
LAISVE—LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Dalls Queens apskrityje (N. Y.) .. 9.00 
Kanadoje ___   9.00

Kitur užsienyje ... ............ 10.00
Metams prenumerata:

Jungtinėse Valstijose ... ................ $8.00
Pavienio egzempl. kaina S centai

Richmond Hill 19, N. Y., šeštadien., Vasario (Feb.) 18, 1996

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally in 

Eastern States
110-12 Atlantic Avenue

Richmond Hill 19, N. Y.
Telephone Virginia 9-1827
PRICE 5c A COPY

No. 34

KRISLAI
Vilniuje ir Kaune
Stebėtojai Maskvoj
Adlai ir G. Meany
Jdomus projektas

Rašo A. Žilėnas

Nekuris laikas atgal teko 
rašyti apie Vilniaus kino-tea- 
trus (filmams 1‘odyti) ir ko-' 
kius gražius u/vadinimus .jie 
turi : Tėvynė, Aušra, žvaigž
dė, Pergalė — vis pilnai lie
tuviški u ž v a d i n i m ai, o tai 
mieste, kur atlietuvinimas dar 
toli nebaigtas, kur kitos kal
bos, ypatingai lenku, dar 
skamba platokai.

I

Bet pakaitos Įvyko ne vien 
Vilniuje. štai mano rankose 
“Kauno Tiesa” ir štai matau, 
kaip ten vadinasi kino-tea- 
trai: Laisve, Romuva, Daina, 
Baltija. Kanklės...

O žinote, kaip tie patys te
atrai vadinosi prieš karą, kuo-‘ 
met Kauną valdė tie “didieji1 
patriotai,” smetoniniai fąųiti- 
ninkai? Vienas jų vadinosi 
Forum, kitas Metropolitan, 
trečias kaip nors panašiai — 
j ii visu vardu neatsimenu, bet 
tai vis buvo užvadinimai, pa
skolinti. iš Vakaru Europos. 
Palyginkite Romuvą su Foru
mu, Kankles su Metropolita
ns ir matysite, kas tikrieji 
lietuviu kalbos mylėtojai—da-1 
bartiniai . liaudiški valdovai, 
ar smetoniniai užsienio pa
mėgdžiotojai !

• • • • •

Maskvoje tarybinės Komu
nistu partijos suvažiavime 
kAip stebėtojai dalyvauja už
sienio komunistu vadai. Kas 
tai klausė: Ar jie supranta, 
kas ten kalbama? Ar tai ten 
Įrengta vertimo sistema, kurių 
’’lausomasi per elektrines au
sines ?

Gali būti, kad įrengta. Bet 
kai kurie užsienio svečiai ru
sų kalbą gan gerai supranta. 
Pavyzdžiui, Togliatti praleido 
ilgus metus Sovietuose, kuo
met fašizmas valdė Italiją, 
Th ore z as irgi ilgokai gyveno 
Sovietų Sąjungoje, ir tt.

ko), kalbėdamas atstovų 
bute, atidengė faktą, kad 
Eisenhowerio administra
cija yra pasirengusi duoti 
paramą rasistinėms segre- 
guotoms mokykloms. Pow
ellis ir grupė kitų kon- 
gresmanų bandė išgauti iš 
administracijos užtikrini
mą, kad finansinė parama 
nebus duodama mokyk
loms, kurios, atsisakė klau
syti Aukščiausio teismo į- 
sakymo, tai yra, kurios no
ri palaikyti rasinę segrega
ciją.

1 Pasekmėje to Powellis 
dabar sako, kad jis prie fe
deralinės pagalbos mokyk
loms biliaus pridės patai
symą, kad Įstatymų laužy
tojams parama nebūtų duo
dama. Kaip yra žinoma, kai 
kurių pietinių valstijų gu
bernatoriai ir vietiniai sei
meliai yra pasirengę prie
šintis segregacijos panaiki
nimui. Ypatingai rasistų 
pozicijos tuo atžvilgiu stip
rios Mississippi, Alabamos, 
Georgijos ir S. Carolines 
valstijose.

Kongresmanas Powellis 
sakė, kad administracijos 
nusistatymas šiuo klausimu 
jam buvo išryškintas laiš
ke, kurį jam prisiuntė prez. 
Eisenhowerio asistentas B. 
N. Harlow. Powell sako, 
kad jis nenorėtų pridėti to 
pataisymo, nes tas gali su
laikyt viso įstatymo prave- 
dimą, bet kitos galimybės 
dabar negali būti.

Powellis sakė, kad apie 
200 kongresmanų, demo-

Puikiai apšlifuota ir rafi
nuoto jumoro pilna Steveaiso- 
no kalba negali paslėpti fak
to, kąd užu jos pas jį nėra 
daug realių minčių arba aiš
kaus nusistatymo. Ypatingai 
Stevensonas pasidaro tuščia
kalbiu, kai paliečia rasizmą— 
čia konkretiškumo jau visai 
nelieka.

Gerai, kad toks palyginant 
stačiokiškesnis žmogus kaip 
Meany Stevensonui aiškiai pa
sakė : Mes, unijistai, nepa
tenkinti jūsų dviprasmiškomis 
frazėmis, jūsų nusileidimais 
rasistams.

Meany tikriausiai neradika- 
Jas. Bet jis šiuo kartu kalba 
varde sveiko Amerikos žmo
nių instinkto, o Stevensonas 
kažin kieno vardan...

Vieną vakarą praeitą savai
tę šių žodžių rašytojas, LMS 
sekretorė Mildred Stensler ir 
rašytojas Bonoskis susitikome 
su grupe “Peoples Songs” ar
tistų - dainininkų, kurių tar
pe radosi Betty Sanders.

Tikslas buvo supažindinti 
juos su lietuviškomis liaudies 
dainomis, kad jie Įjungtų vie-

Tuscaloosa, Ala. — Du 
jauni negrai kaltinami vie
no balto studento sumuši
me. Esą, jie “keršijo už Au- 
therine Lucy traktavimą.”

ną kitą lietuvišką dainą Į sa
vo repertuarą, kai pasirodo 
pažangiečių mitinguose ir me
no vakaruose.

Iniciatorium to susiėjimo 
buvo F. Bonoskis, kuris vie
toje davė beveik paskaitą 
apie lietuvių liaudies dainas. 
Nors jis lietuvių kalbą valdo 
silpnokai, bet padarė nema
žai studijų (anglų kalboje) 
apie lietuvišką tautosaką ir 
Imuziką. Mildred Stensler 
skambindama ir dainuodama 
iliustravo tokias dainas kaip 
“Tykiai, tykiai Nemunėlis te
ka,” “Ant kalno karklai siū
bavo” ir populiarią “Kai aš 
turėjau kaimo mergelę.”

Betty Sanders irgi “paban
dė” — jos pirma pažintis su 
lietuvių daina.

Jei šis projektas išsivystys, 
jis gali atnešti gražius vai
sius.

Eisenhoweris 
paramą segrecjaofai 
Administracija remty mokyklas, 
kurios neklauso teismo Įsakymu

Washingtonas. — Kon- kratai ir republikonai, se- 
gresmanas Clayton Powell • kantį antrądienį laikys pa- 
(demokratas iš New Yor- sitarimą, ką daryti apie se

gregacijos pabaigimą. Tai 
kongresmanai, kurie pasi
rengę veikti už segregaci
jos pabaigimą, kaip tai įsa
kė Aukščiausias teismas.

Sulaikė t a n k ii 
s i u n t i m ą i 

Saudi-Arahiją 
New Yorkas. — Valsty

bės departmentas įsakė su
laikyti 18 amerikietiškų 
tankų nusiuntimą į Sąudi- 
Arabiją. Tie tankai, ku
riuos Saudi-Arabija pirko 
dar praeitais metais, jau 
randasi New Yorko uoste, 
Brooklyno prieplaukoje, ir 
turėjo būti pekybiniu laivu 
“James Monroe” pasiųsti į 
kokį nors Arabijos uostą.

Bet protestai buvo iškel
ti. Kai kurie senatoriai ir 
kongresmanai teigė, kad 
amerikietiškų ginklų siun
timas į Arabiją statąs pa- 
vojun Izraelį, kad “dar la
biau sugadinama ginklu 
pusiausvyra Artimuosiuo
se Rytuose.” Izraelio amba
sada irgi atsiuntė protestą 
Valstybės departmental. 

t _ ______ _____

Socialistiniai pertvarkymai 
L. Kinijos sostinėje Pekine
Pekinas. — Šventinis pa

gyvėjimas vyrauja šiomis 
i dienomis Pekine: daugiau 
kaip 800 sostinės privačių 
parduotuvių ir keli šimtai 
privačių pramonės įmonių 
bei dirbtuvių per pastarą
sias dvi diehas tapo mišrio
mis valstybinemis-priva-' 
čiomis. Sostinės prekybinės 
gatvės papuoštos ryškiais 
transparantais, kuriuose 
dideliais hieroglifais para
šyta: “Sveikiname pertvar
kymą į valstybines-priva- 
čiąsias įmones.” Nuo ryto 
iki vėlyvo vakaro Pekine 
vyksta sveikinančių ‘socia
listinius pertvarkymus Ki
nijoje privačių jų įmonių 
darbininkų bei tarnautojų 
ir savininku šventinės, ei
tynės. Įvairiuose miesto 
rajonuose įvyko daug mi
tingų, kurių dalyviai parė
mė vyriausybės priemones 
socialistiniams pertvarky
mams įgyvendinti privačio
je je pramonėje ir preky
boje. Gaivališkai kilusios 
demonstracijos, neregėtas 
pagyvėjimas Pekino gatvė
se, kaip didelių nacionali
nių iškilmių dienomis, įmo
nių savininkų pasiryžimas 
atlikti pas save socialisti
nius pertvarkymus — visa 
tai vėl ryškiai išreiškė di
džiosios kinų tautos pasi
ryžimą žengti pirmyn so
cializmo pastatymo keliu.

