškos 
valdžios — Arabijos, Jor
dano ir Sirijos — priėmė 
lenkų siūlymą. Siūlymai 
statyti geležinkelį atėjo i$ 
15 kraštų, bet lenkiškasis 
buvo geriausiomis sąlygo
mis.

Grupė lenkų technikų 
jau išvyko į Mediną, kuris 
Arabijoje skaitosi šventu 
miestu ir, panašiai kaip 
Meka, iki visai neseniai bu
vo užsieniečiams uždraus
tas lankyti.

Adenauerio klerikalai nori 
laisvės karo kriminalistams

Bonųa. — Amerikiečiai, 
britai ir francūzai dar te
belaiko Vakarų Vokietijoje 
kalėjimuose 148 karinius 
kriminalistus. Šios savaitės 
pabaigoje kanclerio Ade
nauerio vadovaujama Krik
ščionių demokratų parti
ja (CSU) išleido manifestą, 
kad kariniai kriminalistai 
turėtų būti išlaisvinti. Kle
rikalai sako, kad “tai jau 
ne teisėtumo klausimas, o 
žmoniškumo ir politikos.” 
Koks skirtumas, sunku iš
aiškinti, sako kai kurie pa
čių krikščionių demokratų 
laikraščiai.

Londonas. — Po keturių 
menesių pertraukos Sovie
tai ir japonai atnaujino de
rybas apie karo stovio tarp 
tų dviejų šalių pabaigimą. 
Kaip yra žinoma, Tarybų 
Sąjunga ir Japonija dar 
tebėra nepasirašiusios tai
kos sutarties.

Tarybinis ambasadorius 
Britanijoje Malikas lankėsi 
pas Japonijos pasiuntinį 
Šuniči ' Matsumoto. Abu

Indonezijos premjeras vėl sakė:
komunistai turi būti valdžioje
Jakarta. — Prezidentas 

Sukamo praeitą sekmadie- 
1 nį masiniame mitinge sakė, 
kad komunistai turėtu būti 
įtraukti koalicininėn val
džion, į kurią įeitų ir nacio
nalistai bei musulmonai. .

Kai kas aiškino, kad tai 
buvo tik “mitinginė retori
ka.” Laikraštininkai pra
dėjo statyti prezidentui Su
kamo klausimus, ar jis iš 
tikrųjų pageidauja turėti 
komunistus valdžioje. Su
kamo atsakė:

1. Komunistai yra dalis 
Indonezijos nacionalistinių 
anti-kolonialių jėgų;

2. Jie buvo tarp geriau-

Drąsus negras nebus išduotas j 
South Carolinos rasistų rankas
New Yorkas. — Teismas 

nutarė, kad negras kuni
gas Joseph A. DeLainte ne
turi būti išduotas South 
Carolinos autoritetams, ku
rie jo ieško, kaip “krimina
linio nusikaltėlio.”

Keli mėnesiai atgal pas
torius DeLaine, protestan
tų dvasininkas, turėjo, pa
bėgti iš savo namų Lake 
City, S. Carolinoje. Jis bu
vo drąsus kovotojas už neg
rų teises ir rasistai jo labai 
neapkentė. Vieną vakarą 
jie atvažiavo bent tuzinu 
automobilių, apsupo jo na-

(Jiriiščiov apie kelionę Londonan:
viskas priklauso

Maskva. — Čia dabar 
lankosi Harold Wilsonas, 
žymus darbiečių vadas ir 
buvęs valdžios ministras. 
Wilsonas turėjo pasikalbė
jimą su K. P. sekretoriumi 
Chruščiovu ir jo tarp kit
ko klausė, ar tarybiniai va
dai dar planuoja apsilanky
ti Britanijoje balandžio 
mėnesį.

Chruščiovas atsakė, kad, 
kas liečia jį ir Bulganiną, 
jie pasirengę vizitą praves
ti, kaip tai originaliai bu
vo planuota. Bet jis1 gerai 
supranta, sakė Chruščio
vas, kad Britanijos valdan
čiuosiuose rateliuose gali

ambasadoriai tarėsi per ko
kią valandą ir nutarė tęsti 
derybas.

Dauguma Japonijos laik
raščių sako, kad jau seniai | 
laikas susitarti su Tarybų 
Sąjunga. Japonijos Socia
listų partija, kurioje da
bar susivieniję ir dešinieji 
ir kairieji socialistai, stoja 
už susitarimą su Tarybų 
Sąjunga ir už Liaudies Ki
nijos pripažinimą.
* -----------------------------

siu kovotojų už nepriklau
somybę ir dabar stovi tvir
tose pozicijose už pilną In
donezijos nepriklausomy
bę, įskaitant Vakarų Gvi
nėjos prijungimą prie Indo
nezijos;

3. Be komunistu anti-ko- 
lonialis frontas nepilnas;

4. Nacionalizmas ir ko
munizmas gali gerai sugy
venti, marksistai turi daug 
gero savo planuose Indo
nezijos liaudžiai.

Sakoma, kad Amerikos 
ambasadorius bando gauti 
interviu ir pasikalbėti su 
prezidentu Sukamo. . .

mą ir, kaip matyti, norėjo' 
jį pagrobti. Tik kai jis išėjo 
su. pistoletu rankoje ir šū
viais į orą įspėjo puolikus, 
kad jis ginsis, rasistai pa
sitraukė.

Bet South Carolinos po
licija nori jį suimti kaip 
nusikaltėlį, nes jis drįso 
pasipriešinti su ginklu ran
koje. New Yorko magistra
tas D. L. Malbin, betgi, nu
tarė kitaip: kunigas De
Laine tik gynėsi, nekaltas, 
ir turi teisę rasti prieglau
da New Yorke. C/

nuo pačių luitų
f

būti nemažai nepasitenki
nimo anti-kolonialėmis kal
bomis, kurias jis yra pasa
kęs Indijoje ir Burmoje. 
Taigi, jeigu Britanijos val
džia norėtų planus pakeis
ti, sakė Chruščiovas, ji gali 
tai padaryti. Viskas pri
klauso nuo britu. C

Kubitschekas Italijoje
Roma. — Italijon atvyko 

naujai išrinktasis Brazili
jos prezidentas Kubitsche- 
kas. Jis praleis Italijoje ke
turias dienas. Aerodrome 
jį sutiko Italijos preziden
tas Segni.

St.’Paul, Minn. — Adlai 
Stevensonas atsikreipė į 
prezidentą Eisenhowerį, 
kad jis padarytų vieną’ iš 
dviejų dalykų: arba paša
lintų sekretorių John Fos
ter Dullesą iš jo posto, ar
ba bent pasmerktų jo nusi
statymą kaslink “karo pra
rajos krašto.”

Stevensonas atvyko į Mi- 
nnesotą, kad įregistruoti 
savo kandidatūrą tenykš- 
tiems pirminiams balsavi
mams. '

Washingtone pats Dulles 
I tuo tarpu davė spaudos in- 
' terviu ir bandė apginti sa
vo nusistatymą. Jausda
mas, kad jo nuomonė iš
šaukė daug susierzinimo vi
same pasaulyje, įskaitant 
ir mūsų šalį, Dulles,. visgi, 
teigė, kad jis nieko nenori 
atšaukti, kad jis yra teisus.

K. Zilliacus 
prašė Edeno 
protestuoti

Londonas. — Darbiečių 
deputatai parlamente prašė 
premjero Edeno, kad jis 
išreikštų protestą prieš 
Dulleso karinius grasini
mus. Darbiečių vardu vy
riausią kalbą pasakė kai- 
riasparnis Konni Zilliacus, 
kuris vienu metu už kairu
mą buvo išmestas iš parti
jos, bet dabai: vėl joje.

Zilliacus sakė, kad Brita
nija negali likti tyli, tuo 
tarpu, kai Dulles ir Eisen- 
howeris žaidžia britų tau
tos gyvastimi. Jis pažymė
jo, kad atominiai hydroge- 
ninis karas gresia išnaiki
nimu visam pasauliui, bet 
tikriausiai Britanijai, ša
liai, kurios žmonės susi
spietę nedidelėj^ saloje, 
“plaukiančioje bazėje.”

t
Unijų vadai už federalinės 

armijos siuntimą į Pietus
New Yorkas. — Trans

porto darbininkų unijos 
(TWU) vadas Michael 
Quill ir geležinkelių porte
rių unijos vadas Philip 
Randolph kreipėsi į prezi
dentą Eisenhowerį su ra
ginimu, kad federalinė ar
mija būtų pasiųsta į Pietus, 
ypatingai į Mississippi, kad 
palaikyti tvarką, suvaldy
ti rasistus.

Quill sakė, kad federali
nė valdžia praetyje yra 
siuntusi federalines gink
luotas jėgas -prieš streikie- 
rius. Kodėl nesiųsti jų prieš 
konstitucijos laužytojus, 
prieš rasistus? klausė jis.

Rio de Janeiro. — Bra
zilijos valdžia pratęsė karo 
stovį dar 30 dienų.

Jis aiškino, kad mokėti 
prieiti prie pat karo prara
jos krašto ir mokėti laiku 
pasitraukti, yra didelis da
lykas.

Prieš Dullesą išstojo net 
kai kurie pačios adminis
tracijos nariai. Apgynos 
reikalų sekretorius Wilso
nas sakė, kad “yra visokių 
prarajų kraštų.” Jis davė 
suprasti, kad jis nesutinka 
su Dullesu, kad mes jau 
buvome taip arti karo.

