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Waterbury.
Gražus pobūvis.
Sveikino iš arti ir iš toli.
Stanislovaičiu sūnūs.

Rašo R. Mizara

Praėjusi savaitgali teko 
praleisti Connecticut valstijo
je.

Ten sniego daugiau negu 
mūsų didmiesty. Gamta toje 
valstijoje visuomet žmogų ža
vi—žiemą ir vasarą.

Geri prieteliai sugalvojo su
ruošti Juozui ir Mari jonai Stri- 
žauskams pagerbti (ir parem
ti) pokylėli.

žmonių i pobūvi suvyko 
daug ir čia buvo represent uo
los visos didesnėsės lietuvių 
kolonijos iš Connecticut valsti- 
jos. Iš Didžiojo New Yorko 
mes buvome tik trys: K. Pe- 
trikienė, Eva ii* aš.

Būtume galėję iš čia nu
vykti daugiau, bet tą pačią 
dieną Philadelphijoje Įvyko 
pramoga, kurioje dalyvavo 
mūsų aidiečiai, todėl nemaža 
mūsiškių vyko ten.

Pramoga buvo smagi ir ne
smagi. Smagi ji buvo dėl to, 
kad buvo daug žmonių, kurių 
apie ketvirtadalį sudarė, taip 
sakant, jaunesnioji karta.

Nesmagi dėl to, kad Juozas 
Strižauskas, dėl negalavimo, 
negalėjo pobūvyje dalyvauti.

V. J. Valaitis, vakaro tost- 
masteris — tose pareigose jis 
turi didžiulį talentą — skaito 
sveikinimus, prisiųstus Stri- 
žauskams iš įvairių miestų. 

* Be kitų, Strižauskus sveikino 
ir kalifornietė K. B. Karo- 
sienė, prisiųsdama Strižaus- 
kams po puikią gėlę ir pen
kinę! Viso su sveikinimais 
Strižauskų prieteliai sudėjo 
apie $150 dovanų!

Aišku, tai gražus dalykas, 
žinant, kad J. ir M. Strižaus- 
Kai, ilgamečiai visuomeninin
kai, labai skaudžiai nukentės 
jo nuo praėjusiais metais ten 
į v y k u si o pot vy n io !

• ——
šnekuosi su daugeliu žmo

nių, atstovaujančių Connecti
cut miestus ir miesčiukus.

Eva Valaitienė supažindina 
mane su svečiais iš Middle- 
towno. Tame gražiame mies
te lietuvių gyvena nedaug. Ir 
jie man sako:

—Jei nebūtume pamiršę 
paimti dar vieną gerą mūsų 
žmogų, tai šį vakarą mes čia 
būtume iš Middletowno visi.

Labai buvo smagu matyti 
tiek daug mūsų gerų žmonių, 

j ?u vykusią iš įvairių kolonijų 
rį Strižauskams pagerbti su

ruoštą gražų pobūvį.
Gerbdami ilgamečius veikė

jus, aišku, jie patys užsitaN 
navo didžios pagarbos.

1’ •
Pobūvy, aišku, dalyvavo ir 

D)-. J. Stanislovaitis su; žmo
na Kristina, geri Strižauskų 
bičiuliai.

Juodu prašo mus pas juos 
užsukti, nes pasilikę tik du 
vienu. Jie gyvena atokiau nuo 
Waterburio, kalnuos^. .Jie
dviem dviem nuobodu.

Stanislovaičiu trys sūnūs te- 
belanko aukštąsias mokyklas 
IPhiladelphijoje.

—Kas jie bus? Ko jie mo-

Nehru grasino naudoti dar Sveikinimai siivažiavifnui
griežtesnes pi 

; užgniaužti d<
Deli. —Premjeras Nehru 

j pareiškė, kad valdžia nau- 
I dos dar griežtesnes prie
mones prieš’ demonstran
tus. Jis sakė, kad žmonių 
išstojimai Bombėjuje, Kal- 

i kutoje, Patnoje ir kitur hil
i' vo “pasiutėlių darbas.’’ Jis 
neminėjo, kad jo paties 
partijos, Kongreso parti
jos, veikėjai daugelyje vie
tų kartu su socialistais ii* 
komunistais demonstraci- 
jomš vadovavo.

Bombėjuje žmonės de
monstravo už miesto įjun
gimą į Marahaštrą, Kal
kutoje už miesto įjungimą 
į Bengaliją. Centralinė 
valdžia dabar nutarė atidė
ti Bombėjaus miesto liki
mo sprendimą,, o Rytuose 
sujungti Bengaliją ir Biha- 
rą į vieną autonominę sritį.

Tennessee rasif 
: dievas pasisakė

Nashville, Tenn. — Ra-. 
sistai surengė mitingą ir 
demonstraciją prie valsti
jos Kapitoliaus rūmų, šauk
dami, kad Tennessee guber- 

' natorius Frank G. Clement 
vadovautų kovai už segre
gaciją. Bet. gubernat., ku
ris pats yra rasistams pa
lankus, atsisakė oficiališkai 
atsistoti rasistų priešaky
je.

Rasistai nešė visokiau
sias iškabas, bet daugiau
sia buvo matyti vieno šū
kio, kuris sakė: “Dievas — 
originalusis segregato- 
rius.” Daugelis Pietų rasis
tų bando teisinti savo nu-

A. Edeno kelionė Amerikon 
neišriš esančio konflikto
Maskva. — “Pravda” sa

ko, kad britų premjero E- 
deno kelionė Amerikon ir 
pasitarimai su prezidentu 
Eisenhoweriu gal atneš, 
kaip tai paprastai yra* to
kiais atsitikimais, gražiai 
skambančius komunikatus-, 
bet neišriš pagrindinio kon
flikto tarp Britanijos ir A- 
merikos.

kosi ?
Tėvas ir motina aiškina: 

vyriausias, Povilas, studijuo
ja kalbas, ypatingai Sanskri
tų kalba jis susidomėjęs.

Eugenijus siekiasi būti gy
dytoju, — ryžtasi eiti tėvo 
pėdomis. . ’

♦

Jauniausias — Robertas 
(Bobby) — gal būt pasirinks 
dantų gydytojo profesiją.

Visi trys gabūs vyrai.
Bet man sunku juos vyrais 

įsivaizduoti, nes, rodosi, dar 
visai neseniai jie buvo tik, 
vaikai.

Bet gyvenimas eina pirmyn!

icmones, kad 
‘uioustracijąs

Komunistai už ramybę
Bombėjuje komunistai iš

leido lapelius, kuriuose jie 
aiškina, kad jie remia rei
kalavimus įjungti miestą į 
Marahaštrą, bet taipgi ra
gino žmones kovoti orga
nizuotomis ir ramesnėmis 
priemonėmis. Komunistų 
partija pasiūlė valdžiai, 
kad jos žmonėms būtų leis
ta sunkvežimiuose su gar
siakalbiais važinėti po gat
ves ir raginti darbo žmones 
prie drausmės ir politinės 
kovos, vietoje chaoso. Bet 
valdžia atsisakė duoti ko
munistams tokį leidimą.

Visoje Indijoje dabar 
rengiamasi prie respublikos 
paskelbimo sukakties pa
minėjimo šį ketvirtadienį. 
Visos partijos ragina žmo
nes tas sukaktis švęsti.

Jai rėkia: pats 
už segregaciją 

sistatymą religiniais sume
timais. Jie aiškina, kad 
pats dievas stojas už rasi
nę segregaciją, kitaip jis 
nebūtu sukūres atskiras 
rases. . .

Rasistai, kurie susirin
ko prie Kapitoliaus, paskui 
laikė konferenciją. Joje da
lyvavo valstijos generalinis 
prokuroras ir kiti aukšti 
pareigūnai.

Darbo unijų 
kovos lauke
Sharon, Pa. — Naujai iš

rinktas miesto majoras M. 
J. Dunn, demokratas, per
ėmė pareigas. Kas pažymė
tina, — jis pats yra unijis- 
tas, streikieris, IUE 617 
lokalo narys. Tas lokalas, 
kaip ir kiti elektristų lo- 
kalai, dabar streikuoja 
prieš Westinghouse.

Ankstyvesnis majoras 
buvo republikonas, su bo
sais pilnai bendradarbiau
jantis.

Grand Rapids, Mich. — 
Michigano UAW (auto- 
darbininkų unijos) konfe
rencija priėmė rezoliuciją 
už Mississippi rasistinio 
senatoriaus Eastlando pa
šalinimą iš senato, kadan
gi jis išrinktas gyventojų 
mažumos — negrai ir di
delis skaičius neturtingų 
baltųjų ten negali balsuoti.

Rangoonas. — Kinijos 
Mme Sun Jat-sen susitiko 
su Burmos premjeru U Nu. 
Mme Sun Jat-sen viešėjo 
kelias savaites Indijoje, da
bar vieši Burmoje.

Prašome pasiskaityti ke
letą gražių laiškelių.
Trijų karalių sveikinimas
Trys karaliai, keliaudami 

po Floridą, užtiko lietuvių 
būrelį ir kreipėsi į jį: Mes 
turime auksą, myrą ir ko
dylą, tai norime kaip ką čia 
apdovanoti.

Tuomet vienas būrelio 
.dalyvių atsiliepė: Dabar 
bus Laisvės Kooperacijos 
Bendrovės dalininku suva
žiavimas, tai auksą galite 
su sveikinimu jam pasiųsti, 
o myrą ir kodylą prelatui 
Balkūnui.

Trys karaliai sutiko su 
patarimu. Pavertus auksą į 
Amerikos dolerius, siunčiu 
$55.00.

Su pagarba,
Karaliaus Baltazaro 

Sekretorius.

' 1-20-56.
Laisvės Adm.:

Grupė hartfordiečių svei
kina dienraščio Laisvės da
lininkų suvažiavimą ir lin
ki, kad jis būtų sėkmin
giausias pagal šiuos sun
kius laikus.
Hartfordo Vajininkai 10.00
Moterų Klubas . . .$10.00
L. Mankienė ............. 2.00
Hartfordietis ............. 2.00
D.Navickas ................  2.00
Stanley Yurkin, New

Britam 2.00 
Senas Hartfordietis .. 1.00 
A. Klimas ................ 1.00

Viso pasidaro $30.00.

1-22-56.
Gerb. Drauge Buknį!

Jeigu neįvyks nieko to
kio labai nepaprasto, tai aš, 
Elzbieta, Urbienė, Liau- 
danskienė, Žalnieraitienė ir 
P. Baranauskas atvyksim^ 
sekantį sekmadienį į Lais
vės^ suvažiavimą. Bus pri
duota taip pat paramos 
Laisvei.

Pereitą subatą įvykęs 
koncertas, kurį išpildė jū
sų miesto aktoriai-mėgėjai, 
atsižvelgiant, kad oras ne
buvo pergeriausias, — vi
sais atžvilgiais pavyko kuo 
puikiausiai. Apie tai bus

Šeimyna sudegė 
blokai nuo gaisri

Milford, Conn. — Netoli 
čia, Woodmonte, du vyrai, 
dvi moterys ir mažiukas 
vaikas sudegė gaisre, nors 
gaisras vyko tik du blokai 
nuo vietinės gaisragesių 
komandos buveinės.