Bet ne kolonijose...

Britanija panaikino 
nubaudimą mirtimi
Londonas. — Britanijos 

parlamentas 293 balsais 
prieš 262 nutarė panaikinti 
mirties bausmę, kuri iki 
šiol Britanijoje būdavo pra
vedama pakorimu. Mirties 
bausmės, panaikinimas, bet
gi, liečia tik pačią Britaniją, 
o ne kolonijas, kaip tai Ke
nya ir Malają, kur britai 
dažnai karia suimtus vieti
nius gyventojus.

Dar neaišku, ar tas mir- i 
ties bausmės panaikinimas 
taipgi liečia Šiaurinę Airi
ją, kurią britai valdo. Pra
eityje britai yra nuteisę

Alabamos universiteto rektorius 
pats kalba kaip tikras rasistas
Tuscaloosa, Ala. — Ala

bamos universiteto rekto
rius daktaras Oliver C. 
Carmichael sušaukė visus 
universiteto studentus, pro
fesorius. ir dėstytojus į su
sirinkimą, kuriame jis pa
sakė ilgą kalbą. Susirinki
mas buvo sušauktas neva 
riaušių pasmerkimui, bet 
stebėtojai sako, kad rekto
rius Carmichael su savo pa
reiškimais gal prirengė 
dirvą naujoms riaušėms.

Jis kalbėjo kaip tikras 
rasistas. Jis sakė, kad jis

Darbo unijų 
! kovos lauke

Chicago. — Stok j ardų
darbiniu, unijos (UPWA) 
prezidentas. Ralph Helstei- 
nas 150,000 savo unijos na
rių vardu pasiuntė telegra- 

<mą Alabamos gubernato
riui Folsomui, reikalauda
mas iš jo sulaikyti rasisti
niu riaušininku siautima. V l v

Washingtonas. — Fede
ralinis tarpininkas J. F. 
Finnegan sušaukė šiam pir
madieniui kitą unijos ir sa
vininkų atstovų posėdį, kad 
tartis dėl Westinghouse 
streiko baigimo galimybių.

Garden City, L. I. — 12,- 
000 Republic Aviation C. 
darbininkų yra pasirengę 
išeiti į streiką.

Chicago. — Amalgama
ted Meat Cutters unija pra
šė AFL-CIO vadovybės į- 
steigti specialų komitetą, 
kuris stengtųsi gerinti san
tykius tarp darbininkų ir 
farmerių. Unija sako, kad 
spaudos propaganda sten
giasi sudaryti įspūdį, jog 
interesų prieštaravimai eg
zistuoja tarp darbininkų' ir 
farmerių, o tą nuomonę rei
kia išsklaidyti.

New Yorkas. —Kai buvo 
pranešta, kad prez. Eisen
howerio sveikata gan gera 
ir jis gal kandidatuos, vie
tinės biržos akcijos tuojau 
pradėjo kilti.

mirti nemaža skaičių airiu 
nacionalistų, kurie kovoja 
už Š. Airijos prijungimą 
prie Airijos republikos.

Dauguma balsavusių už 
mirties bausmės panaikini
mą yra darbiečiai, bet prie 
jų prisidėjo ir nemenkas 
konservatorių skaičius.

(Mirties bausmė panai
kinta ir eilėje kitų Europos 
kraštų, įskaitant Tarybų 
Sąjungą. Mirties bausmė 
Sovietuose palikta tik sa
botuotojams, šnipams ir y- 
patingai žiauriems žudi
kams.) 

ir universiteto direktoriai 
nori palaikyti “Pietų tradi
cijas,” kad jie nenori neg
rų savo universitete, “kaip 
tai niekas jūsų tarpe neno
ri,” bet, girdi, reikia nusi
leisti federalinės valdžios 
įsakymams.

Jis vaizdavo Pietus kaip 
kankinę, kurios kilnūs se
gregacijos jausmai yra 
skaudžiai ižeisti. Rasisti
niai nusiteikę profesoriai ir 
studentai jam ilgai plojo, 
bet nemenka dalis universi
teto personalo sėdėjo tyliai.

Paskutiniai 
! pranešimai

Maskva. — Mikojanas ir 
keli kiti kalbėtojai pabrėžė 

| XX-ame TSRS Komunistų 
partijos suvažiavime, kad 
klaidinga vystyti vieno 
žmogaus perdidelio garbi
nimo kultą, nes tas kenkia 
eilinių narių iniciatyvai, o- 
riginaliam galvojimui ir ro
lei. Kalbėtojai pabrėžė, kad 
kolektyvinė vadovybė yra 
leninistinis principas.
Long Branch, N. J.—Gar

sioji amerikietė rašytoja 
Pearl Buck, kuri yra No
belio premijos laimėtoja, 
pasisakė už Liaudies Kini- 

I jos priėmimą į Jungtines 
Tautas.

Alžyras. — Nemencha 
kalnuose vyksta smarkūs 
mūšiai tarp francūzų ir al
žyriečių. Prancūzai sako, 
kad jie per paskutines dvi 
dienas nukovė 111 alžyrie
čiu, sužeidė 51.

V 7

Britai bando nustelbti 
Graikijos nacionalistus
Atėnai. — Britai jau pra

dėjo savo radijo stočių ū- 
žimu ir triukšmu nustelbti 
Atėnų radijo transliacijas 
Kipro gyventojams. Kiprie- 
čiai-graikai paprastai klau
sosi beveik išimtinai Atėnų 
radijo, bet britai teigia, kad 
tos transliacijos iš Atėnų 
kiršina kipriečius prie su
kilimo.

Mollet aiškino apie
politiką Š. Afrikoje/•

Parlamentas pašalino dar. vieną 
pro-fašistij partijos deputatą

Paryžius. — Mollet pasa
kė pirmą savo kalbą kaip 
premjeras Nacionalinėje a- 
samblėjoje, tai yra, Pran
cūzijos parlamento žemes
niajame bute. Jis kalbėjo 
vyriausiai apie Šiaurės Af
riką, dėstė, kokius planus

Unijų vadovas 
M. Travis gavo 
8-erius metus
Denveris. — Buvęs Mine- 

• Mill unijos sekretorius ir 
ilgametis unijinio judėjimo 
vadovas Maurice Travis ta
po nuteistas aštuoniems 
metams kalėjime. Jam dar 
uždėta ir .$8,000 piniginė 
pabauda.

Federalinis teisėjas J. S. 
Breitenstein jį nuteisė ne
va už melavimą po Taft- 
Hartley įstatymu. Travis 
prisiekė, kaip tai reikalau
ja T-H., įstatymas iš unijų 
pareigūnų, kad jis nekomu- 
nistas. Bet teišmas teigia, 
Travis visuomet liko komu
nistu, nors oficiališkai ir 
pasitraukė iš Komunistų 
partijos.

Travis jau pirmiau sun
kiai nukentėjo nuo reakci
jos rankų. Vienu metu re
akciniai / chuliganai jį už
puolė ir taip sumušė, kad 
jis prarado vieną akį.

Pragyvenimas vis brangėja 
greitu tempu Brazilijoje

.Montevideo. — Kaip pra
neša Brazilijos laikraštis 
“Korejo' da Manja,” preky
binės asociacijos vadovas 
Žulio Poetšeris pareiškė, 
kad “jau 1956 metų sausio 
mėnesį pragyvenimo mini
mumas keturiu žmonių šei
mai Rio de Janeiro padidės 
beveik 600 kruzeiru.” Po
etšeris nurodė, kad Rio de 
Janeiro šiais metais smar
kiai padidės municipalinis 
mokestis: kiekvienas sosti
nės gyventojas sumokės 
3,800 kruzeiru mokesčio pa
lyginti su 2,464 kruzeirais 
pernai. Padidinami taip pat 
ir kiti mokesčiai iš gyven
tojų.

Indija rodys filmą
Deli. — Kaip praneša laik

raštis “Times, of India,” In
dijos informacijos ir radijo 
ministerijos kinematogra
fijos skyrius išleidžia į ek
ranus filmą “Bharat dar- 
šan” (“Indijos aplanky
mas”) apie N. A. Bulgani- 
no ir N. S. Chruščiovo vie
šėjimą Indijoje.

Sausio ,12 d. šis kinofil- 
mas buvo parodytas Delyje, 
o sekančąi dieną išleistas į 
Bombėjaus, Kalkutos, Ma- 
draso, Bangaloro ir eilės ki
tų miestų ekranus.

valdžia turi link Maroko ir 
Alžyro.

Jo kalba paliko nepasi
tenkinimo jausmą beveik 
visose frakcijose. Komunis
tai, paties Molleto partija 
(socialistai) ir Mendes- 
France’o pasekėjai jautė, 
kad Molleto planai nepa
kankamai drąsūs, kad jie 
esminiai padėties nepakeis. 
Dešinieji, iš kitos pusės, 
jautė, kad Mollet perdaug 
nusileidžia arabams.

Visų pirma Mollet užtik
rino, kad “Francūzija pasi
liks Afrikoje,” tai yra, nė
ra kalbos apie pilnos nepri
klausomybės suteikimą Ma
rokai, jau nekalbant apie 
Alžyrą. Vyriausias, nusilei
dimas bus balsavimo san
tvarkos pakeitimas. Alžyre 
vietiniai francūzai (apie 
milijonas jų) ir vietiniai a- 
rabai (apie 8 milijonai) 
balsuoja atskirai, renka at
skirus “kolegiumus,” kurie 
siunčia deputatus į Fran- 
cūzijos parlamentą ir taip
gi vietinį parlamentą. Nors 
francūzai sudaro tik vigną 
devintadalį visų gyventojų, 
jie gauna daugumą deputa
tų —taip jau sutvarkyti 
tie rinkimai.

Dabar, sakė Mollet,- visi 
Alžyro gyventojai, francū
zai lygiai kaip arabai, bal
suos kartu ir turės pro
porcinius deputatų skai
čius.

