
KRISLAI
Apie H. L. Menckeną.
Prašo išleisti.
Bevan sako, kovosiąs.
Rasistų taktika.

Rašo R. Mizara

Neseniai mirė žymus ameri
kietis II. L. Mencken. Jis bu- 

9 vo gabus žurnalistas; jis pa
rašė dideli veikalą apie ame
rikiečiu kalbą. Tame veikale 
jis cituoja ir amerikiečiu lie
tuvių žargoną.

Kadaise H. L. Mencken, kai 
jis redagavo žurnalą “Mercu
ry,” buvo skaitomas savotišku 

, “revoliucionierium.” Jis ten 
smarkiai pliekė nekultūringu
mą ir atsilikimą Amerikos 
žmonėse, amerikinėje spaudo
je.

Bet vėliau šis žurnalistas 
lyg ii- atsipalaidojo nuo savo 
pirmesnių pasimojimų ir jau 
•atapo visiems “geriems žmo- 

is” priimtinas.
Didžiausia nelaimė buvo, 

kad jis atrodė keistas politi
koje. Trečiąja partija jis ne
tikėjo; jis nudavė kaž kokiu 
aukštesniu už kitus. Ir tai 
jam kliudė geriau orientuotis.

Man patiko rašytojo llow- 
< a rd Fasto praėjusį ketvirta

dienį Daily Workery kolum- 
na, kurioje jis iškelia didžią
sias Menckeno silpnybes.

Eilė žymių Britanijos kom
pozitorių ir muzikų prašo 
prezidentą Eisenhovverį, kad 
jis įsakytų valstybės depart- 
mentui grąžinti artistui Paul 
Robeson u i pasportą.

r . t
Laiško-prašymo rašytojai 

oažymi, kad Didžiosios Bri- 
anijos žmonės labai myli ir 
->rbia Robesoną kaip dainių 
m ką ir aktorių ir jie norėtų 

jį vėl išgirsti koncertuose.
Galima pridėti tai: kas gi 

šiandien Robesono' nenorėtų 
išgirsti dainuojant arba ma
tyti vaidinant?’ Juk tai ge
nijus, kuriam lygių pasauly
je šiandien yra nedaug.

Bet štai mūsų šalies vals
tybės departmentas nusitaria 
Robesono neišleisti. Tolydžio, 
čia pat, Amerikoje/ visur 
bandoma neišnuomuoti daini
ninkui svetainių koncertams! |

Kodėl visa tai? Kodėl 
Robesonas taip žiauriai skriau
džiamas?

Todėl, kad Robesonas yra 
le tik artistas mene, o ir vi
suomeniniame judėjime, 
kovoja už negrų laisvę, 
pažangus vyras, puikus 
betoj as.

Na, ir dėl to jo neišleidžia 
iš mūsų šalies, nors pasaulio 
žmonės visur jam ruoštų kon- 

•rtus

Jis
Jis 

kal-

Anglijos darbiečių (kairy
sis) vadovas Aneurin Bevan 
aną dieną pasakė, kad jis pra
dės smarkią kovą prieš oficia- 
lę Anglijos Darbo Partijos 
vadovybę.

• Bevanas -— energingas žmo
gus. Kadaise, kai jis su Cle
ment Attlee lankėsi Tarybų 
Sąjungoje ir Kinijos Liaudies 
Respublikoje, atrodė, kad Be
vanas susitaikys su/ Darbo 
Partijos oficialiais vadovais ir 
viskas

Bet
. Darbo 

4 kurią 
mentai.

b’us gerai.
Attlee pasitraukė iš 

Partijos vadovo vietos, 
užėmė dešinesni ele-

Na, ir Bevanas da-
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SENATAS NUBALSAVO NUIMTI GAZO KAINU KONTROLE
Mollet apmestas akmenimis; 
Catroux turėjo pasitraukt: 
riaušės Alžyre dar tęsiasi

Alžyras. — Minios reak
ciniu francūzu kolonistu v k. V
akmenimis ir kiaušiniais 
apmėtė socialistinį premje
rą Mollet ir bandė nepri
leisti, kad jis padėtų vaini
ką prie karinio paminklo. 
Tik kariai ir policija, nau
dodami lazdas ir ašarines 
dujas, įstengė jam praskin
ti kelią.

Gen. Catroux, kuris bu
vo paskirtas Šiaurės Afri
kos reikalų ministru, net 
neatvyko Alžyran, kaip bu
vo planuota. O riaušėms 
prasidėjus buvo pranešta, 
kad jis visai pasitraukia iš 
savo posto.

Kolonistai ir jų organiza
cijos ypatingai nusistatę 
prieš Gen. Catroux, nes yra 
žinoma, kad jis stoja už 
kompromisą su arabiškais 
nacionalistais. Riaušinin-;

neatstūmė pakankamai toli, 
kad jis jų negirdėtų. Tuo 
tarpu, kai Mollet stovėjo 
susikaupęs prie paminklo, 
jis netoliese girdėjo balsus, 
kurie šaukė: “Pakarti Mo
llet!”

Darbo unijų 
kovos lauke
Washingtonas. — AFL- 

CIO elektristų unija (IUE) 
priėmė valstybinio tarpi
ninko Finnegano pasiūly
mą baigti Westinghouse 
streiką ir tęsti derybas su 
kompanija darbui jau ei-! 
nant. i

I
Miami Beach. — AFL- 

CIO pildomoji taryba pas
merkė senato nutarimą pa-

kai Alžyre šaukė: “Mirtis naikinti gazo kainų kontro-
generolui Catroux — Pran
cūzijos likvidatoriui!” Lik
vidatoriumi jie jį vadina 
todėl, kad jis savu laiku 
prisidėjo prie nusileidimų 
Sirijos ir Vietnamo gyven
tojams.

Nors policija atstūmė 
riaušininkus, kad jie nega
lėtų Mollet paliesti, ji jų

Washingtonas. — UAW 
ir IAM (International As
sociation of Machinists) 
nutarė kartu statyti 
kalavimus aviacijos, 
po racijoms.

rel
ic o r-

Bonna. — Čia atvyko I- 
talijos prezidentas Segni.

{D v

Kiibitscheko valdžia konfiskavo 
pro-darbininkišką kairų organą

Rio de Janeiro. — Naujo
ji Brazilijos valdžia, kurios 
priešakyje stovi Juscelino 
Kubitschekas, įsakė kon
fiskuoti kairiecių dienraš
tį “Imprensa Popular” 
(“Liaudies Spauda”). Laik
raštis buvo konfiskuotas, 
nes jame tilpo komunistų 
vado Presteso atsišaukimas 
į Brazilijos žmones. Valdžia 
teigia, kad tas atsišauki
mas esąs “subversyviškas.”

Policija konfiskavo sek
madieninę to laikraščio lai
dą. Dalis tos laidos dar te
bebuvo spaustuvėje, dalis 
jau radosi kioskuose. Da
lies policija nespėjo konfis
kuoti, nes skaitytojai jau

buvo išpirkę laikraščius.
Trumpas laikas po to, kai 

“Imprensa Popular” tapo 
konfiskuota, Rio de Janei- 
roje tas pats Presteso ma
nifestas pasirodė nelegališ- 
kų lapelių pavidale.

Brazilijos Komunistų 
partija nelegališka, bet val
džia dar leidžia pro-komu- 
nistiniams laikraščiams pa
sirodyti. Kadangi Kubits
chekas buvo išrinktas su 
komunistų pagalba, buvo 
manyta, kad jo režimas 
duos daugiau laisvių ko
munistams, bet, kaip tai sa
ko “Imprensa Popular,” 
nieko panašaus iki šiol ne
įvyko.

A1 a b a m o s universitetas 
nusileido riaušininkam 
ir išmetė negre Lucey C?

30 milijonų šeimų turės 
mokėti apie $50 daugiau 

į metus už gazą, aliejų
Washingtonas. — Sena- $50 metams daugiau, nes 

tas 53 balsais prieš 38 nu- gazo-aliejaus kompanijos 
balsavo nuimti kainų kon- kainas greitai pakels. Kai- 
trolę nuo natūrinio gazo. 
Apskaičiuojama, kad apie 
30 milijonų Amerikos šei
mų turės mokėti bent po

Paskutiniai

Kongresmanui Walter labai 
nepatinka japonu elgimasis
Tokyo. — Čia dabar vie

ši Amerikos atstovų buto ; 
ne-amerikinio komiteto pir
mininkas Francis E. Wal
ter, reakcinis demokratas 
iš Pennsylvanijos. Walter 
taipgi yra atstovų buto i- 
migracijos reikalų sub-ko- 
misijos pirmininkas ir tai 
jis imigracijos reikalais 
atvyko Japonijon tyrinėti.

Bet tas jo nesulaikė nuo 
pareiškimų apie pačios Ja- 

j ponijos politiką, nuo mai- 
šymosi vidujiniuose Japo
nijos reikaluose. Jis sakė, 
kad jam labai ir labai ne
patinka Japonijos palinki
mas klausyti tarybinių pa
siūlymų ir “viliojimų.” Jis 
ragino japonus būti atsar
gesniais ir “gudresniais.”

Saugumo taryba 
vienbalsiai už 

Sudano narystę
Jungtinės Tautos. .—Sau

gumo taryba vienbalsiai 
nutarė rekomenduoti Su
dano priėmimą į Jungtines 
Tautas. Saugumo taryba 
turi teisę tik rekomenduoti, 
bet priimti į Jungtines Tau
tas gali tik Generalinė a- 
samblėja. Sudanas, tokiu 
būdu, negalės ubūti priim
tas iki Šio rudens, kuomet 
Generalinė asamblėja pra-

Tuscaloosa, Ala. — Ala- 
bamos universiteto vedėjai 
nusileido rasistiniams riau
šininkams: jie pašalino iš 
universiteto pirmą negrę 
studentę Autherine Lucey, 
kuri buvo pradėjusi lanky
ti mokytojų kursus.

Per tris dienas rasisti
niai nusiteikę studentai ir 
pašaliečiai kėlė ' riaušes 
prieš Lucey, apmetinėjo 
akmenimis automobilį, ku- 
riuomi ji atvykdavo į uni
versitetą ir išvykdavo, ir 
būndė ją fiziniai užgauti. 
Autherine Lucey kas rytą 

| atvykdavo universitetan 
vieno balto profesoriaus 
automobilyje.' Tas profeso
rius buvo pasiryžęs ją ap
saugoti ir kovoti už jos. tei

sės. Kuomet universiteto 
vedėjai prašė gubernato
riaus atsiųsti ] 
gvardiją prieš riaušininkus, 
jis atsisakė tą padaryti.

Iš pradžios universiteto 
vadovybė laikėsi tvirtai ir 
žadėjo bausti riaušininkus. 
Bet dabar universiteto ve
dėjai pakeitė savo nusista
tymą: jie paskelbė, kad 
Lucey daugiau nebegali 
lankyt universiteto, nes jos 
buvimas ten “sudaro pavo
jų visų saugumui.”