Iš Pekino pranešama, 
kad Kinijos oficiališkoji ži
nių agentūra griežtai pa
smerkė Dulleso teigimus. 
Kinija sako, kad Dulles vel
ka Ameriką prie karo pra
rajos ne apsigynimo tiks
lais, bet agresijos. Kinija 
niekad negrėsė Amerikai, 
sako žinių agentūra, bet 
Amerika atlieka agresiją 
prieš Kiniją, padėdaųia 
čiangininkų klikai išsilaiky
ti Formozoje ir. mažose 
Quemoy ir Matsu salose 
prie pat Kinijps kranto.

Londono konservatyvus 
laikraštis “Daily Express” 
sako,, kad žurnalas “Life”, 
kuris išspausdino Dulleso 
karingas, bombomis besi- 
švaistančias nuomones, 
verčiau turėtu vadintis 
“Death.”

Paskutiniai 
pranešimai

Washingtonas. — Ginčas 
išsivystė tarp buvusio ar
mijos generalinio Štabo 
viršininko generolo Ridg
way ir Eisenhowerio ad
ministracijos, ypatingai 
sekretoriaus Wilsono. Gen. 
Ridgway teigia, kad val
džia perdaug mažina pėsti
ninkų jėgas, perdaug pasi
tiki aviacija ir atom-bom- 
bomis.

Alžyras. —Per dvi dienas 
165 asmenys žuvo susirė
mimuose tarp partizanų ir 
francūzų Alžyre. 150 jų bu
vo partizanai, sako fran
cūzai. Per tą patį laiką 
Maroke nukauta 20 asme
nų, v

Baton Rouge. — Rasistas 
Earl Long laimėjo nomina
cijas į gubernatorius Lou- 
sianoje demokratų sąraše. 
Jo oponentai visi irgi stojo 
už rasistinę segregaciją.

Minneapolis. — 8-tas Cir
cuit teismas sulaikė 72 
metu amžiaus Charles Ro- 
woldto deportavimą Vokie
tijon. Rowoldt,' kuris gyve
no šioje šalyje 42 metus, 
kaltinamas priklausyme 
Komunistų partijai.
"""ORAS NEW YORKE

Labiau apsiniaukę, gali 
snigti vakare.
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Tarybų Sąjungos naujas penkmečio planas
TARYBŲ SĄJUNGOS spauda paskelbė naują penke- 

rių metų Dianą. Kitais žodžiais: paskelbė braižinį, pagal 
kurį per sekamus penkerius metus tarybinės tautos ga
mins sau produktus, visokius produktus, darydamos sa
vo gyvenimą šviesesni ir lengvesnį.

Šis penkmečio planas yra, rodosi, šeštas eilinis pla
nas. Kiekvieną kartą, kai tarybinė vyriausybė planą 
paskelbdavo, kapitalistinio pasaulio spauda bandydavo 
iš jo pasijuokti, sakydama,’ kad tai yra svajonė, kai tai 
yra fantazija, kad tarybinės tautos savo pamojo negalės 
gyveniman įvykdyti. Tačiau galutinoje išvadoje visuo
met kapitalistinei spaudai tekdavo nusivilti, nes kiekvie
ną pa’simojimą tarybinės tautos įvykdė gyveniman — 
Kai kurios pramonės šakos gal neįvykdydavo šimtu pro
centų, bet kai kurios išpildydavo planą net su kaupu.

Ir dėl to, kad socialistinė šalis dirba planingai, ji at
lieka milžiniškus pasiekimus. Tarybų Sąjunga šiandien 
stovi pirma po Jungtinių Valstijų gamyboje plieno, ang
lies, aliejaus, etc. Jau šiandien Amerikoje rūpinamasi 
dėl to, kad Tarybų Sąjunga gali pralenkti mūsų šalį ir 
moksle — ypatingai inžinierystėje.

Naujajame penkmečio braižinyje yra pasakyta: 1960 
metais mes pagaminsime 65 procentais daugiau visokių 
gėrybių, negu pagaminome 1955 metais.

Žemės ūkis 1960 metais duos 100 procentų daugiau 
vaisių, negu davė 1955 metais.

Vartojamų produktų 1960 metais bus pagaminta 60 
procentų daugiau, negu buvo pagaminta 1955 metais.

Algos 1960 metais bus 30 procentų didesnės, negu buvo 
1955 metais.

Plieno praėjusiais metais Tarybų Sąjungoje buvo pa
gaminta apie 45,000,000 tonų, o 1960 metais bus paga
minta 68,300,000 tonų.

Anglies 1955 metais buvo iškasta apie 390,000,0^0 tonų, 
o 1960 metais bus iškasta 693,000,000 tonų. .

Elektros jėga 1960 metais bus dviem trečdaliais di
desnė, negu buvo 1955 metais. O

Baigiančiųjų aukštesnes mokyklas — universitetus, 
kolegijas, etc. — 1960 metais btfc apie 150,000 daugiau, 
negu buvo 1955 metais. . /

1960 metais, baigiantis šiam penkerių metų planui, 
bus verčiamas kiekvienas mokyklinio amžiau^ jaunuolis 
Tarybų Sąjungoje būti mokykloje nemažiau 10 metų.

Per šiuos penkerius metus, taigi, bus pristatyta kur 
kas daugiau mokyklų, negu jų buvo 1955 metais.

Bus pristatyta ir aprūpinta daug daugiąu ligoninių, 
daugiau poilsio namų, daugiau teatrų^ daugiau visokių ki
tokių įstaigų, darančių žmonėms gyvenimu gražesnį, 
kultūringesnį, šviesesnį. . $

Toks yra šis naujas penkerių meM brėžinys, smulk
meniškai išdėstąs visus būsimus pasiekimas įvairiausio
se gyvenimo srityse. h \

Tenka priminti, kad Tarybų Sąjungos pavyzdžiu seka 
ir kitos valstybės: Kinijos Liaudiės Respublika, euro
pinės liaudiškosios demokratinės • šalys, [net ir Indija 
skelbia savo penkmečio planus ir pagal juos stato savo 
ekonomiką. ’ \

Planingai dirbant, iš anksto gaires nustatant, aišku, 
išvengiama krizių, depresijų, nedarbo. Bet planingumo 
darbą dirbti sėkmingai tegali tik tos šalys, kuriose pa
grindinė pramonė ir prekyba yra suvisuomenintos, tik 
socialistinės Šalys.

giau kai]) šimto tūkstančių 
įmonių darbininkų p r a d ė s 
veikti per visas JAV-es sekan
čių metų laikotarpyje, šiuos 
centrus Įsteigs International 
Ladies Garment Workers or
ganizacija.

Unija, pirmoji teikianti me
dicinišką priežiūrą Amerikos 
darbininkams, turi nuolatinius 
sveikatos centrus New Yorke 
ir 16-oje kitų d ulelių miestų. 
Ji aprūpina apie \r*s ketvirta
dalius iš savo 440,000 narių. 
Judančios vienetus išplės šį 
darbą ir aprūpins likusius na
rius, kurie gyvena tolesnėse 
vietose ir negali pasinaudoti 
esančiais centrais. ši nauja 
Sveikatos Centrų grupė, kuri 
pagal International L a d i e s, 
Garment Workers prezidento 
Mr. Dubinsky, apskaičiavimą 
kainuos $500,000, bus pagal 
pavyzdį $35,000 vertės ekspe
rimentinio vieneto, kuris ope
ravo Pennsylvanijoj per pa
skutinį uraganą ir potvynius 
Pennsylvanijoje. šis sveika
tos centras ant ratų buvo at
žymėtas civilinio gynimo au
toritetų už jo herojiškus pa
tarnavimus atvežant anti-tifu- 
so serumą apsemtoms aukoms.

Judantieji Sveikatos Centrai 
yra auto-mašinos 33 pdėų il
gio ir 8 pėdų pločio, turin
čios priėmimo kambariu dvi 
nusirengimui vieteles, egzami
navimo kambarį, Rentgeno 'pilnus

Skaitytojų Balsai
Į 

Apie Laisvę ir ką ji turėtų 
duoti skaitytojams

Gerbiamieji Laisvės lei
dėjai! Mes visi mylime 
skaityti Laisvę ir pasimo
kyti ne vien iš istorijos ir i 
apysakų bei eilėraščių, bet į 
norime tokių dalykų, ku- • 
rie dar nežinomi, kad mes ; 
juos sužinotum. i

Laisvės skaitytojų tarpe j 
yra visokių mokytų žmo- j 
nių: daktarų, advokatų, in-į 
žinieriu, mechaniku, eili- i 
nių darbininkų ir t. t. Yra ; 
ir farmerių, kurie žino, i 
kaip gyvulius auginti, kaip . 
geriau apsiginti vasaros i 
metu nuo visokiu vabzdžiu, I v v I
kad galėtų geriau ir dau-; 
giau užauginti visokių vai-! 
siu. Įdomu būtų sužinoti iš! 
tų, kurie yra patyrę apie ! 
visokių ligų gydymą, kaip : 
reumatizmas ir kt. Apie vi-' 
sa tai reikėtų rašyti Lais- i 
vėje, kad skaitytojai ga-j 
lėtų tuo viskuo pasinaudoti, i

i

Aš esu jau senyvas žmo-! 
gus. Kol buvau jaunas, nie-. 
kas nekenkė, bet dabar vis-

KOVA PRIEŠ VAIKŲ PARALYŽIŲ
Į AMERIKĄ atvyks keturi Tarybų Sąjungos moksli

ninkai susipažinti su I)r. Saiko metodais kovai prieš vai
kų paralyžių.

Vaikų paralyžius (poliomyelitis) kankina žmoniją 
per ilgą laiką, žalodamas ypatingai jauno amžiaus asme
nis. Dr. Jonas Salk, kaip žinia, išrado tai ligai priešnuo
džius — čiepus, kuriais įčiepijus vaikus, jie apsaugoja- 
mi (jei ne pilnai 100 procentų, tai bent dalinai) nuo vai
kų paralyžiaus liga susirgimų.