Tai tam punktui dešinieji 
ypatingai priešinasi.

Apie Maroko klausimą 
Mollet buvo labai miglotas. 
Ir apie Alžyrą jis nesakė, 
kad kraštui būtų pripažinta 
politinė autonomija.

Pašalino poujadistą
Tuo tarpu Francūzijos 

parlamentas 225 balsais 
prieš 54 nutarė pašalinti 
trečią iš eilės deputatą, 
Poujade pasekėją. Pašali
nimo bylos iškeltos prieš 
dar kelis poujadistus.

Pasirodė^ kad poujadistų 
tarpe išrinktas nemenkas 
skaičius stačiokišku suk- 
tingų demagogų, kurie 
priešrinkiminėje kampani
joje nusikalto įstatams, ne
leistinai šmeiždamKsavo 
oponentus, ir panašiai. 
bar komunistai, socialistai 
ir radikalai nagrinėja tuos 
reikalus ir pradeda nusikal
tusius poujadistus šalinti.

Memphis, Tenn. — Mem- 
phiso miesto savivaldybė 
nutarė leisti negrams gol- 
fuoti miestui priklausan
čiame golfo lauke.

ORAS NEW YbRKE 
šalta, lietus '
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JŲ KERMOŠIAI
ŠIĄ SA VAITŲ tai šen tai ten lietuviškieji buržuazi

niai nacionalistai ruošia mitingus “vasario 16-ajai” pa
minėti. Tenka tačiau pažymėti, kad tų mitingų jie šie
met mažiau .turi, negu turėjo per praėjusius kelerius 
metus. Matyt, daugeliui jau pakarto tas nuolatinis, ait
rus lietuvių tautos priešų rėkimas prieš naująją Lietuvą, 
kuriančią naują gyvenimą.

Tie mitingai, iš tikrųjų, yra buržuazinių nacionalistų 
vadeivų kermošiai doleriams pasižvejoti. Dolerių jiems 
tai reikia daug, nes “tautos reikalai platūs.” Reikia pa
sivažinėti, reikia “vadams” pasitrankyti, reikia pašerti 
visą eilę dykaduonių, nieko naudingo nedirbančių, bet 
gerai gyventi norinčių.

Chicagoje kalbėdamas, Naujienų redaktorius, anot 
jo paties laikraščio, “nušvietė pastangas ir laimėjimą 
kovoje dėl Lietuvos laisvinimo. . .”

Koki jis ir jo taryba atliko laimėjimą, tik jis pats tur
būt težino. Jeigu skaityti laimėjimu tai, kad jis daug 
kartų buvo nulėkęs i Washingtona arba atlėkęs į New 
Yorką, tai yra, žinoma, laimėjimas.

Bet lietuviškieji buržuaziniai nacionalistai puikiai 
supranta ir žino, kad jie nepasiekė jokio laimėjimo.

Jų siekimas buvo ir tebėra: naujas pasaulinis karas. 
Karo jie laukia', už karą jie agituoja dienomis ir nakti
mis. Tiesa, agituoja jie atsargiai, nes bijosi užrūstinti 
švaresnius savo pasekėjus. Na, o trečiasis pasaulinis ka
ras šiandien stovi toliau, negu ji atrodė prieš metus ki
tus. Visa tai yra dėl to, kad socialistinis pasaulis, kad 
milijonai kapitalistiniuose kraštuose gyvenančių žmo
nių prieš karą kovoja ir kovos.

Su karo pagalba jiems nepavyks grąžinti Lietuvon 
išnaudotojų valdžią. O jeigu su karo pagalba jie to nepa
sieks, tai ir niekaip kitaip jie negalės pasiekti.
Šiemet sukaks 16-ka m., kai Liet, liaudis, lietuvių tauta 

išvijo iš valdžios parazitus, siurbusius darbo žmonių 
prakaitą ir kraują. Ir mūsų tėvų žemės liaudis skubiai, 
entuziastiškai kuria naują gyvenimą. Visokie parazitai, 
visokie tautos atmatos, išbėgioję į kitus kraštus, gali 
verkti, gali rėkti, bet visa tai — tuščios pastangos.

Tie, kurie iš tribūnų arba per spaudą rėkaloja, būk 
jiems rūpi Lietuvą išlaisvinti iš lietuvių tautos, patys 
gerai žino, kad jie dumia savo klausytojams arba skaity
tojams akis.

Tiesa, yra ir kvailų žmonių, kurie jiems patiki. Bet 
tokių žmonių skaičius kasinėtai vis mažėja ir jis mažės!

ABLAVUKIŠKAS “ISTORIKAS”
SMETONININKŲ Dirvoje (Clevelande) dažnai rašo 

“istorinius straipsnius” K. S. Karpius. Tenka pasakyti, 
kad tie jo straipsniai — jovalas, niekas daugiau.

Štai tame laikrašty (vas. 9 d.) Karpius rašo apie 1906 
metus ir lietuvių darbininkų judėjimą. Pažymėjęs, kad 
tais metais Amerikoje “atsirado pabėgęs revoliucionie
rius Grigaitis, Karpius primena: “Tuo pačiu laikotarpiu 
švaistėsi čia ir kitas monopolių daužytojas Kapsukas- 
Mickevičius. . .”
Ablavukas Karpius Į vieną sakinį įkišo du melus. Pirma, 

V. Kapsukas-Mickevičius niekad monopolių langų daužy
mu neužsiimdinėjo; antra, 1906 metais Amerikoje jo ne
buvo. Į Ameriką V. Kapsukas atvyko tik 1916 metais.

Aišku, Karpius tų melų neatšauks, nes jis yra smeto- 
nininkas; jis su jokia dora nesiskaito.

Pašmeižti patį įžymiausią Lietuvos darbininkų vado
vą ir didįjį lietuvių tautos sūnų smetonininkams, matyt, 
labai miela!

GRAŽUS ŽYGIS
automobilių pramonės darbininkų unijos (Fordo) 

lokalas 600, kuriam priklauso arti 60,000 darbininkų, pri
ėmė nutarimą reikalauti, kad Aukščiausias Teismas per
žvelgtų Smitho įstatymą (minties kontrolės įstatymą).

Rezoliucijoje nurodoma, kad tas įstatymas yra at
kreiptas ne tik prieš komunistus, o ir prieš visą darbi
ninkų judėjimą, prieš unijis'tus.

Būtų labai smagu, jei tokių balsų pasigirstų ir iš kitų 
darbininkų unijų.

K LIETUVOS
Lektorių pasitarimai

Ramygala. — įvyko lek
torių pasitarimas, kuriame bu
vo apsvarstytu paskaitinio dar
bo organizavimo ir paskaitų 
kokybės kėlimo klausimai. 
Pasitarime pranešimą padarė 
LKP rajono komiteto sekreto
rius Mėlynis.

Politinių ir mokslinių žinių 
skleidimo draugijos rajono

KAS KA KASO IR SAKO
LIETUVOS KOMUNISTŲ 
PARTIJOS SUVAŽIAVI
MAS IR VADOVYBĖ

! M. m. sausio 25-2i9 dd. Vil
niuje įvyko Lietuvos Komu
nistų partijos IX-asis suva
žiavimas. Apsvarstęs svar-

I biuosius respublikos reika
lus, nustatęs gaires ateičiai, 
kėlimui Lietuvos liaudies 

j gerbūvio, suvažiavimas 
! (slaptu balsavimu) išrinko 
i Centro Komitetą ir alterna- 
| tus. Tai įstaiga, kuri tęs 
’ darbą iki sekamo — X-ojo 
— suvažiavimo.

“Tiesoje” (š. m. sausio 
29 d.) yra paskelbta, kas

i buvo išrinkta į CK., ką sa- 
ivo ruožtu išrinko į Centro 
• Biurą, ką. jis paskyrė va- 
j dovauti toms ar kitoms į-

' Mes manome, kad mūsų 
| skaitytojams bus įdomu ži
noti, kas tie asmenys, ku
rie šiandien stovi lietuvių 
tautos priešakyje, todėl 
mes juos čia ir paduodame:

Lietuvos KP. Centro 
komiteto nariai:

V. ikdomavičius
M. Afoninas
V. Augustinaitis 

Bagaslauskas 
Bacharovas 
Baranauskas 
Barauskas

N. Bielianinas
F. Bieliauskas
V. Bieliauskas
A. Bielousovas
E. Bilevįčius-Sarinas
J. Bulavas
A. čistiakovas
J. čiulada
N. Diominas
K. Didžiulis
A. Drobnys
A, Dziubinskas
P. Eidukas
A. Fedorovičius
G. Fedotovas

skyriaus pirmininkas žala kal
bėjo apie trūkumus paskaiti- 
niame darbe ir priemones 
jiems . pašalinti. • LKPJS i’ajo- 
no komiteto sekretorius Rečiū- 
naitė apsistojo ties paskaiti- 
nės propagandos pagerinimo 
jaunimo tarpe klausimais. 
Lektorius Gudaitis pasisakė 
dėl auditorijos organizavimo.

Lektorių pasitarimai taip 
pat įvyko Krekenavoje ir 
Truskavoje. O. Puipienė

2 pusi. Laisvė (Liberty), šeštad., Vasario (Feb.) 18^-3956

B.