Pati Lucey ir negrų 
ganizacijos sako, kad 
teismus bus kovojama 
jos teisę lankyti Alabarrios 
universitetą, kaip tai ga
rantuoja Aukščiausio teis
mo patvarkymai.

pranešimai
Londonas. — Pranešama, 

jog Britanijos valdžia in
formavo Tarybų Sąjungos 
ambasadorių Maliką, kad

- jis duotų žinoti Chruščiovui 
ir Bulganinui, kad jų vizi
to metu Britanijos valdžia 

! nepageidautų pasisakymų 
prieš Ameriką. Britų diplo- į 
matiniai rateliai dabar 
mano, kad Chruščiovas ir 
Bulganinas tokių sąlygų 
nepriims ir Britanijon nesi
lankys.

nacionalę Os,°- “ Norvegija . jau 
išininkns paleido suimtus tarybinius

žvejus ir jų laivus. Laivų 
kapitonai užmokėjo tam tik
rą piniginę pabaudą, kurią 
norvegai jiems uždėjo už 
tariamą silkių gaudymą te
ritoriniuose Norvegijos 
vandenyse.

nąs taipgi pakels ir kitokio 
kuro apšildymo kompani
jos, ypatingai aliejaus.

(Wall streeto biržoje ga
zo ir aliejaus, akcijos ne
paprastai pakilo tuojau po 
paskelbimo, kaip senatas 
nubalsavo).

Atstovų butas jau anks
čiau (209 balsais, prieš 203) 
pasisakė už gazo kainų 
kontrolės nuėmimą. Dabar 
įstatymo projektas bus per
siųstas. prezidentui Eisen- 
howeriui pasirašyti. Be
veik tikra, kad jis pasira
šys.

Už kontrolės nuėmimą 
balsavo 30 republikonų ir 
23 demokratai. Senatorius 
Case balsavo prieš kontro-' 
lės nuėmimą, nors jis pats 
•iškėlė, kad tūlas gazo kom
panijų lobistas Neff jam 
praeityje įteikė $2,500 
“kontribuciją.” Tai buvusi 
“kontribucija,” kad paveik
ti jį balsuoti už kontrolės 
nuėmimą.

Abu New Yorko valsti
jos senatoriai, Lehmanas ir 
įves, balsavo prieš kontro
lės nuėmimą.

dės posėdžiauti. Bet Suda- ^os karinės aviacijos
nas jau turi savo stebėtoją 
prie Jungtinių Tautų.

Sudanas tapo nepriklau
somas praeitų metų pabai
goje. Jis'turi 967,000 ketvir
tainių mylių plotą ir apie 
10 milijonų gyventojų.

bar ryžtasi ne juokais prieš 
juos kovoti.

Pietų Afrikos valdžia pa
reikalavo, kad Tarybų Sąjun-* 
gos generalinis kons u 1 a t a s 
Pretorijoj užsidarytų.

Girdi, konsulatas atidžiai 
seka vidujinius reikalus Pie
tų Afrikoje, o tai rasistų val
džiai nepatinka.

Atsiminkime, kad Pietų Af
rikos valdžia bene yra pati 
žiauriausia rasizmo šalinin
kė pasaulyje;

Tarybinį konsulatą uždary
dama, toji valdžia neišspręs 
tos baisios vidujinės padėties, 
kurią ji pati sukūrė.

nacionalistų
Ben-Jusefas

Tunisijos nacionalistų 
vadas tremtyje Libijoje
Tunisas, 

kraštutiniu 
vadas Salah
apleido šalį ir rado prieg
laudą Libijoje. Salah atski
lo nuo Bourguibos vado
vaujamos Neo Destouor 
nacionalistinės partijos, 
kuri dabar bendradarbiau
ja su francūzais.

Pra-Jungtinės Tautos.
dėta svarstyti Sudano apli
kacija tą šalį priimti į J. 
Tautas.

or-
per
už

Prieštaringi aiškinimai 
apie Amerikos balionus

Washingtonas. — Ameri- jimo-žvalgybos priemones. 
; šta- Aviacijos štabas paneigia, 

bas. paskelbė, kad balionai, kad balionai turi tokius 
įtaisus, — jie turį vien 
“mokslinius įrengimus.”

Sovietai siūlo 
pakistaniečia m 
gerinti rvšins 
O c-

Maskva. — Tarybų Są
jungos premjeras Bulga
ninas informavo Pakista
ną, kad TSRS yra pasiren
gusi duoti Pakistanui tech
niškos. ir ekonominės para
mos, plačiau prekiauti ir 
gerinti santykius. Bulgani
nas atsakė į eilę klausimų, 
kuriuos jam patiekė vieno 
Pakistano laikraščio re
daktorius.

Bulganinas sako, kad Ta-; 
rybų Sąjunga būtų pasi-; sitiko su partizanų • i • i • _ - *I apie kuriuos Sovietai pro

testuoja, faktinai yra moks
liniai, siekią tyrinėti oro 
sroves. Tie balionai, betgi, 
buvo paleisti ne civilinių 
mokslininkų, o karinės, a- 
viacijos, pripažįsta pats a- 
v.iacijos štabas.

Apie 500 buvo paleista. 
Aviacijos štabas, sako, kad 
jie buvo paleisti iš Škoti
jos. Bet Amerikos kariniai 
pareigūnai Vakarų Vokie
tijoje tuo tarpu . paskelbė, 
kad “balionai iš Vokietijos 
bus leidžiami, kaip praeity
je buvo.”

Sovietai savo proteste 
sakė, kad tie balionai lei
džiami iš Vakarų Vokieti
jos ir Turkijos. Tie balio
nai, sako Sovietai, turi il
gos distancijos fotografi
nius aparatus, radijo per- 
duotuvus ir kitas šnipinė-

Egiptas sudarys nacionalinę 
gvardiją iš Palestinos arabų

Kairas. — Egiptas pra
dėjo sudaryti karinius dali
nius iš Izraelio ištremtu a- 
rabų tarpo. Egipto laiko
moje Palestinos Gazos sri
tyje randasi apie 220,000 iš- 
vietintų arabų, kurie gyve
na stovyklose. Kai kurie 
tų arabų gyvena taip arti 
savo buvusių namų, kad 
juos gali matyti anapus 
sienos, dabartiniame Izrae
lyje.

Tie daliniai vadinsis na
cionaline .gvardija ir bus 
pusiau-karine. Jos nariais 
bus visi stovyklų sveiki jau
ni vyrai. Jie turės unifor
mas ir ginklus, treniruosis

rengusi duoti Pakistanui 
net informacijų apie ato
minę energiją.

Kaip yra žinoma, Pakis
tanas priklauso prie anti
tarybinio Bagdado pakto ir 
taipgi prie SEATO. Bet 
paskutinėmis keliomis sa
vaitėmis visa eilė simptomų 
pradėjo rodyti, kad Pakis
tanas eina didesnio drau
giškumo Tarybų Sąjungai 
link.

New Yorkas. Visa eilė 
žinomų negrų vadų išreiškė 
nuomonę, kad Kefauveris, 
nors pats yra pietietis, aiš
kiau pasisako už negrų tei
ses, negu Stevensonas.

kartą savaitėje, o per liku
sį laiką dirbs prie papras
tų darbų, — ant kiek jų y- 
ra stovyklose.

Malajos vadai vėl derėtysi 
su liaudiečiais-partizanais
Singapore. — Singapore 

vietinis premjeras David 
Marshall sakė, kad jis sto
ja už tolimesnes derybas 
su liaudiečiais -partizanais 
ir komunistu vadu Čin-Pen- 
gu, kuris vadovauja. Ma
lajos federacijos premje
ras Abdul Rahmanas, ku
ris dabar vieši Londone, 
irgi pasisakė už derybų at
naujinimą.

Praeitą gruodžio mėnesį 
Rahmanas ir Marshallas 
bei pačių britų atstovai su- 

t vadu 
Pengu ir derėjosi, bet iš tų 
derybų nieko neišėjo ir 
Pepgas. grįžo į savo bazes 
džiunglėse.

Rahmanas dabar sako, 
kad jis net priimtų užsienio 
valstybių tarpininkavimą, 
kad susitarti su partiza
nais. Iš to daroma išvada, 
kad Malajos partizanai la
bai stiprūs, kad valdžia pri
versta skaitytis su jais kaip 
savarankiška valstybine jė
ga.

Washingtonas. — Valsty
bės departmentas pranešė, 
kad Amerika dar nepar
duos ginklų Izraeliui, kaip 
tai prašė tos šalies ambasa
dorius Ebanas.

ORAS NEW YORKE
Giedra, švelnu
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AFL-CIO VADOVYBĖ POSĖDŽIAUJA
I 4.

ŠIA SA VAITŲ Miami mieste, Floridoje, vyksta AFL- 
CIO Veikiančiosios Tarybos suvažiavimas. Tai pirmas 
suvažiavimas po tų dvieju organizacijų apsivienijimo.

AFL-CIO Veikiančiąją Tarybą sudaro 29 asmenys. 
Tai iš tikrųjų turinti didžios galios taryba. Atsiminkime, 
ji atstovauja virš 15,000,000 organizuoti] darbininkų. 
Dėl to šios tarybos balsas, jei jis bus tartas vieningai 
ir jei jis lies svarbius darbininkams klausimus, bus pa
jėgi n gas balsas.

Vedusi su Vincu Gobaičiu, 
ji įėjo i užeigos biznį, kurį lai- 

! ke per kelerius metus. Jiems 
gerai sekėsi, nes Onute buvo 

i populiariška žmona, svečiai 
j mėgo pas juos užeiti. Jos vy
ras Gobaitis mirė 33 metai at- 

i gal, tai ji išėjo 
( Bagdonavičiaus.

Paskiau jie išėjo gyventi ir 
laikė užeiga Cressona, bet 

t paskiausiu laiku saliūną pave- 
i d ė savo sūnui, patys gyveno

už Jurgio

Reikia turėti galvoje tai, kad, kuomet organizacija di
delė, tai ir jos reikalai, reikalingi išsprendimo, nemaži. 
Su vienybe, AFL-CIO vadovybės galvosūkis ir uždavi
niai nesumažėjo, o padidėjo.

Siu žodžiu rašytojui teko su 
vėliom' labai draugiškai susi
eiti, praleisti'* laiką lirks'mii. 