, Gaisras prasidėjo medi
niame sename name. Keli 
jaunuoliai, kurie pravažia
vo vėlai naktį, pastebėjo 
namą liepsnose ir matė ma
žą berniuką iššokant per

parašyta vėliau. Taigi, iki 
pasimatymo.

Draugiškai,
J. A. Bekampis, 

Phila., Pa.

Broliai Blozneliai iš 
Catskill, N. Y., prisiuntė 
$5 dienraščio paramai ir 
linki jam gyvuoti.

Antanas Raila, iš Brock
ton, Mass., praneša liūdną 
žinią. Jis buvo pasižadėjęs 
atvykti į suvažiavimą, bet 
dabar gavome nuo jo laiš
ką, kuriame jis rašo:

Į suvažiavimą negalėsiu 
atvykti. Širdies ataka pri
bloškė mano žmoną. Dak
tarai neleidžia jai atsikelti 
iš lovos. Jaučiasi blogai. 
Mane šis priepuolis labai 
sujaudino. . . Čia randate 
čekį sumoje $25.00. Prašau 
siuntinėti Laisvę mano ge
ram draugui. . . Tai bus 
naujas skaitytojas. Taipgi 
išsiskaitykite už mano pre
numeratą, o kas liks, tai lai 
būna auka Laisvei suvažia
vimo proga. . .”

Širdinga užuojauta Ka- 
ziūnei Railienei ir visai šei
mai nuo viso Laisvės šta
bo. Linkime Mrs. Railienei 
greit pasveikti. Gaila, kad 
taip nemalonios aplinkybės 
sutrukdė Antaną Railą nuo 
dalyvavimo suvažiavime.

Iš Elizabeth, N. J., seka- 
mis asmenys įteikė dovanų 
suvažiavimo proga: A. Ra- 
žanskas $10.00, Z. Stasiulis 
$1.00 ir K. Janušis $1.00.

Iki šiol dovanų suvažiavi
mo proga gavome šiaip: Iš 
anksčiau buvo gauta $399.- 
41, dabar gavome $110.00. 
Visd $510.41.

Kolonijose pasireiškė 
bruzdėjimas renkama au
kos, ruošiama pramogos, 
rūpinas/finmtsine parama 
dieraščmi. Taipgi matosi 
ruošimosLatvažiuoti į suva
žiavimą. Tai gražus daly
kas.

P. S.: Čia skelbiame tik 
tas aukas, kurios jau yra 
prisiųstos Laisvei. Iš pra
nešimų korespondencijose 
matyt, kad yra sukeltos žy
mios finansinės paramos 
suvažiavimo proga.

Laisvės Administracija
> t .............—.—.—-.................- -....

gaisre tik du c?
ninku komandos
langą.

Jie pranešė gaisrinin
kams tik du blokai nuo 
gaisro, kurie gaisro nepa
stebėjo. Kuomet gaisrinin
kai atsiskubino, jie jau ne
pajėgė įsilaužti į namą, ku
ris degė kaip sausų malkų 
krūva. Per langą anksčiau 
iššokę^ berniukas paaiški
no, kad name randasi jo tė
vai, giminės, broliukas ir 
mažiukas šuo — du vyrai,

Senatorius George tarėsi su 
Eisenhoweriu ir J. F. Dulles 

užsienio politikos reikalu
Washingtonas. — Senato 

užsienio reikalų komisijos, 
pirmininkas George, demo
kratas iš Georgijos, tarėsi 
su prez. Eisenhoweriu ir 
sekretoriumi Dullesu. Ge
orge skaitomas demokratų 
užsienio reikalų politikos 
vyriausiu reiškėjų. Prezi
dentas ir sekretorius, sa
koma, bandė įtikinti, kad 
demokratai neturėtų nau
doti užsienio politikos 
priešrinkiminėje kampani
joje.

Demokratai, kaip yra ži
noma, paskutinėmis kalio
mis dienomis atkreipė savo 
propagandos kanuoles prieš 
Dulleso užsienio politiką, 
ypatingai į jo pareiškimus, 
kad mes radomės ’’ant ka
ro prarajos krašto,” kad 
pagrasinti Liaudies Kinijai

Francūzijoš kataliką partija 
remty radikalus, socialistus

Paryžius. — Francūzijos 
pro-klerikališka partija 
MRP (“Liaudies rępubliko- 
niškas judėjimas”) nuta
rė, kad jos deputatai bal
suotų už socialistų ir radi
kalų koalicinę valdžią par
lamente, bet su viena są
lyga: kad ta koalicinė val
džia nepriimtų komunistų 
paramos.

Socialistų vadas Guy Mo- 
llet ir radikalu vadas Men- c-

Paskutiniai 
pranešimai

Washingtonas. — Prezi
dentas antradienio vidu
dienį prisiuntė ekonominį 
raportą Kongresui.

Ammanas. — Jordonie- 
čiai sako, kad Izraelio ka
riai įsiveržė 6 mylias į Jor
dano teritoriją.

Washingtonas. — Gene
rolas Ridgway sako, kad 
“civiliniai karo sekretoriai” 
nesupranta armijos reika
lų ir vis nori taupyti pini
gų, silpninant armiją.

Paryžius. — Komunistai 
rems socialistą kaip parla
mento pirmininką.

dvi moterys, vaikas ir šu
niukas. . .

Atvykęs katalikų kuni
gas bandė kopėčiomis pa
siekti langą, kad suteikti 
paskutinį sakramentą, bet 
liepsnos jam to neleido. 
Kuomet gaisras pagaliau 
tapo užgesintas, lavonai 
rasti taip apdeginti, kad 
sunku buvo nustatyti, kas 
kas.

ir Tarybų Sąjungai.
Stevensonas, Trumanas, 

Kefauveris ir pats senato
rius George Dullesą aštro
kai kritikavo. Prezidentas 
ir Dulles, kaip matyti, da
bar bandė įtikinti George, 
kad reikia sulopyti taip va
dinamą ’’dvipartinę” užsie
nio politiką. Ant kiek jiems 
pasisekė demokratus įti
kinti, tai kitas klausimas, 
nes demokratai nelabai no
rėtų atsisakyti tokio rie 
baus kąsnio priešrinkimi
nėje propagandoje. \

Roma. — Italijos prezi
dentas Giovanni Gronchi 
po apsilankymo Amerikos 
Jungtinėse Valstijose apsi
lankys ir Kanadoje. Jis ten 
atvyks kovo 3 d. ir praleis 
kelias dienas: 

des-France pareiškė, kad 
jie priimtų pagalbą (bal
sais) nuo bile ko.

Katalikų MRP turi 70 
deputatų parlamente. Ta 
partija rinkimuose ėjo iš
vien su Pinay ir Faure va
davau jamais dešiniais ra
dikalais ir kitais dešiniais 
centristais. Pinay ir Faure 
šalininkai dar nėra pasi
rengę remti radikalų-so- 
cialistų koaliciją, bet neigi 
jie patys turi vilties suda
ryti valdžią, nebent ji^ pri
imtų pačių dešiniausiu ele
mentų, kaip tai pužadistų, 
paramą.

Mirė Marakešo Paša Glaoui, 
buvęs francūzų pritarėjas
Marakešas, Marokas. — 

Turėdamas 80 metų am
žiaus, nuo vėžio mirė Ma
rakešo paša EI Glaoui, feo
dalinis berberų sričių val
dovas, kuris per ilgus me
tus buvo francūzų ištiki
mas kolaboratoriūs. 19.53 
metais jis mobilizavo ber
berų kalnėnų raitelius, kad 
padėti francūzams išstum
ti nacionalistini sultoną 
Ben-Jusefa. c-

Bet praeitų metų pabąi- 
goje, kuomet francūzai 
buvo priversti nusilenkti 
Maroko nacionalistų spau
dimui ir grąžinti Ben-Juse- 
fą iš tremties, EI Glaoui 
staiga persimetė Ben-Juse- 
fo pusėn, atvyko pas jį, ir 
faktinai šliauždamas grin
dimis ir bučiuodamas sulto
no kojas, prašė jo atleidi
mo.

ORAS NEW YORKE
Giedra ir šalta
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BESIARTINANT RINKIMAMS 
GRAIKIJOJE

ŠIŲ METŲ VASARIO 19 dieną Graikijoje Įvyks ša 
lies parlamento rinkimai.

Reikės išrinkti 300 deputatų, kurie, savo ruožtu, su

Šiuo metu Graikiją valdo karaliaus Povilo paskirtas 
premjeras Karamanlis, labai nepopuliarus asmuo, dėl 
kurio premjeru paskyrimo jau seniai graikai protestuo
ja.

Graikija geografiškai nemaža sali/-r- virš 50,000 ket
virtainių* mylių. Gyventojų ji turi apie 8,000,000. Tai 
daugiausia žemdirbystės šalis; mažai ji turi fabrikų. Že
mė nėra geriausia ir dirbamos žemės, palyginti, nėra 
daug, nes Graikija — kalninga ir turi daug ežerų.

Netenka nė sakyti, kad Graikijos darbo žmonės gyve
na dideliuose trūkumuose; daug jų tiesiog yra prislėgti 
baisaus skurdo. Tačiau yra dalis žmonių, sirpstančių 
turtuose. Jiems padėjo įsigalėti Marshallo planas.

Kaip išbristi liaudžiai iš to baisaus skurdo, kuriame
ji randasi

vadovaujant, kadaise, karo metu, buvo suorganizuotas 
milžiniškas žmonių judėjimas prieš Hitlerio govėdas. 
Graikijos partizanai, atsinJilikime, labai skaisčiai pasi
žymėjo karo metu mušdami hitlerininkus.

Aiškus dalykas, kad tuojau po karo Graikija galėjo 
patapti liaudiška respublika ir, padedama Tarybų Są
jungos ir kitų socialistinių kraštų, ji šiandien jau būtų 
stovėjusi labai aukštame lygyje. Bet Churhillo valdžia, 
vėliau Trumano valdžia., darė viską, kad neprileisti

Liaudis, vadovaujama komunistų, buvo pradėjusi 
ginklu kovoti prieš neteisybes, už savo reikalus/ Bet 
T rumunas pasakė mes amerikoniškais doleriais išgeb 
besime Graikijos buržuaziją ir monarchiją.

Gerai atsimename tuos laikus, kai Amerikos doleriai 
ir ginklai Graikijos buržuaziją galbėjo. Taip, buržuazija 
laikinai buvo išgelbėta. Civilinis kaTas Graikijoje baigė
si laikinu liaudies pralaimėjimu. Bet visa tai nepataisė 
liaudies buities. Jos gyvenimas dar labau pasunkėjo.