A. Gailevičius
I. Gaška
M. Gedvilas
I. Ivanovas
T. Jančaitytc
A. Jefremovas
F. Jekateriničcvas
L Jonušas
M. Junčas-Kučinskas

A. Kalvelis
J. Kailelis
K. Kairys
V. Kaminskienė
E. Kasnauskaite
M. Kaunaite
M. Kenevičius
V. Kolesnikovas
S. Kondraška
A. Kožuchovskis
J. Kriščiūnas
L. Kučinskas
J. Laurinaitis
P. Levickis

E. Lisauskas
N. Luchnevas
J. Macijauskas 

Mačiulaitis 
Majorovas 
Malinauskas 
Maniušis 
Matulis

V. MešČeriakovas
J. Mikalauskas
V. Muraška
S. Naujalis
V. Niunka 
L Novickas
R. Oklinskis 
J. Olekas
P. Olekas 
E. Ozarskis
J. Paleckis
M. Pantiuchinas
A. Paradauskas
K. Pečiokas
B. Penkauskas
J. Petkevičius
A. Petrovas

Pilelis 
Pletkus

S. Poliščiukas
K. Preikšas

F

K

B. Pušinis
A. Romanovas
A. Rudakovas
L Sedych
A. Sniečkus
A Spasionovas
J. Stimburys
J. SvišČiovas
B. Markovas
R. šarmaitis-Romaitis
M. Mumauskas
F. Teriošinas
K. Tiškevičius
V. Uogintas
V. Vazallinskas
A. Venclova
J. Vildžiūnas
G. Zimanas
J. Zinkus
L. žėčius
J. žiburkus
J. Žiugžda

Kandidatai į Lietuvos
KP CK narius:

P. Aksamitas
K. Baršauskas
N. Byčkovas
A. Bobanovas
V. Bujanauskas
J. Bulavas
J. Dubovskis
J. Gabalis
J. Grigalavičius
J. Gurskis
A. Jankauskas
R. Jegorovas
A. Kailelis
P. Kunčinas
J. Liliene
V. Mickevičius
A. Mikutis
P. Moskaliūnas
P. Murauskas
J. Nesavas
L. Noreika
M. Pa runa s
J. Pivoitūnas
K. Pivoriūnas
J. Pocevičicne
P. Purlys
A. Ramėlis
A. Randakevičius
V. Sakalauskas
V. Savanovičius
P. Silickas
J. Sinicinas
J. Smilgevičius
V. Sokavičius
A. Šulcas
F. Tranas
K. Ufimcevas
P. Variakojis
J. Vepštas
R. žebenka
I. žeberskis

M. Arsentjevas
J. Bartašiūnas
V. Brigmanas
B. Dubasovas
K. Gabdankas
A. Gintautas
M. ChodosAleksandrovič
J. Jadogalvis

V. Katei va
S. Korotkovas
V. K reni sa s
B. Križevičius

, I*. Kutka
A. Likas
E. Mieželaitis
A. Mėlynis
B. Plučiene
S. Pupeikis
A. Smirnovas
L. Vain eik y te
M. Vilutis
J. ževžikovas

Asmenys, paskirti didžioms 
pareigoms eiti

1956 metų sausio 28 d. į- 
vyko Lietuvos Komunistų 
partijos IX suvažiavimo iš
rinkto Lietuvos KP Centro 
Komiteto plenumas, 
apsvarstė 
klausimus.

kuris
organizacinius

Plenumas 
vos KP CK

išrinko Lietu- 
sekre torius ir

Lietuvos KP CK pirmuo
ju sekretoriumi išrinktas 
A. Sniečkus, CK. antruoju 
sekretoriumi >— B. Marko
vas, CK sekretoriais — V.

LITERATURA-MENAS
Kastas Stiklius 

(Stiklelis)
1955 metų gruodžio 25 dieną sukako 

75 metai vienam iš sehiausių lietuvių 
spaudos darbuotojų — Kaštui Stiklini. 
Per ilgą savo gyvenimą K. Stiklius yra 
dirbęs visokį spaudos darbą, tačiau la
biausiai reiškėsi kaip poetas (dažniau
siai Stiklelio slapyvardžiu).

Gimęs valstiečio šeimoje ir neturėda
mas galimybių eiti mokslus, K. Stiklius 
mokėsi savarankiškai, iš jaunų dienų 
labai pamėgo skaityti lietuvišką spau
dą, kurią gyvendamas netoli sienos, 
slaptai gaudavo iš Prūsų. Paūgėjęs jis 
pats ėmė slaptai gabenti tą spaudą, pa
sidarė knygnešiu, o vėliau, nuo 1898 m., 
ėmė aktyviai joje bendradarbiauti, ra
šydamas korespondencijas, straipsnelius 
ir eilėraščius. Caro žandarų K. Stiklius 
ne kartą buvo suimamas, tardomas ir 
kalinamas.

Nuo pat savo literatūrinės veiklos 
pradžios K. Stiklius pasireiškė kaip pa
žangių, demokratinių pažiūrų žmogus, 
ypač griežtai nusistatęs prieš carinę val
džią ir reakcinę dvasininkiją, klerika
lizmą.

1904 m., pradėjus eiti lietuvių spau
dai viešai. K. Stiklius atvyko į Vilnių ir 
stojo dirbti “Vilniaus Žinių” redakcijon 
korektorium. Revoliuciniais 1905-1907 
metais ypač plačiai K. Stiklius pasireiš
kė kaip poetas, išleidęs keletą savo eilė
raščių ir dainų rinkinėlių. K. Stiklius 
1905—1907 m. leido vieną pirmųjų lie
tuvių humoristinių žurnalų “Ežys”, ku
rį pats daugiausia ir prirašydavo.

“Vilniaus žinioms” nustojus eiti, K. 
Stiklius nukeliavo į Rygą ir ten dirbo 
leidžiant laikraštį “Rygos naujienos”. 
Po karo, grįžęs į Lietuvą, K. Stiklius 
dirbo kaip spaustuvės darbininkas įvai
riose spaustuvėse (Kaune, vėliau Mari
jampolėje).

1925—1927 
Stiklius leido

gų savanaudiškumą, “Daina iš baudžia
vos laikų”, vaizduojanti ponų, dvarinin
kų žiaurumus ir kt. Buvo dainuojamas 
ir K. Stikliaus eilėraštis “Galui 1906 
m.”, atspindįs 1905—1907 m. revoliuci
nes nuotaikas.

Soti metai amžiaus naujo
Baigia plaukti. Ar matai?
Ten prilipta balos kraujo ...
O dėlko, ar supratai?..

žmones verčia į lavonus,
Kad negarbina balvonus, 
Kapitalizmo stabus?
Vyrai! Vyrai! Kas čia bus?

Palyginti aukštesnio literatūrinio ly- 
c io K. Stiklius buvo pasiekęs kai ku
riuose lyrinio pobūdžio eilėraščiuose. Iš 
ryškesnių jo. lyrinių kūrinių pažymėti
ni gamtą vaizduojantieji eilėraščiai, ku
rių daugelis taip pat buvo liaudyje dai
nuojami (“Pavasaris”, “Vasara” “Šešu
pė” ir kt.).

GanQa K. Stiklius vaizdavo glaudžiai 
susietą su žmonių darbu ir buitimi:

Šešupe brangi, Lietuvos upele! 
Kuri vingiuoji per mūsų šalelę. 
Ten vandenėlis palengva sriuvena, 
Aplink lietuviai vargingai gyvena.

Pažymėtini ir kai kurie K. Stikliaus 
visuomeninio pobūdžio eilėraščiai, ku
riuose jis šaukia liaudį susiprasti, švie
stis, siekti laisvės, geresnio gyvenimo ir 
kt. Eilėraštyje “Troškimas” (1906 m.) 
jis šaukia:

Trokštu aš laisvės brangiai tėvynei,
Lai sunkūs pančiai nukrinta; 
Leiskit ateiti naujai gadynei, 
Lai tamsios dienos nušvinta!..

K- Stiklius rašė ir proza. Geresnieji 
jo apsakymai išspausdinti rinkinyje 
“Gyveninio gabalėliai” (1908 m.) Juose

(Tąsa ant 3 puslapio)

O’

m. Marijampolėje K. 
ir redagavo populiarų, 

liaudžiai skiriamą savaitraštį “Šešupės 
bangos”. Dėl laikraščio pažangios, an- 
tiklerikalinės krypties K. Stikliui buvo 
iškelta keletą bylų, uždėta pabaudų ir 
kt. Laikraštyje bendradarbiavo tuomet ‘ 
dar pradedantieji poetai V. Montvila, 
A. Venclova ir kt.

Tarybų valdžios metais K. Stiklius 
gyvena Krekenavoje, kur ligi 1950 m. 
dirbo bibliotekos vedėju. Šiuo metu jis 
yra pensininkas.

K. Stikliaus parašytų ir išleistų kny
gučių skaičius viršija 50. Jos savo metu 
buvo plačiai paplitusios liaudyje.

Didelė K. Stikliaus eilėraščių ir vaiz- 
dauguma buvo neaukšto literatu- 
lygio. Tai buvo daugiausia suei- 
įvairūs anekdotai, feljetonai bei 

juokai. Mino atžvilgiu K. Stiklius 
XX amž. pradžioje plačiausiai išvystė 

, lietuvių poezijoje eiliuoto anekdoto-fel- 
j-etono žanrą. Nemaža K. Stikliaus ei
liuotų rašinių sudarė įvairių religinio 
turinio giesmių parodijos, suteikiant • 
joms antiklerikalinį ar kitokį pobūdį 
(davatkų gadzinkos, girtuoklių gadzin- 
kos ir pan.)-Bendra K. Stikliaus geres
niųjų raštų pakraipa buvo demokrati
nė. Jis reiškė užuojautą liaudžiai, vaiz
davo jos vargus, pajuokė ir smerkė įvai
rius liaudies priešus, engėjus ir tamsin
to jus — reakcinę dvasininkiją, )>onus, 

, dvarininkus, carinės valdžios atstovus 
; ir kt. Populiariomis savo metu liaudies 

dainomis buvo virtę K. Stikliaus eilė
raščiai “Kalėdojimas”, pašiepiąs kuni7

dėlių 
rinio 
liuoti 
šiaip

Niunka, M. Afoninas, J. 
Maniušis.

CK biuro nariais išrink
ti : A. Sniečkus, M. Mumaus
kas, J. Paleckis, B. Marko-, 
vas, V. Niunka, M. Afoni
nas, J. Maniušis, P. Levic
kis. E. Ozarskis, K. Liau
dis, M. Kenevičius.