; Tai buvo populiariška mergi- 
j na ir žmona. Mes labai suti- 
kom. kaip tikri giminės, iki 
pat jos mirties. Ji mylėdavo 
draugauti su pirmeiviais žmo-

Iš pranešimų, pasiekusių mus, AFL-CIO Veikiančioji ' nėmis. Visada ateidavo j mū-^ 
Taryba svarstys tai, kaip Įtraukti i darbo unijas dau 
giau darbininku, naujus milijonus darbininkų. Ryšiun 
su tuo iškils eilė klausimu. Pavyzdžiui, kai bus kalba- i 
ma apie pietinių valstijų darbininkų organizavimą, iškils ! 
klausimas apie negrų teises tose valstijose. Ar galima (jų- 
pietinėse valstijose pravesti didelę darbininkų organiza- į ku 
vimo kampani ją, kai ten negrai neturi lygių teisių su 
baltaisiais, kai jie ten yra persekiojami, žudomi? Ar ga
lima sėkmingai organizuoti neorganizuotus darbininkus 
ten, kur negrai segreguojami, kur jiems nevalia kartu 
su botaisiais susirinkti, kur jiems nevalia įėjus į gele
žinkelio stoti, i traukini, i autobusą būti kartu su bal- 
taisiais ir naudotis tomis-pačiomis teisėmis- Tai tik vie
na kliūtis, stovinti kelyje į darbininkų organizavimą. Jų 
yra ir daugiau.

AFlJCIO Veikiančioji Taryba turėtų atvirai ir aštriai 
išstoįPuž negrų teises pietinėse valstijose. Ji turėtu 
griežčiausiais žodžiais pasmerkti tokius negrų žudikus, 
kaip Mississippi valstijos baltieji šovinistai. Visa tai pa
trauktų negrų mases į darbo unijas.

Mes bijome, kad šis suvažiavimas nenutartų paskirti 
keleto milijonų dolerių “kovai prieš komunizmą Europe- 

\ je,” kai tuo pačiu kartu tie milijonai dolerių labai reika
lingi organizuoti neorganizuotiems darbininkams čia

j su parengimus.
1 v , .

Onutė išaugino nemažą šei
myną—tris sūnus ir tris duk- 

1 toris. Visi jau yra vedę. Pa
rniūki] ir proanū- 

išgyvenusi 78 mc-Mirė

• graboriaus DutkeviČiaus šer- 
j meninės, bažnytinėmis ap
eigomis, parapijos kapuose.

Reiškiu giliausią užuojautą 
(sūnums ir dukterims, taipgi ir 
i -I. Bagdonavičiui. O tau, Onu
te, ramiai ilsėtis šios) 

i molėje!
V. Ramanauskas

MOTERŲ KAMPELIS
Jokie atgailavimai jos 

neprikels iš kapo
Viduramžiškai žiauri 

motinystės iš prievartos 
byla, Philadelphijoje už-

mui gauti. Ji pasidavė ope
racijai savo prietelių bute. 
Operacijoje kas nors buvo 
nenormalu. Pagalbos tuo
jau negalėjo gauti. Nors 
būdama turtinga, jauna ir 
graži, turėdama visas sąly
gas ir troškimą gyventi, ji 
turėjo mirti. ‘

Blogi, turtuolių įvesti ir 
palaikomi įstatymai, kar
tais pereina klasines ribas, ( 

i pačios tos klasės 
. v i kuri narį.

go moterų, merginų ir zmo- ši‘ karta trae-ediia tren- 
nų kas metai žūsta nuo 
slapta, kur nors užkaba- 
riuose nemokšų daromu 
uždraustų operacijų. Ret

liau pasibaigė.
Bylos skaudi pradžia įvy

ko 1955 metų rugpjūčio 24 
dieną, kai 22 metų jaunuo
lė Doris Jean Ostreicher, 
turtuolių duktė, mirė nuo 
aborto.

Verstinos motinystės są-
lygoms tebegyvuojant mū- (sm6gia 
sų šalyje, tūkstančiai var-'i..,..: n.

lygas papuola ir turtuolių 
dukra, nors dauguma jų,
uz gerą uzmoKesų, gauna 
geriausią ekspertišką chi
rurgijos patarnavimą ir 
priežiūrą savo mieste arba 
išvykusius į netolimus už
sienius.

Doris Jean kokioms tai 
sąlygoms susidėjus neturė
jo reikiamų informacijų 
ar progų tokiam patarnavi-

Oslo. — Sovietai 
kad Norvegija neturėjo pa-

Šį kartą tragedija tren
kė ir turtingą ir įtakingą 
savo draugijoje jaunuolės 
motiną Mrs. Silver. Ji buvo 
kaltinama pritarėja žmog
žudystei, nes jis žinojusi 
apie savo dukters .planus a- 
bortui, bet tam nepastojusi 
kelio, nuo to jos nesulai
kiusi.

Kas iš tikrųjų vedė Sil- 
veraitę prie tos pavojingos 
operacijos tik ji viena ga
lėtų pilnutiniai atsakyti. 
Jai negrėsė negarbė, nes ji 
buvo ištekėjusi. Ji turėjo 

i ištekliaus. Daleistina, kad 
ji buvo viena tų, kurioms 
motinystė atrodo baisia ne

sako O jinai nesijautė 
’1 saugi poroje. Sakoma, kad

mato suimti jos žvejibinius Tnaį ^uo ^a^u jau buvo, iš- 
laivus, bet viskas dabar iš- 1 
lyginta, tai buvo tik “nelai- vo įtekėjusi prieš

Kongresmanė užtaria 
našles ir vaikus

Oregono demokratė kon
gresmanė Edith Green įtei
kė Kongresui bilių. reika
laujantį pagerinti našlių su 
mažamečiais vaikais padė
tį. Juomi biskelį palengvin
tų joms taksų naštą. Rei
kalauja ne takšnoti našlai
čių pajamas, kurios gau
namos iš social security.

Mrs. Green nurodo, kad 
dabar esamasis neva pa- 
liuosavimas nuo taksavimo 
pirmųjų $600 našlėms nie-

ko nepagelbsti. Jeigu vai
kas gauna per vienerius^ 
metus iš’ social security 
$500 kaip našlaitis, našlė 
turi įrodyti, kad ji išleido 
$501 vaiko užlaikymui. Jei
gu to neįrodo, už tuos $600, 
paprastai skaitomus ka* 
exemption, ji turi mok 
taksus.

Įrodymas tiek išleidimo 
vaikui užlaikyti yra leng
vas pasiturinčių šeimose. 
Bet varganų žmonių šei
mose, kur yra daug vaikų, 
našlė motina turi apsieiti 
kur kas su mažiau per vai
ką. Tuomi ji praranda pa- 
liuosavima nuo taksu, v c-

Medford. Mass
Po ilgos i|i sunkios ligos 

1955 metų gruodžio 23-ios 
vakaro 6 vai. išsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo mūsų mylima 
draugė K. Zynskienė. Pali
ko liūdesyje savo mylimą 
gyvenimo draugą Antaną 
Zynsky.. Lietuvoje paliko 
brolio dukterį Valeriją Sta
sytę.

Iš Lietuvos paėjo Natiš- 
kių km., 
Kauno g. 
pradžioje

Klausimas kyla dėl to, ką šis suvažiavimas tars dėl 
busimųjų prezidentinių rinkimų, kaip organizuoti darbi
ninkai į juos turėtų žiūrėti, kaip jie turėtų ruoštis juose 
dalyvauti tam, kad ypatingai į Kongresą būtų išrinkti 
geresni asmenys? O gal šio klausimo šis suvažiavimas 

, iš viso nelies, gal tai paliks kitiems suvažiavimams.
Štai, streikuoja Westinghouse darbininkai; jie strei

kuoja jau ketvirtą mėnesį. Be abejojimo, šiam suvažia
vimui bus raportuota anie streiko eigą, apie darbininkų 
pasiryžimą ji laimėti. Ką darys suvažiavimas tuo klausi
mu? Ar jis prisidės finansiškai prie streikierių para
mos? Jeigu AFL-CIO vadovybė duosniai šį streiką pa
remtų medžiagiškai, tai, žinioma, kompanija būtų pri
versta greičiau išpildyti streikierių reikalavimus, būtų

ėjusi nuo vyro, už kurio bu- 
” > keletą 

savaičių. Gi niekam nepa- 
slaptis, kiek sunkumų ir ne
malonumų prisieina per- 
siskyrėliams turėti dėl kū- 

| dikių.
Po tardymų, tampymų 

po prokuratūras ir teismą, 
pagaliau, motina tapo nu
teista, bet pabauda suspen- 

i duota, paliekant ją “atgal
inis, kurias prirengė daili-j Jauti visą amižių.” Tačiau 
ninkė M. Stevens-Barani- j jokia atgaila neatgaivina 
jdcjnė. i; mirusiųjų.

Apart į eilėraščių apie į Vadovaujantis žmoniš- 
angliakasių gyvenimą, apie; kurnu, tai motinai reikėjo 

At- bendras gyvenimo kovas ir i teikti užuojautą, ne tardy- 
•. vėliau, darbo žmonių viltis į gėrės-1 mais ir teismais kankinti, 
žinoma, i nį pasaulį, knygoje telpa ir! Jos duktė buvo metuose.

laivus, bet viskas dabar įs

mingąs nesusipratimas.

Paskutinis skelbimas apie 
Vilkelio-Bijiino knygos

prenumeravimą
Kaip jau buvo paskelbta 

anksčiau, šio mėnesio 15-ą 
dieną pasibaigia prenume
ratų rinkimas J. Vilkelio- 
Bijūno poezijos knygai 
“Gyvenimo Sūkuriai, 
siuntas prenumer. 
prenumeratorius, 
gaus knygą, bet jo vardas | specialus jumoro skyrius, 
gal nebus atspausdintas į satyriniai eilėraščiai, 
knygoje telpančiame pre-1 vienas kitas .
numeratorių sąrase. i jau užsiprenumeravusiems. I

Iki vasario 15-os liko Mes gavome nuo kelių ;

Tikriausiai ji negalėjo duk
ters priversti vienaip ar ki-

Vabalniko par., 
Į šią šalį atvyko 
Pirmojo pasauli-

Ona 
Po 

kitą

Po Antrojo pasaulinio 
karo Kastancija turėjo per
gyventi daug skaudžių va
landų, kuomet ją pasiekė 
žinia, kad laike Hitlerio o- 
kupacijos Lietuvoje neži
nia kur žuvo jos brolis ir 
dvi sesutės.

Pašarvota buvo D. A. Za- 
leckų Funeral Home, 564 
E. Broadway. Jos karstą 
puošė daug gyvų gėlių vai
nikų nuo organizacijų ir 
draugų.

Palaidota laisvai, grup-* 
džio 27 d., Knoll Wood Me
morial Park, Canton, Mass. 
Antrą valandą, praside
dant laidotuvių apeigoms, 
J. M. Karsonas pasakė at
sisveikinimo kalbą, atžymė
damas velionės gyvenini' 
nuveiktus darbus pa> 
giajame judėjime. Jis dar 
tarė keletą paskutinių atsi- 
veikinimo žodžių prie kapo. 
Taipgi pasakė eilėraštį, ku
rį pavadino “malda,” pri
taikytą atminčiai jos gy
venimo ir darbų.

k
Į kapines palydėjo skait- j 

lingas draugų būrelis. Už
baigus laidotuvių apeigas, 
praeidami pro Jtarstą jos 
artimieji ir jos idėjos drau
gės su meile ir skausmu

Ten pat. kur AFL-CIO Veikiančios Tarybos suvažia
vimas vyksta, po pat jos nosimi, vyksta hotelių patarnau
tojų streikas. Šis streikas jau tęsiasi apie aštuonis mė
nesius.

