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KRISLAI
Dienraščio patrijotai. 
Ryžtas ir talka. . 
Žmogų įtikino.
Vyriausybės klaida.
Gaila! 
įžymus asmuo.

Rašo A. Bimba

♦ Praėjusį sekmadienį įvykęs 
’ Laisvės Bendrovės šėr įninka 

suvažiavimas buvo visapusiai 
sėkmingas. Tai buvo vienas iš 
geriausių suvažiavimų.

Suvažiavę Laisvės patrijotai 
nutarė: Laisvė turi eiti dien
raščiu !

Neigi tai buvo tušti žodžiai. 
Sveikinimais suplaukė pustre
čio tūkstančio dolerių. Graži 
dienraščiui parama!

Bet, žinoma, nutarimo ir ge
rų norų toli gražu neužteks. 
Pats suvažiavimas tatai nu
matė. Todėl nutarta dienraš- j 

ą/i*o išlaikymui pravesti platų » 
finansinį vajų. Tikslas: $15,- 
000!

Tiek tikrai reikės. Svarbu, 
kad šį faktą giliai įsidėmėtų 
kiekvienas laisvietis.

Suvažiavimas pasisakė už 
tolimesnį organizavimą Lais-i 
vės Prietelių Klubo. Dabar 
Prietelių Klubo duoklė bus 
tiktai $25.

Mes, kurie sumokėjome po 
$50 dėl dienraščio išlaikymo 
1956 metais, visiškai nepyks- 
tame. Lai tik šimtai finansi
niai pajėgiančių laisviečių sto- : 
ja į Prietelių Klubo gretas! ;

Man atrodo, kad dauguma ' 
Laisvės skaitytojų nesijaustų 
subiednėję, įstodami į Priete
lių Klubą.

O štai dar viena pastaba, 
* kurią norėjau padaryti suva- 

ziavime, bet nepagavau pro
gos.

Man dar neteko būti tokio 
laisviečio stuibo.je, kurioje ne
būčiau matęs kokio nors vie-J 
tinio anglų kalba dienraščio.

Ar mes pagalvojame, kiek 
toks laikraštis mums kaštuo
ja -

Well, štai mano apskaičiavi
mas. Aš kasdien perku vieną 
didlapį. Užmoku penkis cen
tus*. Trys šimtai dienų—trys 
šimtai nikelių—$15.00!

To paties ir kito didlapio 
perku sekmadieninę laidą, už
moku 25 centus. Penkiasde
šimt du sekmadieniai per me
tus — 52 kvoderiai. Viso 
$16.60!

Vadinasi, į metus kaštuoja 
$31.60!

Tik pagalvokime: jeigu 
kiekvienas Laisvės skaityto-' 
jas tiek į metus užsimokėtų 
už Laisvę. Jokių aukų nerėi-' 
ketų.

Vienas suvažiavimo dalyvis 
man sakė:

—Eidamas į suvažiavimą aš 
galvojau kalbėti už Laisvės 
leidimo suretinimą. Bet kai 
prie durų ant šaligatvio pama
čiau prelato Balkūno atsiųs
tus pasamdytus tris fašistines 
valkatas, pakeičiau savo nuo- 
jnonę. Sakau: Laisvė turi ei- 
ei dienraščiu ir toliau. Ir kai 
buvo užklausta, kas žada su 
$25 įstoti į Laisvės Prietelių 
Klubą, aš pakėliau ranką. 
Užtikrinu, jog įstosiu.

Mūsų vyriausybė padarė 
•■didžiulę klaidą, taip be jokių

(Tąsa 4—tame puslap.)

Prez. Eisenhower
ir Eden nesutinka
Kinijos klausiniais
Washingtonas. — Prez. 

Eisenhoweris ir premjeras 
Edenas pradėjo tartis Azi
jos klausimais — Artimųjų 

zir Tolimųjų Rytų. Oficiališ- 
kai skelbiama, kad “tarp 
Amerikos ir Britanijos 
niekad nebuvo tokio vie
ningumo, kaip dabar,“ bet 
neoficiališkai pripažįsta
ma, kad nesutikimai yra 
dideli. Ypatingai jie dideli 
apie Tolimuosius Rytus 
bendrai ir Kiniją ypatin
gai.

Edenas sakęs Eisenhow- 
eriui, kad Britanija būtinai 
turi praplatinti prekybą su 
Kinija. Jis taipgi įspėjęs 
prezidentą, kad, Britanijos 
nuomone, ilgai sulaikyti 
Kiniją nuo įstojimo į Jung
tines Tautas negalima.

Kuomet Edenas pribuvo 
N. Yorkan pirmadienį, jis 
spaudos korespondentams 
užtikrino, kad jam patiko 
Eisenhowerio duotas atsa
kymas Bulganinui. Bet pa
sikalbėjimuose su Eisen- 
howeriu, sako stebėtojai, 
Edenas nebuvo toks jau en
tuziastiškas. Jis sakęs Ei- 
senhoweriui, kad Britanija 
nepatenkinta tokiu tiesio
giniu Bulganino siūlymo 
atmetimu.
Bulganinas, kaip žinoma, 

siūlė Amerikai pasirašyti 
20 metų ne-agresijos paktą.

Pasikalbėjime buvo pa
liestas ir Buraimi klausi
mas. Buraimi yra oazis A- 
rabijos dykumoje, kur yra

Čiangininkai skelbia, kad 
jie atakavo Kinijos salas
Taipei, Formosa. —Čian

gininkai skelbia, kad jų ka
riniai smogikai, sudaryti iš 
specialiai parinktų karių 
mažų grupių, nakties tam
soje įsigavo į kelias salas 
netoli Kinijos kranto. Esą, 
jie nukovę tam tikrą skai
čių Liaudies Kinijos karei
vių, paėmę karinio grobio 
ir net belaisvių ir grįžę į 
savo bazes.

Šihju saliukeje liaudie- 
čiai statė stiprų pasiprieši
nimą, sako čiangininkai, 
bet jie buvę nugalėti.

(Britų žinių agentūros 
sako, kad saliukės, apie ku
rias čiangininkai kalba, 
randasi tarp pačios Kini
jos ir Formozos ir tai yra 
“niekieno” saliukės, tai 
yra, jose pastoviai nėra nei 
vienos, nei kitos pusės ka
rių, bet laikas nuo laiko tai 
viena, tai kita pusė apsilan
ko karinės žvalgybos su
metimais. Gali būti, sako 
britai, kad šiuo kartu dvi 
priešingos ekspedicijos su
sikirto).

Rabatas. —Francūzai sa
kosi nukovę 40 marokiečių, 
patys praradę 18 Užsienio 
legijono karių.

daug naftos šaltinių. Ten 
praeitų metų pabaigoje į- 
vyko net karinis susirėmi
mas tarp Amerikos remia
mos Saudi-Arabijos ir Bri
tanijos remiamo Adeno. A- 
merikos ir Britanijos naftų 
firmos norėtų tuos šalti
nius -kontroliuoti.

J. Kubitschekas 
pereme brazilų 
prezidentavimą

Rio de Janeiro. — Jusce- 
lino Kubitschek de Olivera 
antradienio popietį tapo 
inauguruotas į Brazilijos 
prezidentus.-Kartu su juomi 
buvo inauguruotas ir nau
jasis vice-prezidentas.

Ceremonijos buvo gana 
iškilmingos. Į jas suvyko 
daug valstybių galvų iš Lo
tynų Amerikos ir kitų kraš
tų. Iš Jungtinių Valstijų 
atvyko . Vice-prezidentas 
Nixonas.

Kubitschekas, kuris ta
po išrinktas su komunistų 
pagalba, sako, kad jis dar
buosis už infliacijos sus
tabdymą, naujų kelių tiesi
mą ir Brazilijos industria
lizaciją. Jis sako, kad Bra
zilija, kuri dabar turi 56 
milijonus gyventojų, gali 
tapti viena galingiausių ša
lių pasaulyje.

Pittsburghas. — Keturi 
tarybiniai medikai, kurie 
atvyko studijuoti Saiko 
skiepus ir metodus, sako, 
kad jie išsineša geriausius 
įspūdžius.

Darbo unijų 
kovos lauke
Columbus, Ohio. — Ap

skrities šerifas R. J. Paul 
pripažino, kad Westing
house mokėjo šerifo -padė
jėjams, kurie sausio 5 d. 
puolė streikierius-pikietus. 
Westinghouse jiems mokė
jo po tris dolerius valandai 
už streiklaužišką akciją.

Trenton, N. J. — New 
Jersey farmeriai vištų au
gintojai per savo farmerių 
uniją teikia pagalbos West
inghouse streikieriams. Jie 
jau pristatė IUE ir UE lo- 
kalams dau^ paramos viš
tomis ir kiaušiniais.

Sužeistas mestais pinigais
Burbank Calif. — Jau

nasis dainininkas Eddie 
Fisher dalyvavo progra
moje, per kurią buvo ren
kami pinigai polio aukoms. 
Vienu metu publika pradė
jo Fisherį apmesti pinigų 
lietum. Kelios monetos jam 
pataikė veidan ir lengvai 
sužeidė.

Rasistai šukelė riaušes 
Tennęssee ir Alabamoje

Chattanooga, Tenn. — 
Rasistai čia sukėlė tikras 
riaušes ir sužeidė kelis neg
rus viename koncerte. Kon
certavo negras Roy Hamil
tonas. Rasistai buvo nepa
tenkinti, kad šiuo kartu 
baltieji turėjo sėdėti bal
konuose, o negrai apačioje, 
auditorijoje. Tad jie iš vir
šaus pradėjo - apmėtynėti 
publiką salėje buteliais ir 
kitais dalykais. Prasidėjo 
muštynės koridoriuose ir 
laiptuose. Sužeista 6 žmo
nės. Policija suėmė kelioli
ka, — vis negrus, sako pir
mieji pranešimai.

Tuo tarpu iš' Alabamos

Vakarų Europos socialistai 
svarsto Maskvos kvietimus
Londonas. — Čia vyksta 

Socialistinio internaciona
lo pildomosios tarybos po
sėdis. Trys socialdemokra
tinės partijos — Austrijos, 
Olandijos ir Danijos, pra
neša, kad jos gavo pakvie
timus nuo Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos pasiųs
ti delegacijas • Maskvon, 
kad tartis, kartu nagrinėti 
pasaulinės politikos klau
simus.

Norvegijos Darbo parti
ja, kuri irgi yra socialde
mokratinė, jau priėmė pa
kvietimą pasiųsti savo žur-

• I

PebsoĮ pagerbimo bankete 

Socialistic vadas 
už Elizabeth G.

Chicago. — Socialistų 
partijos senasis vadas Nor
man Thomas kalbėjo ban
kete, kuris buvo surengtas 
Eugene V. Dėbso atminčiai 
pagerbti. Thomas sakė, 
kad amenestija turėtų būti 
suteikta komunistų vado
vei Elizabeth Gurley Flynn, 
kuri dabar sėdi kalėjime.