Tarybiniai mokslininkai — iš viso jų keturi — Ameri
koje pabuvos apie keturias savaites, tarsis su pačiu "pr. 
Saiku ir kitais žymiais mokslininkais.

Iš tikrųjų, jau labai laikas sukaupti pačius geriausius 
pasaulio smegenis, kad jie bendrai pasidaliję mintimis 
ir patyrimais galėtų visiškai pašalinti pavojų tos bai
sios ligos.

DU AR VIENAS?
• HOOVERIS siūlo, kad Amerika turėtų du vice-prezi- 

dentus.Jo nuomone, gyvenimas yra toks komplikuotas, 
kad vienas šalies prezidentas su vienu vice-prezidentu 
paskęsta darbe ir nebegali gerai savo pareigų atlikti, 
ypatingai jei prezidentas suserga.

Trumanas išstoja prieš tą Hooverio sumanymą.
Mums rodosi, kad galėtų būti ne du, o kokie trys vice

prezidentai, tik reikėtų jiems nustatyti darbo sritis.

tas kenkia: oro atmaina, 
perilgas vaikščiojimas ir ■ 
t. t. Labai mėgstu muziką? 
ir pusėtinai esu susipaži
nęs su radio ir fonografu. 
Pats pasidariau fonografą, 
nusipirkau gražių plokšte
lių, na, tai ir pradedu groti1 
polkas ir užsimanau šokti. 
Kai pradedu šokti, £erai 
išsimankštau, tai reuma
tizmas ima ir pranyksta. 
Nusimanau apie obuolių 
auginimą ii- reumatizmo 
gydymąsi.

Vakarietis 
Ellensburg, Wash.

(Red. Pastaba: JūsųNia- 
tarimų apie reumatizmugy- 
dymą nededame dėl to, kad 
jie kai kuriems žmonėms, 
kurie juos priimtų, ga
li pakenktu. Sveikatos išlai
kymo, gydymosi klausiniais 
geriausia imti patarimus iš 
gydytojų.)

, . - z , rush k in, 56-|šių metų amžiaus,
Kai mūsų šalies konstitucija buvo gaminta, šalis bu- išsilavinęs mašinistas, uždirba 

vo maža, gyvenimas nesudėtingas. Kas kita yra šian- 1,900 rublių i mėnesį. Jų vy- 
dien, atomo gadynėje, kai šalies gyventojų skaičius šie- resnysis sūnus (vakarinės mo
kia vii’4 160,000,000./ ... _ .__ ____ .............................. Jkyklos studentas) uždirba-

škyrių ir pilną la
boratoriją. Jie turi savo oroJ 
vėdinimo sistemą ir hygienos 
Įtaisymą ir turi šalto ir Šilto 
tekančio vandens sistemą. I 

Kiekvienas vienetas yra ap
rūpintas daktaru, slauge, ir 
laboratorijos technika. Bū-; 
damas judamu, jis gali būti 
nuvežtas iki darbovietės ap
rūpinti International Ladies 
Garment Workers narius dar
bo metu. Fabrikų aplanky
mai, organizuoti tam tikrais 
periodais, suteikia nariams 
reguliarų sveikatos patikrini
mą. PennsylVanijos vienetas 
dabar tikrina, sveikatą 75 žmol 
nių kiekvieną savaitę. Egza
minavimo procedūra susidaro 
iš pilno sveikatos patikrinimo, 
Rentgeno nuotraukų iš visų 
kūno dalių, kraujo spaudimo, 
elektro kardiogramos ir akių, 
nosies, gerklės, ir ausų pati
krinimo. Prie to nariai yra 
išegzaminuo.iami dėl krūties, 
odos ir gimdos vėžio. Krau
jo ir šląpumo analizai yra 
daromi vieneto laboratorijoje.

Reutlingeno filmus yra nu
siunčiamos pas specialistą i 
arčiausią nuolatinį sveikatos 
centrą.

Tiktai diagnostinis darbas 
yra atliekamas judamojo svei
katos c.entvo. Nariai, kurių 
sveikatos patikrinimas paro
do, kad jiems reikia gydymo, 
yra siunčiami pas savo asme
ninius gydytojus, kurie gauna 

davinių raportus.

Iš Brazilijos
Paminėtos 20-osios “Darbo” 
sukaktuvės ir Al f. Marma

S. PAULO. — Spalio 9 d. 
demokratiniai San Paulo lie
tuvių kolonuos sluoksniai pa
minėjo 20-ąsias “Darbo” .me
tines sukaktuvbs. ir -draugo 
Alfonso Marinos tragišką mir
ti, Įvykusią prieš šešerius me
tus, tolimoje San Paulo vals
tijos provincijoje — Tupan 
miestelyje. . ,

Kadangi oras pasitaikė gra
žus, (>tai publikos į paminėji
mo aktą prisirinko gana gra
žus skaičius.

Po dienai pritaikintos pro
gramos bei kol etos draugų 
kalbų, primenančių “Darbo” 
Įsikūrimo istoriją, šiandieninę 
jo padėtį ir bendrą spausdint 
to žodžio reikšmę žmonijos 
gyvenime, buvo apsfsitota prie 
velionio Alfonso Marinos vei
klos, susijusios su kova už 
darbo liaudies šviesesnę atei
tį. taiką, bei jo ryšius su 
“Darbo” įsisteigimu. Daly
viai, išklausę kalbas, pasivai
šinę ir pasišokę, su pakelta, 
nuotaika skirstėsi, tikėdamie
si ir toliau susilaukti panašių 
pobūvių suorganizavimo iš va
dovaujamu organu pusės.

V. J.

Du nelaimingi atsitikimai
S. PAULO. — Rugsėjo 

26-ą dieną S. Paulo prie
miestyje, Parada Inglesa, gy
venantis Juozas Sadauskas iš
ėjo iš namų ir daugiau nebe
grįžo. Po poros dienų vietos 
vaikai žaisdami rado jį vie
name griovyje sunkiai sužalo
tą. Pašaukus policiją ir be- 
bandant suteikti pirmąją pa
galbą, Sadauskas mirė. Prieš 
kiek laiko jis buvo gavęs 15,-' 
000 ki-uzeirų. kuriuos išeida
mas turėjęs su savim. Kas jį 
sumušė ir atėmė tuos pinigus, 
išaiškinti dar nepavyko, nes 
Sadauskas buvo rastas jau be 
sąmonės. %c lion is gyveno pas 
giminaičius, o Lietuvoje turė
jo žmoną ir vaikus.

Sulig vietos laikraščių pra
nešimu, spalio 9 d., Julio Con- 
ceicao gatvėje nr. 297, nusi
žudė Pranė Stasiulevičicnė, 
40 metų amžiaus. Kas ją 
vertė nusižudyti, laikraščiai 
nepasako. Koresp.

(Tąsa)
Žmonių uždarbiai 
ir pragyvenimo kainos

Pirmiausia p. Gorkin pažymi, 
kad Sovietų Sąjungoje kas tik 
yra perkama, reikia užmokėt 
“cash,” ant kredito nieko ne
parduoda. Priežastis yra ta
me, kad nedasileist infliacijos, 
kad piliečiai nebūtų prasisko
linę. Jungtinėse Valstijose 
yra kitaip, čia biznio sume
timais galima pirkti ant kre
dito, ką tik nori; daugumoje 
atsitikimų nereikia nei rank- 
pinigų, tik pasirašyk, ir kol 
dirbsi, mokėsi Į mėnesį (ar į 
savaitę) tam tikrą sumą. To-( 
dėl Amerikos žmonės važinė-I 
ja automobiliais, turi “savo” į 
namus,' gražius rakandus ir! 
kitokias “prašmatnybes.” Bet Į 
tas viskas yra ne jų, nes vis-! 
kas pirkta ant kredito iš dL! 
dėlių ryklių. Amerikos pilie-j 
čiai yra prasiskolinę milijo
nus dolerių, viską pirkdami 
ant kredito, ir dauguma gy
vena tik su lyg ta diena. O* 
kas būtų, jei užeitų bedarbėj 
infliacija ? Atsitiktų taip, kaip Į 
ir praeityje: daug žmonių ne
tektų s.tubų, automobilių, ra
kandų ir. kitokių prabangos 
daiktų, nes kompanijos ir ban
kai viską užgrobtų dėl nemo
kėjimo mėnesinių mokesčių; 
daug šeimynų su vaikais at
sidurtų gatvėj be pastogių. 
Tai kai]) yra geriau: pirkti 
viską ant kredito, ar be* kre-Ų 
dito, prisilaikant nuo berei
kalingų daiktų ir nepamėg- 
džiojant turčių-buržujų gyve
nimo? Man atrodo, kad So-1 
vietų Sąjungoje šitas klausi
mas geriau sutvarkytas: turi 
pinigų, tai pirk ir mokėk j 
“cash,” o jei neturi, tai bis-į 
kutį palauk.

Sakoma, kad So v. Sąjungo
je trūksta daug reikmenų, 
kaip, pav., televizijos setų, 
skalbiamų mašinų, šaldytuvų 
ir kitokių produktų. Nespėja į 
prigamint tiek, kiek yra pa- j 
reikalavimų juos jsdgyt. Prie-1 
žastis yra tame, nurodo ir p. 1 
Gorkin, kad per ilgą laiką So-' 
vietų fabrikai gamino sun-» 
kiąją mašineriją ir karo pa-į 
buklus.

Kiek darbininkai uždirba?