Ir tuomet, kai patarnautojai streikuoja, tai užstrei- 
kuotų hotelių baruose ir šokių salėse groja
muzikantai, priklausantieji American Federation 
of Musicians (vadinasi, AFL-CIO). Tiesa, prezi
dentas Meany barė muzikantų unijos prezidentą Petrillo 
(kuris taipgi yra AFL-CIO Veik. Tarybos narys); Mea
ny reikalauja, kad Petrillo ištrauktų muzikantus iš už- 
streikuotų hotelių. Bet klausimas, ar Petrillo to reikala
vimo paklausys, Turime žinoti, kad kiekviena unija, į- 
einanti į AFL-CIO, turi tam tikras autonomines teises, 
kurios nėra lengva atimti.

Apie du trečdaliai tekstilės pramonės darbininkų dar 
vis nėra organizuoti. Ar šis suvažiavimas suras priemo
nes juos įtraukti į unijas?

O-kaip gi su taksų už pajamas darbininkams suiųaži- 
nimu? Ar šis suvažiavimas reikalaus Kongreso, kad jis

Tai tik keletas dalykų, kuriuos suvažiavimas turėtų 
tarti. Ar jis juos aptars ir kaip aptars, liekasi palaukti 
ir pamatyti.

TEISINGAS REIKALAVIMASr
SOCIALISTŲ VADOVAS, Norman Thomas, aną die

ną Clevelande kalbėdamas, pasmerkė Smitho įstatymą 
(minties kontrolės įstatymą), pagal kurį eilė darbininkų 
veikėjų jau sėdi kaliėjimuose, o daug veikėjų yra nuteis
ti kalėti — jų bylos dar tebėra aukštesniuose teismuose.

Reikalaudamas išleisti politinius kalinius-darbininkus, 
socialistų vadovas labai teisingai pasakė:

“Aš nemanau, kad mūsų šalis yra saugesnė tik dėl to, 
kad bankų plėšikai esti išleidžiami iš kalėjimų anksčiau, 
negu jie atsėdi savo bausmes. O Elizabeth Gurley Flynn 
neišleidžiama.” .a

Teisinga pastabai \

žodis j taip daryti.
Jeigu jau reikėjo teisti, 

as-1 ką nors, tai kaltinamųjų 
trumpas laikas — mažiau menų klausimus, kodėl jie suole turėtų būti visi ver- 
vienos savaitės. Knyga jau ' dar negavo pakvitavimo už stinos motinystės apašta- 
prirengta spaudimui, 1 
jos vien reikia pridėti pren- 
numeratoriu vardus.. Tad v 
—pasiskubinkite knygą
užsiprenumeruoti arba pa
siųsti jau surinktas prenu
meratas. Jūsų vardas pa-> 
teks į sąrašą, jeigu pasiųsi
te prenumeratą

prie i savo prisiųstas prenumera- ini. Jiems taip lengva žais
ti moterų kančiomis!

,i Labai būtų laikas sužmo- 
mes nutarėme pasiųsti pak-1 ninti tam įstatymus ir 
vitavimus tik tiems, kurie į praktiką. Kiekviena atėjusi 
specialiai aukojo arba pri- ft 1 1 •

tas. Dalykas tame, kad, su- 
taupymui raštinio darbo

nevėliau

paskelbti, 
Sūkurių” 

kampanija 
buvo labai pasisekusi. At-

Jau galima 
kad “Gyvenimo 
prenumeratų

teratūros mylėtojų, taip, 
kad prenumeratoriai sukėlė Į 
daug lėšų gražiam knygos 
išleidimui.

Didelis nuošimtis prenu
meratorių užsimokėjo ne- 
vien prenumeratos kainą 
(vieną dolerį)*, bet dargi 
paaukojo knygos leidimui. 
Kai kurie vajininkai surin
ko po keliasdešimt prenu
meratų. Mes gavome daug 
laiškų su padrąsinimais ir 
įvertinimais tame užsimoji
me.

Tie, kurie dar “Gyvenimo 
Sūkurių“ neužsiprenuma- 
ravo, padarykite tai tuojau, 
nesigailėsite. Knyga bus į- 
domi, techniškai gražiai iš
leista, su įvadu, • su paties 
autoriaus autobiografija ir 
su palšy tomis iliustracijo-

siuntė sudėtines sumas, 
surinktas tarp kitų prenu
meratorių. Tie, kurie užsi
prenumeravo prisiųsdami 
paprastąją prenumeratos 
kainą, tai yra, vieną dolerį, 
kvito negaus — jų kvitu 

I bus pats pavardės patalpi- 
p,! nimas knygoje atspausdin- 

' tame sąraše.
Kitiems kvitai bus išsiųs

ti kampanijai baigiantis 
— kad sutaupyti darbą 
siunčiant skirtingu laiku. 
Atsiminkite, kad LMS ne
turi apmokamų raštinės 
pareigūnų ir viskas atlie
kama laisvu laiku po viso
kiausio kitokio darbo. Tad, 
tie, kurie pasigedo kvitų, 
atleiskite — juos gausite 
greitu laiku, arba, kaip sa
kyta anksčiau, rasite savo 
pavardes jums prisiųstoje 
jau atspausdintoje knygoje.

Prenumeratas siųskit se
kamu adresu:
Lith. Fine Arts League 
llO-Ofu Atlantic Avė. 
Richmond Hill 19, N. Y.

LMS Cenfras

į metus moteris privalėtų 
turėti teisę apsispręsti, no
ri ji ar nenori tapti motina. 
Nulinkusioms į motinystę 
turėtu būti suteikta finfor- 
macija ir priemonės nuo to 
apsisaugoti. O kiekvienai 
motinai valstybė turėtų už
tikrinti, kad jos vaikai ga
lės sočiai, sveikai ir laimin
gai augti ir išsimokslinti.

Ryšium su tuo man pri
simena, jog s šie yra rinkimų 
metai. Moterims yra gali
mybių kai ką laimėti ir šiuo 
klausimu, jeigu gerai pasi
darbuotų išrinkimui į Kon
gresą ir valdvietes darbi
ninkų atstovų. Darbininkų 
judėjimas buvo moterų ge
riausiu užtarėju kovose už 
teisę balsuoti ir būti renka
momis. Darbininkų judėji
mas pradėjo ir tebevykdo 
kovą gauti moterims lygų 
užmokestį už lygų darba. 
Tame kai kas jau ir pasiek
ta. Darbininkų atstovai į- 
statydavystėse greičiau su
pras ir parems ir laisvos, 
motinystės reikalą mūsų 
šalies moterims..

Kastancija Zynskiene- 
Stašyte 

nio karo pas seserį 
Stašytę į So. Bostoną, 
kiek laiko išvyko pas
seserį į Rockford, Ill. Ten* 
išgyvenus keletą metų at
lankė sergantį brolį Kali
fornijoje.

1922 metais sugrįžo į So. 
Bostoną, į sesers Onos lai
dotuves.

Vėliau susipažino su A.’ 
Zynskiu, 1923 metais apsi
vedė ir pavyzdingai gyve
no.

SUSIPAŽINAU
Su drauge Kastancija su

sipažinau 1923 metais, Lie
tuvių moterų progresyvio 
susivienijimo 13 kuopos 
veikime.

Pakeitus Progresyvį su
sivienijimą į Darbininkių 
susivienijimą ji veikė 13 
kuopos sekretore nuo 1929 
iki 1932 metų. Ji buvo nuo
latinė Laisvės skaitytoja ir 
rėmėja viso pažangaus ju
dėjimo. Priklausė LLD 2 
ir LDS 62 kuopose.

1927 metais išvyko gy
venti į Bostono priemiestį, 
Medfordą. Bet iš veikimo 
nepasitraukė: lankė susi
rinkimus, dirbo parengi
muose, dainavo choruose, 
buvo draugiška, gyva, veik-

SUNKIAI DIRBO
Gyvendama Medfordc 

1936 metais buvo įsigijusi 
nuosavą krautuvėlę, nuo 
kurios atsakomybė ir sun
kus darbas prisidėjo prie 
pakirtimo jos sveikatos.

11951 metų pavasarį ji 
krito, smarkiai užgauta 
“stroke,” po kurio nebcpas- 
veiko. Už poros metų dar 
prisidėjo kita žiauri liga, 
kuri ir užkankino iki mir
ties, per anksti pakirto ją, 
vos sulaukusią 54 metų.

donių rožių ant jos karsto 
kaip paskutinio atsisveik’ 
nimo ženklą.

Ilsėkis, brangioji draugi 
Mes ilgai tave minėsiu 
dirbdamos tavo neužbaig 
darbą.

H. Thomas -

Today’s Pattern

6-14

Pattern 9320. Giria’ Sizes 6, 8, 
10. 12. 14 Size 10 dress, 2^4 yards 

35-inch, coat. 3 yards. " .....

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

'"------------------------------------ ----- r-
2 pusi. Laisvė (Liberty), Trečiad., Vasario (Feb.) 8, 1956

ft



. VENGRIJA: KAS JI, KUR 
LINK JI EINA?

(Pabaiga)
Bendroji žemės ūkio pro

dukcija per penkmetį padi
dėjo 12 procentų. Tačiau 
žemės ūkis visumoje dar 
atsilieka nuo keliamų že
mės ūkio gamybai reikala
vimų, kurie žymiai išaugo 
sparčių industrializavimo 
tempų rezultate. Tai buvo 
pažymėta eilėje Vengrijos 
Darbo partijos Centro Ko
miteto nutarimų. Vengrijos 
Darbo partija nubrėžė pro- 

4 gramą kuo greičiausiai pa
kelti žemės ūkio gamybą. 
Per penkmečio me
tus kaimas gavo tūkstan
čius traktorių ir kombainų, 
didelį skaičių žemės ūkio 
mašinų. Praėjusiais metais 
Vengrijoje buvo .priskai
čiuojama /iki 14 tūkstančių 
traktorių, 1,400 kombainų 

T ir dešimtys tūkstančių kitų 
žemės ūkio mašinų. 4

Dabar visos jėgos nu
kreiptos į dar aukštesnį 
gamybinių jėgų išvystymą 
žemės ūkyje, darbininkų ir 
valstiečių sąjungos stiprini- 

y' nią.
Politiniai ir ekonominiai 

pertvarkymai ir pasiekti 
didžiuliai laimėjimai pra
monėje bei žemės ūkyje su
darė palankias sąlygas 
darbo žmonių nepaliauna
mam materialinės ir kai

rinės gerovės kilimui, pil- 
lesniam darbo žmonių au

gančių reikmių patenkini
mui. Liaudies demokratinė
je Vengrijoje likviduotas 
nedarbas. Pramonės dar
bininkų realusis darbo už- 

• mokestis per pokarinį lai- 
t kotarpį palyginti su ikika

riniu pakilo 17 proc., val
stiečių ppajamos padidėjo 
pusantro karto.