Banketą surengė socialis
tai ir kai kurios unijos. 
Dalyvavo Milwaukee socia
listinis majoras F. Z. Zeid- 
leris, Cook apskrities (Chi- 
cagos) CIO sekretorius E. 
Smith, rašytojas ■ Harvey 
O’Connor.

Sovietai duos vizas Vakarų
Berlynas. — Tarybų Są

jungos konsulatas Berlyne 
praneša, kad išduos vizas 
Amerikos, Britanijos ir ki
tų Vakarų šalių pirkliams, 
kad galėtų vykti į Leip- 
zigo mugę Rytų Vokietijo
je. Didžioji mugė prasidės 
vasario 26 d. ir tęsis dvi 
savaites.

Kadangi Vakarų kraštai 
nepalaiko diplomatinių ar
ba, konsularinių ryšių su 
Rytų Vokietija, tai buvo bi
jota, kad Vakarų piliečiai 
šiais metais negalės vykti 
Leipzigan, nes Rytų Vokie
tija dabar nepriklausoma. 

ateina žinia, kad Montgo
mery mieste rasistiniai 
chuliganai metė bombą į 
negro kunigo King namus. 
Kunigas King yra veiklus 
vadovas negrų boikote 
prieš segreguotus autobu
sus.

Bomba buvo mesta iš 
pravažiuojančio automobi
lio. Kingas jau daugelį 
kartų gavo įspėjančius laiš
kus, kad “su juomi bus at
siskaityta.”’ Jis nenusigan
do ir dabar rasistai išpildė 
savo grasinimą.

Vietinė policija sakosi 
ieškanti nusikaltėliu, betV 7

jų vis “nerandanti.”

I nalistų delegaciją. Prane
šama, kad kvietimą jau 
anksčiau priėmė Francūzi- 
jos Socialistų partija, ku-* 
rios delegacija išvyks Mas
kvon kovo mėnesį.

Internacionalo . taryba 
dar nenutarė, ar užgirti 
partijų delegacij'tj siunti
mą. Vienaip ar kitaip, par
tijos, kurios priklauso prie 
to internacionalo, turi au
tonomiją, tai yra, nėra pa
sižadėjusios klausyti visk 
savo internacionalo pat
varkymų. Jie gali būti pri
imti tik kaip “patarimai.”l

Norman Thomas 
Flynn amnestiją

Thomas savo kalboje pri
minė, kad kartu su Debsu 
Pirmojo pasaulinio karo 
metu kovoje už taiką dar
bavosi Alfredas Wagenk- 
nechtas, kuris dabar yra 
vadovaujantis komunistas 
Chicagoje.

Pats Wagenknechtas ir
gi radosi bankete, nors ne
buvo tarp kalbėtojų. Taip
gi dalyvavo Carl Braden iš 
Louisville, Smitho akto au
ka.

Po banketo daug kas sa
kė, kad tai buvo “vieningo 
darbininkiško fronto pra
džia Chicagoje.” ,_______ Į_______

pirkliams vykti į Leipzigą
Bet Sovietai nutarė, kad 
jie tarpininkaus ir išduos 
vizas Rytų Vokietijos var
du.

San Francisco. — Šios sa
vaitės pabaigoje Californi- 
joje kalbės du asmenys, ku
rie norėtų būti demokratų 
kandidatais į prezidentus: 
Adlai Stevenson ir Estes 
Kefauveris. /

Sydney. — Jau antrą sa
vaitę tęsiasi Australijos 
uostininkų streikas.

ORAS NEW YORKE 
Giedra ir šalta

Kinija reikalauja 
laikytis Ženevoje 

padarytų nutarimų
Pekinas. — Premjeras 

Čou En-lajus sako, kad Ki
nija reikalauja, kad būtų 
laikomasi nutarimu, kurie 
buvo priimti Ženevoje apie 
Vietnamą. Kaip buvo susi
tarta Ženevoje 1954 metais, 
šiemet abiejose Vietnamo 
dalyse (Liaudies respubli-

Ginklai Egiptui 
transportuojami 
per Jugoslaviją

Londonas. —Britų infor-
macijos šaltiniai sako, kad 
Čekoslovakija ginklus E- 
giptųi siunčia per Jugosla
viją. Tie ginklai baržomis 
plukdomi Dunojumi per
Jugoslaviją ir Bulgariją, 
iki pasiekia Juodąją jūrą. 
Ten juos perima tarybiniai 
laivai, kurie juos veža E- 
giptan.

Britai sako, kad Nasse
ris išsiderėjo iš Tito, kuo
met tas lankėsi Kaire, leis
ti transportuoti čekiškus 
ginklus per Jugoslavijos te
ritoriją.

Tuo tarpu iš Jugoslavijos 
ateina žinios, kad Amerika 
Tai šaliai dabar duoda 400 
moderniškų ‘ saberjet tipo 
orlaivių, Jugoslavai, atsi
mokėdami, leis amerikie
čiams padidinti savo kari
nę misiją Jugoslavijoje nuo 
40 iki 60 vyrų. Ta karinė 
misija turės ir kai kurių 
teisių inspektuoti Jugosla
vijos karines pajėgas ir 
kaip jos naudoja iš Ameri
kos gaunarptis ginklus.

Paskutiniai 
pranešimai

Paryžius. — Buvo numa
tyta, kad antradienį socia
listas Mollet jau bus suor
ganizavęs kabinetą ir pri
statęs parlamentui.

Atlanta. — Armijos vy
riausias juridinio skyriaus 
viršininkas majoras gene
rolas Eugene Caffey kal
bėjo Georgijos valstijos sei
melyje ir pasisakė už rasi
nę segregaciją.

Praga. — Varšuvos pak
to (į kurį įeina socialistinės 
Rytų Europos šalys) kan- 
ferencija paskelbė/ kad to 
pąkto taryba yra pasiren
gusi susitikti su NATO va
dais ir tartis apie ne-agre
sijos pakto pasirašymą.

Oslo. — 'Norvegai sakosi 
suėmę penkis tarybinius 
žvejybos laivus. Jie buvę 
Norvegijos teritoriniuose 
vandenyse, teigia norvegai.

Bombėjus. — Policija iš
sklaidė masinį mitingą dar
bininkiškame kvartale. Po
licininkai šovė į minią ir su
žeidė du asmenis.

koje Šiaurėje ir Diemo val
domoj pietinėj šalies daly
je) turėtų įvykti bendri 
rinkimai, su siekiu suvieny
ti šąli. *■ . I

Bet amerikiečiai ir fran
cūzai tam priešingi.

Kinijos premjeras sakė, 
kad reikėtų dar šiais me
tais sušaukti kitą konfe
renciją Ženevoje. Jis sakė, 
kad prie konferencijos rei
kėtų pritraukti Indiją, Ka
nadą ir Lenkiją.

Apie Formozą čou sa
kė, kad Kinija dar vis tebe-
siekia tos salos išlaisvinimo 
taikingomis priemonėmis, 
bet taipgi yra pasirengusi 
išvaduoti salą karo jėgo
mis, jeigu nebūtų kitos iš
eities.

Londonas. — Britanijos 
valdžia yra susidomėjusi 
Čou siūlymais vėl sušaukti 
konferenciją Ženevoj Viet
namo reikalu. Britai tuos 
siūlymus ■ svarsto. Gali bū
ti, sako Britanijos spauda, 
kad Edenas tą klausimą iš
kels Washingtone pasikal
bėjimuose su prez. Eisen- 
howeriu.

Karalius Oba Adeniji-Adele 
sutiko karalienę Elizabetą
Lagos. — J Britanįjos ko

loniją Nigeriją, kuri tu<į 
apie 16 milijonų gyvento
jų, atvyko Britanijos ka
ralienė Elizabeta Antroji. 
Su ja atvyko ir jos vyras, 
taip vadinamas Edinburgo 
kunigaikštis.

Karališkus svečius iš 
Britanijos sutiko kita ka
rališka asmenybė: karalius 
Oba Adeniji-Adele, kuris 
tuo pačiu metu yra Lagos 
miesto savivaldybės pirmi
ninku. .

Karalius Oba dėvėjo iš 
Britanijos importuotą tik
rą karūną. Karalienė Eli
zabeta dėvėjo paprastą bal
tą skrybėlaitę. Juos pas
veikinti buvo iššaukti į gat
ves visi mokyklų vaikai, bet 
neperdaugiausiai buvo su
augusių. . . ' ’

Nasseris planuoja aplankyti 
Franco Ispaniją šį pavasarį

Kairas. — Egipto prem
jeras Nasseris šį pavasarį 
apsilankys Ispanijoje, kur 
jis konferuos su diktatoriu
mi Franco.

Nasseris sako, kad Egip
tą ir Ispaniją jungia seni 
draugiškumo ryšiai. Ispani
ja per ilgus šimtmečius bu
vo arabų-maurų valdoma 
ir arabiška kultūra paliko 
savo gilius pėdsakus, sake 
jis. Jis pridėjo:

“Ispanai tada kovovjo už 
išsilaisvinimą iš maurų 
jungo, bet aš manau, kad 
tie seni ginčai pabaigti, o 
dabar mus jungia bendras 
kultūrinis palikimas.”
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REZOLIUCIJA LAISVĖS REIKALAIS
LAISVES BENDROVĖS akcininku-šėrininku suvažia

vimas. įvykęs 1956 m. sausio 29 d., Richmond* Hill, N. Y., 
reiškią pasitenkinimą laikraščio turiniu, koks, jis buvo 
praėjusiais metais. Suvažiavimas nori, kad Laisve ir 
ateityje būtų pažangus lietuvių laikraštis, koks buvo per 
45 metus savo gyvavimo.

Šiemet, balandžio 5 d., sukaks lygiai 45 metai, kai 
Laisvė buvo pradėta leisti. Dienraščiu ji eina per virš 36 
metus. Tačiau, retėjant Amerikos lietuvių senajai kar
tai, sunkėja ir mūsų dienraščio padėtis, ne,s skaitytojų 

mažėja. Be to, pažangiąm laikraščiui, tokiam, 
pasimojimas užduoti

skaičius
kaip Laisvė, kliudo ir reakcijos 
smūgį darbininkiškai spaudai.,

Visa tai mes, suvažiavimo dalyviai, puikiai jaučiame 
ir žinome. Tačiau mes esame pasiryžę leisti dienraštį 

. taip, kaip jis ėjo per 36 metus. Bet jeigu atsitiktų kas 
nors blogesnio, jeigu tektų laikraščio leidimą suretinti, 
tai suvažiavimas įpareigoja busimąją Laisvės Bendro
vės direktorių tarybą tai padaryti. --—.

Mes, suvažiavimo dalyviai, gerai žinodami mūsiLlaik- 
raščio sunkią ekonominę būklę, manome, kad ir šiemet, 
kaip praėjusiais heleriais metais, mums būtinai reikės 
pravesti specialus vajus už sukėlimą $15,000 fondo. Pasi
tikime, kad plačioji visuomenė stos savo laikraščiui tal
kon, kai Jas fondas bus pradėtas kelti, ir atliks savo 
garbingą pareigą, prisidėdama po kiek kas išgali.