Kandidatais į. CK biuro 
narius išrinkti: G. Zima
nas, B. Baranauskas, J. 
Petkevičius, V. Meščeriako- 
vas. ’:

Plenumas patvirtino CK 
skyrių vedėjais šiuos asme
nis':

V. Bieliauską — partinių 
organų skyriaus vedėju;

NEPRAŽYDO
Kaip kvietkelis tas gražusis, 

tik atskleidęs savo žiedą —- 
tu žydėjai.

Ir malonia šypsą veido 
taip, kaip ryto skaisti saulė,— 

tu žavėjai;

džiaugsmu širdį- man pripildei— 
laime girdei!

Pyliai meilės taurę pilną; 
pyliai, rodos, saldų vyną, 

taip širdingai.
Gi skaistumas tavo veido, 

rod’s aušrinė taip nušvitus 
išdidingai;

Rodos, rytas mudviem kėlės, 
buities takuos’ žydėj gėlės, 

taip žavingai.
O svajonės sparnais vilčių, 

lyg tos margos plaštakėlės, 
tik plazdėjo;

Į prošvaistę naujo ryto
ten, kur skaidrios žaros plito — 

telydėjo.
Bet gi džiaugsmas skaistaus ryto, 

it kvietkelis, tik pražydęs — 
ir nuvyto;

Ir nuvyto visos viltys —
ir svajotos laimės gėlės — 

nepražydo.
Vien tik tieji atmininiai,

.it šešėliai, buities takais, 
mane lydi,

Kai paunksnėj ąžuolėlio, 
tau ant kapo margos gėlės 

tebežydi!
K. Rugys

1951. i

J. Oleką — propagandos 
ir agitacijos skyriaus vedė
ju;

V. Kolesnikovą — žemės 
ūkio skyriaus vedėju;

V. Zinkų — mokslo ir 
kultūros skyriaus vedėju;

V. Uogintą — mokyklų 
skyriaus vedėju;

F. Jekateriničevą — pra
mones skyriaus vedėju;

J. Jurgaitį — administra
cinio skyriaus vedėju;

S. Korotkovą — prekybos 
-finansų ir planavimo orga
nų skyriaus vedėju;

M. Kaunaitę — darbo 
moterų tarpe skyriaus ve
dėją;

A. Paradauską—Partinės

komisijos prie Lietuvos KP 
CK pirmininku.

X
Plenumas patvirtino res

publikinių laikraščių redak
toriais:

G. Zimaną — “Tiesos” 
laikraščio redaktoriumi;

V. Meščeriakovą — laik
raščio “Sovietskaja Litva” 
redaktoriumi ;

A. Fedorovičių — laik
raščio “červony Mtandar” 
redaktoriumi;

J. J. Karosą — “Valstie
čių laikraščio” redaktoriu
mi.

J. P. Karosą — “Komu
nisto” žurnalo redaktoriu
mi, <

i

r I



LAISVOJI SAKYKLA

< JUOKTIS AR NESIJUOKTI?
iš Lietuvos

Š. m. vasario 4 d. “Lais
vėje” A. šilėnas sako, kad 
nereikia juoktis iš “tautinių 
mažumų,” nes tokie juokai, 
‘ kokie nekalti jie bebūtų, 
yra kenksmingi, nes galu
tinėje išvadoje jie visvien 
kelia rasistinius jausmus.” 
Tokiom “pajuokamom ma
žumom” jis išvardja neg
rus, žydus ir airius. Be to, 
A. šilėnas sako, kad “juo
kai apie moteris tiek pat 
kenksmingi,” nors jie rasis
tinio “prieskonio” ir neturi. 
Q “kenskmingi” jie gali bū
ti tik dėl to, -kad jie “pa
juokia” ar “pažemina” mo
terį! Kitokio* kenksmingu
mo aš nematau.

Palikę paristų (kad ir 
politinių) perdėtą jautru
mą (puritanizmą), ar “dro
vumą,” patiems puristams, 
galėtume pažiūrėti, kas yra 
patsai juokas: anekdotas, 
sąmojus, satyra, ironija, 
pašaipa, sarkazmas, etc. 
Koks yra juoko pagrindas 
ir jo esmė? Kodėl žmonės 
juokiasi ir iš ko jie dau
giausia juokiasi?
t Jei norėtume pagrindi

niai į šiuos klausimus atsa
kyt, reikėtų išnagrinėt visą 
žmonių santykiavimo teori
ją, jos socialinį kompleksą 
ir paties gyvenimo istorinę 
raidą. Tai būtų neapsako
mai didelis uždavinys. Lai
mei, šio rašinio nėra tokia 
paskirtis, todėl apsiribosi
me keliom gyveniškom pa
stabom, kurias kiekvienas 
sutinkame pilkojo kasdie
nybėj.

Primityvus žmogus, tie
sa, juokėsi labai mažai. 
Viena, nedaug iš ko jis ga
lėjo juoktis, jo gyvenimas 
buvo 
bus, 
gaus
1 sense of humor) išlavėjo 
Kartu su jo kultūriniu kili-

sunkus ir gru- 
o antra: žmo- 
jumoro pajautimas

mu ir kitais gyvenimą ke
liančiais ir gražinančiais 
veiksniais. Yra, žinoma, ir 
dabar dalis žmonių jumorą 
neįvertinančių, bet, laimei, 
jų nedaug: tai psichiniai 
nesveiki, patologiški tipai.

Normaliam žmogui ge
riausia patinka juoktis iš 
paties savęs, iš savo silpny
bių, iš juokingų prietikių 
bei kontakto su kitais žmo
nėmis. Amerikos jumoris
tas Walt Disney žmogiško
jo jumoro pradus perkėlė į 
šaržo meną, kur gyvuliai 
pavaduoja žmones. Taip 
sužaržintuose gyvuliuose 
skaitytojas mato žmogišką
sias silpnybes (dažnai savo 
paties) ir iš jų nuoširdžiai 
pasijuokia.

Kikvienas žmogus ir 
kiekviena tauta turi savo 
teigiamybių ir neigiamybių, 
savo silpnybių. Pastabus 
jumoristas pamato kokį 
mūsų politinio, ekonominio 
ar socialinio gyvenimo juo
kingą bruožą ir jis tai pa
teikia klausytojui (ar skai
tytojui) apipavidalinto ar 
sušaržinto sąmojaus pavi
dale. Neseniai vienas jumo
ristas televizijos bangomis 
pasakė tokį - anekdotą: 
“Šis mano automobilis, 
tai kaip mūsų prezidentas 
Eisenhoweris — nežinia, ar 
jis Tunys’ ar ne.” Veikiau
siai, iš šio anekdoto nusi
juokė ir patsai prezidentas!

A. šilėnas mano, kad a- 
nekdotai apie tautas bei tū
lų tautų narius — “žemina” 
juos. Ypač jam nepatinka 
juokai, kaip jau minėjau, a- 
pie negrus, žydus ir airius. 
Argi negrai, žydai bei ai
riai neturi tam tikru jiems 
charakteringų silpnybių, iš 
kurių nebūtų galima pasi
juokti, visai nejžeidžiant jų

tos. Ar tai jau bus “įžeis
ta” žydų tauta, jeigu kas 
pasijuoks iš žydų sentikių, 
kurių net vaikai užsiauginę 
smilkiniuose kasas; ar kai , 
jie net karščiausioje dieno- | 
je nepadeda kepurės kaip 
lauke, taip viduj (viešoje 
valgyklo, etc.) ? Nereikia iš 
kupsto daryti kalno! Ar j 
bus įžeista škotų tauta dėl , 
sąmojaus apie tūlų jos tau
tiečių nepaprastą taupumą- 
šykštumą? Ar jau bus “į- 
žeista” lietuvių tauta, jeigu 
pasijuokiame iš storų kle
bonų bei jų gaspadinių, da
vatkų ar vienuolių? Visai 
ne! Daug anekdotų sukurta 
ir apie žemaičių bei dzūkų 
tarmę. Niekas tiek viešai 
teatruose nėra pasakęs aš
trių anekdotų apie žydų 
moteris, kaip jų pačių tau
tietė scenos aktorė Molly 
Picon. Ji žydiškai-anglišku 
žargonu (tiksliai pateiktu) 
pasako iš vodivilio estrados 
tokių dviprasmiškai riestų 
kalambūrų apie žydų mo
teris, jų pašnekesius bei jų 
papročius ir kasdienybę, 
kad publika virsta iš kėdžių 
besijuokdama. O garsiausia 
ir daugiausia juokiasi pa
čios žydės, nes jos pačios 
ten mato savo silpnybes! 
Tą patį galima pasakyti ir ( 
apie negrus bei airius. Ju
moras, tai kaip veidrodis, 
kuriame žmogus pamato 
savo neigiamybes, kurių 
kitaip jis nematytų.

Škotų jumoristas Harry 
Lauder-MacLennan 
miręs) turėjo labai didelį 
pasisekimą vodivilio sceno
je ne tik mūsų krašte, bet 
ir visame angliškai kalban
čiame pasaulyje. Dalis jo 
dainuškų buvo kaip tik a- 
pie škotų, : ‘ ‘ 
silpnybes. Bet jį gerbė L 
mylėjo patys škotai, airiai

JUZEI ŽILINSKIENEI
(ŽUKAIČIUTEI)

Gyvenusiai 1887—1951

Realizuota knygų beveik 
už 10 milijonų rublių

Vilniaus tarprajoninės kny
gų prekybos kontoros sudėty
je yra 34 knygynai. 1955 m. 
šiuose knygynuose parduota 
knygų beveik už 10 milijonų 
rublių.

Atskiri šios kontoros knygy- i 
nai, kaip, pavyzdžiui, Vilniaus i

miesto knygynas Nr. 8, Vie
vio, Švenčionėlių ir kiti, kny
gų prekybos planą įvykdė 
125-140 procentų.

A. Misevičius

Būkite Laisves Prietclius.
Metinė duoklė tik $25.00.