Kultūrine revoliucija

bo žmonės kartu su kito
mis tarybinėmis tautomis 
pamilo vengrų kinofilmus, 
skaito vengrų rašytojų 
knygas. Į lietuvių kalbą iš
verstas Acelio romanas 
“Laisvės prieglobstyje,” 
knyga “Vengrų apsaky
mai,” žymaus vengrų li
teratūros klasiko Poeto Pe- 
tefi “Eilėraščiai.” Populiari 
mūsų respublikoje yra Zol- 
tano Vąšo knyga “16 metų 
kalėjime,” pasakojanti apie 
didvyrišką Vengrijos Ko
munistų partijos kovą už 
šviesią vengrų liaudies atei
tį. Gi Vengrijoje skaitomi 
į vengrų kalbą išversti ta
rybinių lietuvių rašytojų 
kūriniai, kaip P. Cvirkos 
“Žemė maitintoja,” “Bro
lybės sėkla,” J. Dovydaičio 
“Dideli įvykiai Naujamies
tyje” ir kt.

“Pas mus nėra tokios 
tautos, kurią mes galėtume 
prašyti pagalbos; kuri 
mums padėtų; mes vieniši, 
kaip medis dykumoj.” Taip 
rašė daugiau kaip prieš 
šimtą metų didysis vengrų 
poetas-revoliucionierius Pe- 
tefi. Bet tie laikai praėjo 
negrįžtamai. Dabar Veng
rija ne vieniša, “kaip me
dis dykumoje”; su didžiau
sia meile ją gaubia socializ
mo stovyklos broliška tau
tų šeima, kurios bendra- i 
darbiavimo pagrindą suda
ro proletarinis internacio
nalizmas. Noras padėti vie
nas kitam ir pasiekti bend
rą ekonominį ir kultūrinį 
pakilimą — tokiu principu 
vadovaujasi socialistinės 
stovyklos tautos, kurioms 
vadovauja Tarybų Sąjun
ga.

Didelę reikšmę stipri
nant ryšius ir plečiant pla
ninį bendradarbiavimą su

Vengrijoje vykdoma kul
tūrinė revoliucija. Buržua
zinės reakcijos metais apie 
10—12 proc. gyventojų bu
vo neraštingi, daugelis vai
kų 10—11 metų amžiaus 

(mesdavo mokslą ir eidavo 
t pas fabrikantus ir buožes 
gjžsidirbti sau pragyveni- 

4 niną. Žymi jaunimo dalis dėl 
savo neturtingumo negalė
jo patekti į viduriniąsias 
ir aukštąsias mokyklas. 
Dabartinėje Vengrijoje be
veik 15 procentų visų gy
ventojų — vaikai, jaunuo- 

, liai ir jaunuolės — mokosi 
vidurinėse ir aukštosiose 
mokyklose. Antai, 1954 me
tais septynmetėse mokyklo
se mokėsi 1,200 tūkstančių 
žmonių, aukštesnėse klasė
se ir technikumuose — 125 
tūkstančiai, aukštosiose 
mokyklose — apie 50 tūks
tančių. Iš pagrindų pasikei
tė moksleivijos klasinė su- 

j dėtis: dauguma iš jų — tai 
, darbininkų ir valstiečių 
/ vaikai. Didelį dėmesį liau- 

j dies valdžia kreipia į aukš
tojo mokslo išvystymą. Per 
praėjusį dešimtmetį aukš
tojo mokslo įstaigoms buvo 
sunaudota dešimt kartų 

* daugiau valstybinių lėšų, 
negu 1934—1938 buržuazi
jos valdymo metais.

Naujoji visuomeninė san
tvarka sužadino kūrybines 

^liaudies jėgas. Niekuomet 
Vengrijoje nebuvo tokio 
turtingo kultūrinio gyveni
mo kaip dabar, ir niekada 
nebuvo taip prieinamas 
kultūros lobynas plačio
sioms liaudies masėms, 
kaip dabar. Šalyje veikia 
tūkstančiai bibliotekų, šim
tai miesto ir kaimo kultū
ros namų, beveik 3,000 ki- 
no-teatrų.

Lietuvos respublikos dar-

visomis socialistinės sto
vyklos šalimis turi šių ša- 

; lių sudarytoji 1949 metais 
i ekonominė Taryba.

Su didžiausiu entuziaz
mu vengrų tauta sutiko 
1948 metais pasirašytąją 
tarp Tarybų Sąjungos ir 
Vengrijos draugystės, bend
radarbiavimo ir tarpusa
vio pagalbos sutartį. Užsie
nio prekyba tarp šių šalių 
vykdoma pagal 1952 metų 
prekybinę sutartį. Iš TSRS 
vengrai gauna geležies rū
dą, koksą, medvilnę, medie
ną, mineralines trąšas, 
pramonės įrengimus, auto
mobilius ir kt. Savo ruožtu 
Vengrija tiekia Tarybų Są
jungai laivus, lokomobilius, 
garvežius ir įvairias pla
taus vartojimo prekes. Pre
kių apyvarta su TSRS Ven
grijos užsienio prekybos 
balanse jau 1953 metais su
darė trečdalį visos apyvar
tos.

Kasdien auga pasaulio 
tautų akyse vengrų tautos 
autoritetas. Nepaisant re
akcingųjų sluoksnių pasi
priešinimo, Vengrija šio
mis dienomis buvo priimta 
į Jungtines Tautas. Vengrų 
tauta vieningai pasisako 
už efektyvios kolektyvinio 
saugumo sistemos sudary
mą Europoje, už atominio 
ginklo uždraudimą, už tarp
tautinio įtempimo sumaži
nimą, už taiką visame pa
saulyje. Vengrų tauta, 
glaudžiai bendradarbiau
dama su kitomis taikingo
mis socialistinės stovyklos 
tautomis, tvirtai žengia į 
šviesią ir laimingą ateitį — 
į socializmą.

V. BIKUS
Vilniaus Valstybinio V. 

Kapsuko vardo universite
to asistentas

Paklaidos, trūkumai S. Pau- 
lenkos laidotuvių aprašyme 

ir kiti pažymėjimai

Aprašyme apie Stasio Pau- 
lenkos mirtį, tūpusiame “Lais
vėj” sausio 26 dieną, pažy
mėta, jog gruodžio 26 d. Sta
sys Paulenka gavo smūgį — 
“Shock” nuo per aukšto krau
jo spaudimo ir, taip toliau. 
Gi turėjo būti: Gruodžio 28 
dieną gavo smūgį ir tą pačią 
dieną apie 6 vai. vakaro nu-' 
vežtas į ligoninę, o ant ryto
jaus, gruodžio 29, anksti ry
te nuo antro “shock” Paulen
ka pasimirė.

Apsižiūrėjęs, jog įvyko klai
da datoj, tuoj rašiau patai
symą per kitą įstaigą, kad 
priduotu redakcijai, bet, ma
tyt, pataisymas nepasiekė lai
ku redakcijos. Ir originalas 
tilpo su klaida.

Stasys Paulenka buvo gana 
įtekmingas tarpe vietinių iri 
apylinkės žmonių. Todėl ir po 
šiai dienai žmonės apgailės-' 
taudami jį prisimena ir ver
kiausia ilgai nepamirš jo gy-, 
veninio požymių.

Draugas Julius Palubinskas 
aną dieną pastebėjo man, kam 
aš prie kapo pasakiau, jog 
Paulenka iš Lietuvos paėjo 
nuo D asmenų. * Dusmenys esą 
tik bažnytkaimis arčiau prie 
jų. Gi Paulenkų viensėdija 
priklausė prie Onuškio para
pijos bei valsčiaus, su lyg 
anais laikais.

Sutinku,, žmonės nuo to 
krašto geriau žino.

Trūkumas papildomas

Už visokį patarnavimą Pau- 
lenkos laidotuvių eigoje bu
vo visiems širdingai • paačiuo- 
ta, bet dėl neapsižiūrėjimo 
praleisti grabuešiai. O tai la
bai reikšmingas patarnavimas 
laidojant žmogų. Tad šiuo ir 
šį trūkumą papildome.

Karstą su kūnu iš šermeni
nės 60 Tyler St. ir ant kapi
nių nešė Lietuvių Piliečių So- 
cialio Klubo prezidentas Jo
nas Gicevičius, Juozas Kaz
lauskas ir keturi jauni Pau- 
lenkos giminaičiai —• draugės 
Paulenkienės sesers Zabelės 
ir Juozo Bujų sūnūs: William, 
Joseph, Anthony ir Stanley 
Bu j a. Visi keturi broliai, kaip 
.jauni kleveliai, atidavė savo 
dėdei paskutinį patarnavimą 
į amžiną poilsį.

Paulenka palaidotas gra
žiai, laisvai, paskutinėj senų 
metą dienoj — gruodžio 31 
d., 1955 metų, Lowellio mies
to gražiose kapinėse—.Edson 
Cemetery. Tačiau tą pačią 
dieną, vakare, naujų metų pa- 
sitikimui parengimas, dėl kuj 
rio iš pradžių pats Paulenka 
darbavosi, būdamas sveikes
nis, buvo vykdomas vistiek, 
lies buvo jau prisirengta su 
maistui ir kitkuo. Nebuvd is- 
rokavimo tą viską sulaikyti. 
Parengimas įvyko, bet /labai 
su prislėgta nuotaika. /

J banketą tą vakarą nedaug 
žmonių tesusirinko. Klubo 
prezidentas J. Gicevičius pir
mininkavo. Jis paprašė sve-, 
čius atsistoti minutei susikau
pimui, atiduodant pagarbą 
tik ką palaidotam Klubo iždi
ninkui draugui Paulenkai, ku
ris gyvas būdamas daug dar-- 
bavosi šiai įstaigai. Tuo tar
pu orkestras grojo gedulio 
maršą.

Vėliau sekė linksmesnė mu
zika: smagios polkos ir kiti 
linksmesni gabaliukai, tačiau 
publika nebuvo kiek smagiau 
nuteikta, kaip paprastai bū
davo tokiuose parengimuose.

Tolimesnė publika, mažiau 
tuo įvykiu paliesta, vistiek 
šoko ir juokavo, kaip ir pri
dera.