Suvažiavimas nutaria, kad Laisvės prenumerata šiuo 
; metu y va permaža, todėl, kai direktorių taryba matys 

reikalą, įpareigojama laikraščio prenumeratą pakelti iki 
dešimt doleriu metams.

Suvažiavimas sveikina mūsų visus 4>atri jotus, kurie 
prisidėjo prie Laisvės išlaikymo su dovanomis. Sveikina
me ir Laisvės Prietelių Klubą, kurin geri patrijotai mo
ka no $50. Bet suvažiavimas mano, kad/Teikėtų Laisvės 
Prietelių Klubo narių mokesti sumažinti iki $25.00, tai 
daugiau būtų galima į tą Klubą įtraukti.

Suvažiavimas sveikina visus mūsų laikraščio vajinin- 
kus ir nuoširdžiai jiems dėkoja už pasidarbavimą.

Suvažiavimas dėkoia Laisvės korespondentams ir vi
siems bendradarbiams už rašinėjimą laikraščiui.

Suvažiavimaą reiškia padėką visam Laisvės persona
lui už nuoširdų darbą, už rūpesnį, kad Laisvė gyvuotų.

Suvažiavimas kreipiasi į visus Laisvės skaitytojus, ra
gindamas juos daryti viską, kad laikrašti paplatinti, kad 
gauti jam daugiau prenumeratų.

Tegyvuoja mūsų Laisvė!
Tegyvuoja pažangioji Amerikos lietuvių visuomenė!

— Tegyvuoja taika!
Rezoliucijų komisija:

P. Beeis
A. J. Bekampis
V. Kazlauskas

Sveikinimai si i važia vinį u i

vie-

Chicagiečiai sveikina Lais
ves Bendroves suvažiavimą

Kadangi j Laisvės Bend
rovės dalininkai laiko suva
žiavimą sausio 29 d. Lietu
vių Kultūros pastate Rich
mond Hill
na' svarbiausiu lalsviečiu 
suvažiavimų, kuriame bus 

■ svarstoma išlaikymas dien
raščio. Tai yra labai svar
bus klausimas ir svarbi mū- 

'i su sueiga. Bet mes, chica.- 
giečiai, dėlei tolimos kelio-1 
nes ir kitų priežasčių, ne
galime bendrai su jumis 
dalyvauti ir sverti svarbius

■ dienraščio reikalus.
Bet mes prisidedame su 

finansine parama pagal sa-

LLI) 187 kp. ... 
K. Salemonas ... 
V. Rudaitis . ... 
A. Grigas .........
St. Vaičiulionienė 
Z. Klibienė .......

A. Gabalas .............
V. Žemaitis ...........
Kl. Kairys.............
N. ir F. Pakalniškiai 
Paul Dauderis.......
Jonas Nekrašą .... 
Jonas Šamuiionis ..

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00

29 d..
įvyko 

bendrovės

Chicago 01.
Į
: Chicagiečiai sveikina 
! “Laisves” Bendrovės i suvažiavimą

Sekmadienį, sausio 
'Richmond Hill, N. Y. 
metinis “Laisvės
dalininku suvažiavimas. Jis 

i buvo vienas iš svarbiausią 
“Laisvės” suvažiavimu. Jame i 
buvo svarstomas dienraščio išj 
laikymas.

Mes iš Chicagos dėl tolimos 
j kelionės negalėjome dalyvau- 
Į ii laisviečiu suvažiavime.
i Bet mes, chicagiečiai, svei- 
, kindami ' suvažiavimo daly- 
jvius, irgi prisidėjome prie 
“Laisvės” palaikymo su 
kitu doleriu.

Aukotoju vardus, manome, 
| paskelbs pati “Laisvė.”

Prie auką surinkimo r.prisi- I etės poilsio vietos, 
įdėjo V. Vasys, L. Prūseika ir i _ . , , ... .
i ' Mažeil a ? Paminklo atidarymo da-

vienu

1)955 metų rugpjūčio 1 d. 
šimtai kauniečių suplaukė 
į Karinio-istorinio muzie
jaus sodelį. Jie atėjo čia pa
gerbti didžiosios lietuvių 
poetės Salomėjos Nėries at
minima. Ta diena čia buvo 
atidengtas paminklas ant 
Salomėjos Nėries kapo.

j

Poetės kapas lietuviškų 
svyruoklių beržų pavėnėje 
— nuolatinė kauniečių ir 
visų respublikos darbo žmo
nių, atvykstančių į Kauną, 
lankymo vieta. Čia kasdien 
galima pastebėti būrelį jau
nų ar pagyvenusių žmonių, 
atėjusių padėti gėlių puokš-' 
tę ant savo mylimosios po-

bo žmones. Salomėja Nėris 
mūsų tautai yra ir visada 
bus brangi ir neužmiršta
ma ir kaip poetė, ir kaip 
kovotoja, ėjusi kartu su sa
vo darbo liaudimi. Salomė
ja Nėris paskyrė savo didį 
talentą tarnauti darbininku 
klasei. Kilniu pasiryžimu 
skamba jos žodžiai: “. . . 
sąmoningai stoju prieš dar
bo klasės išnaudotojus ir sa
vo darbą

i dėkojame visiems aukotojams.
! V. Vasys

’ Iš sėkmingo Vilniečių banketo 
I I 'I

•‘Vilnies” vaj iii ink ią ir va- 
jininku pagerbimui banketas

! praėjo labai gerai. Jis buvo 
I skaitlingas ir entuziastiškas.

Mūsų gaspadinės buvo pa-
I siruošnsios 
i vakarienę.
> su valgiu
Tgavo goru

pagaminti gerą

' mi, pažįstami ir draugai, 
jos literatūrinio darbo 
bendražygiai, Kauno visuo
meninių organizacijų, įmo
nių, mokyklų atstovai. Ir 
ypač gausu jaunimo.

Septinta valanda vakaro. 
Prabyla muziejaus bokšto 
varpai. Skamba lietuviškos 
dainos “Ant Nemuno kran
to” melodija.

Prasideda mitingas, skir- 
pa-

pagaminimu ii- __
pagyrimu iš publi- i tas Salomėjos Nėries

• minklo atidarymui. Mitin- 
’ admin. J. Pauliu- • gą atidaro Kauno miesto 

i kas atidarė programą apie į Darbo žmonių deputatų ta- 
; 9 vai. vakaro ir visa eilė va- 
'.iininku kalbėjo, svarbiausios 
kalbos buvo St. Vaičiulionie-

• nes, dūlės Urmonienės i)* Ne- 
i lės Dočkienės.
vo daugiausiai
nauju skaitytoju. Ir, tiesa, j 
jos gavo nemažai nauju skai-1 

įtytoju. Būtu gerai, kad mes! 
. visi gautume nors po vieną ! 
; skaitytoją.

Mūsų vajiniukė Milda Ches- I
I nienė (chicagietė) nedalyva- |

Ją kalbos bu- j 
apie gavimą j

rybos vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojas 
J. Narkevičiūtė. Ji kalba 
apie didžią meilę ir amžiną 
atminimą, kurio nusipelnė 
Lietuvos darbo žmonių šir-

— Salome jas Nėris, — 
kalba J. Narkevičiūtė, — 
yra mūsų liaudies džiaugs
mų ir svajonių reiškėją, 

nienč (chicagiete) nedalyva-j Mes ne tik girdėjome jos 
vo .šiame bankete. i įkvepiančius žodžius, bet ir

Taipgi, d. J. Pauliukas išda- ’ matėme ją pačią dalyvau
ji no dovanas ’ 
rie buvo bankete. ’ 
dovanas išsiuntinėjo.

Banketas baigėsi gerame 
ūpe. Visi linksmi išsiskirste- 
ine. V. V.

C. Šileikis...........
J. ir A. Yuris ....
M. Klebonas ....
G. K. Budris .. . 
Ig.

2.00 
2.00 
2.00 
2.00

Urmonas ......... 2.00
Telindienė ....... 2.00

R. Samulionienė ... 2.00 
A. Griena . .

stengsiuos su- 
išnaudojamųjų 

masių veikimu, kad mano 
ateities poezija būtų jų ko
vos įrankis ir reikštų jų 
norus ir kovos tikslus. . .” 

Praėjo dešimt pavasarių, 
kai iš mūsų tarpo mirtis iš-

Nėries mirties, šią mūsų 
viltį patvirtino atvejų atve
jais. Juk šiandien nuo Vil
niaus iki Baltijos jūros ne
rasi žmogaus, kuris nepa
žintų ir nemylėtų Salomė
jos Nėries nuostabios poe
zijos. Mūsų kūdikiai tuo
jau po pirmųjų motinos žo
džių mokosi Salomėjos Nė
ries posmus, ir poetės žo
džiai iš pat mažumės giliai 
įstringa į mūsų jaunosios 
kartos sąmonę, kad iš jos 
niekad daugiau nebeišnjjk-

Ir ne tik mūsų didžioji 
tėvynė pripažino lietuvių 
liaudies dukrą savo įžymia 
poete. Salomėjos Nėries kū-

Bet

Įima, jaukumą, žavesį. Visa 
tai, ką mes vadiname naci
onaline meno specifika, Sa
lomėja Nėris labai giliai 
jautė savo daininga siela 
ir, kaip niekas kitas mūsų 
poezijoje, mokėjo išreikšti 
iš pirmo pažiūrėjimo labr* 
paprastais, o iš tikrųjų la
bai sudėtingais, giliai išgy
ventais meniniais vaizdais.
Tai Salomėjos Nėries poe- \ 
zijaį teikė gilauSMiaudišku- 
mo pobūdį ir daro ją mūsų 
liaudies poetė^tikra to žo- t 
džio prasme. '

Baigdamas A. Venclbva 1 
kalba:

— Te niekados neužžels 
takas į šią mūsų liaudžiai
šventą vietą, kur ilsisi jos 
didžiosios poetės palaikai! 
Te Salomėjos Nėries kūry
ba amžinai dega gyva ugni
mi mūsų didvyriškos liau
dies, kuriančios komunis
tinę ateitį, širdyje!

Persunkta giliu jausmu 
ir meile poetei kalbą mitina, 
ge pasakė rašytoja I. Simo- \ ' 
naitytė. i

— Aš gerai prisimenu 
Salomėjos Nėries žodžius, 
kuriais ji į mane pirmai
siais pokario metais kreipė- t
si: “skatinkite savo žmo- Į
nes, skatinkite liaudį. . . j
Kelkime ją, kad ji imtųsi"^ y
kasti griuvėsius, nes iš po 
jų jau kalasi nauja gyvy
bė. . .” Liaudies poetė ragi
no kovoti prieš fašizmą ir 
bužuazinį nacionalizmą, 
skatino liaudyje tarybinės 
tautų draugystės kilniuo* 
sius jausmus. Tai buvo 
prieš 10 metų. Dabar mūsų 
žemė žydi ir bujoja. Ji da
bar tokia, kokią ją norėjo 
pamatyti Salomėja Nėris.