Obalsis “išnaikinti komunizmą” obalsiu tik ir tepasi- 
liko. Kiekvienam juk aišku, kad ginklu, represijomis, 
kalėjimais, kartuvėmis komunizmo neišnaikinsi. Tiesa, 
buvo nužudyta nemaža žymių graikų tautos,patrijotų, 
bet jų vietas užėmė nauji graikų liaudies sūnūs ir dukros.

Šiandien Graikijos Komunistų partija yra nelegalė, 
pavaryta palėpių, bet ji veikia, ji rodo didžiulio gajumo 
ir gabumo.

MOTERŲ KAMPELIS
Motinos laimė

kaimas išsi
buvusios 
ies už

lietai čia anks-

Palediškių 
dėstęs tolimame 
Kėdainių 

i kampyje.
čiau atklysdavo spausdin
tas žodis, mažai kas ir skai-

i tyti temokėjo. Pernaravos 
' pradinėje mokykloje dirbo 
j vienas mokytojas, o ją lan- 
į kė tik keliadešimt vaikų 
iš visų aplinkinių kaimų.

j Sliiiko metai po metų. Daū- 
i gelis kaimo gyventojų nuo 
■ tamsos iki tamsos plušo 
; savuose ir svetimuose skly- 
Į puošė, bet be skurdo ir var
go daugiau nieko nematė.

‘ Kasmet turtėjo tik mockai, 
! vitkauskai, kuriu laukuose 1 vliejo prakaitą beveik visi 
kaimo biedniokai.

Šalia kelio į Pernaravą 
j jaunų ■ eglaičių apsupta sto- 
i vėjo Medzviegų sodyba, 
j Pražilo Medzviegos, žeme- 
(’ lę dirbdami, užaugino duk- 
! terį, anūkų susilaukė. Vi- 
; są amžių praleidę varguose, 
jie tikėjosi, kad bent-dūk--’ 
terš ’ gyvenimas bus gėrės- : 
nis. Tačiau jaunuosius šei
mininkus — Simokaičius — 
užgriuvo ųaujos, dar didės-; 
n ės bėdos. ;: ; į.u

Gimus penktam kūdikiui, j

TSRS Aukščiausios Ta
rybos Prezidiumas Stasei 
Simokaitienei netrukus, su
teikė “Motinos-didvyrės” 
vardą.

Vienas po

ciui nebuvo sunku. Trak
torininkų kursai veikė čia 
pat, Pernaravos mašinų- 
tr ak torių stotyje. Baigusį 
kursus, Vaclovą Simokaitį 
MTS pasiuntė pasitobulin
ti i Smalininku žemės ūkio 
mechanizavimo mokyklą. 
Ir štai jis pradėjo vairuoti

98 gyventojams iš šimto 
apdrauda užtikrinta

šį kartą sūnui, Simokaitie-•
. , , J džiaugsmas ■ kolūkio vadovo

i žemės ūkio se
ne i

nes krūtinėje i
I pynėsi kartu su nerimu 
Ilgais rudens vakarais 
dėdama prie lopšio, ji

! kartą susimąstydavo:
— Kokia jo dalia, dalužė, i 

, koks bus jo gyvenimo ke-:

— Saugok mašiną kaip 
akį ir be darbo nelaikyk, — 
palinkėjo jaunam traktori- 

kito vaikai ninkui, išvykstant dirbti į 
pradėjo palikti gimtąją pir- “Tarybinio artojo” kolūkį, 
kią. Bet dabar motina buvo MTS pirminės partinės or- 
rami. Ne buožių samdiniais ganizacijos sekretorius II- 
bus jos vaikai.

Partijos Kėdainių aps
krities komitetas komjau
nuolę Simokaitytę pasiuntė 
mokytis į Vilnių, į kolūkių 
sąskaitininkų kursus.

Nataliją netrukus priė
mė kandidatu į TSKP na
rius. Grįžusią iš kursų, 
paskyrė Pernaravos vals-; į namus beveik 
čiaus moterų organizatore. I ■_ 
Vėlįau ji dirbo Betygalos! sąrą iš MTS jis gavo beveik 

a;MTŠ politinio skyriaus vir-|5 tūkstančius rublių pini- 
J šininko pavaduotoju, LKP j gaiš.

Ariogalos rajono komiteto i 
instruktorium Betygalos 
MTS zonos kolūkiuose. Tuo 
metu ji įgijo organizatori-1 
nio darbo patyrimą.

1954 metų pavasarį “Vie-; 
nybės” ir “Pavasario” že-; 
mes ūkio artelės buvo sus-,- i 
tambintos į vieną “Vieny- Į 
bės” kolūkį. Pašliję buvo | 
kolūkio reikalai. Trūko ran-; 

kurios stipriai suimtų 
i vadžias ir vairuotų

Svarstydami • žemės ūkio akademijos stu- 
i klausimą,; dentė.

artelės nariai į . rudenį i ' * ‘ * 
prisiminė Nataliją. ! l<yti pradėjo Feliksą. Vidu-

■ Paskendusi nuolatiniuo-; 
• se rūpesčiuose ir darbuose, i 
Į beraštė, kaip ir daugelis! 
j buržuazijos valdomos Lie- 
i tuvos kaimo moterų, Simo- ’ 
kaitienė turėjo jautrią mo-' 
tinišką širdį. Viską ji buvo ’ 
pasiryžusi paaukoti tam, 
kad jos vaikai būtu sotūs,

NA, IR ŠIANDIEN, besiartinant Graikijos parlamen
to rinkimams, iš Athenų ateina žinios, krečiančios A- 
merikos makartistus.

Tik pagalvokite: Graikijos komunistai įeina į liaudies 
frontą, vadinamą Demokratine Sąjunga, ir dalyvauja 
rinkiminėje kampanijoje.

Visos liberališkesnės partijos ir grupės Grai
kijoje pasiryžo eiti išvien, išrinkti daugumą savo depu
tatų į parlamentą ir valdyti šąli!

Demokratinei Sąjungai vadovauja Georges Papan- 
dreau, žymus liberalas, kadaise buvęs šalies premjeras. 
Jis ir visi jo pritarėjai tikisi, kad Demokratinė Sąjunga 
rinkimus laimės.

Kitais žodžiais, galima tikėtis, kad neužilgo Graiki
joje bus Liaudies Fronto valdžia!

Ką tuomet darys tokie Churhillai ir ' visi tie, kurie 
prieš keletą metų darė viską, kad Graikijoje viešpatautų 
imperialistams nuolankiai tarnaujantieji?

Graikai, pasirodo, pasimokė iš praeities. Jie dabar 
jau mato, kad tokie jų “draugai,” kaip Anglijos imperia
listai, niekad graikų tautos reikalais nesirūpino; jiems 
terūpėjo tik savi reikalai.

Štai, iškyla Kipro (Cyprus) salos likimo klausimas. 
Graikai — jų tarpe ir komunistai, aišku — sako, kad 
toji sala privalo priklausyti Graikijai, nes ji teisėtai jai 
priklauso, nes ten daugumą žmonių sudaro graikai. Jie 
sako, kad anglai imperialistai iš Kipro salos privalo neš
dintis laukan. Bet Londono valdžia atsisako tai daryti. 
Mūsų Valstybės departmentas anglams pritaria. Na, tai 

.ir parodo, kas tie, kurie neseniai “gelbėjo” Graikiją! 
» Jeigu demokratinė Sąjunga laimėtų parlamento rin- 
Ckimus, — o tuo tenka mažai abejoti, — tai galime įsi
vaizduoti, kokį didelį smūgį gaus Londono imperialistai 
įjr tie, kurie jiems pritaria, kurie juos remia! 
r Iš Balkanų pussalio Graikija ligi šiol buvo viena šalis, 
įėjusi į “Vakarų bloką.” 
J Gali būti taip,' kad Graikija iš to bloko pasitrauks iv 
'veiks kartu sti kitomis Balkanų šalimis, kurios yra so- i 
Joeialistinės.

užaugtų dorais žmonėmis. 
Tačiau aštuonių hektarų 

į ūkelyje — devynios burnos. 
I Pamėgink visus pamaitinti, 
! aprengti.

Atėjo laikas vyriausiąją 
dukrą Nataliją į mokylą 
leisti, o šeimos kasoje nėra

• nė lito knygoms ir sąsiuvi
niams. Pagaliau devynių 
metų Natalija pradėjo mo
kytis. Vargais negalais ji 
baigė keturis skyrius, o po 
to ųšėjo mergauti pas buo
žes. Skaudėjo motinai širdį 
dėl to, kad ji nepajėgė iš
leisti dukters į gyvenimą. 
Dar labiau apsiniaukdavo 
veidas, kai ji pagalvodavo

• apie kitus vaikus.

Jos šviesa praskaidrino
Lietuvos varguolių gyve
nimą, prasiskverbė į kiek
viena narna ir šeima. € V V

Dešimtasis
1947 metais gimė dešim

tasis vaikas, dukra — Fe- metais smarkiai

' 2 pusi. Laisvė (Liberty). TrečiacL, Sausio (Jan.) 25, 1956

jinas.
Baigiantis vasarai, Va

cys jau buvo žinomas kaip 
vienas iš priešakinių MTS 
mechanizatorių. Metinį 
traktorinių darbų planą jis 
įvykdė 122 procentais. Kol
ūkyje jam užskaitytas 691

ją Į darbadienis, ir jis parsivežė 
į ' pusantros

Jau praėjo ta diena, kai tik 
geros sveikatos asmuo dirbąs 
“saugų” darbą galėjo gauti 
gyvybės apdraudimo “policy.”

Naujas Institute of Life In
surance raportas parodo, kad 
98 asmenys iš 100 prašymų 
“paprastam’’ gyvybės apdrau
dimui yra priimami gyvybės 
apdraudos draugijų. (“Pa
prasti” gyvybės apdraudimai 
yra sumose $1,000 ar dau
giau ir dažniausiai yra nau
dojami šeimos saugumui užti
krinti.)

Gyvybės apdraudos kompa
nijos galėjo palengvinti savo 
patv a r k y m u s dėl daugelio 
priežasčių. Jų tarpe yra nuo
latinė medicinos pirmynžan- 
ga, kas labai padėjo page
rinti sveikatą genesniais gy
dymo metodais. Kita priežas
tis yra darbo saugumas, kurisą *■ » «T> * “ • *

tonos grūdų. Be to, šia. va-1 pastoviai gerėjo per metų me-

Irena Simokaitytė nuo 
mažens buvo linkusi prie 
knygų. Galvą ji turėjo ge
rą, ir mokslas jai sekėsi. 
Pradinę mokyklą ji baigė 
per trejus metus. Baigusi 
9 klases, išlaikė egzaminus

svajonė visą laiką buvo 
tapti agronomu. Todėl, ga
vusi brandos atestatą, Ire
na tučtuojau išvyko į Kau
ną, Dabar ji — Lietuvos

tus.
“Ekstra” rizikos rūšis 

draudimo sutartis taip 
įgalino daugiau žmonių gau-^ 
ti gyvybes apdraudimą, nežiū
rint blogos sveikatos sąlygų 
ar pavojingų darbų. Už šį 
apdraudimą reikia mokėti di
desnį mokestį ekstra rizikai 
kompensuoti. Betįri tik 8% 
iš prašymų praėjusiais me
tais buvo dėl ekstra rizikos 
pagrindo.