Kūriniai Dar Gaunami Laisvės Knygyne

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
-iors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą

Dr. Jono Kaškiaučiaus

Rodosi mūs gamta labai gera, kad leidžia žmogui 
užmigti, gyventi, augti ir vėliau naudotis visais jos 
resursais, pagal žmogaus laimę ir gabumą.

Bet ta pati gamta ir labai rūsti—nelaiku atsiunčia 
mirtį ir išskiria ant visados labai mylimas poras; vie
ną pasiima ir paverčia į dulkę, o kitą ilgam palieka 
vargti po saule.

Miela! Mano geroji draugutė JUZUTE! Rodosi, 
kad aš dar tik vakar priglaudęs galvelę, klausiau TA
VO širdies pulso... O va, jau praėjo, rodosi labai 
trumpi penki meteliai.

Bet man, TAVO brangūs paguodos žodeliai it aukso 
varpeliai dar ir šiandien tebeskamba mano ausyse... 
Ir jie skambės iki paskutiniam mano širdies sušpur- 
dėjimui.

Jei Tu, JUZUTE, nebūtum paėmus mane savo glo
boj, tai mano kauleliai, manau, būtų seniai tręšė ne
žinau nei kurios šalies žemelę.

Tavo Jurgis

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

jį net vyčio (Knight) ordi
nu pagerbė!

Lietuvos spaudoje daž
nai matome gana aštrių po
litinių feljetonų, kurie 
“traukia per kriukį” tūlus 
savo viršininkus bei jų 
kreivus žingsnius. Toksai

airių ir anglų jronįja bei satyra-persunk- 
?t 11 gerbė ir ton -Pnl i o cn Ij-o i o

tautą bei jų teigiamuosius ir anglai labjau, nei kas ki- 
bruožus? Žinoma, kad turi. I tas. škotai ant jo nepyko 

mu, jo gyvenimo gerėjimu, i Turi jų negrai, rusai, len- 
jo socialinio lygio aukštu- j kai, lietuviai ir kitos tau-

o tik pilvus susiėmę juokėsi 
iš savęs! Anglijos valdžia

K. STIKLIUS
(Tąsa nuo 2 puslapio)

K. Stiklius dažniausiai taip pat vaizda
vo liaudies žmonių, skriaudžiamųjų gy- 
v imą (“Piemenėlis”, “Senelis” ir kt.). 
<YK. Stiklius pasireiškė ir kaip vertėjas 

bei “sulietuvintojas”. Iš jo reikšmin
gesnių laisvų vertimų pažymėtina poe- 
ma-pasaka “Arkliukas Kupriukas” (pa
gal rusų poeto Jeršovo kūrinį) ir kome
dija “Pirmasis degtindaris” (pagal L. 
Tolstojų).

Tarybiniais metais K. Stiklius dėl se
natvės ir nesveikatos kaip literatas jau 
plačiau nebesireiškia. Bet pagal išgales 
jis dar n-emeta plunksnos, rašydamas 
atsiminimus iš savo įvairaus ir turinin
go gyvenimo.

Pažymint K. Stikliaus 75 metų gimi
mo sukaktį, linkime jam geros sveikatos 
ir laimės. Mūsų literatūros ir spaudos 
darbuotojus reikia paskatinti plačiau 
supažindinti tarybinę visuomenę su K. 
Stikliaus literatūriniu darbu, imtis kri
tinio jo kūrybos įvertinimo.

P. Praniukus

TAVO SVAJONĖ
Palikęs arto jaus 
tu darbą taip kietą 
ir anksti jaunystėj 
išėjai į svietą;
Išėjai tu vedam’s 
vilionių takeliais, 
kur laime rod’s šaipės, 
tau vilčių žiedeliais.
Tikėjais tu laimės 
svetur pasisemti 
ir sprandą nelenkti — 
kitiems nevergauti.
Tikėjai, kad saulė 
skaistesnė ten šviečia: 
kad viltys skaistuolės 
ir tave ten kviečia.

Palikęs tėvynę, 
leidaisi į svietą — 
svajojai — paliksi, 
tu vargą tą kietą.
Bet viltys, svajonės, 
tai sapnas vien būna 
ir rytui bešvintant, 
jos dingsta ir žūna.
Ir vargas neliko — 
žingsnius tavo sekė:

dar rūsčiai pasakė.
Kad vargą palikti — 
vartus jam užkelti: 
reik tvarką geresnę 
vargšams susitverti!

/. Vienužis

KAI) BŪČIAU PAUKŠTELIS
Kad būčiau paukštelis—galėčiau

Tai nieks negalėtų manęs sustabdyti: 
Man rankų nespaustų retežiai, 
Nekliūtų nei joki rubežiai

Ir jokių man vizų nereiktų prašyt.
Nereiktų man dirbti kasdien prie 

varstoto,
Nereiktų bijoti nei pono pilvoto, 

Nereiktų gi prakaitas lieti, 
Nei skurdas, nei vargas kentėti —

Galėčiau kur noriu laisvai sau skraidyt.
Parlėkčiau tėvynėn savus pamatyti, 
Draugus kaimynus visus atlankyti,

Mamytei skruostus išbučiuočiau, . 
Jai ašaras lieti neduočiau —

Jos širdį galėčiau nors kiek suramink
Bet deja, esu gi beturtis žmogelis, 
Man reikia dar vargti sunkus vargelis 

Ir sykiu dar reikia kovoti, 
Kovojant žaizdų nebijoti,

Kad laisvę, gerovę vargdieniams įgyt.
Jonas Juška

^pusl. Laisvė (Liberty). Šestad., Vasario (Feb.) 18, 1956

tas feljetonas kartais duo
da naudos daugiau, nei rim
ta kritika. Nevienas per
skaitęs tokį’ šaižų feljetoną 
pamato ten dalelę savęs ir 
pasijunta pozicijoj vagies, 
kurio “kepurė dega.” Ir pa
sitaiso !

A. Žilėnas sako, jog ne
reikia anekdotų ir apie mo
teris, norš “toks jumoras 
momentui sukelia juoko, 
bet palieka publikoje ne
malonų prieskonį.” Nejau
gi? 0 ar jos, kaip ir vyrai, 
neturi joms charakteringų 
silpnybių? Žinoma, jog tu
ri. Pav., jų apranga, jų tū
li drabužiai (skrybėlaitės, 
etc.), jų šukuosena, jų kos
metika, jų perdidelis mėgi- 
mas paplepėti ir kiti atri
butai — tikrai verti sąmo
jaus, duodančio progą svei
kai pasijuokti. Jumoro ver
ti ir jų keturių colių kulni
mis bateliai, kuomet šalty
je, sniege ar lietuj —bate
lyje tik vienas pirštas, o vi
sa koja lauke! Ir dėl tokio 
sąmojaus moterys visai ne
užsigauna, neįsižeidžia, bet 
pačios juokiasi dar dau
giau, negu vyrai. Ir “pries
konis” lieka visai skanus! 
Komedininkas Bob Hope 
neseniai pasakė, jog “iš 
kiekvieno Amerikoje pra
leisto dolerio moteris pra-

leidžia pusantro.” Kur čia 
yra “rasistinių jausmų kė
limas” ar blogas “priesko
nis” — aš nesuprantu?

Žinoma, čia kalbėjau, 
kaip ir patsai Žilėnas, tik 
apie “nekaltus” juokus, ku
rie neturi tikslo ką nors už-r 
gauti. Tad kodėl jie turėtų 
būti blogi? Nekalbėjau nei 
apie taip vadinamus “sek
so” anekdotus, kurie vy
rauja burlesko teatre. Bet

j ir pastarosios rūšies anek
dotuose kalbama tiek pat 
apie vyrus, kiek ir apie mo
teris, ir jais suvis netaiko
ma moterį įžeisti. Seksas 
(lytis) yra vešli riebokiem 
anekdotam dirva. Bet, kar
toju, jie liečia lygiai abi ly 
tis, o ne vieną. Kam jie ne
patinka, toksai lengvai gali 
jų išvengti; yra pakanka
mai ir “nekaltų” juokų. 
Tačiau vienoks ar kitoks 
juokas žmogui reikalingas 
— juoktis sveika!

Taigi — nebūkime surū
gėliais, juokimės!

Mikromegas.

ARE YOU A MEMBER ?

HELP ELECT 
LABOR'S 
FRIENDS!
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Būtinai Įsigykite ir Perskaitykite Jo Knygą

Prošvaistės
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 
sielą.

Knyga iš 256 puslapių, Kaina Tik $1.00

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

Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nuro
dymai kaip gelbėtis pasireiškus kokioms papra
stoms ligoms, kaip jas pažinti ir būdai jų p pa
šalinimui.

Puslapių 353, Kaina $2.50

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, 
staigiai viduriais apsirgus nesant galimybes 
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 56c.

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:

LAISVE
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

i



Magdalena Ganiprauskiene 
užtroško gaisre NewWto^/^ig^Zlnkw SERGA HELP WANTED—FEMALE

Kilus gaisrui namuose po

Harrimanas sako, kad Lauksime pasimatymo sunum. ,938 West 34th St., 
troško 
kienė, 
metus 
vyrui

Magdalena Ganipraus- 
dipukė, prieš keleris 
atvykusi Chicagon. Jos 
pasisekė išgelbėti

gyvastį ir jis tuoj 
gabentas į Louise 
ninę.

J. V. garbė nupuolė
Gubernatorius Harrimanas, 

kalbėdamas Veterans of Fo
reign Wars bankete Albany- 
je, smerkė diskriminaciją kaip 
vieną didžiųjų priežasčių to, 
kad Amerikos garbė užsie
niuose “nupuolė žemyn“ pa
staraisiais trejais metais.