Poetas E. Mieželaitis mi

va.jminkam, kh-, janį Lietuvos liaudies ko- 
... O kitiems ■ voje laimingą darbo 

į žmonių gyvenimą. Geriausi 
Salomėjos Nėries eilėraš
čiai eina iš lūpų į lūpas, 
giliai įstringa į mūsų širdis, 
ugdo mūsų širdyse tautų 
draugystės, karštos meilės 
socialistinei tėvynei jaus
mus. Poetės žodis įkvepia 
mus naujoms pergalėms 
komunizmo statyboje.

J. Paleckis kriepiasi į 
mitingo dalyvius:

— Lietuvos žemės myli
moji lakštingala poetė Sa
lomėja Nėris amžiais gy
vens mūsų tarpe. Ji savo 
kūriniais visada liks gyva 
ne tiktai lietuvių tautoje. 
Jos žodis pasiekė ir kitų

--------------------------- .— 
jo su auka praeitą rudenį 
per atsilankymą drg. A. 
Bimbos. Tada buvo sudėta 
virš septynių šimtų dolerių 
ir chicagiečiai neatsiliks ir

Detroit, Mich.
“Detroito progresyviai 

lietuviai sveikina Laisvės 
suvažiavimą, linkėdami vi
so geriausio. Čia randate 
auką $5. —A. Jakštys.”

St. Petersburg, Fla.
P. Butkevičius sveikina 

Laisvės Bendrovės suva
žiavimą su $5. Linki vi
siems šėrininkam 
sios sveikatos ir visiems 
Laisvės skaitytojams. Ka-

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00 ! negali pasiųsti linkėjimus,
1.00 I tai ta pareiga už jį atlie-

. . 1.00 ! ka J. Greblick/ 
... 1.00 ! --------

ninkai sveikiname Laisvės 
šėrininku suvažiavima, lin- 
kime delegatams ir visiems 

__ i geriausiai ap
svarstyti dienraščio Lais
ves reikalus ir gelbėti fi- 
nansiai kiek galima. Pri- 
siunčiame čeki vertės

genau-1 laisviečiamš

U. Juodaitienė ...
T. Dabulskis .......
P. ir A. Maliečius*.
F. Kirka ..
J. Stulgis .
A. Markelis
V. Plečkaitis......... 1.00
K. Sabutis . .
A. Jokubauskienė . 
Mitchell .:.........
A. Petronis .. .
F. Sagądinas ..

R. šniukas ....
I\ Mitchell ...
L. Binkis ....
J. Stulgaitis ..
J. Mažeika ...
J. Jokubka ..
Anton Petrokas . .
Viso pasidaro $108.

t V. Vasys

Tampa, Fla.
Y.00. “Gerb. Draugai: Žinau,

• į kad ilgi sveikinimai ir lin-
• 1-00 ! kėjimai laikraščio Laisvės
• i nepagerins, tiktai aukos ta-

• • ■ tai padarys. Todėl pagal sa-
• • 1.00 i vo išgalę siunčiu $10 ir lin-
• • 1-00 j kių Laisvei ilgai gyvuoti.—

i kieno, J. Stigiene, Gco. Shi- 
maitis.”

Nuo atskirų asmenų^u- 
žiavimui gauta sekamai:

A. Klevas, Brooklyn, N. i 
Y., $10.00. !

Joseph Sabaliauskas,!

1.00
1.00
1.00
1.00 ■
1.00,
1.00 i

Elzbieta Ecenia.”

ro-
Detroit, Mich.

“Lietuviu Moterų 
gresyvių Klubas sveikina 
Laisvės B-vės dalininkų su
važiavimą ir linki dienraš-

i čiui Laisvei ilgai gyvuoti.
P. S.: Prie aukų surinki- ' randate čekį, sumoj $10.

mo darbavosi V. Vasys, L. Anna Valavičius, 
Prūseika, J. Mažeika. Taip- lJorn! Mich. ’

Dear-

gi daug chicagiečiij prisidė-
------------------------ ;---------------------------------------------

2 pusi. Laisvė (Liberty). Trečiad.,. .Vasario (Feb.) 1, 1956
Montello, Mass.

“Mes, laisviečiai ir.šėri-

Ona Krasnickienė, So. 
Coventry, Conn., $5.00.

Povilas šiušąs, Holden, 
Mass., $5.00.

John Kalinauskas, Free
hold, N. J., $4.25.

N. Nežinaukas, Miami, 
Florida, $2.00.

•Nuoširdus ačiū visiems 
geriesiems sveikintojams 
už linkėjimus ir už dova
nas. Dar bus daugiau svei
kinimų, kaip tik bus sutvar- 
kyti.
. Laisvės. Administraciją

plėšė įžymiąją poetę, 
nevystančiu diemedžiu 
di liaudies širdyje jos 
minimas. Salomėja Nėris 
savo gyvenimu ir savo kū
ryba pastatė nemarų pa
minklą liaYiuies atmintyje.

Susijaudinę mitingo da
lyviai klausosi žinomojo Sa
lomėjos Nėries posmo: 
Brangieji,^ kam išseko t rau
domis ?

at-

Aš juk lieku visuomet su 
jumis —

Jums atminimo žiedu pra- 
žydėsiu,

Ir pergalės aš vėliavoj šla
mėsiu. . .
Lietuvos Aukščiausios 

Tarybos Prezidiumo pirmi
ninkas J. Paleckis Tarybų 
Lietuvos, vyriausybės ir 
Lietuvos Komunistų parti
jos Centro Komiteto vardu 
skelbia Salomėjos Nėries! 
paminklą atidarytų. į

Nukrinta drobės uždan-j

lyvius atsiskleidžia saulės 
i spindulių nužerta didžiosios 
I mūsų poetės stovyla. Bron- 
I zinio paminklo papėdėje

granito lentoje įra- J

Prie

1904—XI—17
1945—VII—7 

paminklo prieina 
Lietuvos Tarybinių rašyto
jų sąjungos valdybos pirmi
ninkas A. Venclova. Jis 
kalba:

— Prieš dešimt metų mes 
stovėjome šioje vietoje prie 
naujai iškastos kapo duobės. 
Tačiau tą liūdesio valandą 
mus ramino tikėjimas, kad 
su didžios poetės mirtimi 
nemiršta jos darbai, jos į- 
kvepiantieji žodžiai. Dešimt 
metų, praėję nuo Salomėjos

ryba darosi vis plačiau 
noma ir už mūsų valstybės 
sienų, ją skaito liaudies de
mokratijos kraštuose, jos 
eilėraščius paštas atneša 
atspausdintus netgi didžio
sios kinų tautos kalba.

Toliau Venclova sako:
— Salomėja Nėris mums 

ypatingai brangi tuo, kad ji 
su visu savo talentu, su 
visa sielos aistra gyveno ir 
dirbo, koja į koją žengda
ma su savo liaudimi... Ta
lentingu žodžiu Salomėja 
Nėris dainavo mūsų' liau
dies troškimus ir svajones, 
giliai suprasdama poeto pa
skirtį ir aukštąjį uždavinį. 
1940 metais poetė rašė:
Genijaus žodžiai man gau

džia
Ūžiančių jūrų balsais: 
“Menas priklauso liau

džiai —
Tu jai taip pat priklausai. 
Lyrą kaip ginklą suspaudus, 
Žengsi į darbo minias, 
Ponų gauja nebespiaudys

Zl-

Tavo daina reikalinga, — 
Kaip saulė, duona, vanduo - 
Kaip kalavijas tesminga 
Į priešo krūtinę ji tuoj!”

Štai tikro tarybinio po
eto credo, kurio didžioji 
poetė laikėsi ligi paskutinio 
savo atodūsio.

Gal būt, kaip joks kitas 
mūsų poetas, Salomėja Nė
ris galingai sukaupė ir la
bai tauria, subtilia/tik jai 
būdinga forma, su didžiulio 
talento jėga išreiškė mūsų 
tautos svajone ir troški
mus. Poetė be galo giliai 
jautė Lietuvos peizažą, jos 
dangaus, jos laukų, jūros

gumą ir žavesį.^los sieloje 
giliai skambėjo liaudies 
dainos, ir pačios poetės kū
rybai suteikdamos savo ši-

/

i ,L i * . i .x .

tingo pabaigoje skaito di
džiajai lietuvių poetei skir-. f 
tą eilėraštį “Tu diemedžiu* * 
žydėsi.”

Sp. gyvų gėlių puokštė
mis ir vainikais artėja prie 
paminklo Kauno visuome
nės atstovai, darbininkai, ' 
mokslo ir meno darbuoto- b 
jai ir moksleiviai.

Didžiosios lietuvių tautos 
poetės, mūsų neužmiršta
mosios lakštingalos amži
nojo poilsio vieta, jos di
dingas paminklas visiems 
laikams tapo viena bran
giausių ir artimiausių v‘ v - 
tų mūsų gimtajame krašte.'

L. M.

Today's Pattern

Pattern 5047: Misses’ Sizes 12, 
14, 16, 18, 20; 40. Size 16 juniper 
takes 3% yards 39-lnch; Jacket. 
2 yards; dickey, % yard.

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume-j 
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept.,. 110-12 Atlante 
Avenue, Richmond Hill A, 
N. Y. .
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Montreal, Canada
Prašo Duplessio pažaboti 

alumino baronus

NE VISIEMS MALDOS GELBSTI

Didžioji alumino gamybos— 
Aluminum Company of Cana
da — nors pagamina alumino 
4aug daugiau, negu Kanados 
industrija gali sunaudoti 
(15% visos gamybos), tačiau 
dirbtuvės, kurios daro alumi- 
ninius produktus, visvien ne
gauna užtektinai alumino ir 
dauguma iš jų tik dėl to turi 
paleisti dalį ar visus darbi
ninkus. Kur tada pasideda 
Kanadoje gamintas alumi
nas? Siunčiamas i Jungtines 
Valstijas.

Dėl tokio chaoso Kvebeko 
Darbo E e d e r a c i j os unijos 
(AFL-TLC) pasiuntė telegra
mą Kvebeko provincijos prem
jerui M. Duplessiui, prašant 
jį, kad jis panaudotų savo 
įtekmęęir pažabotų Kanados 
alumino gamybos baronus, ku
rie siekia tik kuo daugiau pel
no pasidaryti, siunčia savo ga
minius Amerikos magnatams, 
<» nepristato užtektinai Kana
dos industrijai, ir dėl to dau
guma Kanados darbininkų atJ 
siduria į bedarbių eiles.

Tai geras unijų žygis, tik 
vargiai Duplessio užkietėjusią 
širdį jų prašymas suminkš
tins, kuris pats veik visus pro
vincijos resursus jau baigia 
pervesti Amerikos pelnagro- 
biams.

adminis- 
smarkiai 
kad net

Miestas baigia paskęsti 
skolose

Montrealo miesto 
J racija, kuri taip jau 

.lupo” miesto iždą,
ir sniego nenuveža nuo gatvių, 
— tik chemikalais tarpina ir 
po didesnio išpuolimo sniego 
paverčia gatves neišbrenda
mais purvais,—su vasario 1-a 

‘diena užtraukė dar $20,0'00,J 
000 skolos . Tai jau miestas 
turės virš 234 milijonus dole
rių skolos, arba po $174.29 
ant kiekvieno gyventojo.