Palengvintų patva r k y m ų 
kombinacija ir “ekstra rizi
kos” apdraudimas kai ku
riems žmonėms suteikia gali
mybę gauti gyvybės apdrau
dimą ir tuo atveju, kai jie tu
ri ir tokias ligas, kaip širdies 

mūkyklą lan- ligą,, cukrinę ligą, tuberkulio- ’ll*! T T • 1 * .. .. . -zę, epilepsijų,

ap-

sąnarių užde-
— Ji gerai pažįsta mūsų i rinėje mokykloje šiuo metu girna ir kitus fizinius trūku-

kolūki, turi nemažą patirtį, i niokosi visi penki jaunes-
— sugebės^ va- nieji Simokaitienės vaikai.

Neseniai, šventės metu, 
namuose susirinko visi di- w
dėlės šeimos nariai. Atvyko 1S
Natalija, atvažiavo is Kau
no Irena. UŽ vieno stalo SU- Kinožurnalas A. Mickevičiaus

energinga, ■ 
dovauti, — nusprendė žmo- ’ 
neš įr išrinko Nataliją kol-1 
ūkio pirmininku. <

Sunku įsivaizduoti, kaip 
jautėsi buvusio mažažemio 
valstiečio duktė, pradėda
ma vadovauti 2,300 hektarų 
žemės turinčiam kolekty
viniam ūkiui. Natalija visa 
širdimi pasiryžo pateisinti 
parodytįą pasitikėjimą ir 
karštai ėmėsi darbo. Lan
kydamasi brigadose, fer
mose, ji siekė pakelti darbo 
drausmę, rūpinosi teisingu 
darbo jėgos paskirstymu.

me
tams, paaiškėjo, kad kolū- 

išaugo kelis 
kartus. Kolūkiečiai už kiek
vieną darbadienį gavo po 2 
kilogramus grūdų, o taip 
pat pinigų, šiais metais kol
ūkio valdyba didelį dėmesį 
skyrė gyvulinkystės isvys-

Baigiantis ūkiniams

kio pajamos

zės sudarymui. Il-oji lauki
ninkystės brigada gavo 
gausius^ žali osio s kuku r ūzų 
masės ir burbuolių derlius. 
Vien tik burbuolių buvo su- 
silosuota 200 centnerių.

Pasiekti rodikliai dar nė
ra aukšti. “Vienybės” kol
ūkyje yra daug trūkumų. 
Tačiau, Natalijai’ vadovau- 

! jant, artelė jau pasistūmė
jo į priekį.

mus.
Praėjusiais 

kai nė vienas
metais praktiš- 

prašymas dėl

gyvybės apdraudimo nebuvo 
ątmestas dėl prašytojo darbo. 
Iš palyginamai mažo skaičiaus 
atmestų prašymų tiktai apie 
pusė nuošimčio buvo dėl dar
bo priežasčių. Pagrindinė at
metimo priežastis buvo svei
kata, daugiausia dėl tam ti
krų širdies ligų.

Institute of Life Insurance 
nurodo, kad sykį gyvybės ap
draudimo “policy” yra išduo
ta, mokestis pasilieka tas pats, 
nors ir “policy” savininko 
sveikatos stovis pasikeičia. 
Tas pat ir tuo atveju, kai jis 
pakeičia savo nuolatinį darbą 
j tokį, kuris yra laikomas pa
vojingu.

Iš kitos pusės,' jeigu su
tarties savininkas turi “eks
tra rizikos” gyvybės apdrau
dimą ir moka dar atskirą mo
kestį dėl savo sveikatos ar 
darbo, apdraudos kompanija 
nutrauks “ekstra” mokestį, 
kai sutarties savininko svei
kata pagerės ar kai gaus sau
gesnį darbą. Sykį mokesčiai 
yra sumažinti, jie pasilieka 
pastovūs, nežiūrint, kiek keis
tųsi savininko sveikata ar 
darbas.

Daugelis iš gyvybės apdrauj 
dimo “policies’’ yra išduotos 
ant medicininės bazės, t. y. 
be sveikatos patikrinimo. Vė
liausios statistikos rodo, kad 
dvi iš trijų sutarčių yra suda
lytos be sveikatos patikrini
mo.

Dauguma kompanijų išduo
da tam tikrą skaičių “policies” 
be sveikatos patikrinimo. Kv
aito draudimas (kutrisapdraus 
džia skolintojus už jiems pa
skolintus pinigus) ir grupp 
niai gyvybės apdraudimai yra 
išduodami be sveikatos pati
krinimo.

Common Council

sėdo vyresniųjų Simokai- 
čių mokyklos ir darbo drau
gai. Jie pasakojo apie savo 
šeimas, apie savo brolius ir 
seseris, baigusius > mokyk
las, tapusius kvalifikuotais 
įvairiu liaudies ūkio sričių 
specialistais arba pasieku
siais 'šaunias gamybines 
pergales. Jų žodžiuose at
sispindėjo didis tarybinio 
gyvenimo 
laimė.

džiaugsmas ir

V. ŠARPIS
Ariogalos rajonas.

Today’s Pattern

dienoms paminėti
Kinožurnalo “Tarybų Lietu

va” 195.5 metų 3 3-ą j į nume
rį Lietuvos kinostudija pasky
rė 100-osioms didžiojo lenkų 
poeto A. Mickevičiaus mirties 
metinėms.

žurnalas pradeidamas Vil
niaus Dailės muziejuje su
rengtos parodos eksponatų 

Nufilmuotos 
rašytojo 

parašytos Lietuvoje: 
“Vėlinės,” “Kon- 

Valenrodas,” “Ponas 
Pro žiūrovo akis 

daugiatūkstanti- 
Tarybų Lietuve-1 
A. Mickevičiaus

Lietuvos
lyvaviišių Pionierių rūmų vei
kloje, dabar jau mokosi uni- 
\ erškete. LTSR Valstybinėje 
konservatorijoje, Dailės insti
tute, dirba geriausiuose res
publikos meniniuose kolekty
vuose, miesto pramonės Įmo
nėse.

Jubiliejaus proga pionierių 
dainų ir šokių ansamblis LTSR 
Valstybinio akademinio dra
mos teatro patalpose surengė 
miesto visuomenei koncertą, 
kuris turėjo didelį pasiseki
mą.

Dailės 
parodos 

demonstravimu, 
pirmosios genialiojo 
knygos, 
“Gražina, 
vadas 
Tadas, 
p r a s 1 e nka 
niais tiražais 
jo leidžiami 
veikalai.

Kinooperatoriai filmo juosto
je užfiksavo ištisą eilę Vil
niaus ir Kauno Vietovių, susi
jusių su A., Mickevičiaus gy
venimu ir kūryba.

Ekrane — 
n i o dramos 
Vyksta lenkų rašytojo Maly- 
sewskio pjeses 
maniai” premjera, A. Micke
vičius (akt. V. Zelčius) skai
to savo garsiąją “Odę jau- 
nj'stei.“

Kinožurnalas baigiamas iš
kilmingo A. Mickevičiaus 100- 
ųjų mirties metinių minėjimo, 
vykusio Vilniaus Valstybinėje 
filharmonijoje, kadrais.

KAUNAS. — “Nėries”- fa
briko kolektyvas įvykdė 5- 
ojo penkmečio gamybinę už
duotį. įvykusiame susirinkime 
nėr iečiai apsvarstė ir prisiė
mė įsipareigojimus šeštajam 
penkmečiui. Bendrą produk
cijos išeigą numatoma padi
dinti 11 procentu. Jau se
kančiais metais radiatorių ir 
centrinio šildymo katilų bus 
pagaminta už 800 tūkstančių 
rublių daugiau, negu šiemet.

Įmonėje siekiama mecha
nizuoti ir automatizuoti ga
mybą. Iš broliškųjų respubli- 
i:ų gauta nauja įrengimų siun
ta meclr/ininiam cechui. Ar- 

j imliausiu laiku bus sumontuo
ti pneumatiniai plūkime įren
gimai ir tclferiai. Juos palei
dus, bus pilnai mechanizuoti 
visi liejinių formavimo ir ke
taus liejimo darbai. »

J. Raudeliūrta| 

Literatūrinis vakaras 
Telšiuose

TĘLšIAI. — Telšiuose įvy
ko dviejų rajonų — Telšių Ir 
Plungės — jaunųjų literatų 
kūrybos vakaras, kurį suorga
nizavo “Komunizmo 
laikraščio redakcija, 
prozos ir

įį

o;
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Pattern 9266: Half Sizes: 14’/A 
le’/a, lS’/į, 200.. 22’,A 24\A Size 
16% takes 1% yards 54-inch fabric.

Kauno . muziki- 
teatro scena.

Baladės ir ro-

santvarkos 
pasikeitė 

Pernaravos gyvenvietė, e- 
santi už kilometro nuo Si- 
mokaičių sodybos, čia p 
steigta mašinų-traktorių 
stotis. Daugiau kaip pusė 
šimto traktorių aptarnauja 
zonos kolūkius. Gyventojų 
butuose

liksa. Simokaitienė pajuto 
dabar, kaip, rūpestingai 
globojama Tarybų šalyje 
daugiavaikė motina ir jos 
šeima. Jai buvo suteikta 
stammbi vienkartinė pašal
pa. Vėliau kas mėnesį val
stybė išskirdavo lėšas duk
ters išlaikymui. Iš kitos pu
sės, ir ūkelyje pasidarė 
lengviau: Atkrito sunki mo
kesčių našta. Vaikai jau 
nebebernavo buožių tikino-

los vidurinę mokyklą, Ele
na, Irena ir Vaclovas to
liau galėjo lankyti pradinę 
mokyklą. Ištisa įvykių 
grandinė džiugino motinos 
širdį. / ■

L.M.

sužibo elektros 
įrengti radijo 

Vietoje pradinės 
vidurinė

taškai.
mokyklos veikia
mokykla, kurioje mokosi 
daugiau kaip 300 kolūkie
čių vaikų ir dirba 21 moky
tojas.

— Mama, aš būsiu trak
torininkas, — kartą pareiš
kė Simokaitienei, grįžęs iš 
mokyklos sūnus.

i Šį .ketinimą įvykdyti Va-

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite.* Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,

Vilniaūs pionierių 
rūmų dešimtmetis

Sukako dešimt metų nuo to 
laiko, kai Vilniuje buvo ati
daryti miesto Pionierių rūmai, 
šiuo metu Pionierių rūmai tu
ri apie tūkstantį nuolatinių 
lankytojų1—pionierių -• moksl
eivių iš įvairių Vilniaus vidu
rinių ir septynmečių mokyklų, 
čia veikia 20 meninės savi
veiklos ir techniniu ratelių. 
Jų tarpe. — vaikų choras, du 
dramos, choreografijos, stygi
nių instrumentų, piešimo, avia- 
modelistų, skulptūros, foto- 
mėgejų ir kiti rateliai. Dau
gelis iš šių ratelių veikia jau 

, kelinti metai. Visa eilė jau- 
jmiolių savo laiku aktyviai d a-’

ausros 
Su savo 

poezijos kūriniais 
vakare pasirodė dešimt jau
nųjų literatų. Vakares dalyJ 
vavo rašytojas J. Šimkus, pa
daręs pranešimą apie pasta
rojo meto aktualius literatū
ros klausimus, ir A. Pocius, 
paskaitęs savo prozinius- kū
rinius. Į vakarą atsilankę gau 
sus Telšių miesto visuomenė/ 
būrys. * ; L. M.