Gi mes su Liudviku Pau
lausku, kuris iš dirbinę ja 
minkštus gėrimus po nr. 575 1 
Lawrence St., Lowellyj, visą 
paskutinį senųjų metų vaka-. 
rą praleidome pokalbiais ir j 
įvairiais prisiminimais, kaip 
ir velionis Paulenka mylėda
vo tokiu būdu laiką praleis
ti. Velionis sakydavo: “Vai

LOWELL, MASS.
kai, nekalbėkite niekų ir ne
eikvokite laiko veltui.” Jis 
mylėdavo rimtais klausimais 
pasikalbėjimus. Man irgi pa
tinka pabuvoti su Liudvikų 
Paulausku geruose pokalbiuo
se. Yra sakoma: Jei jau 
tenka ką prarasti, tai geriau 
prarasti su geru draugu, negu 
rasti su kokiuo balamūtu.

Mūsų susitikimas kiek ge-

riau nuteikė mano ūpą. Ta
čiau išsirengėm .į namus ne-
laukę senųjų metų paskutinės 
valandos.

Praeitas naujų metų pasiti
kimo parengimas ir jo pasek
mės pas mus turėjo nuken
tėti dėl kelių priežasčių. Lap
kričio ir gruodžio mėnesiai 
praslinko labai nepalankiose 
aplinkybėse dėl mano kokio 
ąors veikimo. Dėl rimtos prie
žasties negalėjau išeiti iš na
mų ir nežinojau', kaip viskas

E

Dr. Jono Kaškiaučiaus
Kūriniai Dar Gaunami Laisves Knygyne

Dr. Jonas Kaškiaučius jau viršaus 70 metų am
žiaus. Jis yra parašęs daug labai naudingų 
knygų apie sveikatą. Jo raštais pasinaudodami 
galesite gyventi ilgą amžių, taip kaip gyvena 
jis jiats. Tačiau susipažinkite ir su paties Dr. 
Jono Kaškiaučiaus gyvenimu, mokslu, litera
tūrine kūryba ir bendrai jo visuomenine veikla.

i Būtinai Įsigykite ir Perskaitykite Jo Knygą

Prošvaistes
Šioje knygoje yra paduoti žymiausi bruožai iš 
Dr. Kaškiaučiaus gyvenimo. Šioje knygoje yra 
rinkinys jo gražiausių eilių. Mes negalime api
būdinti jo poezijos reikšmę, to gilaus sielos jau
dinimo ir kėlimo ūpo kovojimui už skaistesnę 
ateitį. Tik patys skaitydami ją suprasite jos

Knyga iš 256 puslapių, Kaina Tik $1.00

SU
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Kitos Dr. Kaškiaučiaus svarbios knygos dar 
gaunamos Laisves knygyne yra sekamos:

Sveikatos Šaltini
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nuro
dymai kaip gelbėtis pasireiškus kokioms papra
stoms ligoms, kaip jas pažinti ir būdai jų pra- 
šalinimui.

Puslapių 353, Kaina $2.50

f
t
i
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Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, 
staigiai viduriais apsirgus nesant galimybės 
greit gauti daktaro pagalbos. Paduoda daug 
receptų. Ši knyga yra labai reikalinga kiek
vienuose namuose'

Puslapių 128, Kaina $1.00

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, . 
kuomi maitintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą 
amžių. Įsigykite'ją tuojau.

Puslapių 62, kaina 50c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdo
miais paveikslais. Labai įdomus pasiskaitymas.

Puslapių 240, Kaina $1.50

Pagerbkime ilgametį rašytoją skaitydami jo 
raštus, pasinaudokime patys jo raštais apšvie- 
tos ir sveikatos atžvilgiais. Užsakymus prašo
me siųsti:

B

110-12 Atlantic Ave., Richmond HiU 19, N. Y.
,.Q. .. •: • •' 

einasi su parengimu naujiems 
metams pasitikti.

Gi Paulenka rimtai susirgo 
dėl sugedusio apendiko pra
džioje gruodžio ir jau nebe
grįžo prie veiklos parengi
mui. O jis buvo svarbiausias 
asmuo toj komisijoj. Nesu
prantu, kodėl kiti veiklesni 
draugai neužėmė Paulenkos 
vietos, kad parengimo darbą 
pavaryti smarkiau ? Kodėl 
nebuvo geresnės agitacijos, 
garsinimo, kad sutraukti dau
giau publikos, kaip kitados 
būdavo ?

Julius ir Monika Palubins
kai labai gerai darbavosi prie 
maisto pagaminimo, betgi jie 
negalėjo agitatyvio darbo at
likti. Tenka Palubinskam la
bai paačiuoti už jų triūsą dėl 
įvykdinimo banketo.

J. M. Karsonas

Gubernatorius Harrimanas 
sako, kad daugiau pusė vals
tijos kelių yra blogi. Valstija 
turėsianti tam išleisti bonus ir 
juos finansuoti pakėlimu ga
solines taksų.

LIETUVIŠKOS DAINOS
Antanas Juška

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

LIETUVIŲ TAUTINIAI DRABUŽIAI
Mikalina Glemzaite

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

sukirpimui palengvinti. •

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

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

• •

:• Žinokite. Kad
• • • •
;; ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, ypsč 

tų, kurios parduodamos už Visai žmonišką kainą ir kurias pra-
Z dėję skaityti, skaitysite neatsikvėpdami, kol pabaigsite. $13.03 

VERTES KNYGŲ DABAR TIK UŽ $5.00! Tuoj kiškite penkinę
• < į voką ir siųskite, nes tokia proga atsitinka rečiau, nei aukso klo- 
;; dų atradimas.
• • SAULES RŪSTYBE (romanas) saloj: skaitai mane, nes myli, <• 
U nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 pusi., kaina $3.00.
• • ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės) sako: skaitai mane, nes aš pa- 
" rodau tau gyvenimą baisesni, negu pats gyvenimas parodytų.
•• 316 pusi., kaina $3.00. Iliustruota.
O ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi širdies 
J J rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skaitysi. 449 pusi.
4« kaina $4.00. Iliustruota,
• •
j J ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sako: tik 
o mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios dal es darbus.
Z vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautini išlikimą. 652 pusi.. 
•> kieti viršeliai, kaina tik $3.00! • •
o VISOS 4 KNYGOS SYKIU tik už $5.00- Persiuntimo kaštus 

apmokame. Rašykite: Dr. AL.G. MARGERIS, 3325 S. Halted
L St., Chicago 8, I1L
• • 
• •

LAISVĖS SPAUSTUVĖ DARO 
BIZNIERIAM KALENDORIUS

1 
I

. • BIZNIERIAI — duokite savo kostumeriams ap
skritų metų atmintiną dovaną — GRAŽŲ KA
LENDORIŲ. Tai naudingiausias daiktas kos- 
tumeriui ir biznieriui

•

Kalendorius bizniui yra puikiausias pasiskelbi- 
mas, nes jis kasdiena kabo ant sienos šeimai 
prieš akis, kasdiena skaitomas jūsų vardas, ant-

I rasas ir telefonas. Ne tik jūsų kostumeriai, bet 
ir jų svečiai per kalendorių susipažįsta su jū
sų bizniu

Iš anksto užsisakykite kalendorius sekantiems 
metams. Dabar laikas užsisakyti dabar gausite 
geriausią pasirinkimą paveikslų ir į laiką — 
PRIEŠ KALĖDAS — bus išpildytas jūsų užsa
kymas

Laisvės spaustuvė tinkamai patarnaus jums ka- . 
lendorių reikalu, nes Laisvės spaustuvė turi di
delį pasirinkimą gražių paveikslų kalendoriams.
Jūs turite pamatyti tuos paveikslus, kad įvertin
ti jų gražumą

Parašykite ar patelefonuokite Laisvei, o Laisvės 
atstovas greit pribus pas jumis su sampalais. 
Jus stebins turiningas pasirinkimas iš Laisvės 
sampalų paveikslų bei vaizdų kalendoriams

Prašome be atidėliojimo kreiptis:, .
LAISVE

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
Telefonas Virginia 9-1827

.......... ....  I '■ 1 ——■ ■ ■ II «

3 pusi. Laisvė (Liberty). Trečiad., Vasario (Feb.) 8, 1956
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10 
dau- 

Apdeginti

ligonbučių.

Baltimore, Mil.
Baisi traegdija; 10 sudegė, 

250 apdegė

Sausio 29 d. kunigų sureng
tame “oyster roast” Arundel 
Park svetainėje sudegė 
moterų ir apdegė 250,, 
guma pavojingai, 
vyrai, moterys ir 
Imta vienuolikai
“Oyster roast” surengė Holy 
Name Society of St. Rose of 
Lima Catholic Church.

J parengimą suėjo 1,200 
dalyvių, šokiams prasidėjus, 
pasirodė ugnis lubose. Ugnis 
pasipylė žaibo greitumu, tik 
8-ios pėdos nuo šokėjų galvų. 
Pamačius ugnį, iškilo panika, 
baisiausi riksmai, spiegimai, 
motinos su savo vyrais mėtė 
savo vaikus pro langus, nes 
abejos durys buvo užkimštos 
bandančiais išbėgti. Daug Im- 
vo sumindžiotų ir ten liko su
degti ar sunkiai apdegti.

Vienas kunigas pasakojo re
porteriams, būk jis gelbėjo iš-* 
bėgti iki paskutinio galėjimo. 
Atrodo, kad tai buvo kunigo 
pasigyrimas, nes kurie buvo 
paskutiniai, tai buvo sumin
džioti, sunkiai apdegę ar vi
sai sudegę, o kunigo nei vien- 
nas plaukas ant jo galvos ne
sudegė. Bet paklausykite, ką 
jis dar pridūrė: “Aš už juos 
poterius kalbėsiu...” O 
poteriai tiek giliuos, kiek 
tino zurzėjimas.

Dabar 3 tyrinėtojai nori 
žinoti,
Jie turi akį ant 
secret 
mano, 
įmetė.

tie 
ka-

su- 
š kur ugnis atsirado. 

Mafia dread 
criminal society.” Jie
kad gal jie bombą

sausio 31 d. BaltimoreČia
Transit Kompanijos darbinin
kai išėjo į streiką. Vietinė 
spauda nesigiria su streiklau
žiais. Matyt, kad 2,000 dar
bininkų vieningai laikosi. Dar
bininkai reikalauja 25 centų 
pakėlimo algos į valandą. 
Kompanija tęsia derybas per 
ilgą laiką, privedė darbinin
kus Išeiti į streiką. Dabar 
kompanija kaltina, kad jie 
išėjo į streiką ii* privertė pu
bliką nukentėti. Bet tai kom
panijos kaltė, nes ji nepriėjo 
sutarties.

Dabar gubernatorius Mc- 
Keldin reikalauja legislatures, 
kad valstija paimtų Transitą 
į savo rankas ir priverstų dar
bininkus grįžti j darbą. Bet 
čia ir vėl klausimas kyla iš 
nekuriu oficialų, 
kai grįš ?