Po šturmingų diskusijų 
paskyrė $5,000 MTK

McGill universiteto studentų 
I draugijos valdyba nutarė pa

skirti $5,000 Montrealo Trans- 
portacijos Komisijai, kaipo 
atlyginimą už padarytus nuo
stolius laike studentų demon
stracijos praėjusį gruodžio 
mėnesį prieš pakėlimą kainos 
ant važiuotės tikietų. Tačiau 
laike studentų susirinkimo iš 

Aulinių studentų pusės kilo di- 
7delis tam pasipriešinimas, ir 
tik po šturmingų diskusijų 
valdybos pasiūlymas tapo už- 
girtas, su pataisymu, kad tas 
nereiškia, jog studentai prisi
pažįsta prie kaltės už kilusias 
tuo laiku riaušes ir padarytus 
Montrealo Transpor t a c i j o s 
Komisijai nuostolius.

Gimė

(Žavi-Pranas ir Monika 
šiūtė) Gyviai susilaukė svei
kos ir gražios dukrelės. Gimė 
Royal Victoria ligoninėje. Mo
tina ir naujagimė jaučiasi ge
rai.

Mirė

(š Philadelphijos lietuvių 
gyvenimo nuotykių)

Vieną gražų rudens popie
tį eidamas gatve susitikau, pa
žįstamą, bet jau seniai matytą 
pusamžę moteriškę, kuri ėjo 
su vienu krukiu pasiramsčiuo
dama ir susirietusi, kaip lietu
viškų rezginių laūkas. Jinai 
nešėsi viena >anka apkabinusi 
didoką rudąs popierinį maišą, 
prisipirkusį krautuvėje valgo
mųjų daiktų. Aš ją užkalbi-' 
nau: j

—Gerą dieną, Maryte! Jau 
seniai jus mačiau.

Jinai biskį krūptelėjo ir su 
nuduota šypsena, lyg priden
gusi gyvenimo tikrovę, man 
atsakė:

—rĄčiū už gerą dieną, bet 
man/ jau visos dienos ir nak
tys negeros.

Aš ją užklausiau:
—Tai kas gi, Mariuk, jums 

pasidarė? Matau, kad šlu- 
buojat ir lazda pasiremdama 
vaikščiojat, bet žiūrint į veidą 
dar gražiai atrodote.

Jinai, lyg* biskį susimąsčiusi 
ii ant greitųjų ieškodama žo
džių, ką man atsakyti, paty
lėjusi, prabilo:

čia, stovint ant šalygatvio, 
jokiu būdu neįmanoma viską 
apsakyti... Eikš su manim į> 
stubą, tai viską pasakysiu.

Aš paėmiau iš jos maišą su 
valgomaisiais daiktais, o su 
antra ranka jai už pažasties 
ir abudu žengiame aukštais 
laiptais į josios namus. Atsi
sėdęs ant minkštos sofos pa
laukiau, iki ji sudėjo valgo
mus daiktus į šaldytuvą ir kai 
ką kitą sutvarkius įpylė du ’ 
stikliukus brandės ir, atnešu
si, atsisėdo šalia manęs. Aš, 
keldamas stikliuką prie lūpų, 
prabilau:

—Sveika, Mariuk!
O ji, giliai atsidususi,

koja pagerėja tiek, kad be 
lazdos galiu vaikščioti. Bet 
tie vaistai labai brangūs. .Rei
kia turėti daug dolerių ilges
niam pasekmingam gydymui
si. O iš kur aš tų dolerių gau
siu ? Neturiu nei sveikatos, 
nei pinigų. Didžiausias var
gas!

Kai kada pamąstau: kokią 
aš didelę kvailystę padariau! 
Net sarmatinuosi kam kitam 
pasakyti. Tik dabar dasipro- 
tėjau, kad ne visada' reikia 
priimti patarimus nuo savo 
geriausių draugų. Rodosi, aš 
tuomet nebuvau girta, kai pa
klausiau patarimo nuo savo 
geriausios draugės Nijolės, 
nuo jos patarimų gavau šitą 
sunkiai pagydomą ligą — art
ritą, arba reumatizmą. AŠ 
tapau ubagė. Bet už tuos jos 
kvailus patarimus aš Nijolei 
nedovanosiu! Aš jai atker
šysiu!.. Dievaži, kaip mano 
gyvą matai, aš tai r. . . ru
dagalvei nurausiu nuo galvos 
kudlas. Aš, nors su skauda
ma koja, pasirinkusi kurį 
šventadienį, nušlubuosiu prie 
šv. Andriejaus bažnyčios laip
tų ir ją tenai nutvėrusi gerai 
pakedensiu. . . Nijolė daugiau 
nesiūs nė vienos našlės į Fair
mount parko stebuklingąją 
vietą nuelstis prie paneles, kad 1 
gautų sau vyrą. Aš Nijolės 
paklausiau: gavau skausmin
gą baisią ligą, bet už tai jai 
bus atmokėta su kaupu. ;

Mariuką, bekalbėdama taip 
kerštaujančiais žodžiais, labai 
susijaudino. Pakėlusi prijuos
tę nusišluostė ašarotas akis 
ir truputį patylėjusi vėl pra
dėjo kalbėti. Sako: ,

—Nijolė seniau buvo mano 
geriausia draugė. Jį irgi naš
lavo apie ketverius metus. O 
jos gyvenimas kaip našlės bu
vo nepavydėtinas. Bet kiek 
tik mes susieidavome, tai ji 

at- kitokios kalbos neturėdavo, 
kaip tik apie vyrus. Aš to
kios moteriškės nesu mačiusi 
visame savo gyvenime, kad 
taip labai norėtų vyro, kaip 
kad Nijolė norėjo. Jinai ir 

rožančių
kalbėdavo ir bažnyčioje sta- 

kelissyk 
mišias užpirko, kad tik die
vas suteiktų jai tokią laimę, 
kad ilgiau nereikėtų našlauti, 
bet gautų vyrą. Niekas ne
gelbėjo: visas jos maldas juo
das katinas ant uodegos nu- 
sinešdavo. Ji vis sakydavo: 
norinti dienomis būtį vyru, o 
naktimis moterimi. Keisti no
rai, ar ne? Dargi- nesidrovė
dama kalbėjo, kad netrivoda- 
ma naktimis atbudusi graibs- 
tydavosi abiem rankom į abu 
lovos šonus, ieškodama vyro, 
kad ją apkabintų, pabučiuotų;, 
paglamonėtų. . .

Tikėsit man ar ne, vėliau 
visi jos norai išsipildė. . . Pa
sklido paskalas, kad Fair
mount parke, tarpe 52-os ir 
Parkway gatvių, apsireiškė 
panelė švenčiausia. Netrukus 
į tą stebuklingąją vietą tūks
tantinės žmonių minios pra
dėjo lankytis. Vieni ėjo į tą 
vietą, kad stebuklingu būdu 
pasigydyti savo sveikatą, kiti 
ko nors kito maldomis išsi
prašyti, o dauguma ėjo tiktai 
šiaip sau, iš įdomumo pažiop
soti.

Nijolė tą išgirdusi, nesnau
dė. Jinai nusitarė greit tokia 
proga pasinaudoti. Ji net tris 
kartus nuvyko į stebuklingą-*, 
ją vietą, meldėsi po gerą pus
valandį prie panos šventos, ■ 
kad gautų sau vyrą. Ir jos 
maldos ta^o išklausytos. Už 
poros savaičių šv. Andriejaus į 
parapijinėje svetainėje įvyko 
koks tai parengimas. Nijolė,! 
nuvykusi į tą parengimą, jos 
laimei, susipažino su dipuku 
Antanų M. ir į trumpą laiką ( 
apsivedė.

Iš pradžios atrodė gražus 
ir geras vyras. Nešiojo ma
žus ūsiukus panosėje, pana
šius į Adolfo Hitlerio. Jis la-1 
bai mandagus. Vartoja gra- 
žią lietuvišką kalbą. Iš man-., 
dagUmo, susitikęs, moterims 
rankas bučiuoja. Jis sakė,

kad laike Smetonos preziden
tavimo jis tarnavęs valstybinė
je slaptoje policijoje. O vė-» 
liau, per antrąjį pasaulinį ka
rą, kuomet Raudonoji armija 
išvijo hitlerininkus iš Lietu
vos, Antanas pabėgo į Vokie
tiją. Būdamas Vokietijoje, 
kaip pabėgėlis, sakosi labai 
vargęs ir badavęs. Rinkda
vęs laukuose rugių varpas ir 
valgydavęs žalius nemaltus 
grūdus. O jeigu pasitaikė ras
ti pusiau apipuvusią bulvę, 
tai dar did'hsnis * džiaugsmas 
buvo. Gal dėk to jis dabar 
esąs toks gašlus prie valgio. 
Aš tokio ėdraus niekados ne
mačiau.

Vieną kartą Nijolė, tuojau 
po vestuvių, nuėjusi į mėsos 
krautuvę nusipirko jauną par
šiuką už $2.67. Jinai prikim
šo į tą paršiuką gardžios ko
šės su riešutais ir iškepė. Tuo
met mes su Nijole sugyveno-

zo- 
nė-

Sausio 23 d. mirė Nikodemas 
Bačiulis, Lachine, Que., sulau
kęs 73 metų amžiaus. Velio
nis; paliko liūdesy žmoną Ba- 
čiulienę-Sakalauskaitę. Palai
dotas Lachinės kapinėse.

į, Serga

M a rga r ette S e d en (M i č i 1 y- 
' te, Anės Paragienės sesutė) 

sunkiai susirgo paralyžiaus li
ga. Ligonė randasi prie Ro
yal Victoria ligoninės Neuro- 
gical Institute.

Vera Virbyliene, sprogus 
nuo suspausto garo “Presto 
Cooker’iui,’’ smarkiai apside
gino rankas ir kitas kūno da
lis taip, kad suteikimui pirmo
sios medikalinės pagalbos bu
vo nuvežta į ligoninę. Dabar 
gydosi namie.

Jane Vilkelienė, nors leng
viau, netikėtai karštu vandev 
niu nusišutino kojas. Gydosi 

* namie. J.

I sakė:
—Būtų gerai, jeigu jūsų 

dis taptų tikrove, bet taip 
ra.

—Tadgi pasakykite man 
kas atsitiko, kokia nelaime namie atsiklaupusi 
jus užpuolė?

Jos veidas sutvisko raudo- eijas klupsčiuodavo, 
numu. Ji paglostė savo kulną 
su delnu ir pradėjo pasakoti:

—Ar draugas Pregresas at
simenat, kada mano vyras 
mirė ?

—Taip, atsimenu, — atsa
kiau. — Ir laidotuvėse daly
vavau.