Kovotojo žodis
(Laiškas iš Vilniaus)

Šimtmečiai negali ištrin
ti didžio žmogaus vardo. 
Jis priklauso visoms tau

kioms ir amžiams lieka 
tautų atmintyje. Prie tokių 
priklauso ir didysis lenkų 
tautos .genijus Adomas 
Mickevičius. Jis ne tik pa
saulinio masto poetas, bet 
ir liepsningas kovotojas. 
Niūriaisiais reakcijos me
tais Mickevičius įkvepingai 

'' dainavo apie naujus, švie
sius kelius, šlovindamas 
laisvę ir brolybę. Caro savi- 

> vales ir policines realijos 
epochoje didysis poetas 
drąsiai šlovino tautų drau
gystę ir solidarumą, įžval
giai pranašaudamas, kad 
tironų žuvimo diena neiš
vengiamai ateis.

Toks iškyla prieš mus 
Adomas Mickevičius — di
dysis poetas. Niekad nepa- 

^mirš tarybinė liaudis pui
kiųjų jo eilėraščių. Jie per
duodami iš kartos į kartą, 
iš vienos širdies į kitą, į- 

‘kvėpdami tėvynės meilę,
šaukdami į žygdarbi var- 

j dan liaudies.
Kai taikos šalininkai nu- 

* tarė plačiai paminėti šim
tąsias poeto mirties meti
nes, jie išreiškė milijonų 
ir milijonu paprastų, dorų 
žmonių valią, jų karštą 
meilę, jų pagarba didžiam 
poetui, didžiam kovotojui.

Visa Mickevičiaus kūry- 
*>a yra persunkta begalinės 
meilės paprastiesiems dar
bo žmonėms. Ji kupina gi
lių žmogaus jausmų, ne
gęstančio tikėjimo į šviesos 
ir teisybės pergalę.

Visas Adomo Mickevi
čiaus gyvenimas, visa jo 

r kūrybinė veikla mums yra 
puikus, įkvėpiantis’tarna
vimo savo tėvynei pavyz
dys. Tai mums buvo skirti 
iš gilios beprošvaistinės 
praeities nakties atėję 
karšti, liepsningi poeto-re- 
voliucionieriaus šūkiai, ku
riems jis liko ištikimas vi
są savo gyvenimą.

Mes matome, koks niū
rus likimas ištiko poetą, 
kai jis buvo ištremtas ir 
įsiems laikams atplėštas 
nuo mylimos tėvynės, ne
žiūrint to, kad jis karštai 
mylėjo ją iki paskutinio 
savo atodūsio.

Gilus patriotizmas, pries
paudos neapkentimas ir 
liaudies meilė jungia Ado- 

>ųną Mickevičių su kitais 
au|žiaisiais slavų poetais 
— Puškinu, Ševčenka. Vie
non eilėn su- šiais poetais 
Adomo Mickevičiaus vardą 

* statė didysis proletarinis 
rašytojas Maksimas Gor
kis.

į Mickevičius gyveno reik
šmingų istorinių įvykių 
metais. Tragiškasis Len
kijos likimas, trigubas Eu
ropos monarchų jungas, į 
kurį buvo patekusi lenkų 
tauta, kėlė Lenkijos patri
otus į aktyvią kovą prieš 
svetimšalius. Visa širdimi 

. Mickevičius ,buvo su tais, 
^Jturie mėgino sudaužyti 

'vergovės grandines. Jis 
garbino narsųjį Kosciušką 
ir jo šauniuosius bendražy
gius. 1831 metais jis veržia- 
si į gimtąją Lenkiją, siek
damas būti arčiau sukilėlių. 
Su dekabristais Mickevi- 

' čių jungia laisvės ir kovos 
idėjų bendrumas. Atsidū
ręs Peterburge, Mickevi
čius tampa ištikimu Rylie- 
jevo ir Bestuževo vienmin
čiu.

Dalyvavimas Vilniaus fi- 
, ' lomatų veikime, o po to iš- 
^Įrėmimas Adomui Mickevi-i Vacys Reimeris

3 pusi. Laisve (Liberty). Yreciad., Sausio (Jan.) 25, 1956

čiui tapo kovos krikštu. 
Penkeri metai, kuriuos jis 
paskui praleido Rusijoje, 
visapusiškai užgrūdino po
etą, padėjo susiformuoti jo 
pasaulėžiūrai.

Artima draugystė su 
Puškinu, Gribojedovu, Žu- 
kovskiu ir kitais įžymiais 
rusų rašytojais įkvėpė Mic
kevičių kurti nemirtingas 
poemas, balades ir sonetus 
— čia .giliai lyriškus, čia 
plačią^ epiškus, bet visada 
kupinus kovingos, nenu- 
ramdomos dvasios.

Bendravimas su rusų ra
šytojais, gilus domėjimasis 
rusų literatūra ir visa rusų 
kultūra, rusų tautos dva
sios pažinimas padėjo len
kų poetui užgrūdinti savo 
galingą talentą. Tuo metu 
kai Varšuvos kritikai su 
pajuoka sutiko ir “Konra
dą Valenrodą” ir “Krymo 
sonetus,” pažangioji de
mokratinė rusų kritika 
aukštai įvertino šiuos kū
rinius.

Pažangioji Rusija tuo
jau Mickevičiaus > asmenyje 
pripažino didį poetą, aukš
tųjų žmonijos idealų dai
nių. Visiems yra žinoma, 
kaip didžiai vertino Mic
kevičiaus poeziją Puškinas, 
kuris išvertė i rusu kalba 
eilę lenkų poeto kūrinių. 
“Koks genijus! Kokia šven
ta ugnis! — sakė Puški
nas, sujaudintas Mickevi
čiaus poezijos.

Rusijoje Mickevičius pa
sisėmė neįkainuojamos me
džiagos savo paskaitoms 
apie slavų literatūrą, ku
rias jis vėliau skaitė Vaka
rų šalių universitetuose. 
Rusų ‘pažangioji spauda iš
mokė jį aštrios publicisti
kos. Rusų žemėje jis pasi
ruošė tokiam dideliam kū
rybiniam polėkiui, kokiu 
pasižymi jo garsioji poema 
“Ponas Tadas.”

Adomo Mickevičiaus ry
šiai’su Rusija, su įžymiai
siais rusų tautos sūnumis 
pasireiškė jo aukštame pi
lietiniame sąmoningume, 
teisingame politiniame o- 
rientavimesi. Mickevičius 
giliai suprato daugiaamžės 
rusų, lenkų ir kitų tautų/ 
draugystės bei brolybės 
šaknis.

Mickevičius niekad neta
patino rusų tautos su ca
rizmu. Jis neapkentė caro 
patvaldystės, bet širdingai 
užjautė rusų tautą, kuri, 
lygiai kaip ir lenkų tauta, 
vilko carizmo jungą. \

Adomas Mickevičius di
džiai mylimas Lietuvos 
respublikoje. Didžiojo po
eto ryšiai su Lietuva buvo 
stiprūs ir ilgi. Aplinkybės 
susidėjo taip, kad Lietuva 
poetui tapo antrąja tėvyne. 
Jis mokėsi ir tam tikrą lai
ką dirbo Lietuvoje, jį di
džiai domino Lietuvos kraš
to praeitis. Lengendos, pa
davimai, dainos buvo yjapi 
gaivinantis šaltinis, iš ku
rio jis sėmėsi temas savo 
puikiesiems poezijos kūri
niams. Poetas apdainavo 
Lietuvą, įkvėpingai aprašė 
jos gamtą, žmonių įpročius.

Adomo Mickevičiaus — 
didžiojo lenkų poeto ir ko-* 
votojo — kūryba šiandie
ną dar labiau suartina lie
tuvių ir lenkų tautas. Ta
rybų Lietuva ir liaudinė 
Lenkija kartu su visa pa
žangiąja žmonija gerbia 
poeto-kovotojo ir didžio hu
manisto Adomo Mickevi
čiaus atminimą.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

LAWRENCE, MASS.

Prisiviivdavii savo brangią seserį

Salomėją Marcelienę
kuri buvo palaidota lapkričio 23 dieną, 1955 
metais, išreiškiame liūdesį per dienraštį Laisvę.

Seserys J. ŠLEIVIEMS
R. CHIULADIENE

Brolis T. TARTOMIS

MONTREAL, CANADA
8 streikieriai nubausti

Kaip žinia, pereitą rudenį 
buvo sustreikavę Miron Fre- 
res Ltd., kompanijos sunkve
žimių vairuotojai, kurie pri
stato statybai m e d ž i a g ą . 
Streikas buvo įtemptas, iki 
streikieriai palaužė samdyto
jų pasimojimą streiką sulau-1 
žyti. Aišku, kaip bile str e i-Į 
kas, taip ir šis neapsiėjo be i 
aukų. Daug streikierių buvo 
areštuota. Iš jų astuoni tik 
šiomis dienomis tapo teismo 
nubausti. Nors, kaip kaltin
tojai sakė, tas įvyko pačiame 
streiko įkarštyje ir laikas da
bar pasikeitęs, tačiau teisėjas 
\ išvien visus nubaudė po $5 
ir teismo išlaidas padengti.
MGL paleido 125 darbininkus

Montrealo General Ligoninė 
paleido iš darbo 125 darbi
ninkus. Tiesa, jie visi tik ad
ministraciniai bei aptarnavi
mo darbininkai. Nepaleista 

i jai gražiai atsinaujino savo 
prenumeratas ir daugumas iš 
jų dienraštį irgi parėmė gau
siomis aukomis.

Kaip Liaudies Balso, taip ir 
Laisvės skaitytojams Montre- 
ale ir apylinkėje širdingiau
sias ačiū už gerą kooperaciją.

Tenka taipgi pasakyti, kad 
jau kuris laikas atgal susi
žiedavo Frankis Kųšleika su 
'Janina Juogelevičiūte. Juo-
dviejų vestuvės įvyks ateinan
čią vasarą, birželio mėnesį.

Taipgi Walteris Vaičekaus
kas susižiedavo su Helena 
B Urbaite. O jos brolis John 
Burba susižiedavo su francū- 
zų tautybes mergina. Neteko 
patirti, kada jųjų vestuvės 
įvyks.