Ponas Gorkin patyrė, kad 
pa prastas fabriko darbinin
kas abelnai uždirba tarpe 700 
ir 800 rublių Į mėnesį (ru
blis lyginasi: 4-ri rubliai už 
amerikonišką dolerį). Sako, 
kad viskas labai brangu, o 
ypatingai maistas. Dauguma 
rusų, sako, dėl maisto išleD 
džia šešis iš kiekvienų 10-ties 
rublių, kuriuos jie uždirba, i 
Atrodo “baisu.” Tačiau paė-; 
mus atydon žmonių uždar- j 
bins ir išlaidas, pasirodo štai' 
kas: darbininkui uždirbant 
800 rublių i mėnesį ir išlei
džiant šešis rublius iš dešim
ties dėl maisto užlaikymui 
šeimynos ir savęs, iš algos 
jam lieka 320 rublių į mė
nesį. Už tuos likusius rublius 
jis gali nusipirkti batukus, 
reikalingus drabužius sau ir 
šeimynai, ir kitokius reikalin
gus daiktus, taipgi užsimokėt 
nuomą už kambarius. O juk 
nei batų, nei drabužių nerei
kia pirkt kiekvieną mėnesį, 
tą visi žinome. Mokslas ir gy
dymas susirgusių, rodosi, yra 
nembkamas, dykai; tuo rūpi
nasi valstybė. Tad ir papras
tas darbininkas gali greit su- 
sitaupyt užtektinai rublių ir 
nusipirkt (“cash”) skalbiamą 
mašiną, televiziją arba šaldy
tuvą. O tokius daiktus nusi
pirkus, jų užtenka “visam 
gyvenimui.”

Bet ne visi uždirba tik 700- 
800 rublių j mėnesį. Yra 
daug tokių, kurie uždirba 
daug daugiau. To neslepia 
ir ponas Gorkin. Jis pažymi, 
kaip pavyzdį, kad darbinin
kas Maskvoje vardu Ivan Go- 

prideda 1,000 rublių į mėne
sį. Gorushkinai turi didelę 
šeimyną — 10 vaiky; tad val
džia teikia motinai finansinę 
paramą ir pagarbą; ji iš val
džios yra gavusi 42,000 ru
blių kaip dovaną. Jie turi 
keturių kambarių apartmen- 
tą, virtuvę ir vonią (maudyk 
nę). Už tą apartmentą jie 
užsimoka 50 rublių į mėne
sį. Kad ir su didele šeimyna, 
jiems lieka pinigų pasilinks
minimams ir kitokiems reika
lams. Apart to, valdžia tei
kia motinai (kaip auklėjan
čiai didelę šeimyną) visokius 
palengvinimus-dovanas. Kiek- 
vieneriais metais jis turi 
trijų savaičių vakacijas, su
prantama, išvažiuoja kur nors 
ii valdžia užmoka jos visas 
išlaidas. Jos vyras Gorushkin 
gauna iš fabriko 4-Įrias savai
tes vakacijų su pilna alga, 
kuomet jis dirba, o jis dirb
damas, kaip aukščiau minėta, 
uždirba 1,900 rublių į mėne
sį.

Ar daug Amerikos motinų, 
nors ij* turėdamos po du< tu- 
zinu vaikų, gauna valstybės 
paramą ir visokius palengvi
nimus? Ar daug Amerikos 
darbininkų gauna 4-rių savai
čių vakacijas su pilna alga? 
Šį klausimą palieku spręsti 
tiems, kurie skaitys šį rašinį.

Nuomos už gyvenvietes

Apie žmonių gyvenamas na
mus p. Gorkin piešia štai 
kaip: Tūluose apartmentuo- 
se yra keltuvai (elevators), 
kurie užkelia aukštyn. Bet 
žemyn reikia eiti savomis 
kojomis, kad sutaupyt elek
trą. Daugumoje apartmentų 
elevatorių nėra. Priemies-' 
čiuose ir kitur tūlos šeimynos 
gyvena savo namuose, kuriuos 
jie nuomuoja nuo valstybės 
čia tai .jau keistas, nesupran
tamas dalykas! Beveik visi 
tokie namai yra vienos šeimos 
(“one-story”). Jie apšildomi 
pečiumi; toiletaŲ lauke ir nė
ra tekančio vandens.

Keletas šeimynų Sovietuose, 
sako’ Gorkin, turi nuosavus 
namus, bet tie namai pasta
tyti ant žemės, kurios savi
ninku yra valstybė. Namo 
ravininkas moka nuoma už ta 
žemę, kuri, sako, bile laiku 
gali būti nuo jo atimta. Kas 
atsitiktų su namu—nepasako. 
Vadinasi, viskas blogai gyven
vietėse: toiletai lauke, nėra 
tekančio vandens, nėra eleva
torių, valdžia gali atimti že^ 
mę iš po namo, ir tt. Taip 
piešia p. Gorkin, palyginda
mas su Amerikos miestais, 
kur yra įrengti v i a o k i e 
patogumai. Suprantama, 
kad ten yra trūkumų, 
bet kur jų nėra? Sovietų 
žmonės dar nesuspėjo įrengt 
viską taip, kaip jie norėtų.
Amerikos revoliucija prašali
no anglų viešpatavimą ir įstei
gė respubliką prieš apie 179 
metus, o sovietinė revoliuci
ja savo santvarką įsteigė 
tik prieš 30 metų. Vadi
nasi, Amerikos demokrati-1 
ja yra apie 149 metais senes
nė už sovietinę santvarką. 
O vienok dar . ir daba r 
Ą m e r i k o s priemiesčiuose, 
ypatingai pietinėse valstijose 
ir prie ežerų surasime žmo
nes, gyvenančius be tekančio 
vandens, ir toiletai yra lauke. 
Esame namų savininkais iš 
vardo, nes ant to namo. yra 
keletas tūkstančių dolerių 
skolos; nemokėk mėnesinių 
mokesčių, ir namas bus atim
tas nuo tavęs, nepaisant kiek 
esi įmokėjęs. Arba jei na
mas yra išmokėtas, tai vis tiek 
valdžiai reikia mokėti taksus. 
Neužsimokėk taksų, ir tavo 
nuosavybė bus atimta už tak
sus, būsi išmestas gatvėn.

Dar ir 1912 metais, kaįJr 
aš atvykau Amerikon, dauge
lis gyvenamų stubų neturėjo 
toiletų viduje, jie buvo jar
duose prie elės, be tekančio 
vandens; nebuvo vonių apsi-

prausimui, eidavome į “bar- 
beršapių” vonias ariba į pu- 
bliškas pirtis-maudynes; ne
buvo skalbiamų mašinų; ne
buvo moderniškų šaldytuvų 
maistui palaikyt, žmonės tu
rėjo tik medinius baksus ir 
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iedo įsidėję; nebuvo ir tokių 
moderniškų piečių su anglimis 
arba aliejumi namų apšiįdy- 
mui, žmonės turėjo tik (an
glinius pečius pasistatę vi^uJ 
ryje stubos; darbininkai be
turėjo nei elektrinių pečių 
virtuvėje; stuboso naudojasi 
tik geso šviesa su1 prikabin
tais tam tikrais maišiukais 
prie sienų arba lubų, kuV 
riuos reikėdavo uždegt degtu- 
ku, nes nebuvo į stubas įve- 
džiotos elektros.

Galima sakyt, kad tuomet , 
(1912 m.) automobilis buvo 
didelė retenybė, piliečiai va
žinėjo arkliais, dviračiais ir 
gremėzdiškais gatvėkariais. 
Ir aš važinėjau į darbą, pas 
draugus ar parkus dviračiu 
arba gatvėkariu. Gatvėka- 
riai buvo apšildomi angliniais 
pečiais: gatvė karyje buvo pe
čius ir krūva anglių. O dar 
kiek pirmiau gat v ė k a r i u s 
traukdavo, arkliai.

Tai taip Amerikos žmonės 
gyveno per 420 metų. Tik 
pastaraisiais laikais tapo su
modernizuotas gyvenimas 
miestuose, visokie pagerini
mai, automatiški įrengimai, ir 
tt. Todėl tik paikas asmuo 
gali tyčiotis, arba reikalaut, 
kad Sovietų Sąjunga per 30 
metų visame kame susilygin
tų ar net pralenktų Ameriką. 
Reikia atsiminę dar ir tą fak
tą, kad Sovietų Sąjunga per
gyveno du pasauliniu karu, 
civilinj karą — puolimą ca- 
ristinių generolų ir alijantų 
intervenciją. Miestai buvo 
griaunami, daug miestelių ir 
kaimų nušluoti nuo žemės pa
viršiaus; kiek turto sunaikin
ta, ir milijonai žmonių išžu
dyta! O ant Amerikds že
mės per tuos du pasaulinius 
karus nei viena bomba, nei 
vienas kanuolės šūvis nenu
krito. Mes čia, pasinaudoda
mi karų skerdynėmis, tik bu- 
davojomės, darėme biznį. 
Dar ir dabar Sovietų Sąjun
ga yra apjuosta karinėmis ba
zėmis, jai grūmoja karu su 
atominėmis bombomis.- Tegu 
tik kapitalistines valstybės pa
sitraukia nuo Sovietų Sąjun
gos, tegu negrumoja karu, o 
pamatytume, kaip greit So
vietų Sąjunga atsistatytų ir 
gal dar pralenktų Ameriką.