—Tai gerai, daugiau ne^ 
veikia plačiau nė aiškinti apie 
mano vyro mirtį. Tiktai tiek 
jums, drauge, pasakysiu, kad 
mu/pat mano vyro mirties aš 
pasilikau beviltiškame gyve
nime. Nuo laidotuvių dienos 
aš taip susigraužiau, susirū
pinau, kad nuo verksmo vos 
tik nesukvailiojau. . . Ir per 
tuos ilgus metus vargstu be 
vyro, viena pasilikusi. Pats, 
drauge, matote, kad namą jau 
reikia taisyti, 
kite, kaip nuo durų i 
langų 
barių 
riuoti. 
pučia, 
kad langų stiklai neišpultų, 
nes nuo šibų visas kitas nu
byrėjęs. Kada maniškis buvo 
gyvas, viskuo apsirūpindavo, 
viską pataisydavo, prie visko 
buvo tinkamas. O šiais lai
kais samdyti prityrusius ama
tininkus labai daug kainuoja. 
O tų dolerių taip trumpa, kad 
neišmanau nė ką daryti. Bu
vau gavusi už vyro pomirtinės 
apdraudos du tūkstančius do
lerių, tai ką jie reiškia šiais 
brangumo laikais?! Ot, kad 
sveika būčiau, tai eičiau nors 
ofisų valyti ir šiaip taip sau 
pragyvenimą užsidirbčiau.

Dabar, ve, pažiūrėkit, koks 
mano kulnas: visas paraudęs, 
sutinęs, kai kada~ suima bai
siausi skausmai, kad naktimis 
užmigti nebegaliu. Ir taip 
Kankinuosi jau suvirs šeši 
mėnesiai. Retkarčiais uušlu- 
buoju pas gydytoją, tai duoda 
baltų tabletkų, tai kai kada

Ana, pažiūrė- 
ir nuo 

dažai lupasi. Visų kam- 
sienas; reikia išpopie- 

Kuomet didelis vejas 
tai net baisu darosi,

3 pilei. Laievį (Uberty)Trečiad., Vasario (Feb.) 1, 1956

, irgi ne- 
Jišai priėjęs apka- 

liekną liemenį, 
kelis sykius pabučiavo ir, per-

žūsi pataisymus, visai niekei ( slaptojoj policijoj, 
nenusimano. Tiktai lovoje tiyi i kvailas.
labai smarkus, pajėgus, pilies i bino Nijolės 
vyriškumo. O toks vyras Ni
jolei kaip tik labai patinka!. . j*siprašęs, prižadėjo darbo ieš- 
Jis ir daug jaunesnis už ją.

Bet šis dalykas kasdieninia
me gyvenime neturi tiek svar
bos, kiek darbas, 
tą Nijolė, 
pavargusi, 
vo ponulį 
ant sofos, 
dar tebegulėjo ant stalo ne
plauti dar nuo pusryčio. Ji
nai, netekusi kantrybės, suri
ko: Antanai! Jeigu tu ne
pasiieškosi kokio nors darbo, 
tai aš su tavim negyvensiu. 
Aš tave išvarysiu atgal ’į Vo
kietiją — į ten, iš kur tu at- 

Didelis • vykai! Sako, man jau nusi-* 
Jokioj dirbtuvėj ii- Į bodo per daugelį metų res-

me gražiuoju, tadgi ji ir mane* 
pasikvietė valgyti paršienos.

Ar jūs man tikėsite ar ne, 
mudvi su Nijole tesuvalgeme 
tik po du šmočiukus tos gar
džios paršienos, o josios An
tanas bematant greit suputo 
visą paršiuką. Ir kur jam 
lindo, tai stebėtina! Bet jam 
tas gašlumas ant gero nenu
ėjo. Per visą naktį nemiego
jo. Vartėsi lovoje, nes par-

Vieną kar- 
parėjusi iš darbo, 
nervuota, rado sa- 
pusgirtį bemiegantį 
Lėkštės ir šaukštai

Nijolė iš pradžios džiaugė
si ir didžiavosi gavusi. puikų 
inteligentišką vyrą. Rankos 
baltos, švelnios, jos niekad ne
dirbusios artojo ar kito kokio 
sunkaus darbo. Bet josios 
džiaugsmas neilgam: paaiškė
jo, kad josios vyras Antanas 
nė velniui nevertas! 
tinginys,
giau neišdirbdavo, kaip me- torane dirbti, o dabar .ir ta- 
nesį laiko. Daugiausia į vis ve reikia užlaikyti.
namie zulinosi, arba kur iš- Į Jinai surinko visus jo dra- 

svetimas moteris bužius ir atidariusi langą no-
Bet An- 
tarnavęs

ėjęs prieš
šaipėsi. i rėjo mesti laukan.

Prie namų, kad ir apie ma-'tanas, daug metų

X

koti.
Ant rytojaus išėjęs gavo dar- 

, bą didelėje dirbtuvėje prie 
I vartų už sargą. Giriasi, kad 
į nieko fiziškai nereikia dirbti. 
Melsva uniforma apsivilkęs, 
didelis revolveris šone ant dir
žo kabo ir stovi sau prie dirb
tuvės džiaugdamasis vėl at
gavęs savo seną profesiją. 
Nuo to laiko šeimyniški san
tykiai daug pagerėjo. Anta
nas buvo karštai religiškai 
nusiteikęs. Taip, kaip ir kiti 
dipukai. Jis neapleido nė vie
no • sekmadienio neišklausęs 
ankstyvų mišių.

(Bus daugiau)

Londonas. — Britai ban
dys ūžimu “užrėkti” Qrai- 
kijos radijo transliacijas 
Kipro gyventojams.

SVARBIOS KNYGOS
Dabar Parduodamos Numažintomis Kainomis

Kas Skaito ir Rašo Duonos Neprašo
*

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau 
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas, lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Prisikėlusi Lietuva
Parašė Antanas Bimba, kai* po karo aplankė Lietuvą, 
čia rasite labai daug svarbių dalykų, kurie jums bus 
įdomūs. Puslapių 224, kaina $1.0. DABAR TIK 75c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. Susipažinkite su jo gy-1 
venimu, mokslu ir literatūrinę kūryba. 256 puslapių, 
DABAR TIK 75c.

Džiaugsmai ir Sielvartai
) - ♦ . .

Parašė A. Dagilis. Rinkiny^ labai įspūdingų eilių, 
136 puslapių, kaina tik $1.00

Usnyne
Teofiliaus Tilvyčio gražiausia kūryba, sielą žavėjanti poer 
ma, puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK 75c.

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, 
kaina $1.00, DABAR TIK 75c,

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasnda 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margerit. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

KNYGOS APIE SVEIKATĄ

Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, 
gelbėtis pasireiškus kokioms paprastoms 

pažinti ir būdai jų prašalinimui. Parašė 
kiaučius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuolaidos).

nurodymai kaip 
ligoms, kaip jas 
Dr. J. J. Kaš-

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, kuomi mai
tintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą amžių. Parašė Dr. J 
J. Kaškiaučius, puslapių 62, kaina 50c (nėra nuolaidos)

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, staigiai vidų* 
riais apsirgus nesant galimybes greit gauti daktaro pagel- 
bos. Paduodama daug receptų. Paraše Dr. J. J. Raškiau* 
čius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR TIK 60c.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Aiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose.
KAINA $5.50.

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisvės 
knygvne. Kartu su užsakymais prašome prisiųsti 

ir pinigus.

*

Gaunamos Laisvės Knygyne
110-12 Atlantic Avė

y ’• . \ ■

Richmond Hill, N. Y
ijrr
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Waterbury, Conn. Elzbietai Zizienei HELP WANTED—FEMALE

Garsai iš banketo
Kaip tikėtasi, taip ir buVo. 

Draugir Marijonos ir Juozo 
Strižauskų artimesni ir toli
mesni draugai ir draugės da
lyvavo bankete sausio 21 d. 
ii* juodu, pagerbė; pagerbė 
kartu ir organizacijas, kurio
se jiedu daug veikia. Svečių- 
vie.šnių prisirinko gražus bū
rys kaip vietos, taip ii- iš vi
sos valstijos. St am ford as ga-* 
na toli, o ir iš ten buvo žmo
nių. Taipgi buvo ir iš New 
Yorko K. Petrikio ne ii’ Eva ir 
Rojus Mizarai. Kitiems tolu
mas neleido čia būti; tie šiuo
du malonius draugus sveikino 
kitu būdu.

Pa v., Mariutę Strižauskiene y . . v. "matėme pasidabinusią gražiu 
korsažu, — tai buvo sveikini
mas, prisiųstas iš tolimos Ka
lifornijos nuo Ks. B. Karosie- 
nes. Kitos rūšies gėlėmis bu
vo apdovanotas Juozas. Gaila, 
bet mes. svečiai, Juozo ban
kete nematėme; matomai^ 
daktaro Įsakymą pildė — ra
miai ilsėjosi namie, kad pa
žeistos širdies nesujaudinus: 

Bankete visu laiku viešpa
tavo jauki, draugiška atmos
fera. Rengėjai dalyvius vai
šino skaniomis vaišėmis ir 
karšta kavute. Kurie mėgo, 
buvo proga ir lūputes pavil
gyti. Dėl to, atrodė, kai pro
grama prisiartins, gal bus ne
ramumo. Tačiau nusistebė
ta, kaip publika buvo rami, 
entuziastiška, su dideliu dė
mesių išklausė kalbas, sveiki
nimus ir Įvairius .įvairiausius 
linkėjimus.

Pasiklausius artimųjų gra
žių kalbų, sveikinimų, prie 
užbaigos svečiai iš Niujorko— 
K. Petrikienė ir Laisvės re
daktorius Rojus Mizara—pa- 

•sakė po ilgesnę kalbą.
Būtų galima daug parašyti 

apie šiuos visuomenininkus.' 
energingus draugus, apie jų 
nuveiktus ir tęsiamus darbus, 
kaip jie rūpinasi spauda, or-J 
ganiza’cijomis ir abelnai už 
gražesnę, šviesesnę žmonijos 
būklę. Tačiau juodviejų nu-

nupiovė antrą koją k
Prieš metus laiko Elzbietai 

Zizienei buvo nuplauta viena 
Dabai* j'i neteko ir an-*

Sausio 26, Post 
e ligoninėje, New 
nupiovė jai ir an-

koja, 
tros kojos.

trą koją.
Per keliolika metų jau ją 

kankina cukrinė 
prikentėjo, daug 
šė, negalėjo kojų

Zizai yra ilgų 
lyno gyventojai,
žmonės, dalyvaujanti lietuviš
kame judėjime. Labai gaila, 
kad taip skaudus pi-i epu oi is 
įvyko jų gyvenime.

kaštu pane- 
išgelbėti.
metų Brook- 
dra u g i š k u

Sukniasiuviai nominuos 
kandidatus vasario 15

Išvyko i laidotuves
Lilija Kavaliauskaitė ii’ 

sesuo Helena Kudirkienė 
važiavo Į Minersville, Pa. Toni 
mirė ju teta Ona Bagdonavi- , ,

Sukniasiuvių didysis lokaj 
ias (1LGWU 22), turintis 25,- 
000 narių, vykdys savo virši
ninkų nominacijas vasario 15. 
Tai bus oficialioji nominacija, 
yrPraėjusią savaitę įvyko eilė 
pasiruošiamųjų mitingų . Juo
se buvo renkamos nominacijų 
ir rinkimų vykdymui komisi
jos. Jeigu Įvykusysis Man
hattan Center atstovauja ir 
kitu lokalo daliu sentimentą, 

į tai sentimentas nėra dabarti- 
■ nei viršenybei prielankus. Iš 
'apie 2,500 dalyviu už pasiū- 1 ()S t*i lytus nuo platformos kandida- 

. s" tus balsavo tik z'" I. i ma,
čienė, jų tėvo, velionio Ado
mo Kavaliausko, 
laidos vasario 1-ą

Bagdonavičienė—paskutinė 
senosios kartos » atstovė toje 
šeimoje. Jos artimiesiems reiš
kiame užuojautą.

sesuo. Ja

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
ceremonijų atmesdama Tary
bų Sąjungos pasiūlymą suda
ryti tarp Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos nepuolimo ir drau
giškumo sutartį! Labai pras
tai, pamatysite, Į šį mūsų vyj 
riausybės žygį pažiūrės visa 
taikos trokštančioji žmonija.