Jis sakė, jog toks biaurus 
veiksmas, kaip kad riaušės 
prieš negrę studentę Lucy 
Alabamoje, “patarnavo ko
munistų siekiams daugiau, 
negu Chruščiovas per ištisas 

Vasario 5 d. nuvažiavau Į! savaites.“
Brighton Parko Hollywood į Komunistai, kaip žinia, ra- 
svetainę pasimokėti duokles, | sizmą smerkia, prieš ji kovo
tai pasirodė linija narių net i ja, pažymėdami, jog rasizmas 
ant šaligatvio, o Įėjus Į sve- 

kaip bičių

savo 
buvo nu- 

Burg ligo-

pirmajame 
i antrąjį 

nuostolių už
aukšte. persimetė 
aukštą, padarė 
$5,000.

Magdalena Ganiprauskienė 
turėjo 56 metus ir jos vyras 
Romulas—58 metus. Jis irgi 
mirė ligoninėje. R.

Kas dedasi Keistučio klube

protokolo 
kaip skai

yra kapitalizmo padaras. Ko
munistai sako, jog rasizmas 

pala i k o m a s 
kad paskirstę i

kitokias grupes kapitalis- 
galėtų abejus — negrus 

balti įsi us— i š n a u d o t i.

tam, 
ir 
lai 
ir

vyriausiai
rasines

jumis smagiame bankete
Smagus ir vaišingas rich- 

mondhilliečių. LDS 13-osios 
kuopos banketas įvyks jau šį 
vakarą, vasario 18-ą, Liberty 
Auditorijoje. B įlietas tik 
$2.50. Vakarienė prasidės 7

Auditorija randasi kampas 
Atlantic Avė. 
Richmond 
nuo BMT 
111-th St.

Jamaica 
stoties.

noth st:, 
2 bloku 
traukinio

bi-

Nors ši k nona didžiuojasi

tradicija išparduoti visus 
lietus iš anksto, tačiau komi
sija sakė, jog maisto užsakė 
ir ekstra svečiams.
nai pasitaiko, kad seniąj 
kviestas kaimynas ar ‘angas 
paskutinę dieną pagauna ūpą 
eiti sykiu. O newyorkieciams 
ne' naujiena ir svečių iš kitų 
miestų sulaukti.

Taigi, kviečia visus ateiti ir 
nesibijoti atsivesti svečią. 
Lauks pasimatymo su visas.

Rep.

j a n 
nu
la
šu -

tainę buvo pilna 
avilyje.

Susirinkime ėjo 
skaitymas, žinoma,
tė, taip ir priimtas, nors ma
žai kas buvo girdėti ir pir
mose sėdynėse.

Iš raportų, pasirodė, kad 
kiekvienais metais finansinė 
padėtis smarkiai eina žemyn, 
nes mirimai ir susirgimai 
perdaug dideli, kadangi 
riai po 65 metų išgyvenę 
bai mėgsta sirgti, o daug
sirgę ir numiršta. Taipgi ir 
parengimus ir piknikus 
koncertus mažai lanko.

Valdyba .yra Įgaliota šauk
ti speciali susirinkimą, kad 
nariai nutartų, ką daryti. Yra 
propozicija pasikelti duokles 
iki $15.00 i metus ar suma
žinti pomirtinę nuo $300 iki 
$200 arba ligos pašalpą pa
naikinti sulaukusiems 60 metų 
amžiaus, o gal ir visiems. Ki
taip, tiems, kurie dar užsiliks 
gyvi apie 5 metus ar biski 
ilgiau, gali nelikti nieko.

Blogi dalykai mūsų klube.
Klubietis

ai

Cranford, N. J..
L. Vaičiūnienė išsilaužė kai

riąją ranką. Gydytojas sa
kė, jog yra kaulas trūkęs. 
Reikės daryti operaciją. Kol 
kas draugė Vaičiūnienė ran
dasi namie, 721 Gallows Hill 
Rd., Cranford, N. J.

Būtų gerai, kad jai viskas 
išeitų gerai. A. Skairus

Laiškai iš Lietuvos
Mūsų veiklusis laisvietis, 

niuhavenietis Kunca gavo 
laišką iš Lietuvos nuo savo 
svogerio Sangailos, iš Kur
šėnų. Jame, tarp kitko, sa
koma:

“Gyvenu Kuršėnuose 
prie cukraus, fabriko. Turiu 
savo namus, tunų šešis vai
kus — dvi dukteris ir ketu
ris sūnus. Tad jaučiuosi 
turtingu. Gyvenu neblogai. 
Mano abudu tėvai tebėra 
gyvi. Gyvena atskirai.. . Jū
sų artimieji giminės pla
čiai yra išvažinėję. Jeroni
mas su savo šeima gyvena 
Kirkliukuose. Vieni į Klai
pėdą išvažiavo. Kiti kitur į 
miestus, net į Rusiją. Mums 
dabar galima plačiai važi
nėti, kur pamislinai ir gali 
važiuoti, niekas nedrau
džia. . . Aš dirbu prie val
diško darbo, prie kelių. 
Gaunu 500 rublių į mėnesį. 
Gaunu žemės vieną hekta
rą su viršum. Mano tėvai 
gyvena kolkoze. Kaipo se
niems, jiems dirbti nerei
kia. Turi virš 60 arų žemės, 
gauna karvei pašaro, grū
dų, ir taip gyvena. . .”

Harrimano planą 
skaito nepakankamu

Piliečių grupės dabar karš
tai svarsto gubemato r i a u s 
Harrimano pasiūlytą gyvena
mų namų statybai planą. Ei
linių žmonių organizacijos ir 
kalbėtojai sutinka, kad plano 
kryptis gera. Tačiau pasisku
bina pridėti, kad planas dar 
nėra pakankamas valstijos 
'’arguomenės aprūpinimui na
mais.

Dėl ko nepakankamas?
Paties miestinio namams 

k o m is i j on i er i a u.s p ava d u o toj' a 
Bernice P. Rogers savo rapor
te parodė, kad 72 procentai 
visų miesto centre Manhatta- 
ne esamųjų gyvenamų namų 
nebeatitinka šiandieniam gy
venimo lygiui.

Ekspertai sako, kad 170,000 
vienetų kas metai statyba (su 
valstijos valdžios pagalba) ne 
tiktai kad negalės pasiekti tų 
netinkamų namų padarymo 
tinkamais, bet nespės net at- 
steigti turimųjų visiškai nu
griauti. Dar prisidės gyvento
jų prieauglis greta tūkstan
čių tų, kurie ir dabar neturi 
nuosavo buto.

Kitu nepatenkinančiu, punk- 
tu skaito/tą, kuriame numa- 

 

tyta stat./ti tų tariamųjų “vi- 
' dutinių ajamų” šeimoms na- 
; mų.

Diskusijose to punkto nuro
doma, 
rendos būtų nuo apie $22 iki 
$25 už)

CIO įspėjo Harrimaną 
neišduoti pabėgusio 
negro Ala. rasistams

New Yorko miesto CIO ta
rybos prezidentas Michael 
Quill ir sekretorius iždinin
kas Morris Tusk ewitz atsi
kreipė į gubernatorių Harri
maną. Jie Įspėjo guberna
torių, kad jis neišduotų į Ala
bamos rasistų rankas pabėgu
sio negro Clarence Gren- 
s h a w . Grenshaw praleido 
25 metus Alabamos sunkiųjų 
darbu 
kuose 
symo, 
sargiv

kalėjimuose ir vergiš- 
darbuose prie kelių tai
kiu* kaliniai dirba po 
šautuvais. Jis pateko

kalėjimai!, nes 25 metai at
gal bandė apginti savo 9 me
tų jaunesnį broliuką nuo lin- 
čininkų gaujos. Grenshaw 
dabar turi 42 metus amžiaus.

G u b. Harri manas jau yra 
pasirašęs po Grenshaw išdavi
mo dokumentais ir, jeigu jis 
nepakeis nuomonės, tas ne
gras bus išduotas tikrai mir
čiai Alabamos rasistams.

CIO savo pareiškime guber
natoriui sako, kad visokios 
puikios kalbos' prieš rasizmą 
liktų tuščiomis, jeigu jis iš
duotų Grenshaw Alabamos 
pareigūnams.

Dar neaišku, kas tapo 
tymsterių viršininkais

Tymsterių unijos New Yor
ko Jungtinės tarybos viršinin
kų rinkimai Įvyko Įtemptoje 
atmosferoje. Dėl to ir rin
kimams pasibaigus dar vis te
bebuvo neaišku, kas iš tikrųjų 
bus viršininkais.

Tuojau po rinkimų paskel
bė, kad laimėjo esamasis pre
zidentas Lacey, gavęs 192 bal
sus, o jo oponentas O’Rourke 
181 balsą. Bet 42 balotai pa
likti nuošaliai kaip “neišaiš
kinti.” Yra Įtarimų, kad tuos 
balotus pateikusieji lokalai 
esą “popieriniai,” tik iš var
do.

Taryba atstovauja apie 125 
tūkstančius nariui didmiestyje 
ir artimoje srityje. Mažas 
skaičius balsų už kandidatus 
gavosi dėl to, kad Tarybos 
valdybą renka lokalų išrinkti 
atstovai.

K. Tiškus staiga susirgo. 
Nuvežtas ligoninėn vasario 14 
d. K. Tiškus So. Brooklyne 
gyventojas, priklauso prie vie
tinių organizacijų. Jis randa
si Holy Family ligoninėje, 155 
Dean St., Brook lyne. Yra Ct. 
Charles Warde. Lankymo va
landos nuo 7 iki 8 vakarais.

Linkime draugui greitai ir 
pilnai pasveikti. J.

Cooks - housework nt s, governesses,
chambermaids, wailrcsses, couples. 

Must speak English.
STAR EMPLOYMENT AGCV 

686 Glen Cove Avenue 
Glen Head, L. I.

GL. 4-9200

New Yorke areštavo asme
nį', kuris gatvių sankryžoje 
užmušė 65 metų moteriškę ir 
pabėgo iš nelaimės vietos.

religi-

vien 
dvie-

kad tuose namuose

kambarį. Vidutinei 
darbininko šeimai vien tik 
renda kainuotų mažiausia po 
$88 mėnesiui už 4 kambarių 
butą. Labai mažai rasis vi
dutinio uždarbio šeimų (ti
krų šeimų, auklinčių porą ar 
daugiau vaikų), kurios išga
lėtų po tiek mokėti.