Serga

Albinas Šilinis buvo sunkiai 
susirgęs ir turėjo šauktis gy
dytojo pagalbos.

iš darbo nė vienas gydytojas 
ar slaugė, ar bendrai tie, ku- • 
rių darbas surištas tiesioginiai! 
su ligoniais.

Ligoninės pareigūnai šį žy~1 
gį aiškina tuo, kad ligoninei 
parsikėlus į naujus pastatus, 
kur viskas m o d e r n i š k i a u 
įrengta, pasirodė, kad dabar 
ligoninei tiek darbininkų ne
reikia, kiek jų reikėjo anks
čiau. O antra, sako, ir eko
nominė padėtis vertųsi prie 
darbininkų skaičiaus sumaži
nimo.
Apvogė pašto raštinę Verduno

Iš sausio 19 į 20 d. naktį 
vagys įsiplėšė į Verduno paš
to raštinę, kuri laikinai pa
talpinta Notre Dame Auxili- 
•atrice Bažnyčios skiepe, ant 
kampo Bannatyne ir Church 
Avenues (čia paštas buvo pa
talpintas laikinai todėl, kad 
pati Verduno pašto įstaiga’ 
yra didinama — pribudavo- 
jama), atplėšė saugiąją spin
tą ir išvogė $900 pinigais, 
$5,000 vertės pašto ženklų ir 
apie $10,000 bedarbių ap- 
draudos ženklelių. Nors vis
kas išmėtyta ant grindų, bet 
sakoma, laiškai, pašto perlai
dos ir kiti reikmenys neišvog
ti.

Gražiai atlikome pareigas 
i

Mūsų didžioji darbymetė— 
Liaudies Balso vajus—jau pa
sibaigė. Tenka pasakyti kad 
mes, Montrealo ir apylinkės 
LB skaitytojai ir rėmėjai bei 
rėmėjos, savo pareigas atliko- ' 
me lafcFai puikiai. Tai yra 
labai smagu ir malonu'. Tiesa, 
neišpildėme savo kvotos nau
jų skaitytojų gavimui. Turė
jome užsidėję 20 naujų skai
tytojų gauti, o tegavome tik 
11 (visvien daugiau, negu 
praeitais metais), bet už tai 
piniginę kvotą gražiai, dar ir 
su dideliu kaupu, išpildėme. 
Kvotą turėjome $600, o sukė- 
lėme virš $700.

žinoma, visa tai neatėjo sa
vaime. Padarėme/ tokį dide
lį žingsnį todėl, kad nors ne
didelis, bet gražus būrelis 
darbuotojų gavo naujų prenu
meratų, atnaujino senuosius ir 
intensyviai p a p rašė aukų. 
Bet virš visko šiemet daugiau 
negu kada nors pirmiau skai
tytojai darbuotojams teikė 
puikios kooperacijos. Be ati
dėliojimų kiti net patys atsi
naujino prenumeratas, gausiai 
ir su mielu noru parėmė ir 
aukomis.

Tenka taipgi pasakyti, kad 
ir dienraščio Laisvės skaityto-

Leokadija Kaušpėdienė ser
ga, bet gydosi namie.

Juozui Kvietinskui tapo pa-
1 daryta operacija D-ro Rabino- čiams 
vičiaus ligoninėje, o dabar viams. 
jau namie, sveiksta. I.juje.

Juozas Balsys, ilgai ir sun
kiai sirgęs, dabar — jo-pa- Jau kelintas draugas ma
tikes, šeimos ir draugų džiaugs-1 nęs klausė, ar užsirašiau J.
mui — jau gerai sustiprėjęs, 
sveiksta. J.

Pittsburgh, Pa.
.Su pabaiga 1955 m. daug 

senųjų lietuvių mirė. Lietuvių 
Tautiškose kapinėse buvo pa
laidotas Antahas Stafčinskas, 
selnas North Sides gyvento
jas. Paliko moterį ir išau
gintą šeimą.

Pranas Gailius, irgi vienas 
iš senųjų northsidiečių, mirė 
gruodžio mėnesį; paliko mo
terį ir išaugintą šeimą. Gruo
džio mėnesį North Sides ka
pinėse (arti Tautiškų kapi
nių) tapo palaidotas Mrs
Rockefeller-Paulėkiūtės tėvas. 
J kapus atlydėjo velionį Vin
cą Paulėka labai mažas skai
čius žmonių su viena mašina.

Jonas Daimontas jau antrą 
kartą susirgo' ir tapo nuvež
tas į Montefiore ligoninę. Dar 
ir dabar randasi ligoninėje, 
bet jaučiasi kiek geriau.

Laikykis, Jonai, ir greitai 
pasveik!

Pittsburghiečiai, d gyvavę 
Laisvės vajuje, pasirodė labai 
gerai; nors čia, Pittsburghe, 
atrodo viskas tylu darbinin
kiškame fronte, bet atsiranda 
keletas veikėjų, kurie gerai

DIENRAŠČIO LAISVES METINISBANKETAS
X 

Rengia Dienraščio Laisves Bendrove

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

t

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

i

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
gos maloniai pasikalbėtu su svečiais.

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

Rengėjai

pasidarbuoja pirm e i v i š k a i lankėsi Gudišausky duktė Jo- 
spaudai. Nuo savęs sakau: šie, kuri, be savo tėvelių, at- 
Daug pagarbos pittsburghie- lankė visus savo pažįstamus.

ir kitų kolonijų daly-
Laisvės ir Vilnies va-

Vilkelio knygą, kuri bus iš
leista LMS. Taip, užsirašiau 
ir tikiu, kad J. Vilkelio kny
gos išleidimui pittsburgie- 

i čiai pasirodys neblogai, nes 
' keletas draugų tam reikalui 
darbuojasi. Paremkim kiek
vienas, užsiprenumeruodami 
apšvietos knygą.

Liet. Tautiškų Kapinių šė- 
rininkų ir lotų savininkų mi
tingas įvyks sausio 29 d., L. 
M. Draugijos name, 2 vai. po
piet, o 6-ą vai. bus kalakutų 
vakarienė. Kaip susirinkime, 
taip ir vakarienėje turėtų vi
si dalyvauti, o ypatingai 
draugijų atstovai; reikalas 
svarbus visiems. B.

Herrin, Ill.
%

Mirė keturi lietuviai

čia pastaruoju ir trumpu 
laiku mirė keturi lietuviai: 
Bendorienė, Šukienė, Sena- 
vaitis ir Menkelis.

Taipgi šiuo laiku nesveikuo
ju Charles Seckus. E. črudi- 
šauskas (Goodrich) nesveika- 
vo, bet po operacijos po tru
putį sveiksta. Jis neseniai 
peržengė 8-ą kryželį metų ir 
yra vienas seniausių Laisvės 
ir Vilnies skaitytojų.

žiemos švenčių proga čia

Viešnia gyvena Indianoj. Grįž
tant namo ji sakė, jog susto
sianti Chicago je pasimatyti su 
Chesnais, ypatingai Mildre- 
da, ir kitais pažįstamais., Di
delis ačiū Josei už atlankymą
mūsų vietovės. Nesvečias

Klaidos pataisymas
Vakar dienos Laisvėje, 

straipsnyje apie knyga 
“Pasakojimai iš Isterijos," 
trečioje kolumnoje klaidin
gai išspausdinta nurodymai 
puslapių, — vienur pažy
mėta “83 p. ” o žemiau “iš 
83 ir 84 puslapiu.” Tarėjo 
gi būti “93 p.’ ir “iš 93 ir 94 
puslapių.”

IŠ LIETUVĖ
. KOVARSKAS. — Rajono 

liaudies švietimo skyrius kar
tu su LLKJS rajono komitetu 
paskelbė konkursą geriausiam 
eilėraščiui, apsakymui, apy
braižai, feljetonui ir piešiniui. 

! Balandžio mėn. numatoma su
rengti rajono, mokyklų jaunų
jų literatų sąskrydį ir konkur- 

. sui atsiųstų piešini į parodą.
M. Grinys

RADVILIŠKIS.—“Laisvės” 
kolūkį aplankė miesto V. Val- 
siūnienės vardo vidurinės mo
kyklos saviveiklininkai. Pro
gramoje* buvo parodytas S. 
Kapnio scenos vaizdelis 
“Brangus svečias.”

E. Koreiva
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Elizabeth, N. J.
AIDLD 54 -os kuopos su

ruoštas banketas paminėjimui 
40 metų draugijos gyvavimo 
gražiai pavyko. Suri n k t a 
$212.00. Padengus išlaidas už 
maistą, likusioji dalis bus su
važiavime perduota Laisvės 
paramai. Rengėjai mano, 
kad liks Laisvei apie $150.00.

Banketas ėjo gražioje nuo
taikoje. K (dėtas asmenų pa
kalbėjo apie draugijos reika
lus ir kitus svarbius paša uli
nius įvykius, 
ta s*i manymas 
garbą ALDLD 
nu i Prūseika.
entuziastiškai tam pritarė ir 
tuojau rengimo komisija pa
siuntė jam 
išreiškimą :

covičius nuvežė mane Į Zales
kio šermeninę, kampas IT St. 
ir Broadway. So. Bostone. 
Diena buvo gana šalta, bet 
graži, saulėta, su aiškia skais
čia mėlyne dausoje. Tačiau 
saulės žėrėjimas nė riepam 
iš laidotuvių dalyvių 'neteikė 
kiek skaistesnės nuotaikos. 
Tik visi susikaupę į vieną gilų 
liūdesį teikėsi reikšti draugui 
Antanui Zinskiui giliausią už
uojautą valan-

Prie
Po kalbų duo- j ką 

pa- Į ne-, 
Leo-Įkūrėjui

=

HELP WANTED—FEMALE

Narnų darbininkė. Patyrusi. Tar
navimas prie stalo, valymas. Dideli 
užmiesty.) namai. Turimo ir kinis 
tarnus. Nuosavas rūmas. Raikai in
gi vėliausi paliudijimai, ir kalbanti 
angliškai. Brookville 5-4841.Į darbininkiško laikraščio 

jubiliejų atėjo didi minia
Miestas gal atiduos 
prieplaukas firmoms

New Yorko miesto iždinin
kas Gerosą kalbėdamas per 
radiją leido suprasti, kad 
miesto valdžia yra pasiruošu
si parduoti miestines ' prie
plaukas privatinėms firmoms, 

įkainuotos 
dolerių. 
Ir iždinin- 

naud ingiau 
pačiam

Business Opportunity

(14-16)

metų, 
pašau- 
57-50

{paeitą penktadienį Carne
gie Hali, kur paprastai vyks
ta geriausieji mūsų šalyje 
muzikališki koncertai, buvo 
prikimšta, lyg koncertuotų 
vienas pasaulinių muzikų ge
nijų. Bot tai buvo ne kon
certas, o jubiliejaus minėji
mas — tai tūkstančiai New 
Yorko darbo žmonių atėjo, 
kad pasveikinti marksistinį 
d.ienra.^tį ‘/Daily , Worker” su 
32-omis metinėmis. Jie taip
gi atėjo, <kad ‘pasveikinti iš 
kalėjimo išėjusius ir Į visuo
meninę veiklą, grįžusius dar
buotojus: 1 a i k ra šč i o vy ri a u šią 
redaktorių John Gates, Kom. 
partijos generalini sekretorių 
Eugene Dęnnis, svečią iš Mi- 
chigano, tenykštės Komunistų 
partijos vadą Carl Winter ir

“praradus laisvę galima tikrai 
įvertinti, ko netenkama, ne
galint skaityti laisvos spau
dos,”—tai yra, “Daily Work
er’io” ir “Worker’io.” John 
Gates, kuris jau yra grįžęs 
prie laikraščio redagavimo, 
sakė, kad darbininkiškasis 
dienraštis . tęs kampaniją už 
platų liaudišką Amerikos žmo
nių frontą, kuriame yra vie
tos visiems, kurie stoja prieš 
diksikratišką reakciją, gob
šias monopolijas, už žmonių 
gerbūvį bei civilines teises.