Kur politinis ii- moralinis 
sensas atmesti siūlomą drau
giškumą !

siuos krislus rašau pirma
dienio vakare, namie'. Prieš 
septintą- valandą žinių pada
vėjas Lowell Thomas prane
šė: mūsų šalies sportininkai 
skaudžiai pralaimi olimpiado
je, Cortina, Italijoje.

Mes esame net devintoje 
rietoje. Mes teturime1 viso la-

Tuo tarpu 
Tarybų Sąjungos sportininkai 
jau turi 85 punktus ir jau lai
mėjo penkis medalius!

Gaila mūsų sportininkų. Jie 
nesitikėjo tokios tragedijos!

Sako- 
kad už viršininkų pasiū- 

kandidatus balsų skai
čius būtų buvęs dar mažesnis,
jeigu balsavimas būtų buvęs 
slaptas, čia balsavo viešai.

Daugelis eilinių Įteikė savo 
balotus raštu, juose Įrašę pa
geidaujamus kandidatus.’ 

šiuose rinkimuose lokalus 
22-as rinks 29 vykdančiosios 
tarybos narius, 25 biznio 
agentus, 23. delegatus Į kon
venciją, taipgi lokalo vedėją. 
Nuo platformos buvo išstaty
tas Charles Zimmermanas, 
dabartinis vedėjas.

Eiliniai nariai susirinks Į 
Manhattan Center šį ketvir
tadieni galutinai priruošti sa
vo sleitą. Jų programoje, 
skleidžiamoje šapose ir susi
rinkimuose, keliamas reikala
vimas, kad unija kovotų už 
tuojautinį pakėlimą mokesčio, 
oficialius kainoraščius visose 
šapose, ~ aukštesnį minimum, 
taipgi už. apmokėtas šventes ir 
viršvalandžius.

Įspūdžiai iš
Vienas ryškiausių Įspūdžių, 

kuris susidarė praeitame Lais
vės dalininkų suvažiavime, 
tai mūsų skaitlingų veikėjų 
iniciatyva, didelis noras gerin
ti ii’ palaikyti laikrašti, do
mėjimasis visomis jo leidimo 
fazėmis.

suvažiavimo

žinoma, ir būti ne- 
laikraštis, pagaliau, 
dalininkams ir skai-

Visgi, tai buvo 
kuris metėsi į akis:

kurie tikriausiai labiau alsuo
ja gyvenimo kasdien i n i a i s 
faktais.

Bet tų leidinių negauname. 
Be to, redakcijoje yra tokia 
jėgų stoka, visi taip apversti 
darbais, kad žinių perrašinėji
mas ir geras sutvarkymas be
veik neįmanomas — tam bū
tų reikalingas atskiras žmo
gus.

Kai kurie dalininkai sakė, 
kad bendrai balansas laikraš
tyje negeras, kad bendrai per
daug žinių iš Lietuvos. Iš re
dakcijos. buvo nurodyta, kad 
kiti lietuviški laikraščiai .dar 
daugiau! apie Lietuvą rašo, 
nors iš neobjektyvaus taško, 
iš puolančio ir niekinančio 
taško.

Bet čia dar lieka vietos 
diskusijoms. Lietuviški laik
raščiai, ypatingai klerikalų, 
dabar faktinai dipukų orga
nai. Dipukai vis labiau Įsi-' 
traukia į šios šalies gyvenimą, 
bet jiem1| dar toli iki senes
nės lietuvių imigrantų' kartos, 
kuri per dešimtmečius suaugo 
su bendrui Amerikos

lietuviškas žodis nuo-Į žmoniųi judėjimu.
Gal ir nepalieka pakanka

mai vietos pas mus straips
niams ir korespondencijoms iš 
Amerikos unijinio, politinio 
ir ekonominio gyvenimo.

(Bus daugiau) R. B.

Kitaip, 
gali, nes 
priklauso 
t y to jams, 
reiškinys,
prie kasdieninio laikraščio va
dovavimo stovintieji draugai, 
redaktoriai ii- kiti, kalbėjo 
kiek, bet daugiausia veikė 
kaip atydūs klausytojai, kaip 
“priėmėjai“ tų visų nuomo
nių, kūriau išreiškė suvažiavi
mo dalyviai.

Rojaus Mizaros redakcinia
me pranešime buvo pravestas 
pilnas analyzas priežasčių, 
kodėl lietuviškos spaudos pa
dėtis vis sunkėja šioje šalyje. 
Atsakymas visai paprastas: 
miršta senoji karta, reiškia,— 
nyksta kaip tik tas elemen
tas, kuriam gyvas ar spaus
dintas 
savas.

darbo

žinoma, liūdnas faktas 
visiems, bet gal bent 
perstipriai išsireikšta,

Komunistai ragina 
paremti streikierius

Now Yorko valstijos komu
nistų partija atsikreipė j sa
vo ir i visus kitus darbinin
kų judėjimo rėmėjus paragin
dama paremti Westinghouse 
streikierius. Pareiškė, kad 
daugiausia reikšmės turės'su
teiktoji parama dabar, tuo
jau, nes yra labai reikalinga.

Per savo valstijinį pirminin
ką Charney išleistame pareiš
kime partija sveikina valsti
jos AFL ir CIO unijų sąjun
gas už pasisakymą 
streikierių paramai 
dolerių bėgiu
gina savo narius uoliai koope
ruoti su unijomis šiame dar
be.

Namų darbininkė, 
nuosavas kambarys, 
r Vera 1 .. .
orn Long Islande, ari i vandens. 
Mokanti kalbėti angliškai. Kreip
kitės: Busby Metals, Ine.. 203 E. 
18th St., N. Y. C., paprastom die
nom nuo 8 v. r. iki 3:30 v. diena 
AL. 4-8887. (20-23

Guolis vietoje, 
. , nėra virimo, 

vaiku:' privališki namai Easl- 
Islande, arti 

kalbėti angliškai.

HELP WANTED MALE

Sallmakers (Beorių darytojai), 
prie stalo. Patyrę prie virvių suvė- 
rimo.

LARSEN
50 Warren St., N. Y.

BA. 7-1771.

(19-21)

sukelti 
milijoną 

30 dienų. Ra

Jackson Heights ir apylin
kėje praėjusią savaitę arešta
vo ir kalėjime sulaikė kelio- 
liką jaunuolių. Juos įtarė, 
kad jie ruošiasi gaujos karui. 
Sako, kad sūkurin Įvelti apie 
50 vaikų.

Pirmadienį New Yorko mies
to centre sunkvežimis užmušė 
nežinomą moterį, apie 60 mo
tų.

Wiiliamsburgas 
vėl figūruoja

Brooklynietis laisvajai span-’ 
dai remti ii- skleisti komitetas 
šiemet vėl pasižymėjo sklei
dime angliškojo darbininkų 
laikraščio Daily Worker ir jo 
sekmadieninės laidos.

Jie buvo pasižadėję šioje 
kampanijoje gauti 150 skaity
tojų savaitiniam ir 30 prenu
meratų dienraščiui (įskaitant 
atnaujintas ir naujas pren.). 
šis vajus baigsis kovo 31-ą, 
tačiau jie jau nuėjo nešini už
baigta kvota į D. W. 32 me- 

sukakties minėjimą, Įvyku- 
sausio 20-įą.
Pernai jie taip pat pirmie- 
baigė vajų.
Williamsburgieciai nesiruo

šia sustoti ir džiaugtis atsie- 
kimtr. Nusistatė iki vajaus 
pabaigos gauti dar bent 40 
prenumeratų. Sako, kad turi 
ir lietuvių/ skaitytojų.

K-nas

tų 
si

ji

sistatymas, kad daug rašyti bo šešis punktus, 
apie dvi ypatas niekam nebū
sią naudos. Tai ir užteks 
apie tai.

Negalima užmiršti bankete 
vieno dalyko: kai pirminin
kas V. J. Valaitis paskaitė 
sveikinimus ir dovanėles, ku
rių susidarė arti šimtinės, jis 
priminė, kaip būtą gražu, 
kad sudarytume visą šimtinę. 
Po šio sakinio, už keletos mi
nučių, svečiai bankete sudarė 
šimtinę ir pusę. Ir taip greit 
atsitiko, kad galėjo vieno kito mėgėju. Jo redaguojamo žur- 
pavardė būti neužrašyta. Tai- nalo 
gi tų labai atsiprašome. | ry“

Viešai spaudoje paminėsime I 
įteiktas Strižauskams dova-; rašytojas, 
nas. štai, tie geri draugai ir 
malonūs prieteliai:

J. Vilčiauskienė, Hunting
ton, N. Y. . .

M. ir J. Alvinai
iš Californijos . . .

Dr. J. ir K. Staneslow
P. Bokas .............. 4

i ■

M. Karčiauskienė
E. ir J. Rudmin ....
Agota ir Feliksas

Bagdonai ............
Ed. Bakutis ............
ks. B. Karosienė 

iš Californijos ....
E. jr J. Žilinskai

Worcester, Mass 
E. Kalvaitienė . . . 
Anną Philipsie .. 

J. Burba ..
Visockienė . . . 
Žilinskas su žmona 5.00 
Yokubonis ............ 5.00
Krull .....................
Danisevičia ........ ..

S. Valentinas ..........
Ulozai .........................
A. Bakevičia ............
J. Račkauskas ..........
N. šuopienė ..............
Draugė Pūdimienė . .

Mirė H. L. Mencken. Ka
daise jis buvo didelė garseny-* 
bė. Jo plunksnos bijojo visi 
nenaudėliai.

Tais laikais, prieš daugiau 
kaip porą desėtkų motų, aš 
buvau dideliu Menckeno raštų

“The American Mercu- 
laukdavau kaip kažin ko. 