Nuomos pigios

Gorkin raportuoja, kad So
vietą Sąjungoje nuomos (ren- 
dos už butus) yra pigios: tik 
penki procentai to, kiek dar
bininkas uždirba. Pasekmėje 
to, dauguma nuomininkų už 
trijų kambarių apartmentą 
moka tik 40 arba 50 rublių į 
mėnesi (apie $10 amerikoniš
kais) ; už penkių kambarių 
apartmentą moka tik 70 ru
blių' į mėnesį (apie’ $17). Ir 
priduria p. Gorkin, kad namų 
nuomos yra labai pigios. Pa
žymi, kad trūkumas gyven
viečių yra labai didelis. O po 
antrojo pasaulinio karo pasi
darė dar blogiau, nes siihai- 
kino nuo 754kių iki 95-kių 
procentų pastatų Kieve, Sta
lingrade, Rostove ir dattgu% 
moję kitų miestų, tr sulygino 
su žeme ištisus miesteHus ir 
kaimus.

šiandien, sako Gorkin, 
vietai rūpinasi budavojihiu 
naujų apartmentųUdėl gyveni
nio žmonėms, kad atstatyt, 
ką du karai sunaikino.

(Bus daugiau)

East New Yorke policija 
apie porą mylių vijosi vogtą 
auto po 80 mylių per valandą. 
Pagaliau šovė į auto. Kai šū
vis pataikė iš auto iššoko,< ir 
pasidavė du vyrukai, 16 ir 14 
metų. ..

2 pusi. Lajęvė (Liberty). Ketvirtą Sausio (Jan.) 19, 1966



New Jersey naujienos
New Jersey valstijoje pra

ėjusiais metais progresyvis 
lietuvių veikimas nebuvo taip 
geras ir nebuvo taip blogas. 

<Jvykę parengimai, buvo sėk
mingi ir suteikė moralės ir 
finansinės organizacijoms pa
ramos. Bėda tik tame, kad 
senatvė nekuriuos mūsų vei
kėjus palieka užmirštyje, kuo-* 
met jie jaunesni būdami vei
kime buvo pasižymėję.

Taip, yra kolonijų, su kurio
mis veikimo klausimu — kaip 
vietinio, taip ir bendro valsti
jos plote* — susikalbėti ne
galima. Nežinau, ar jie pase
no ar tie jų nusistatymai tū
li kokį ypatišką pobūdį, bet 
taip yra ir niekas užginčyti 
to negali.

Pavyzdžiui, bendruose pai 
rengimuose praėjusiais me
tai nekuriu kolonijų bei kuo
pų veikėjų nei viename jų 
nesimatė. Negauta nuo tų 
veikėjų jokios talkos prie 

f ^bendro darbo, ir jeigu vei
kiančių kolonijų boi kuopų 
veikėjai būtų buvę panašaus 
nusistatymo, 
valstijoje 

’ judėjimas 
raidė.

tal New 
progresyvis

Jersey 
lietuviu t

įima. O to priežastis gal bus 
—likusieji kai kurių, kolonijų 
veikėjai nustojo vilties, pasi
liko pasyviais. Bloga mūsų 
tarpe ir dėl to, kad senstant 
susitinki ir su gyvenimo sun
kumais: paleistas iš darbo dėl 
ligos ar gyvenantis ant senat
vės pensijos jau turi prisilai
kyti taupumo, jeigu kitų pa
jamų iš niekur neturi ir jau
nesniu. būdamas nesusitaupei 
atsargos.

Taip, man prisimena tie lai
kai, kuomet iš Lietuvos nuolat 
plaukdavo į šį kraštą nauji, 
jauni lietuviai. Tais laikais vi
si buvo pilni energijos, ir ne 
tik mūsų valstijoje, bet po vi
są plačią Ameriką veikimas 
ir mūsų spauda plėtėsi. Da
bar gi jau kiti laikai. Da
bar jau sukama galvos, kaip 
palaikyti mūsų spaudą ir or
ganizacijas.

Ir mūsų valstijos progresy
viai turime nesvyruojančiai 
pasistatyti sau uždavinį, kad 
šiais 1956 metais ir mes pri
sidėsime prie veikimo, prie 
palaikymo spaudos ir organi
zacijų; pasiryžkime, kad šiais 
1956 met a i s, n o rs

šais reikalais reikia kreiptis 
pas A. Zalner, 1009 Jackson 
St. Telefonas Howard 8-7226.

Kas link koncerto, viskas 
šiame susirinkime užbaigta' 
sutvarkyti; gaspadinės prane
šė, kad bus pagaminta gerų 
valgių ir jų užteks visiems. 
Veik visą koncerto programą 
atliks Brooklyn© aktoriai va
dovybėj F. BaleviČiaus ir M. 
Stensler; iš vietinių bus tik 
Nancy ir Tessie Behmer. 
Svečiai aktoriai atvyksta iš 
taip toli, tai mes, negalėdami 
kitaip atsilygint jiems už jų 
pasišventimą ir vargą, tai 
mes, padėdami į šalį visus ki-' 
tus savo reikalus, dalyvauki
me šiame koncerte ir praleis- 
kime laiką tarp savųjų. Tai 
bus vienintelis ir geriausias 
jiems atlyginimas ir džiaugs
mas.

Taigi, pasimatysime sekan
čią subatą.

J. A. Bekampis

Lawrence, Mass.
Sausio 8 d. įvyko LDS 

kuopos
125 

susirinkimas, į kurį 
visi nariai atsilankė. 

Iš raportų pasirodė, kad kuo

rą patarnavimą. Jonas Mar
celis šia proga aukojo 
vės reikalams $5.

Lais-

■kita 
skai-

* i būtų buvęs negyva j jam' senesni būdami, 
j jaunesni veikime.

bus d a- i

amžiumi j Pa yra gerame stovyje 
būsime s i P as i m o k ė j ę d u o k l.e s.

* /4vl\n T\noili nori

PilietisGi šiais mietais vėl
< romi planai, kiek man teko i ---------------:-----
patirti, kad pagyvinti ir ne-j D|J|O JL|nLjo 
apleisti arba visiškai nepalikti! l Illlullvipnid, I (L 
užmirštyje senos kartos su-1 
kietos organizacijos, — kad 'kųitos organizacijos, — kad ' LDS 5-os kuopos susirinki- 
būtų vykinami tradiciniai pa-i Jnas įvyko sausio 1 d. Iš iš- 
rengimai, kad senoji karta Į duotų kuopos valdybos rapor- 
suėjus bendrai pasidžiaugtų i tų pasirodė, kad iš vįso kuo- 
praeityje nuveiktais darbais 
i pasigrožėtų šių dienų mūsjį 
progresu, padiskusuotų gerą
sias ir blogąsias dalis mūsų 
gyvenimo. Tad, patėmiję spau
doje pranešimus apie paren
gimus, kada jie įvyks, visi 
esate prašomi juose dalyvauti.

Taip, mūsų valstija jau ne
laimi dienraščio “Laisvės” va
juose pirmų dovanų. Tačiau, 
paėmus abelnai, vajaus pa
sekmės nevvjersieeių tarpe ne- 
taip blogos, ir jos būtų buvu-j 
sios geresnės, jeigu visi bū
tume buvę darbštesni. .

Per praėjusius metus mir
tis išplėšė iš mūsų tarpo pusė
tiną skaičių gerų organizaci- i 
jos narių ir “Laisvės” skaity-i ............. t——.......—-v —t------ -
tojų. Tūlose kolonijose se-' dai, kad susidėjus tam ti- pareikštą 
noji karta labai sumažėjo. ! kroms aplinkybėms, 
Jaunųjų spėkų mirties išrautų sekretorius E.

poj narių yra 87. Su pini
gais negalima pasigirti, todėl, 
kad iš parengimų negalima 
uždirbti, šiemet mirė 2 na
riai, tai nutarta, kad už gė
les kiekvienas kuopos narys 
užmokėtu 30 centu.

Daugiausia praleista laiko 
• apsvarestymui ateinančio kon- 
! certo, kuris įvyks sekančią 
su batą, 414 Green St. Drau
gei Paliepienei atsisakius eiti 
toliau sekretoriaus pareigas, 
jos vieton išrinktas Jonas 
Vaitkus.

Pagerbimui mirusiojo nario, 
Jono Rainio, visi susirinkusie
ji sustojo vienai minutei ty
los.

Nutarta pranešti narių aty- 
dai, i

Val-
' dyba pasiliko ta pati.

Nariai vienbalsiai nutarė 
1 turėti draugišką suėjimą, dl
l' delį banketą ir g e g u ž i n ę 
į Maple Parke kartu su LLD 
37 kuopa. Gerai, kad nariai 
pradėjo rūpintis vasariniais 
parengimais.

Mirė ir tapo palaidota Sa-1 
1 o m e j a M arc e 1 i e nė-T arto n y tė. 
Iš Lietuvos kilusi nuo Leipa
lingio, Lipliūnų kaimo, čia tu
rėjo dvi sesutes, Juzę ir Ro
žę, taipgi brolį Teofilį Tar- 
tonį. Sesutės — viena Juzė 
šleivi.enė, kita Rožė Čiuladie- 
nė. Velionė, be kitko, vėles
niais laikais priklausė prie 
LLD. Mėgo skaityti Laisvę. 
Sirgo apie dvejus metus. Li
ko liūdesy vyras Jonas Mar
celis, vienas sūnus, dvi duktė-1 
rys —- visi vedę, taipgi anū
kų. Didelė užuojauta Jonui 
Marceliui ir visai šeimai, taip- 

pačiai: ra

ir sesutes 
užuojautą,

organizacijos narių ir “Lais-* 
• xs’’ skaitytojų vietoms užpil
du netaip. lengva gauti; ki

tose kolonijose visiškai negu-

Brockton, Mass.
Sausio 8 d. mirė Juozas Ka

minskas . Velionis buvo pa- 
. šarvotas Jakavdnio šermeni

nėje. Laidotuvės įvyko sau
sio 11 d.