Newarke atmatų surinkėjai 
buvo paskelbę vienos dienos 
streiką. Reikalauja penkių 
dienų savaitės.

sanatorijos perso- 
ir gydo labai 

žinoma, kojos 
besu grąžinti. Ta- 
galiu nemokamai 
gydytis sanatori- 

anksčiau poil-

Užsimušė nukritusi 
nuo aukštos lovos

New Yorke keistoje nelai
mėje užsimušė 13 metų Bar
bara Berman, gyvenusi su tė
vais 148 Ludlow St. Ją at
rado negyvą prie dviaukštės 
lovos, kurios virtiniame aukš
te jinai gulėjo, 
trūkusi.

Jos gerklė

tovas buvo 
nors išė j li

Juozas Kibildis, Bradford, 
Mass., gavo laišką iš Birštono 
nuo savo brolio Vlado, kuris 
be kitko rašo:

“Šiuo metu aš esu Birštono 
kurorte, sanatorijoje poilsiau
ju. Jaučiuosi gerai, nes gy-

dytojai ir 
nalas prižiūri 
gerai, nors, 
man negali 
čia ir kasmet 
poilsiauti ir 
jose, kuriose
šiaudavo tik turtingieji, o da
bar tas prieinama ir papras- 
čiausiems žmonėms.

AŠ su sveikata jaučiuosi ne
blogiausiai. Niekur nedirbu ir 
pragyvenu iš pensijos. ’ Savo 
namą pardaviau, nes nepatiko 
vieta, o dabar statausi dides
nį namą kitoje gatvėje. Mano 
šeimoje visi sveiki, tik šeima 
padidėjo, nes dasigyvenair sū
nų, kurio vardas Alvydas; jis 
jau 11 mėnesių...

Baigiu, sveikindamas su 
Naujaisiais Metais ir linkėda
mas sveikatos.

Jūsų pasiilgęs brolis
Vladas

Kaip “Daily Mirror” užgavo 
tūkstančius New Yorko airiu

Nekuris laikas atgal dien
raštis “Daily Mirror” atspaus
dino editorialą, kuriame siūlė, 
k a d tra d i c i n i s š ve n to 
airiškas paradas iš 
Avė. būtų perkeltas 
Avė. Tarp kitko’ 
tis sakė:

tas

Brooklyne vėl areštavo 
būrį palaidų jaunukų

Brooklyne policija vėl su
medžiojo 14 jaunukų, Įtartų 
pasiruošime gaujų karui. Sep
tyni sulaikyti po $5,000 kau
cijomis, vienas po $6,000.

Jaunesnieji 16-os metų pa
leisti pas tėvus iki ištardymo, 
ištyrinėjimo vaikams teisme.

Bent 16 jų išbėgiojo 
puses, išvengė arešto, 
sako, jog jie taip pat 
nomi ir bus pašaukti, 
senale rado peilių, 
metalo lazdų,
tavę už mergaites, o kiti už 
pirmesnius priešiškosios gru
pės užpuolimus. i

į visas 
Tačiau 
yra ži- 
Jų ar

il aga ik ų, 
Vieni jų kerš-

Newarke gaisras ŠV. Mari
jos bažnyčioje prie High St. 
apsvilino altorių ir sužalojo 
stogą.

Protestantų dvasiškiai 
prieš religijos mokymą 
NY viešose mokyklose

New Yorko miesto Apšvie- 
tos taryba, kuri tvarko moky
klas, nutarė, kad viešose mo
kyklose turi būti dėstoma re
ligija — ne kokia specifška 
religija, o bendra — “bendri 
visiems primtini religiniai 
principai.“

Tuo Apšvietos taryba su
laužė seniai Įsigyvenusį prin
cipą, kad viešos Amerikos mo
kyklos nieko bendro neturi su 
religija, kad jos pasaulietiš
kos. Dveji metai atgal tary
ba padarė pirmą žingsnį, Įves- 
dama m a 1 d ų sukalbėjimą 
prieš pamokas, o dabar rei
kalaus iš mokytojų, kad jie 
kalbėtų vaikams apie 
nius principus.

Tam priešinasi n e. 
laisvamaniai, bet ir 
jų tikybų dvasiškiai,
dų dvasiškiai sako, kad ne
galima mokinti religijos “iš 
bendro taško,” kad viešos mo
kyklos turi likti pasaulietiš
kos, o religijos vaikai gali 
mokintis popietinėse arba sek
madieninėse religinėse klasė- 

i se, kur juos siųstų to norintie- 
Įji tėvai.

Dabar Protestantų taryba 
New Yorke išreiškė panašią 
nuomonę. Protestantų dvasiš
kiai sako, kad religijos moky
mas ir laisvamaniui vaikams 
būtų nusižengimas sąžinės 
laisvei, kad geriau palaikyti 
mokyklas nereliginėmis.

Katalikų dvasiškiai dar ne
apsisprendė. Iš vienos pusės 
jie nepriešingi verstinam reli
gijos dėstymui, bet iš kitos 
jie jaučia, kad čia g*ali būti 
tam tikra konkurencija para
pijinėms mokykloms. Mat, 
kai viešos mokyklos visai lais
vos, kunigams lengviau Įkal
bėti tėvams siųsti vaikus Į pa
rapijines mokyklas.

Taigi, katalikai dar nenuta
rė, kurion pusėn stoti šiuo 
klausimu.

Nelaimės metu 
darbe, motina kur 
si, jos du broliai kitame kam
baryje miegojo ar šiaip gal 
nepajuto jos nelaimės, kad 
suspėtų laikui pašaukti pagal
bą. O gal ir nebūtų buvę 
Įima pagalbos suteikti.

Tai vis paseka stokos 
kankamo buto šeimoms. 
Įėjimas ant tų dviaukščių
veik tiek saugus, kiek būtų 
gulėjimas ant gaisrinių kopė- 

antrame namo aukšte: 
visos, galimybės užsimuš-

ga-

pa-

be-

čiu 
yra 
ti.

Už auto vairuotojų akių 
Periodiškus egzaminus

Optometrinė taryba ragina, 
kad miestas egzaminuotų vi
sų vairuotojų akis, o jei ne 
visu, tai bent senesniu už 45 
metus amžiaus. Optometri
nė taryba, kuri to reikalauja, 
susideda iš akių gydytojų.

Ta taryba teigia, kad kiek- 
vieneriais metais New Yorke 
būtų sutaupyta bent 200 gy
vasčių, jeigu tokie egzaminai 
būtų vykdomi. Sako, jog 
tūkstančiai vairuotojų yfa tik 
pusregiai, o yra tokių, kurie 
“beveik neregiai“ — ir jie 
bai pavojingi ne vien sau, 
ir kitiems.

bet

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA 
Užrašykite Laisvę savo draugui

Nuversti paskutiniai buvu
sio Third Ave. EI stulpai 
miesto centre iki 42nd St.

IDEALIŠKI GYDYMOSI NAMAI 
Ligoniams, diabetikams, po opera
cijos ligoniams, senukams ir su 
chroniškomis ligomis. Vokiškai 
kalbanti štabe. Pilnai kosher. 
Privatus gydytojas, jeigu pagei
daujate. Slaugės per 24 vai. Ma
loni atmosfera, TV. Atdara pa
tikrinimui iki 7 v. vak.
838 Manlda St., Bronx 59, N. Y.

DA. 9-6667

L.D.S. BANKETAS
Įvyks šeštadienį

Vasario (Feb.) 18 d.
Liberty Auditorium

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N„ Y.

Pradžia 7 vai. vakare Įžanga $2.50
Rengia LDS 13-ta kuopa ir kviečia visus ir 

visas dalyvauti.

LabvB (Liberty) šeštad., Vasario (Feb.) 18, 1958

Today’s Pattern

Patriko 
Penktos 
i Third

Ai- 
pasi- 
kada

pa ra d e yra 
varginantis.

Maršas tame
ir kartais
Avė. turi daugiau pric-
p a 1 e n gv i n t n u o va rgi. ’ ’

“Mirror” turėjo ome-

Third 
monių

Ką 
nyje, tai faktą, kad 3rd Avė.
turi daug galiūnų, kuriuose 
martuojantieji airiai galėtų 
sustoti ir atsigaivinti.

Tas pareiškimas • labai už
gavo airius. Visi trys airiš
kieji New Yorko laikraščiai, 
“Irish World,” “Irish Echo“ 
ii’ “The Advocate” atsiliepė. 
“Irish World,” pavyzdžiui, sa
kė :

“Joks airis vertas savo var
do nepaliktų martuotoji] gre
tų, kad užeiti atsigerti, 
riai per 12 mėnesių su 
ilgimu laukia tos dienos, 
maršuos tame parade.“

Buvęs sunkiasvorio kumšti
ninkų čampijonas Tunnęy pa
sidavė operacijai paliuosavi- 
mui traukiamo rankos piršto.

ĮVAIRUS KINIETIAKI 
VALGIAI

DRAGON SEED
Žinomas Kiniečių Restaurantas

HI-FI—Cocktail Lounge
Vietos: 86-02 87th Ave., Jackson 
Hts. Hickory 6-9748; 95-11 87th 
Ave., Jackson Hts. HA. 9-8437; 
120-42 Queens Blvd. BO. 8-9442.

7

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barbenti

9188 14/2—24’/2

Pattern 9188: Half Sizes: 14^' 
1GV£>, 18>/2. 2O’/2. 22y2. 24’/». Size 
IG’/j takes 3% yards 39-inch fabric.

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

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•DG**ac*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Medaus Pagelta 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 sucukrėjusio 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 $5.50. Persiuntimą Apmokame
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

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

I