Mencken buvo buržuazinis 
bet aštrus, neper

maldaujamas kritikas visko, 
kas supuvę, sugedę, prietarin
ga; visko, kas varžo žmonių

. . $10.00 laisvę, kėsinasi ant jų demo-

10.00
10.00 
10.00 
10.00
10.00

10.00
10.00

5.00

D.

p.

K.

kratinių teisių, puoselėja kri- 
minalizmą, išgverimą.

iš Lietuvos

5.00
. . 5.00
. . 5.00 
.. 5.00 
. . 5.00

Kolūkiečiai įsigyja leng
vąsias mašinas

PRIEKULĖ. — Metai .iš 
metų auga rajono kolūkie
čių gerove. Neseniai “Pa
žangos“ kolūkio narys And
riulis iš savo santaupų įsi
gijo lengvąją mašiną “Po- 
biedą.” Automobilius fir
mos “Moskvič” nusipirko 
IV kolūkio • laukininkystės 
brigados žemdirbiai Plauš- 
ka ir Žemgulis.

Lengvąsias mašinas .“Po- 
bieda” šiemet įsigijo taip 
pat Kirovo vardo žvejų kol
ūkio brigadininkas Gelžis, 
žvejys Baitis ir kiti.

V. Lesčinskas

Gubernatorius užgyręs 
ragangaudžiu planus

Darbininkų dienraščio* rašy
tojas Michael Singer s a k o , 
kad New Yorko Valstijos sei
meliui Įteikti ragangaūdiški 
biliai ten pateko jau iš anksto 
gavę gubernatoriaus užgyri- 
mą.

Sakoma, kad jis sutinkąs pa
daryti pastoviais laikinuosius 
“Security Risk“ Įstatymus. O 
tokiais rizikingais (pavojin
gais šalies saugumui), kaip 
jau žinome iš praktikos, val
dininkai padaro bile Kurį sau 
nepatinkamą asmenį. Jeigu 
tie Įstatymai taptų pastiprinti 
padarymu jų pastoviais, iš 
naujo padidėtų ragangaudžiu 
siautėjimas.

Vienas tų bilių faktinai pa
veda šųiukštų galiai valstijos 
tarnautojų samdos klausimą. 
Kitas leidžia daugiau varžyti 
tarnautojus, prisitaikant gene
ralinio prokuroro “subversy- 
vių“ sąrašams.

Tie laikini biliai buvo pri
imti pačiame McCarthy ir 
“šaltojo karo“ siautėjimo 
karštyje. Jeigu jų dabar ne
panaujintų, jų laikas ir galia 
baigtųsi šių metų birželio 30.

Valstijos AFL ir CIO vadai 
yra pareiškę protestą prieš tų 
bilių pratęsimą ar palaikymą.

ILarrimaną rėmusieji rinki-? 
muose stebisi. Jie klausia: 
dėl ko demokratas Harrima- 
nas turėtų palaikyti republi- 
kono De,wėy valdymo metais 
Įvestus 
rius ?
rinimą

Tai, 
mums 
kiek 
vadinant jį “tragedija.“ Ne
gali būti tragedijos, kadangi 
mes esame ne vien lietuviai,^ 
bet ir didžiulio pasaulinio 
masto idėjinio judėjimo dalis. 
Tos idėjos žengia pirmyn vi
same pasaulyje ir jos žengs 
pirmyn ir mūsų šalyje. Gal 
po kokio pusės šimtmečio 
Amerikoje nebus pamato lie
tuvių spaudai, bet Amerika 
po 50 metų gal bus socialis
tinė.

Socialistinėje Amerikoje vy
raus pagarba visokiems kultū- 
rinįams palikimams, įskaitant 
lietuviškam, bet jeigu tuo .lai
kų šioje šalyje nebus pakan
kamai lietuvių kalba skaitan
čių žmonių, tas bus neišven
giamas istorinės raidos reiš
kinys. Lietuvių tautos kamie
nas juk liks — liks gimtinė
je Lietuvoje.

Dalininkas Kunca iš New 
Haven tas senas proletaras, 
labai gražiai išsireiškė kalbė
damas apie raštus iš Lietuvos.

Jis sakė, kad raštai iš jo tė
viškės (“Na, maždaug apie 
Veliuoną“) jį visuomet domi
na, nes jis myli savo gimtinę, 
bet nevisuomet gali tose žinio
se susigaudyti.

Tą pabrėžė daugelis suva
žiavimo dalyvių ir iš to redak
cija turės daryti kai kurias 
išvadas.

Kai kuriais atžvilgiais nie
ko negalima padaryti. Pavyz
džiui, kai kurie skaitytojai s&- 
kė, kad naujų kolūkių vardai 
dažnai palieka skaitytoją be 
žinojimo, apie/ kokią tikslią 
apylinkę, apie kokius buvu
sius kaimus, kalbama.

Tai tiesa, bet laikraščio 
dakcija tame nieko negali 
gelbėti. Negi redaktoriai 
Ii būti informuoti, kokius
vusių kaimų ir viensėdžių jun
ginius tas ar kitas kolūkis at
stovauja.

re- 
pa- 
ga- 
bu-

ragangaudiškus mie- 
Ar tai reiškia prisige- 
republikonams?

Bronxe teisėjas Bushel nu- 
automobilistą 30 dienų 
už vairavimą girtu

5.00 
5.00 
4.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.60

V. žiūraitis ............... 1.00
J. Dvilinskas.......... 1.00

Drg. Purinis ................. • 1.00
K. Sinkevičiūtė, iš Ulster 

Park, N. Y., užsisakė bilietą.
Dėkui visiems, kurie suda-* 

rė taip sėkmingą šį banketą.
Dalyvis

Grupė 
rašytojų — A.

Br.

jau-J 
Balta- 

Mackeivičius,

Corona gyventojas L. John
son, 27 m., bus teisiamas už 
auto nelaimėje užmušimą po- 
licisto B. Bruno. Pats John- 
sonas ir jo sankeleivis taipgi 
tapo pavojingai sužeisti.

aliejaus im-

VARĖNA, 
nųjų 
kis,
K. Saja, A. Pocius ir kt., lan
kėsi rajono “Aušros“ kolūky
je. Susitikimo metu svečiai 
paskaitė savo kūrybą, pasida
lino su skaitytojais mintimis 
apie literatūrą. S. Lingė

Brooklynietis 
porteris Profaci nuteistas už 
neipažymėjimą 
kad aliejuje yra 20 procentų 
dirbtinių dažų.

ant bonkų,

Bet redakcija galėtų žinias 
iš Lietuvos padaryti skaityto
jams labiau suprantamomis ir 
prieinamomis, gyvesnėmis, jei
gu oficiališką, sausą ir tech
nišką kalbų “išverstų“ į gy
vąją. Reikia atsiminti, kad 
Lietuvos žinios pas nius pa
imamoms iš centrinių (Vil
niaus) laikraščių. Be abejo, 
provinciniai Lietuvos -laikraš
čiai turi žymiai daugiau įdo
mios vietinės medžiagos, jąu 
nekalbant jau apie pačių kol
ūkių siehrasčius, biuletinius,

4 pusi. Laisve (Liberty). Trečiad., JVa8(ar|o (Feb.) 1, 1956

Ligoninėje pavaisintas vais
tais nuo skilvio skaudulių li
gonis įsidrąsino. Jis iššoko 
pro langą iš trečiojo aukšto, 
pataikė ant daktaro auto, nuo 
to nusiritęs, pabėgo, vilkėda
mas' tiktai naktiniais ir ap
siaustu.

Tirštos miglos praėjusį pir
madienį visą dieną sustabdė 
lėktuvų veiklą New Yorko 
stotyse. Trukdė važiuotę ir 
žemės keliams.

Įtartas lytinių orgijų vykdy
me savo rezidencijose Long 
Island milijonierius Jerome 
prasišalino, palikdamas 100 
tūkstančių dolerių užstatą.

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo susirinkimas įvyks penktadienį, 
vasario (Feb.) 3 d., pradžia 8 vai. 
vakare, Kliubo salėje, 280 Union 
Ave,. Brooklyn, N. Y. Visi nariai 
atsilankykite. Komitetas. (20-22)

SO. BOSTON, MASS.
Svarbus Pranešimas Liaudies 

Grupės Dainininkams
Visi Liaudies Grupės daininin

kai malonėkite susirinkti vasario 
(February) 3 d., kaip 8 vai. vaka
re, 318 W. Broadway, So. Bostone. 
Apart dainų mes turėsime apkalbė
ti ateinančio pavasario 
tę, kuri įvyks gegužės 
lyvaukite visi ir laiku.

meno švcn-
12-13. Da
li. Gustaitis 

(20-21)

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks ketvirtadienį, vasario 
2, Liberty Aud.itorijoje. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. Ypač svarbu dalyvauti 
tiems, kuriems reikia duokles pasi
mokėti. Kadangi fin. sekr. K. Jan-: 
kaitis serga ir randasi ligoninėje, 
tai nariai Kitaip negalės duoklių pa
simokėti, kaip tik susirinkime. Taip
gi turėsime aptarti savo kuopos 
banketo reikalus. Banketas įvyks 
vasario 18 d., Liberty} Auditorijoje.

Valdyba.
(19-21)

teisė 
kalėti 
esant.

Du
$500
Grand Central bildinge.

ginkluoti plėšikai išnešė 
iš paskolų r a šjb i n ė s

Brooklyno žydai savo labda
ringoms Įstaigoms viena diena 
surinko $125,000.

Išnuomojimai
Pilnai įrengtas kambarys su pri

vilegija pasigaminti valgi. Vyrui ar 
moteriškei. Arti 4th Avė. subvės ir 
5th Avė. buso. Kreipkitės pas: Vir
ginia Press,’ 176—33rd St., Apt. 7, 
So. Brooklyn. Tel. SOuth 8-6529.

(19-23)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs įBarberis

Magistratas teisėjas Mur
tagh sako, kad naktinį trafi- 
ko teismą apsimokės palaiky
ti. Pirmuoju to teismo veiki
mo vakaru 417 automobilistų 
atvyko pasimokėti smulkias 
pabaudas.

MATTHEW A.
BUYUS
(BUYAUSKAS)' •

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*oc"ae*

426 Lafayette St- j 
^Newark 5, N. J. G

MArket 2-5172

Medaus Pairelba Šalčiuose
Slogų pergalėjimui ir apsisaugojimui nuo slogų 
yra naudinga gerti arbatą su medumi. Arbata 
su medumi atšildo kūną, o skystimas bendrai 
yra naudingas kūno valymui.

Laisvės įstaigoje galite gauti garsiojo bitininko 
Končiaus medaus. Šviesus, liepų žiedų medus. 
Turime sucukrėjpsio ir skysto tos pačios rūšies.

Kvorta $1.25, Pusė Galiono $2.50
Kitur nesiunčiame. Tik užėję galite gauti

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNĄ
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 85.50. Persiuntimą Apmokame
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

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