I Šermeninėje atitinkamą kal
bą pasakė J. Stigienė, primin
dama velionio nuveiktus gra- 
žius darbus. Palaidotas lais
vai Melrose miesto kapinėse, 
vadovaujant laidojimo direk- 

. toriui V. Jakavoniui.
Laidotuvėse dalyvavo apie 

100 žmonių su apie 20 auto
mobilių. Po laidotuvių daly
viai buvo užkviesti pietų į 
Lietuvių Tautišką Namą. Bu- 

,vo tinkamai pavaišinti. Velio
nio pagerbimui dauguma, 
užuot pirkę gėles, išreiškė sa
vo jausmus per Laisvę, kad 
jis ramiai ilsėtųsi, taipgi jo 

»■' ,mai užuojautą.
Velionis paliko mylimą 

žmoną Teresę (b u; v. Gavinaus- 
kienę) ir posūnį Peter Gavi- 

I nauską, brolį Lietuvoje. Iš 
1 Lietuvos kilęs: iš Stakliškių 
* i miestelio, Vilniaus krašto. 

Priklausė prie Liet. Tautiško 
Namo Draugovės, Liet. Darbį. 

-ninku Susivienijimo 67 kuo
pos, Lietuvių Piliečiui pašai
piojo klubo, LLD 6 kuopos. 

, Juozas Kaminskas buvo pa
žangus žmogus, ilgametis Lais
vės skaitytojas ir dalyvauda
vo pažangiųjų parengimuose.

i su žmona padėdavo 
parengimuose dirbti.
4 šermenyse buvo daug gėlių 
Vainikų.

ji Abudu 
. f pareng

G. Simaitis

atlikti savo pareigų, tai su vi

gi giminėms, o jai 
miai ilsėtis.

Jonas Marcelis 
ž gėles,

atvirutėmis ir žo- 
finansų džiu, taipgi dėkoja laidotu- 

Pildis negalės vių direktoriui A. Juzokui ir 
Josephine Čiurlionytei v.ž ge-
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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 Chora 
Tai bus nepaprastai įspūdingas koncertas.

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

Solistė Madeline Knorr
Frank BalevičiusPianistas

Šokis
Nancy

ir Flute Solo
ir Tessie Behmeriutes

Pradžia 7:30 Vai. Vakare Įžanga $1.00

RENGĖJAI

3 pusi. Laisvė (Liberty). Ketvirt., Sausio (Jan.) 19, 1956

Taipgi tapo palaidota 
drauge, ilgametė Laisvės 
tytoja, draugė B. Katinienė. 
Palaidota laisvai, nes mirda
ma pasakė dukterims, kad 
taip būtų palaidotą, kaip jo
sios draugas, jau senokai mi
ręs. Dukterys gražiai palai
dojo savo mylimą motiną. 
Gaila netekus tokios geros 
draugės, kaip B. Katinienė. 
Lai ji amžinai ilsisi!

Kurie! norite gauti Vilnies 
Kalendorių, tai ' praneškite, 
nes nedaug pas mane beliko 
jų. Jei greičiau pranešite, 
tai užsakysiu daugiau. Ka

lendoriuje, be kitko, yra nu
rodyta, kaip rašyti Lietuvon 
saviškiams laiškus. įsigiję 
Kalendorių, sužinosite.

S. Lenkauskas

IŠ LIETUVOS
AUKŠTAS pieno primel- 

ŽIMAS
KAPSUKAS— Černiachov

skio vardo genies ūkio artelės 
gyvulių augintojai kovoja už 
tai, kad ir žiemą būtų išlaiky- 
tas gyvulių produktyvumas.

Gyvuliai žiemoja sočiai ir 
šiltai. Karvės šeriamos pagal 
racionus, kurie sudaryti atsi
žvelgiant į gyvulių svorį ir jų 
produktyvumą. Nuo pat pir
mųjų tvartinio gyvulių laiky
mo dienų karvėms duodamas

pakankamas kiekis siloso, šiau
dai paskaninami, šutinami. 
Fermose griežtai laikomasi nu
statytos darbotvarkes.

Nuo spalio 1 dienos iki lap
kričio 15-osios iš kiekvienos 
karvės primelžta po 520 kilo
gramų, pieno —30 kil. dau-* 
giauį negu pernai per tą pa
tį laikotarpį. Pastaruoju me
tu stambieji pašarai pradėti 
skaninti broga, gauta iš spiri
to varyklos. Karvių produkty
vumas pradėjo dar labiau kilti.

atliko

Koncertas kolūkyje

KAUNAS. — šiomis dieno
mis Kauno Muzikinio dramos

teatro solistai koncertavo Kė
dainių rajono “Vienybės” kol
ūkyje. Gausiai susirinkusiems 
kolūkiečiams solistai
klasikų ir tarybinių kompo
zitorių dainas, arijas iš ope
rų ir komiškus duetus iš ope
rečių.

Ypač šiltai sutiko kolūkie
čiai solistės S. Repečkaitės pa
sirodymą, kuri atliko Duna- 
jevskio “Entuziastų maršą,” 
arijas iš operetės “Silva,” so
listą Rimkevičiaus, Kontrima
vičiaus, Račo Mikalausko, Sta
nevičiais ir kitų pasirodymus.

A. Sol fanas

BROCKTON-MONTELLO, MASS

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!
į voką ir siųskite, nes tokia proga atsitinka rečiau, nei aukso klo
dų atradimas.
SAULES RŪSTYBE (romanas) sako: 
nemylėti negali, kada mane skaitai. 
ČIKAGOS ŠEŠELIAL (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 dalios darbus, 
vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį išlikimą. 652 pusi.,* 
kieti viršeliai, kaina tik $3.00!
VISOS 4 KNYGOS SYKIU tik už $5.00- 
apmokame. Rašykite: 
St., Chicago 8, Ill.

ypač 
; pra- 
,$13.00 

Tuoj kiški te penkinę

skaitai mane, nes myli, o 
311 pusi., kaina $3.00.
skaitai mane, ries aš pa- 

pats gyvenimas parodytų.

tik tada vaikščiosi širdies 
mane skaitysi. 449 pusi.,

Persiuntimo kaštus
Dr. ALG. MARGERIS, 8825 S. Halsted

Draugiškas vakaras ir pasikalbėjimas Laisvės 
reikalais Įvyks šeštadienį, sausio (Jam) 21 d., 
Tautiško Namo kambariuose, pradžia 7:30 vai. 
vakare, šaukia Lietuvių Literatūros Draugijos 
6-a kuopa.

čia taipgi dalyvaus Laisvės redaktorius

ANTANAS BIMBA IŠ N. YORKO

Čia galėsite užsimokėti duokles į LLD; kuriem 
laikas, atsinaujinsite Laisvę; taipgi pasikalbė
sime Laisvės bendrovės suvažiavimo reikalu, 
kuris įvyks sausio 29 d. Gal pasiųsime ir dele
gatą į Laisvės suvažiavimą.

DIENRAŠČIO LAISVES MIETINIS

BANKETAS
Rengia Dienraščio Laisvės Bendrove

SEKMADIENI 29 SAUSIO-JAN
Vakarienė Bus Duodama Lygiai 6-tą Valandą Vakare. Kaina $3.00.

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

Kadangi tą dieną įvyksta Laisvės bendrovės dalininkų suvažiavimas, 
tad bankete bus daug svečių iš kitų miestų. Tad kviečiame ir broklynieČius 
atsilankyti į banketą ir pasimatyti su svečiais. Prie gerų valgių turėsite pro-

I 1

gos maloniai pasikalbėti su sveęiais.

Prašome išanksto įsigyti banketo bilietą, nes rengėjams labai svarbu išank- 
sto žinoti, kiek bus svečių, tada geriau galima prisirengti aptarnavimui val
giais. Dėl bilietų kreipkitės į Laisvės Raštinę, 110-12 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y. '

Rengėjai



tv

r

j

58 metų.
1 yorimer 

mirė sausio 16 
ligoninėje. Kū-

Mary Schneidei 
amžiaus, gyveno 4 
St., Brook lyne, 
d., Greenpoint 
nas pašarvotas 
plyčioje, 231 
Brooklyne. I 
sausio 19 d., 
pinėse.

Velionė paliko nuliudimp 5 
sūnus, dukterį, dvi marčias ir 
anūkų, taipgi daugiau giminių 
ir artimųj draugų. Laidotu
vių apeigomis rūpinosi Garš
vos Įstaiga.

Bedford Avė., 
Laidotuvės Įvyks

M t. Olivet ka-

Valdžia ragina visus 
taupyti kurą iki 
užsibaigs streikas

NewWko^A^Zinfoi
Kita apgavikiška grupė, 
kuri pelnėsi labdaroj

Iškelta, kad dar kita grupė, 
labdarybe,, 
savo kiše- 
Ta grupė,

kuri neva užsiima 
vyrausiai užsiėmė 
nių pripildymu.
Eyes for the Blind, jau spė
ju surinkti $53,000, bet kol 
kas neturi

i neregiams 
neregiui.

Kur tie ]
į aukštoms
organizacijos

i goms ir garsinimams, kuriuos
i veda kampaniją už vis nau- 
| jus fondus... .

Laisviečiai prašo visus 
įsigyti banketo bilietą 
tuojau, iš anksto

Viena svarbiausių priemo- 
jdų surengimui sėkmingiau
sio banketo yra iš anksto iš
parduoti bilietai.