O čia vėl iš 
iškilo protestas 
natorių. Frank
Transito darbininkų preziden
tas, pasakęs, jog unija neto
leruos tokio žygio, kad vals
tija paimtų Transitą, o dar
bininkai būtų verčiami grįžti 
į darbą be algų pakėlimo. 
Kaip ilgai streikas tęsis ir 
kaip užsibaigs, dabar sunku 
pasakyti. Vs

ar darbinin-

kitos pusės 
prieš guber- 
P. Baumer,

Prospect, Conn.
šiame miestelyje gyvena 

Juozas ir Ona Petrauskai, i 
Jiems sukanka vasario 25 d. 
jų sukaktuvės 55 metų ve
dybinio gyvenimo. Tai yra: 
jau daugiau negu auksinis ju
biliejus. Yra ilgokas laiko
tarpis.

Pęr tą laiką jie išauklėjo| 
gražią ir pavyzdingą šeimy- ' 
ną : 5 sūnus—Juozas, Charles, 
Clarence, Jonas ir Viktoras— 
ir dvi dukteris —- Constance 
yra ištekėjusi už Kalvaičio, o 
Matilda už Jono Puodžiūno. 
Turi viena anūka Thomas 
Kalvaitis ir vieną anūkę De- i 
bra Petrauskas.
* Pradžioje jų vedybinio gy
venimo jie gyveno keliose 
vietose ir dirbo įvairius dar- ! 
bus dirbtuvėse ir ant ūkio.

Dabar per paskutinius 30 
metų gyvena savo farmoje i 
Prospect, Conn. Ta jų farma j 
yra beveik centre to mieste-' 
lio, arba, geriau sakant, to 
miestelio žmonės apgyveno jų 
farmą. Vieta labai graži, ant 
kalnelio ir apsodinta gražiais

sugyvena, 
šeimyna, su- 

pat 
pas

medžiais ir modeliais ir Įvai
riom is žydinčiomis gėlėmis. 
Tai puošia jų namus per dau
gelį metų. Kaip žiemos, taip 
vasaros laiku yra kuo pasige
rėti.

Draugai Petrauskai yra la
bai nuoširdūs, draugiški ir ge
ri žmonės ir su visais gražiai 

Taipgi ir su savo 
vaikais, gražiai 
Jų vaikai taip

juos gerbia ir nekurie 
juos net gyvena.

Kiek aš patėmijau, tai 
bai mažai yra tokių šeimynų, 
kad taip susitaikintų, kaip jie.

Petrauskai yra progresyviai 
žmonės, Laisvės skaitytojai 
per daugelį metų ir rėmėjai 
progresyvio judėjimo.

Juozas Petrauskas ii* sūnus 
Juozas p r i klauso prie Lietuvių 
Piliečių Politiško Kliubo ii' 
priklausė prie Wate r b u r i o 
šviesos Draugijos, kuri tik da
bar buvo likviduota. Nekurie 

i iš jų šeimynos narių priklau- 
I so prie Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 49 kuopos Wa
terbury, Conn.

Dar 'abudu Petrauskai yra 
sveiki ir gerai atrodo. Jie dir
binėja apie savo farmą ir na
muose. Farmos darbą jau su
mažino. Gyvulius išpardavė, 
tik pasiliko tiek, kiek jų ga
li apžiūrėt ir kiek jiems rei
kalinga.

Linkime draugams Petraus
kams jų auksinio jubiliejaus 
sukaktyje geriausios sveika
tos, pasisekimo ii- laimės jų 
gyvenime ir kad jie galėtų su-

binių sukakčių !
Waterburiete

vy-i

Huntington’ N. Y
PADĖKA,

Mirus mano mylimam
išreikšti padėką 
giminėms už su- 
pagalbą ir su ra-

draugams Kauli- 
kurie man pagelbėjo jo 
už gražų vainiką, už 

ir už 
man

žvirb
lio jų

gėles ir palydė- 
Mrs. Andruške- ' 

ii- Mrs. Dennex, i 
Keras.
palydėjimą Mr. i

NehYorto^/W^/Zliilot
MIRE

Uršulė Baranauskienė, gy
venusi 556 Belvidere Ave., 
Plainfield, N. J., mirė vasario 
5 d., ligoninėje. Kūnas pa
šarvotas Memorial Funeral 
Home, 400 Franklin Pl., 
Plainfield, N. J. Laidotuvės 
įvyksta vasario 8 d., Mt. 
Olivet kapinėse, Maspeth,

Velionė paliko liūdesy vyr'ą 
Igną, dukterį Elizabeth, sūnų 

marčią, anūką 
giminių ii'

Julių, žentą, 
ir daugiau artimų 
draugų.

Velionės šeimai 
užuojautą.

šią liūdną žinią 
lefonu pirmadienį
kuomet antradienio laida jau 
buvo atspausdinta.

reiškiame

pranešė te- 
po pietų,

Vaikinas TV programoj 
laimėjo $100,000

“The'$64,000 Question’’ jau 
nėra didžiausių sumų laimėji
mų programa — štai progra
moje, kuri vadinasi “The Big 
Surprise,” 14 metų vaikinas, 
tūlas George' L. Wright, lai
mėjo net šimtą tūkstančių do
lerių.

Jis laimėjo atsakydamas) vi
sokius klausimus, kurių pa
skutinis buvo įvardinti “Me 
and My Shadow” melodiją.

Nors vaikinas laimėjo šimtą 
tūkstančių, jis gaus tik $37,j 
000, nes $63,000 reikės už
mokėti taksais. Iš gautos su
mos du trečdaliai bus padėti 
bankan dėl jo mokymosi uni
versitete. Tik trečdalį tų 37 
tūkstančių dolerių, tai yra, 
kiek daugiau už $12,000, jo 
šeima galės naudoti dabai'.

Reikia stipresnių 
Įstatymų apsaugai 
teisės i butą

Valstijinės komisijos 
yai prieš diskriminaciją 
mininkas Abrams pareiškė, 
kad būtina įvesti stipresnius 
įstatymus prieš 
ją namų srityje,
suomenę paremti valstijos se
natorių Zaretsky, taipgi Met
calf ir assemblymano Baker 
bil i lis.
misijai daugiau1 galios vykdy
ti tyrinėjimus ir tvarką.

ko- 
pir-

diskriminaci-
Ragino vp

Tie biliai teiktų ko-

rui, noriu 
draugams ir 
teiktą man 
minimą.

Dėkoju' 
niams, 
ligoje,
palydėjimą į kapines 
teikiamą d r a u g i š k u m ą 
dabar.

Dėkoju savo sūnums 
liams ir jų žmonoms 
pagalbą ir gėles.

Dėkoju brolio dukrai Anely- 
tei Ventienei ir Povilui Ven-; 
tai už pranešimą per Laisvę,! 
už gėles ir palydėjimą į ka- ' 
pines.

Dėkoju už 
jimą: Mr. ir 
vičiams, Mr. 
Mr. ir Mrs.

Dėkoju už
ir Mrs. W. Misiūnams, Mr. iri 
Mrs. Gaškauskams, Mr. ir Mrs. j 
Greviškiams, Mr. Pivoriūnui, i
Mr. ir Mrs. Cedronams, Mrs. ■ muj Sako, kad tas ke- 
Senkevičienei, Mrs. Garbaus-! lcriopai apsimokės, nes Šu
kienei, Mrs. Kalvaitienei ir|rin1is (laugiau taksų iš neda- 
Mis. Cibulskienei. įmokančių.

Taipgi dėkoju visiems, ku- 
rie; atsilankė į šermenis ir -iš
reiškė užuojautą laiškais.

Reikšdama padėką per Lais-1 
vę, kartu aukoju $2 jos rei
kalams. ' į

Mrs. Adortiaitienč

Miesto iždininkas reikalau- 
i ja daugiau paskyrų padidini-

Laivas Italia sekmadienį 
atplaukė į New Yorką visą 
dieną 
oro.

pavėlavęs dėl audringo

Pittston, Pa

Teatruose
The Court

Sveikinimai suvažiavimui
St. Petersburg, Fla.
“LLD 45‘ kp. siunčia šir

dingiausius sveikinimus 
Laisvės šėrininkų suvava- 
žiavimui. Linkime, kad šis 
suvažiavimas būtų sėkmin
gas dėlei dienraščio Lais
vės gerovės, kuris per tiek 
daugelį metų gina darbi
ninkų reikalus. Tad linki
me, kad ir ant toliau gyvuo
tų ir gintų biednųjų reika
lus. Čia randate auką $25/’

Nuo atskirų asmenų pa
sveikinimų jau po suvažia
vimo dar gauta sekamai:

Mr. ir Mrs. Anskiai $10.00
Maksimiškis.......... 10.00
Albinas Bepirštis . . 10.00
E. ir M. Liepai .... 10.00
M. Stakovas ..........
Antanas Sopai tis . .
A. Dagi s .............

Povilas.........
A. Butkauskas

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

F. A. G.................... 4.00
J. Norbuta ............. 2.00
Dėkojame visiems už 

gražų apdovanojimą dien
raščio suvažiavimo proga.

Repeticija ir pamoka ' Prelekcijoje tikimasi 
apie mimiką;
Aido Choro praktikos tokių klausimų

? i

Vasario 1-ą Liberty Audi-! 
torijoje įvyko operetės “Gri- 
gučio” repeticijos. Jose mū
sų, režisierius J. Juška mums 
aiškiai išdėstė, ką reiškia žo
dis mimika . Tai veido raumen
im judesiai, kuriais reiškiami 
vidiniai pergyvenimai 
širdies jausmai, 
rodytis aktoriaus 
vaidinant scenoje, 
gi pabrėžė, kad aktorius sa
kydamas žodžius 
jausti jų prasmę arbtf dvasią. i

Mano supratimu, tokios re- i 
peticijos yra labai naudingos Į 
mūsų vaidintojams. Būtų geis
tina, kad tokiose repetilTjbse, i 
kuriose- būna ir pamokos, da- i 
lyvautų ne tik tie, kurie turi 
roles, bet ir, tie, kurie žingei- 
dauja vaidinimo mokslu.

Kita tokia panaši repetici- j 
ja įvyks vasario 8-ą, 8 vai. 
vakaro, Liberty Auditorijos 
Music Room. Taigi, visi ak
toriai esate prašomi trečiadie
nį būti dramos repeticijose.

atsakymų daugeliui

Širdinga padėka
Labai širdingai dėkoju 

kautiems draugams ir drau
gėms, 
laike 
gos. 
Jevai 
Jonui 
nu i 
Mike ir Amilijai Liepams ir 
mano 
Onutei

se-

, kurie mane atlankė 
mano 7-nių savaičių li- 
Tai yra: J. Weissui, 
ir Walteriui Graunams, 
ir Mary Graunams, Jo- 

ir Petrytei Semėnams,

artimiausiai draugei 
Kvartūnienei.

Filmas dabar 
ramount teatre 
Square, žvaigždžiuoja Danny 
Kaye.' sykiu su Glynis Johns, 
Basil Rathbone, Angela Lan* 
bury ir Cecil Parker.