Woodside. 
$60 renda.

m. Grei
ta voras ir 
savininką.

Delicatessen Krautuvė. 
$800 savaitinės jeigos. 
Geras lease. įsteigta 15 
tam pardavimui, 
raktas $2,500.

JL.

Vaikas pašovė 
girtą savo tėvą

William Torrey, 53 
buvęs policistas, tapo 
tas savo n a m u o s e ,
Myrtle Ave., Ridgewoode. Jį 
pašovė jo paties sūnus Willi
am, 15 motų, kai girtas parė
jęs namo Torrey pradėjo 

vaiko

Visas

7-1337Torrey 
savo žmoną,

(14-17)
virš $263 milijonų

Seniau majoras 
kas yra sakę, kad 
prieplaukas turėti 
miestui.

smaugti 
motiną.

Tėvui 
pašaukė
jo tuojau n u pinuti koją.

šermeninės durų, tik 
su draugo Gicevičie- 

tuoj susitikoim? nuliūdusį 
draugą Antaną Zinskį ir abu
apsiašarojome, uiečiant patį 
įvyki. Antanas jau ketvirta
diena dideliame liūdesyje

sekamą pagarbos vargsta prie veliones karsto.
Karstas 

Elizabeth, N. J. brangus, 
ligos1956

pagarbos
1956 m., susi- 
54-tos kuopos 

paminėji-

Sausio 
Gerb. L. Prūseikai 
Chicago, 111.

Išreiškimas
Sausio 22 d., 

rinkę į ALDLD
surengtą banketą 
mui Jūsų iniciatyva Ir pastan
gomis suorganizuotos ir išau
gintos Amerikos Lietuvių Dar- 

•įbininkų Literatūros Draugijos 
'40 metų sukakties, reiškiame 
Jums širdingą pagarbą už tą 
brangią iniciatyvą i)- triūsą 
apšvietos dirvoje.

Taipgi prašome priimti mū
sų gilią užuojautą dėl pablogė
jimo Jūsų sveikatos. Linkime 
kuo greičiausiai pasveikti.

Banketo Komisija: 
P. Poškus

C. Čiurl is
•' S. J. Liutkus

Daugelis elizabethiečių ren
giasi atvažiuoti į Laisvės da-i 
lininkų suvažiavimą ir banke
tą. Kaip aukščiau matėme, 
jie atvyks netuščiomis ranko
mis, bet Gu gražiu pundeliu 
finansinės paramos.

Laisvės korespondentas

Lowell, Mass
Vienas po kito slenkame 

į šaltuosius kapus

Liūdnai, labai liūdnai teko į 
praleisti senuosius 
Draugų mirimai 
nuteikia gyvuosius, 
rokai pirmiau teko 
per draugę Kvietkienę ,i: 
Cambridge, Mass., jog drau 
gė K. Zinskienė,
Medford, Mass., Bostono prie
miestyje, labai sunkiai serga 
ir kad veikiausiai teks man 
kalbėti jos laidotuvėse. Taip, 
esą, draugė Zinskienė pagei
davo dar sveika būdama, jei 
kada reikės. .

Man buvo labai nesmagu 
girdėti tokią skaudžią žinią. 
Juk draugė Zinskienė dar tik 
54-rių metų amžiaus, 
galėtų būti sveika ir 
kaip kadaise buvo.

Ta žinia, jog nebėra 
vilties išlikimui gyvai, net pa
keitė manyje gana kilnią nuo
taiką, įgautą LLD 7-os Ap
skrities konferencijoje lapkri
čio 20-ą dieną, 1955 m*., So. 
Bostone, žinodamas, kas ga
li bet kada įvykti, per visas 
likusias savaites negalėjau 
kiek smagiau nusiteikti. Ir 
va, gruodžio 24 d. atvažiavo 
pas mane draugas Gicevičius, 
bedford ietis, ir pranešė, jog 
Zinskienė pasimirė vakar, 
gruodžio 23 d., ir kad reng- 
čiavs pakalbėti laidotuvėse 
gruodžio 27 d. Tą dieną Gi-

metus, 
nesmagiai

Dar ge
sti žinoti

kritus, vaikas 
policiją. Tėvui

pats 
turė-

labai gražus ir 
Jame guli sųmen- 
iškamuotas kūnas,

Į kuri J<adąise buvo daili figū- 
: ra ir .joje alsavo brangi gy- 
j vybė. Pasikeitė skaistus mo
teriškės vaizdas.

Ak, tu žiaurioji liga ir ne
gailestinga mirtis, kam tu su
naikinai tokią gerą, pažangią 
draugę, palikdama liūdėti jošį 
mylimą vyrą Antaną, artimuo
sius ir šimtus vienminčių drau
gų ?!

Priešlaidojiminėmis valan
domis susirinko daug žmonių. 
Mačiau daug pažįstamų ir 
daug nepažįstamų veidų. Bu
vo žmonių iš tolesnių apylin
kių ir priemiesčių paskuti
niam atsisveikinimui.

Priartėjus vėlesniam popie
tiniam. laikui, pasakiau atsi

sveikinimo kalbą, ir po to ger
biamas Zal.eskas, laidojimo 
direktorius, paruošė važiavD 
mą į kapines. Kapines už 16 
mailių tolio, tačiau važiavo 
daug žmonių paskutiniam pa
tarnavimui, ko .ji sveika būda
ma nuo daugelio užsipelnė.

Gaila, kad nesužinojau ka
pinių vardo ir kam jos pri
klauso, 
minėti. 
Bostono

__  ir kam
Būtų pravartu 

Maniau sužinoti 
korespondenci j ų, 
jų nemačiau.

Kapinės, matyt, dar nese- 
i uos. Gražioj pakilusioj vietoj 
j ir gana sausoj' platumoj.

Ana kapinių 
į skutimus • atsisveikinimo 
I džius

Robesonas pasveikęs, 
sugrįžta Į darbuotę

Paul Robesonas, kuris per
ėjo rimtą vidurių operaciją, 
jau pasveiko. Jis 'paskelbė, 
kad jau jaučiasi pakankamai 
sveikas, kad grįžti į menišką 
ir visuomeninę darbuotę. Bet 
jis pažymėjo, kad jo meniš
kos darbuotės galimybės dar 
vis priklauso nuo to, ar Vals
tybes departmentas jam iš
duos pasportar Kaip yra ži
noma, jis turi kvietimus ni
x' y k t i dainuoti Britanijoje, 
Francūzijoje, Tarybų Sąjun
goje ii' keliuose tuzinuose ki
tų kraštų.

Vasario 11 jis koncertuos 
T oronte, Kanadoje.

Robesonas sako, kad jo li
ga buvo rimta, bet jis dabar 
sveikas. Jis prideda:

“Džiaugiuosi pas veikęs, 
džiaugiuosi vyriausiai dėl to, 
kad vėl galėsiu prisidėti prie 

žmonių, prie negrų ma- 
kovos už lygias- teises, 
atingai prieš negirdėtą 

kuri

Salėje radosi 3,200 žmo
nių — jie pripildė visą di
džiąją Valę, galęriją, balko
nus. Publikoje matėsi daug 
jaunimo ir negrų.

Eugene Dennis sakė, kad

su

bet

pasakiau pa-> 
žo- 

ir pasakiau tam tinka
mas eiles prie kapo

Gal buvo g’eras pusvalandis- 
prieš skaisčios saulutės nusi
leidimą, kai nusileido į šaltą 

gyvenanti smėlėtą kapą ir gražus, bran
gus karstas su kūnu, kuriame 
tik neseniai užgeso buvusi 
brangi gyvybė. . . Tą ašaro
mis suvilgytą tašką pridengė 
vien tik gražių gyvų gėlių vai

Ji (lai

jokios

Ilsėkis ramiai, 
tu brangi drauge,

■ Lai būna lengvas
žemės slėgimas,

Tavęs nelauksim—
tu nebegrįši, 

Mums pasiliks
• tik prisiminimas!

Lai būna Katrinai Zinskie- 
nei amžinas atilsis, o draugui 
Antanui Zinskiui reiškiame 
gilią simpatiją ir linkime iš
tvermės pergyventi širdgėlą. 
Rūpinkis, drauge, savo svei
kata, kad ilgai gyventumei ir 
būtumei naudingas sau ir vi
suomenei.

Draugas Antanas Zinskis 
širdingai dėkoja visiems drau
gams Tr draugėms, kurie to
mis sunkiomis dienomis kuo 
nors patarnavo bei pagelbėjo.

Ačiū visiems paly dėjusiems

LAISVES BANKETAS
Šį Sekmadienį, 29 Sausio-Jan

Jei dar neturite banketo bilieto, tai tuojau 
įsigykite. Būkite bankete ir pasimatykite su 
svečiais iš kitų miestų, kurių čia bus daug.

Vakarienė bus duodama 6-tą vai. vakare, kai
na $3.00 asmeniui. Liberty Auditorijoje, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, N.* Y.

4 pusi. Laisve (Liberty). Trečiad., Sausio (Jan.) 25, 1956

savo 
siu, 
o y p
kritišką padėti,
egzistuoja Pietuose.

SERGA

dabar

Kazys Jankaitis ligoninėj

K. Jankaitis pastaruoju- lai
ku nesveikavo, ir sausio 19 d. 
nuėjo j ligoninę medikalei eg- 
zaminačijai. Daktarai sura
do, kad jis turi širdies “in
fekciją” (infected heart). Dėl 
to jam prisieis pabūti ligoni
nėj keletą savaičių.

Jis randasi Mount Sinai li
goninėj, 5th Avė. ir 100th St. 
Randasi Ward C. Lankymo 
valandos: antradienį ir ket
virtadienį nuo 6 iki 8 vakare; 
sekmadienį bile laiku nuo 2 
vai. popiet.

Jis randasi toje dalyje li
goninės, į kurią įeinama nuo 
vidurio 100th St.