Karinis aerodromas 
perdaug pavojingas 
miestiečiams

nei vieno šunies 
ir n ('padėjo jokiam

pinigai eina? Ogi, 
tos “labdarybės” 

pareigūnų al-

Privatiniai daktarai
gavo Dr. Saiko skiepą į

Dirbusiems banketų rengi
mo komisijose! gal atrodys tik 
sueikvojimu vietos tas, ką čia 
noriu pasakyti. Tačiau dau
guma Laisvės skaitytojų nie
kada masinių banketų nerenk

Daleidžiu, jog jiems sun
ku Įsivaizduoti tas problemas. 
Jeigu tos problemos jiems bu

rtų aiškios, jie nedelstų ' įsigi
jimo k 
dienos.

i L- i paskutinės

visi toe; žmonės, 
dienraščio Lais-

Majoras Wagneris sakė, 
kad miestinės Įstaigos yra ge
rai apsirūpinusios kui-u. Ta
čiau patarė taupyti — .šilu-J 
rnos leisti ne daugiau 65-68 
laipsnių. Nevartojamus dar
bui negyvenamus pastatus ari 
jų skyrius patarė palikti vi-1 
siškai šaltus.

Privatiniams namams taip- i 
gi leido numažinti šilumą iki 
tokių laipsnių. Tačiau baus. ■ 
jeigu kas tuo leidimu pasinau
dodamas bandys perdaug nu
mažinti ai' visiškai sustabdyti 
šilumą.

Yra žmonių, kurie dėl ne
turto ar neapsižiūrėjimo tapo 
streiko užtikti visiškai be ku
ro rezervų.

Tokiuose namuose, kur yra 
ligonių 
jatis
kreipus Į miestinį 
depai tmentą.
teks, pasiskųsti sergančiu. ?<a- 
mo savininkas turės raportuo
ti ligonio vardą, jo ligą, 
tarą ir gal atsakyti eilę 
Klausimų apie tą ligonį.

Saugokite gyvybę

Sveikatos komisijonierė 
. Baumgartner įspėja visus

tojančius gasą apšildymui bu-< 
to visuomet laikyti pravirą 
langą. Be to p-a pavojus 
uždusti liepsnai išvartojus bu
te visą deguonį.

Sveikatos (Health) depart
ment© savo apskrities antrašą 
galima rasti telefono knygoje.

kurie lanko 
pramogas, jas lanko dėl

Jeigu jie visi iš anksto

, pristatys kuro naudo- 
specialiu leidimu, atsi- 

Sveikatos 
Tačiau neuž-

kitu

Dr.
var-

Ko-

tos departmentas paskelbė, 
kad išdavė daktarams 2,070 
kubinių centimetrų Saiko skie
pų prieš polio. Tuos skiepus 
daktarai galės duoti bile ku
riems savo pacientams, be 
amžiaus skirtumo, nors jie yra 
raginami duoti pirmoje eilėje

: vaikams.
Departmentas dar turi 40,- 

000 kubinių centimetrų par
davimui daktarams. Kodėl 
tie skiepai dabar duodami 
privatiniai, tuo tarpu, kai mo- 

■ kyklinio amžiaus vaikų skie
pijimo programa dar nebaig- 

' ta, sveikatos departmentas 
neskelbia.

Spauda puola Melishą,

vės 
to, kad linki dienraščiui ge
ro.
įsigytų bilietą, tas linkėjimas
būtų daug stipresnis, nes—

Šeimininkės žinotų, kiek 
maisto supirkti. Pagal žino
mą kieki žinotų, kaip anksti 
pradėti gaminti, kad viskas iš
keptų ir iškepęs nesu džiutų. 
Svečiams visko užtektų. Sta
lų ir indų būtų priruošta 
kiek reikia, nereikėtų valgio 
padavimo laiku esktra ,stalų 
ruošti, neigi iš anksto paruoJ 
šus perdaug glėbius sunkių 
indų sunešti ir vėl atgal nu
nešti-' nevartotus.

Būkite taip geri, 
bilietus iš anksto, 
ketas būva masinis, 
nančiai vaišingas 
čiui naudingas.

Įsigykite 
Lai ban- 
patenki- 

ir dienraš-

Long Islando parkų komi
sijos pirmininkas Robert Mo
ses reikalauja iš karinės avi
acijos, kad būtų panaikintas 
Mitchell Field karinis aero
dromas, kuris randasi Nassau 
apskrities viduryje. Kuomet 
tas aerodromas buvo pastaty
tas, ta Long Island dalis buvo 
dar labai retai apgyventa. 
Dabar ten pilna miestelių ir 
apgyventų, vietovių, o nelai
mių- su kariniais lėktuvais pa
sitaiko nemažai. Mat, ten 
treniruojami jauni: lakūnai ir 
jau buvo nemažai- atsitikimų, 
kuomet jų orlaiviams sudužus 
užsidegė namai, užsimušė ci
viliniai žmonės ir tt.'

Taip, pavyzdžiui, praėjusių 
metų rugpjūčio 13 karinis 
bomberiš, kuris buvo tik pa
kilęs iš- Mitchell aerodromo, 
nukrito Hempstead kapinėse 
ir užmušė 6 lankytojus. Lap
kričio 2 dieną iš to: paties ae
rodromo pakilęs orlaivis nu
krito East Meadow miestely
je. Du įgulos nariai užsimušė 
ir vienas namas tapo visai su
naikintas., Gruodžio 27 sprūs- 
minis orlaivis nukrito Levit
town viduryje. Lakūnas iššo
ko su parašiūtu, bet orlaivis 
sudaužė automobilį ir lengvai 
galėjo sunaikintu artimus na
mus bei užmušti - žmones.

Moses siūlo, kad tas karinis 
aerodromas būtų iškeltas kur 
nors toliau į; rytinę Long Is
land 
n i ų.

dali, kur mažiau žmo-

puola 
.jis bū- 
Lyg jis

viešbuty- 
pietus, 

tradici- 
pagerbi - 
ton da- 
senato-

Demokratai prisirengia 
Roosevelto pagerbimui

Sausio 30 New Yorko de
mokratai Roosevelt
į e laikys iškilmingus 
kuriuose bus minima 
nė F. D. Roosevelto 
mot diena, 
l.vv. 
rius 
ras 
keto rengėjų ir laukiamų sve
čiu/ yra demokratai, kurie 
stoja už Stevensoną. Bet pro- 
harrimaninis partijos sparnas 
bus atstovautas Tammany bo
so Carmine de Sapio.

Statys projektus
Susitarta statyti Brooklyne 

ir Queensei po projektą vidu
jinės klasės gyventojams. Jų 
statyboms tikisi išleisti 41 mi
lijoną, kurią sumą tikisi gau
ti iš unijų pensijų ir gerovės 
fondų.

Vienas tų projektų numa
tomas centrinėje Brooklyno 
dalyje prie Atlantic Avė. tarp 
Fort Greene ir Hanson Places 
ir Cumberland St. Kitą sta-*

HELP WANTED—FEMALE

Virėja—narnų darbininkė. 5 šęi- 
mojp. Nuosavas namas ir vonia. Fui- 
pūs L. I. namai. Gera alga, 
lingi paliūdijimai. Popiečiais 
binkile: Edge wood 3-2517.

Reika-
skam-

(€,-12)

Moteriškė. Guolis vietojo, gyveni
mas Long Island. Prižiūrėti du vai
kus, lengvas namų darbas. Visi įtai
symai. $100 j mėnesį. Skambinkite 
tarpo 2 ir 3 vai. SU. 5-9525. 1929
Wantagh Avi*., Wantagh, L. I.

(9-12)

. Tarp kitų 
ius Rooseveltienė, 
Lchmanas ir miesto majo- 
Wagneris. Dauguma ban-

toje, km- buvo laikinasis 
torai) ų projektas.

Militaristai užlaikomi 
“perdaug poniškai”

Gubernatoriaus TTarrimano 
įgalintas štabas tyrinėjo New 
Vorko valstijos militariškų 
įstaigų padėtį. Raporte už 
1954 metus sakoma, kad yra 
daug “duplikacijos ir išeikvo
jimo.”

Pasiūlė, kad federalė vai-1 
džia turėtų imti daugiau atsa-1i 
komybės už valstijinį arsenalą 
Brooklyne. Tuo turėtų sutau
pyti valstijai apie $128,000.

Tarpe kitų galimų sumažin
ti sumų atžymėta $60,000. 
Sako, kad bėgiu vienorių me
tų tiek išleista pobūviams 
gėlėms, dovanoms, prizams 
važinėjimui Į konferencijas.

Caro Rusijos vėliavos 
plevėsavo New Yorke

Praeitą ketvirtadienį, sausio 
, 12, vietiniai baltagvardiečiai 
! rusai minėjo senoviškus pra- 
I vosl a vu N a u j uosiu s M etų s.
I ’ * ‘
į Iškilmės įvyko ištaigingame 
i Plaza viešbutyje, kur susirin- 
| ko tokie tituluoti asmenys, 
■ kaip princas ir princesė Bio- 
i loselski -i Bielozierski, kuni
gaikštienė Elena de Leuchien- 
berg, kuri yra giminaitė na- 
bašninko caro ir kaizerio ir 
Austro - Vengrijos imperato-

i riaus, princesė Viera, princas 
Druskoj

Buvo 
(žymiai 
luotus),
neiius Vanderbilt Whitney ir 
ponia Gimbel. . .

Viešbučio salė buvo papuoš
ta caristinės Rusijos vėliavo
mis ir caristiniu ereliu. Kuo- 

, met šviesos užgeso prieš vi- 
. dunaktį, baltas gaidys buvo, 
paleistas į salės vidurį kaip 

I “geros laimės ženklas.” Pas
kui dalis susirinkusių giedojo

i “Bože, Caria Chrani.”
Pinigus to banketo surengi

mui paklojo White Shoulders 
; parfumo firma, kuriai tas vi
sas caristinis karnivalas buvo 
kaip ir pasigarsinimo teatras.