Kaye vaidina karaliaus 
linksmintoją (jester), kuris 
juokus daro iš paties rojalis
to ir iš jį apsupančios poni
jos. Jis dainuoja, šoka, špo
selius pasakoja, bendrai links
mai! ja ištisai visą judį. Fil
mas yra spalvingas, lengvas 
pasilinksminimas, tinkamas vi
sai šeimai.

i'od omas Pa- 
prio Times

visų, simpatiškas at- 
dovanos pridavė 
energijos pagiji- 

Dabar jau atrodo, kad 
Taigi tikiuosi

Jūsų 
lankymas ii 
man d aug
inu i.
baigiu pagyti, 
neužilgio vėl sykiu su jumis 
būti ir dirbti 
darbus.

darbo klasės

Magdalena Juškienė

Bronxe apartmentų prižiū- 
lovas M. F. Browne nuteis
tas elektros kėdėn už mirti
nai subadymą T. Callahan, 17 
m. Jaunuoliai namo skiepe 
turėjo kokią nors sueigą ir 
kuo nors prasikalto 
vui. Browne, buvęs 

r gonis, vieton šaukti 
ėmėsi pats su jais

prižiūro- 
proto li- 
policiją, 
atsiskai-

Klausantis pabėgėlio
Atėjusieji pasiklausyti pro- nuo rasistinio teroro 

lekcijos vasario 12-ą dieną, 
vargiai beatras klausimą apie į Praeitos savaitės penktadie- 

kuriam A. Gilma-i11*0 va^are vienoje mokyklosvabzdžius, 
nas neturėtų atsakymo. Tar
pe kitų, jis turįs ir tokius:

salėje Flush ingo 
kuri vadinasi 
Mills, vietinės

Ar vabzdžiai (insektAi) tu- ganizacijos ir 
ri kaulus, kaip gyvuliai? Jei
gu turi, tai kur jie; o jeigu 
ne, kaip jie be kaulų pasto
vi ? Ar žmogus galėtų pa

turi tikrai I s^ov^^’ L'igui kaulų neturėtų ?|

arba 
kurie turi 
veide j^m

Koks vabzdžių kraujas? 
Ar jie turi ir širdį? Jei taip, 
tai kokia ji? O jeigu ne, tai 
kaip jų kraujas cirkuliuoja?

Prelelįciją apie vabzdžius 
teiks karikatūristas, skulpto
rius ir tapybos 
agrikultūros mokslo 
A. Gilmanas.

Kew Gardens 
liberališkos or- 
Nacionalis susi- 
negrų pažangą

surengė mitingą

kai baltas girtas vai- 
savo automobiliu at- 
Delainei parkintą au- 

girtuoklis dargi
ir sumušė. Polici.,

gerai, 
kovoje

Prelekcija Įvyks vasario 12- 
os popietį, 3 vai., Liberty Au- ' 
ditorijoje, Atlantic Avė. ir 
110th St., Richmond Hill., 
įėjimas .nemokamas. Visus j 
kviečia.

sluoksniai. Tai 
gaila, kad toje 
nėra vienybės.

prie tos apylinkės mi- 
rengimo buvo kviestos 
vietinės organizacijos,

ope- 
Visi 
cho-

nau- 
dainininkams stoti į 
nes, mat, ką tik pra- 

operetės dainų mo- 
Taigi, visi kviečiami

Sausio 28 d. palaidojome 
Miką Kalauską, seną Laisvęs 

■ skaitytoją ir progresyvio ju
dėjimo veteraną.

Mikas Kalauskas, kad ir 
sulaukęs seno amžiaus, 84 me
tų, bet kaipo progresyvis iš
silaikė iki pat mirties. O sū
nus ir dvi dukterys, pagerb
dami tėvelio nusistatymą, pa
laidojo jį laisvai, laisvose 
Wyomingo lietuvių’, kapinėse. 
A. Valinčius pasakė gražią 
kalbą prie jo kapo ir, nabaš- 
ninko šeimos prašymu, paly
dovus užkvietė*'4 ant 
Laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių. V. Z.

pietų.

Brooklyno pašto viršininkas 
Quigley sako, kad keturkam
piai Valentine dienos laiškai 
skaičiumi viršija visas kitas 
šventes, išskyrus Kalėdas.

Vasario (Feb.) 8, 1956

LLD 
vasario 
cott St. 
Jyvauti, išgirsite 
Skliuto raportą 
kų suvažiavimo, 
svarbių reikalų.

įvyks
Endi-

Susirinkimas
WORCESTER, MASS.
11 kp. susirinkimas
13 d., 7:30 v. v., 29

Visi nariai stengkitės da- 
kuopos delegato J. 
iš Laisvės dalinin- 

Turime ir kitų

Kuopos 
(26-28)

Sekr.

PHILADELPHIA, PA.
LLD. 10 kuopos susirinkimas 

įvyks šeštadienį, vasario (Feb.) 11 
d., prasidės 7-tą vai. vakare, vieta 
1150 N,. 4th St.

Visi nariai malonėkite atsilan
kyti laiku. Taipgi prašome ir mo
teris nepasilikti tą vakarą namie,, 
nes valdyba lauks jūsų skaitlingai 
susirenkant.

Kurie 
duoklių už 
užsimokėti. 
Valdyba.

Penktadieniais, 8 vai., Li
berty Auditorijos Music Room 
įvyksta Aido Choro pamokos, 
kuriose mokina dainuoti 
retės Grigučio dainas, 
dainininkai prašomi būti 
ro dainų praktikose.

1 Dabar geras laikas ir 
jiems 
chorą, 
dejome 
kytis.
ateiti ir dainuoti su mumis sy
kiu.

Praėjusį penktadienį atėjo 
nauja, graži dainininkė. •

Apdovanojo chorą -

J. Banaitis dovanojo $5.00. 
Choriečiai jam širdingai dė-* 
koja. Dovaną chorui nuo jo 
parvežė darbščioji d. Leva- 
nienė. Tai jau ne pirmu kar
tu : tik žiūrėk jau ir atneša 
chorui dovaną. Jai visuomet 
rūpi visuomeniški reikalai. 
Gražu turėti tokią moteriškę 
progresyviškame jud ė j i m e . 
Būtų gerai, kad ir daugiau 
atsirastų tokių nuoširdžių dar
buotojų, kąip d. Lęvanienė.

F. Lideikis, kitas choro 
prietelius, rėmėjas kiek se
niau, pirm išvykdamas ato- 
stogų Florrdon chorą apdova
nojo penkine. Tardamas pa
dėkos žodį, choras linki jam 
gerai pasilsėti ir laimingai 
sugrįžti. * V. K.

Unija įžengė į Puerto 
Rico su kontraktu

dar nesate užsimokėję
1956 metus, malonėkite

Tai iki pasimatymo.
(25-27)

LLD 185 kp. susirinkimas 
Įvyks trečiadienį, vasario 
(Feb.) 8 d., 7:30 vakaro, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill. Visi nariai ma
lonėkite atvykti. Dar yra ne
pasimokė jusiu už 1955 metus. 
Laikas mokėti už .1956 m.

Valdyba

Sukniasiuvių unija (ILGWU) 
jau1 senokai darbavosi Puerto 
Rico. Tačiau; tik dabar pa
vyko. gauti pirmąjį kontrak
tą. Jis liečia 4,000, apie 75 
procentus, to amato darbi
ninkų.

Samdytojai sutikę duoti po 
15 centų per valandą priedo 
ir pakelti minimum nuo da
bartinio 55 centų iki 75 cen
tų už valandą. Be| tas dar 
priklausys nuo Washington©, 
ar jis užgirs.

ėjus pas šerifą pasiskųsti, jis 
gaudavo toki atsakymą:

“O gal tai NAACP žmonės 
apšaudo namą, kad tik sukel
ti triukšmo?”

Kuomet kunigas Delaine pa
sakydavo šerifui, kad jis žino, 
kas jo užpuolikai, kad jis juos 
pažįsta gerai, kadangi mies
telis mažas, kuomet jis įvar
dindavo tuos puolikus šerifui, 
tas jį išvarydavo.

Kartą, 
ruotojas 
simušė į 
tomobilį, 
užpuolė
sakė, kad taip ir turi būti, nes 
“peturime maišytis baltiems 
automobilistams po kojomis.”

Su pastorium Delaine radosi 
ir jo žmona, kuri irgi kalbėjo 
mitinge — tokia pat -drąsi ko
votoja, kaip jos vyras.

Mes. daug skaitome apie 
rasistinį terorą Pietuose, bet 
girdint kalbant tuos, kurie pa
tys po tuo teroru kentėjo, 
įgauname' dar ryškesnį vaiz-i 
dą, kokie baisūs dalykai de- 
dedasi toje mūsų krašto da
lyje. B.

vienijimas už 
(NAACP) 
prieš rasinę diskriminaciją ir 
prieš Till linčininkų išlaisvi
nimą. Mitingą rengė ne kai-

■ riečiai, o švelniai-iliberalinės 
j organizacijos. Vienu kalbėto
ju buvo “Post” bendradarbis 
! Kempton.

Tai vis rodo, kad i anti-ra- 7 i
i sistinę kovą išsijudina vis pla- 
!tesni i

menininkas, nors 
mėgėjas j dar

džiui, 
i tingo 
visos 
bet ne ALP žmonės, kurie ten 
gan veiklūs. ALP žmonės ra
dosi salėje, gal net sudarė 
publikos daugumą, bet jie ne
buvo atstovauti kalbėtojo, ku
ris buvo rengėjams “nepagei
daujamas.”

Vienaip ar kitaip — svar
biausia mitingo dalis buvo ne
gro kunigo Delaine kalba. Tai 
drąsus pastorius, kuris South 
Carolinoje per ilgus metus ko
vojo už negrųj lygybę, iki pa
skutiniu laiku buvo priverstas 
bėgti nuo teroro — jo butas 
buvo apšaudomas, bombar
duojamas, jis nuolat buvo 
grasinamas, jo automobilis nu
stumiamas nuo kelio ir tt.

Delaine pasakoja, kad, nu-

Rengėjai

Pikietavo paštą
Elektristų brolijos lokalus 

3-ias praėjusį ketvirtadienį vi
są dieną pikietavo central] n į 
paštą, esantį New Yorke prie 
8th Avė. ir 33rd St. Tuomi 
reiškė protestą prieš atidavi
mą $983,000 kontrakto ne
linijinei Simpson Contracting 
Co.’

Masinė demonstracija prie 
pašto buvo šaukiama vasario 
1-os priešpietį.

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

Imatthew aJ »

BUYUS1 1
; ; (BUYAUSKA8) ■

• LAIDOTUVIŲ Į
DIREKTORIUS

• *wr«*ac*

: i 426 Lafayette St- •
•; Newark 5, N. J. !

MArket 2-5172
• ’ ' !

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas \ i

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberls

Medaus Pagelba Šalčiuose

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

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

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

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

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