į kapus, ir tiems, kurie ma
šinomis patarnavo. Jonas Gi
cevičius, pavyzdžiui, mašina 
'patarnavo tarpe Bostono ir 
Lowellio, mane nuveždamas į 
šermeninę, į kapines ir atgal 
į namus. Veikiausiai ir kiti 
panašiai prisidėjo, kad pa
lengvint draugui Zinskiui tą 
sunkią naštą.

Taipgi ačiū ir gerbiamam 
laidotuvių direktoriui Zales
kiui už labai prielankų pa
tarnavimą.

J. M. Karsonas

Biskis prierašo
Draugė K. Zinskienė labai 

jaunutė atvyko Į šią šalį ir 
turėjo do brolius, kurie po 
pirmojo pasaulinio karo išvy
ko Į Lietuvą ir nieko apie juos 
daugiau nebežinoma. Paeina 
iš Lietuvos Panevėžio apskri
ties (kaip pirmiau buvo), Va- 
balnikų valsčiaus.

Bet koks velionės pirmas 
vardas? Draugas Zinskis man 
sakė, jog jos vardas Kostam 
ei ja. Tačiau kiti ją vadina 
Katrina. Tad ir aš laidotuvė
se minėjau Kostanciją, Bet 
šiame rašte, prisilaikant ki
tų, vadinu ją Katrina. Abu 
vardai gražūs. Ar ji abu juos 
turėjo? J. M. K.

Redakcijos Pastaba. — Ko- 
cįėl korespondencija taip su
vėluota parašyti? Mes ją te- 
gavomel Tik sausio 23 d.

Minėjimo nuotaika buvo pa
kilusi. Visi pažymėjo, kad 

pakaita jaučiama nuo 
metu kuomet red akto- 

Gates nuėjo kalėjimai!, 
reakcija nemenkai at- 

nagai dar

žymi 
1951 
rius 
kad
blokšta, nors jos 
aštrūs.

Buvo daug aplodismentų, 
daug dainavimo ir daug en
tuziazmo. Matėsi tikrai šven
tiška nuotaika, kaip pritinka 
jubiliejui. B. .

sekmadienį, Liberty Auditorijoje 
Laisves banketas įvyks jau šį
Banketui biletų pardavimas 

iš anksto gale praėjusios sa
vaitės žymiai, pagerėjo. Taip 
ir turi būti.

Kiekvienas rimtai pagalvo
jęs asmuo supranta, .kad ne
patenkintas ’ svečias reiškia 
vienu svečiu mąžiau sekamai 
pramogai. Iš kitos pusės, 
kožnas atlikęs išmetimui sva
ras maisto reiškia iš dienraš
čio iždo išmetimą dolerių, 
taip reikalingų laikraščiui iš
laikyti.

Iš anksto pirktieji bilietai

Delegacija Washingtone 
užtars senuką IMindelį

Bronx neseniai susidaręs 
persekiojamo darbininkų vei
kėjo Jacob Mindei apgynimui 
jo kaimynų komitetas siųs de
legaciją i Washingtona. Dele
gacija reikalaus, kad jam at- 
steigtų Social security, kuri 
jam teisėtai priklauso, už ku
rią jis dirbo ir duoklę mo
kėjo.

Mindelio sociallo saugumo 
čekis tapo .sulaikytas po to, 

įkalino kaip nuteistą 
minties kontrolės Smith

išgirdę, Min.delio kai- 
sušauke apylinkes gy-

kai jį 
einant 
Aktu.

Tai 
myliai
ventojų, mitingą, kuriame da
lyvavo keli šimtai asmenų. 
Išrinko komitetą. Tas komi
tetas kreipėsi į vietinę Social 
security raštinę. Čia jiems 
pasakė, kad tai ne nuo jų 
priklauso, kad tą skriaudą 
senukui įsakė Washington© 
aukštieji valdininkai. . Tad 
komitetas į ten ir pasuko 
vo sekamus žygius.

sa-

ir

Kuro išvežiotoji) 
streiko laimėjimai

New Yorko didmiestyje
srityje kuro pristatinėtoji) 
penkiadienis streikas baigėsi 
sausio 20-ą, unijos laimėjimu.

Teamsters unijos lokalas 
553-ias, kuris atstovavo strei- 
kierius, išsiderėjo sutartį dve
jiems metams. Gauna po 30. 
centų per valandą bendrojo 
mokesčio priedo. Iš tų po $1 
per dieną eina tiesiog algoms, 
po 14 centų į naują pensijų 
planą, po 3 ir pusę cento kD 
tiems gerovės reikalams.

Po atleidimo nuo pabaudų 
už trafiko tik i etų s pirmą die-< 
ną 97 buvusieji slapukai at
vyko ir pasimokė j o numažin
tas pabaudas. Atlaidų laikas 
baigsis gal

■ :
6 vasario 
ii , ; .

\

(jeigu' jie visi iš anksto iš
parduoti) apsaugo rengėjus 
nuo abiejų minėtų problemų. 
Tai dėl to mes prašome visų : 
nelaukite . paskutines valan
dos!

Suvažiavimas
įvyks sausio 29 dieną, Liber
ty Auditorijoje, Atlantic Avė. 
ir 110th St., Richmond Hill,

ir banketas

Vakarienę duos lygiai 6 vai.
Kaina $.3.

Suvažiavimo pradžia 11 vai. 
ryto.

Įdomaujantiems pažanga 
teisių gynimo darbe

Amerikos Civilinių Laisvių 
Unija paskelbė savo raportą 
už 1955 metus. Jame mato
si, jog yra atsiekta žymių lai
mėjimų. Vieni jų didesni, 
rti mažesni, tačiau sudėjus 
bendrai matosi, kad nudirb
ta daug.

Raporto kopijos gaunamos 
170 ■ Fifth 
10, N. Y.

ACLU raštinėje, 
Ave., New York 
Kainuoja tik 50 c.

bu-Bronxe plėšikai uždarė 
cerį ir jo du giminaičius sve
čius šaldytuve, o patys prasi
šalino su $765 iš kasos ir su
rinktus nuo užrakintųjų, Juos 
išlaisvino už apie pusės 
landos praeivis, išgirdęs 
d imą ir šauksmą.

Pranešimas
PITTSBURGH, PA.

va- 
bel-

Į* Lietuvių Kapinių Draugystės 
tinis mitingas bus laikomas sekma
dienį, sausio 29 dieną, pradžia 1:30 
vai. popiet, Lietuvių Mokslo Drau
gijos svetainėje, 142 Orr St.

Visi šėrininkai ir lotų savininkai 
pribūkite, nes bus svarbus susirinki
mas. Gi 6-ą vai. vakare gaspadinės 
paruoš skanią kalakutų vakarienę. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Liet. Kap Draugijos Komitetas 
(15-17)

me

i

-Motinai pagelbininkė. Lengvas na
mų darbas, paprastas virimas,, turi 
mylėti vaikus. Turime ir kitus 
darbininkus, kurie sunkesnį darbą 
atlieka. Guolis vieloje, malonūs 
namai. RE. 7-8322.

(16-19)

Trejybės bažnyčioje ra->

Melish laikė pamaldas; 
Žurnalas jį irgi rems J

Episkopalų kunigas Melish 
praeitą sekmadienį Brooklyn© 
Šv.
miai laikė pamaldas ir priešai 
šiuo kartu nedrįso jam truk-* 
dyti. Teisimas aną savaitę nu
tarė, kad Melishas turi teisę 
likti pastoriaus pareigose bent 
dvi savaites, ikil aukštesnieji 
episkopalų dvas v 1 
svarstys dar k 
lą. Kaip yra

š k i a i per
il visą reika- 
loma, grupė 

parapijos seniūnų nutarė Me- 
lishą išmesti, nes jis politiniai 

pažangus. Bet praeitą sek
madienį vienas tų seniūnų ir
gi dalyvavo pamaldose, lygiai 
kaip tie seniūnai, kurie iš pat 
pradžios rėmė Melishą.

Į pamaldas demonstratyviai 
atėjo kunigas Dr. Guy Ship
per, episkopalų žurnalo “The 
Churchman” redaktorius. Jis 
sakė, kad tas žhrnalas pilnai 
remia Melishą jo kovoje už 
teisę pasilikti pastorium, ne
žiūrint jo bendradarbiavimo 
su komunistais visuomeninėje 
veikloje.

Teatruose
“New Cameo” teatras 

sidarė pareitą šeštadienį 
tarybiniu filmu “Borisas Go
dunovas.” Tas teatras randa
si prie 8th Avė. ir 44th St. 
“Times, ” “Herald Tribune” 
ir kiti laikraščiai teigiamai 
įvertino tą menišką tarybinį 
filmą.

su

Nors tūkstančiai ir tūkstan
čiai žmonių dar norėjo matyti 
O’Casey’o veikalą “Red Ros
es for Me,” vaidinimas nu
trauktas, Booth teatras užim
tas kitos trupės. “Daily 
Worker’io’’ bendradarbis J. 
North sako, kad tikra, jog ki
tokio veikalo atsitikime kitas 
teatras tikriausiai būtų rastas. 
BetĄ“Red Roses for Me” sta
tytojai, kad ir darė pelno, bu
vo nepatenkinti veikalo pa
žangumu.* Tad—jie jį dabar 
numarino.

Barbizon Plaza teatre įvyko 
memorialinis vaakras, kuria
me paminėta 25 metų sukak
tis nuo balerinos Anos Pav- 
lovos mirties. Kad pagerbti 
tos rusų balerinos atmintį 
New Yorko viešojoje bibliote
koje; 5th Avė. ir 42nd, ati
daryta speciališka paroda.

Bėgiu 48 valandų gale pra
ėjusios savaitės policija Įdavi
nėjo 8,110 trafiko tikietų. j

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

Virimas—Namų Darbas. 4 dienas 
j savaitę, 3 vai. j dieną, $1 j valan
dą. Kalbanti angliškai ar vokiškai. 

'Fairbrook FL. 3-8560.

Nužudė jauną motiną
Bertha Milos, 28 metu, 4 

mažamečių dukrelių motina, 
tapo mirtinai sužalota peiliu. 
Suimtas Harry Hayes, 30 me
tų, sakoma, prisipažino žmog
žudystėje. Pasakojęs, kad po 
išėjimo iš kalėjimo, kur jis 
buvo už plėšikavimą, jis su 
Mrs. Milos santykiavęs. 
kęs už tai, kada ji atsisakiusi 
ilgiau su juo užsiimdinėti.

Jau 66 asmenys įkalinti 
kaip sudarinėtojai falšyvų 
auto “aksidentų,” kad galėtų 
teismuose gauti atpildą už 
“nuostolius.’’

Susirinkimas
LDS 1-osios kuopos susirin

kimas įvyks sausio 26-os vaka
rą, 7:30 vai., L. A. Piliečių 
Klube, 280 Union Avė. Na
riai visi susirinkite ir prade
kime metus gerai. Valdyba

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*ae»*oc*

426 Lafayette St- ■ • y 
< • 

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gera! Patyręs Barbėti*

ĮSIGYKITE lietuvių kalbos žodyną 
y 
I

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, 11042 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y