Tarnaitė. Guolis violoje. lengvas 
skalbimas, biskj virti, mylintį vai
kus, vienas kūdikis. Nuosavas kam
barys ir vonia. Ranch namai. Ma
lonūs namai. PO. 7-0306.

(10-13)

Motinai pagelhininkė. Lengvas na
mų darbas, paprastas virimas, turi 
mylėti vaikus. • Turime ir kitus 
darbininkus, kurie sunkesnį darbą 
atlieka. Guolis vielojo, malonūs 
namai. RE. 7-3322.

(10-13)

Motinai pagelhininkė

Namai priemiestyje Washington, 
T). C. 4 vaikai. Mokanti vairuot' 
automobilį. Nuosavas kambarys.

Skambinkite New Yorke
RE. 7-4471

(12-14)

ir tt.
ir netituluotų turčių 
turtingesnių už titu- 
kaip tai ponią Cor-

HELP WANTED MALE

Korėjiečiu porai 
apgint pobūvis

Nuo pat pradžios karo
rėjoje pora jaunų, talentingų 
korėjiečių menininkų, Mr. ir 
Mrs. Kwak, yra persekioja
mi deportavimu.

Jų persekiojimas prasidėjo 
jiems išstojus prieš budelišką
jį Syngman Rhee. Kadangi 
jų, kaip žymių žmonių, balsas 
turėjo daug svorio už taiką, 
jie tapo areštuoti. Ir nors ka
ras pasibaigė, jie vis tebeper- 
sekiojami.

Amerikinio komiteto sve- 
turgimiams ginti pastangomis 
jie lig šiol buvo apsaugoti nuo ' 
išsiuntimo į Rhee nagus, ta-j 
čiau dar nėra nuo to saugūs 
ir šiandien. Vedama kova už 
jų visuotiną paliuosavimą nuo 
tos grėsmės. Bylos paramai 
sausio 21-os vakaro 7 valan
dą įvyks banketas Great Nor
thern Hotel, New Yorke. Vi
siems, kam galima, reikėtų 
dalyvauti.

parapijonai gina
Komercinė spauda 

kunigą Melishą, tarsi 
tų koks prasiradėlis.
Kaltas tame, kad parapiniai 
ji gerbia, myli ir pasiryžo ne
leisti, kad jis. būdamas nieku 
neprasikaltos, būtų persekio
jamas, šalinamas iš pareigų.

Tačiau ta pati spauda, be
ieškodama sensacijų, kartais 
netiksliai pasitarnauja irtam, 
prieš kuri ji kovoja. Kai ku
riose tos spaudos laidose buvo 
Įtalpintas paveikslas. Jame 
parodoma, kai vyskupo at-> 
siųstas Melisho vietą užimti 
kunigas Thomas išeina iš baž
nyčios su savo palydovais de
tektyvais, p minia maldininkų 
tebegieda giesmes su savo py
limu kunigu Melish, 
nė nematvtu to kito, ‘t- f

kūpąs bandė jiems 
uždėti. Parapijonai

uni-

Juš
ka d 
fon-

VOS NEUŽDUSO DUJOMIS

Gyvenanti su tėvais ir se
sute sklepiniame bute 249 S. 
1st St., Williamsburge, 7 me
tų Arlene Chmil atbudo rytą 
serganti, skaudančia galva. 
Nubėgo pasiskųsti motinai. 
Bet motina ir penkiametė jos 
sesutė neatbunda.

tarsi jie 
kurį vys- 
prievarta 
žada jį

ginti, net jeigu reikėtų į val
dini teismą eiti.

Kuo Melishas užsipelnė tos 
prie j autos ?

Karo laiku jaunas dvasiš
kis nenuoalsiai darbavosi ka
rui prieš fašizmą laimėti. 
Net parapijinė salė dažnai 
b ū d a v o pavartojama viso
kiems kaimynijos veiksmams, 
kad juo greičiau būtų atsiek
ta taika.

Po karo kunigas Melishas 
daug darbavosi, kalbėjo, kad 
taika būtų išsaugota, kad de
mokratija mūsų šalyje išsilai
kytų ir stiprėtų. Jis stengia
si pagelbėti ir visiems reika
lingiems asmeniško patarimo 
ar pagalbos.

Už visą tai jį pamylėjo 
parapijonai, bet įtūžo ir de
mokratijos priešai.

Kaimynas

Nori įtraukti unijas 
i šapu statybą

New Yorko Miesto tarybos 
prezidentas Starkus sako, kad 
jis jau derėjosi su tūlais 
jų lyderiais apie įvairias 
tybąs. Bandęs Įtraukti į 
nynų šalinimo programą, 
jie Įdėtų į statybas unijų
dus ii' pačios unijos imtų at
sakomybę už tas statybas.

Starkus vyriausia yra susi
domėjęs įtraukti unijas tal
kon statyboms industrinių pa
statų. Tos rūšies statybos vi
sasai iskamei Housing akte yra 
žinomos kaip Title I statybos.

Starkus tai pareiškė buče- 
rių unijos lokalų 342 ir 640 
surengtame Amalgameitų bu- 
cerių viršininkui Gormanui 
pagerbti bankete Sheraton- 
Astor viešbutyje.

Demokratai jau renka 
rinkimams fondą

l ' I ■

New Yorko valstijos demo
kratai vykdys rinki m. i n i a m 
fondui ’Sukelti banketą vasa
rio 2-ą.. Jų lyderis Prender
gast skelbia/1 •'kad kalbėtojais 
jau gauti Trumanąs, guber
natorius Harrimąnas, senato
riai Kefauveris ir Lehmanas 
ir majoras Wagneris.

Brooklyno moterims
Moterų Klubo susirinkimas 

Įvyks sausio 19-os vakarą, 8 
vai., Liberty A 
talpose.^ Visos 
mos dalyvauti, 
svarbių reikalų.

nares praso- 
Turime daug

Valdyba

ergyte suprato, 
bloga. Nlibėgo

kad čia 
pas arti- 

Tie

Mergytė s 
kas 1 _ 
miausius pažįstamus, 
darinėjo langus, pašaukė 
Jiciją. Abi atgaivino.

Jos buvo pridususios 
glies dujomis 
pečiaus.

ati- 
po-

iš
an- 

šildomojo

SHEEPSHEAD BAY 
GYVENTOJAMS

Sausio 26-ą mokyklos 222 
patalpoje šaukiamas mitin
gas - diskusijos už prailgi
nimą Nostrand Avė. linijos. 
Skelbia, kad ten kalbės bu
vęs Transit autoriteto narys 
Klein ir Miesto tarybos pre
zidentas Starkus.

Bronxei suimtas 38 metų 
vyriškis kaip pasikėsintojas 
prievartauti gražias moteris.

4 pusi. Laisvė (Liberty). (Ketvirt., Sausio (Jan.) 19, 1956

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs BarberU

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.

CĮa 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 į Laisvės su
važiavimą.

George Shimaitis 
(11-13)

LIETUVIŠKOS DAINOS
Antanas Juška

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

LIETUVIŲ TAUTINIAI DRABUŽIAI
Mikalina Glemzaite

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 New York 11, N. Y.

Demokratai svarsto, 
ką statys Į senatorių

New Yorko valstijos demo-' 
kratų partijos visų apskričių 
viršininkai jau įvykdė posėdį 
ir nutarė šaukti konvenciją 
nominavimui kandidato Į J. V. 
senatorių. Dabartinio demo
krato senatoriaus Lehmano 
šis terminas baigsis gale 
metu.

šių

Bronxe policija pašovė gau
domą 17 motų jaunuoli, kai 
jis nesidavė suimamas. JĮ įta
rė, kad jis ruošęsis Įvykdyti 
vagystę.

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Draftsmen. Structural Steel de- 
taker, layout draftsman. Also a « 
checker. Permanent. Good salary, 

! all benefits, paid vacations. CITY 
I IRON WORKS, 350 New Park Ave.
Hartford, Conn. Adams 3-2696.

(8-14)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Grosernė-Pieninių, 
Delicatessen krautuvė, 
įsteigtas biznis.
tumerių. Prieinama kaina,
barių apartmentas viršuje, 
tiesiog nuo savininko.

Yonkers 8-6915.

Apctingų \ 
Alaus. 2-x , 

Geras skaičius kos- 
5 kam- 
Pirkite

(11-12)

New Yorke areštuota jauna 
divorsantė, Įtarta, kad ji pali
ko ištisa diena su viršum sa
vo kūdikius vienus. Vienas 
yra 10 mėnesių, kitas 21 mė
nesio.

Autoniobilistų šventes 
miestui pelningos

Trimi-s. dienomis po švenčių , , 
atostogos New Yorko miesti
niuose trafiko teismuose bu
vo minios svieto. Nuostabu, 
kokie tie trafiko tikietai pel
ningi! Už juos per 3 dienas 
sunešta $75,952.

Elizabeth. N. J.

PIETUS
Atžymejimui 40 metų sukakties Lietuvių 

Literatūros Draugijos gyvavimo

PARDAVIMAI
Parsiduoda 3 rūmų namų rakan- 

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

ir turiu greit išvažiuoti.

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

(11-13)

Įvyks Sekmadienio Popietį

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

Salėje 408 Court Street
Gerbiant Visuomene: Kviečiame visus at

silankyti ant pietų, nes visi būsite patenkinti 
gerais pietumis ir gražia sueiga. Pietus ga
mins šioje apylinkėje gerai žinoma gaspadinė 
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. 5-8796. 
Prašome pranešti nesivėlinant; norėtume žinoti 
ne vėliau kaip iki sausio 16-os.

Rengėjai

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. Persiuntimą Apmokame
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

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

/




