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KRISLAI
Užsidaro du žurnalai.
Abudu seni.
Kaip pas mus? 
įSu važiavimas.

Rašo R. Mizara

Vienu kartu atsistojo ant 
hankrūto slenksčio du žur
nalai: “Collier’s” ir “Wo
man’s Home Companion.” 
Pirmasis — du kart mėne
sinis, o antrasis — mėnesi
nis. Abudu užsidarys kitą 
mėnesi.

Tik šiais metais abudu 
žurnalai turėjo $7,500,000 
deficito!

Apie 2,400 darbininku liks 
be darbo: iš to skaičiaus 
yra 187 darbininkai, dirbę 

^žurnalų redakcijose. Ne- 
įkika net sakyti, jog tai 
yra didelis darbininkams 
smūgis. Išdirbę ten per 
metų eile, o dabar — i be
darbių eiles!

“Collier’s”''žurnalas buvo 
Įkurtas 1888 metais. Pir
miau jis buvo savaitraštis, 
o neseniai tapo paverstas 
du kart mėnesiniu.

Šiam žurnalui kadaise 
bendradarbiavo tokie rašy
tojai, kaip H. G. Wells, Ru
dyard Kipling, King Lard- 

ir kiti.
'T ‘The Woman’s Home 
Companion” buvo įkurtas 
1873 metais. Jis taikytas 
moterims, daugiausiai šei
mininkėms. Kadaise buvo 
populiarus, daugelio mėgia
mas, bet pastaruoiu metu 
žurnalas nustojo daug skai
tytojų.

Tenka priminti, kad ame
rikinė visuomenė nei kiek 
nenukentės dėl to, kad ši- 
tiedu žurnalai užsidarė.

“Collier’s” žurnalas prieš 
keletą metų “atsižymėjo” 
viena biauria laida, kurioje 
buvo sudęta daugelio auto
rių straipsnių, kurstančių 
naują karą prieš Tarybų 
^ąjungą. Tuose straips

niuose buvo pranašauta, 
jog karas tuoi (dėl Jugo
slavijos) prasidės ir ameri
kinės atomo bombos “išlais
vins” tarybines tautas, o 
tuomet Maskvoje užviešpa
taus gengsterius auklėjanti 
kultūra!

Tas biaurus ir kvailas 
mostas, pasirodo, “Collier’s” 
leidėjams lėšavo daug. Po 
to žurnalo reikšmė pradėjo 
mažėti, žmonės ėmė jo ne- 

• paisyti, o kadangi žmonės 
nepaisė, tai ir korporacijos 
atsisakė jame skelbtis. Tai 
ir privedė prie bankrūto!

Mus, kurie visaip sielo
jamės ir dirbame, kad iš- 

!laikytume savo spaudą, sa
lto Laisvę dienraščiu, net 
šiurpas sukrečia skaitant, 
kad du amerikiniai žurna^ 
lai turėjo per metus pusaš- 
tunto milijono dolerių nuo
stolių!

Mūsų dienraščio išleidi
mas per metus nelėšuoja 
daugiau, kaip metinė alga

(Tąsa 4—tame puslap.)

LENKIJA IR TSRS SUDARĖ VARŠUVOJ DRAUGIŠKĄ RAKTA
Pravda kritikavo jugoslavų 
teoretiką Kardelį,-- kaltino 
jį “ideologijos iškraipyme”
Maskva. — Tarybinis ko

munistų organas “Pravda” 
aštriai kritikavo vyriausią 
Jugoslavijos komunistų te
oretiką Kardelij ir vadino 
jį ideologiniu revizionistu, 
kuris iškraipo marksizmą- 
leninizmą. “Pravda” smar
kiai pritikavo Kardelij už 
jo išreikštas mintis Vengri
jos klausimu.

Kardelij sakė, kad, nors 
antra tarybinė intervencija 
buvo pateisinama ir galima 
buvo tikėtis, jog Kadaras ir 
jo draugai bandys surasti 
sau platesnę bazę Vengrijos 
darbininkuose, sunku su
prasti, kodėl Kadaras ir ta
rybiniai vadovai nebandė 
labiau remtis Vengrijos 
darbininkų tarybomis, už
draudė sritines tarybas.

Kardelij 1 pripažino, kad 
Vengrijos darbininkų tary
bose buvo ir tebėra ir vi
sokio politinio neaiškumo, 
bet jos visgi yra vieninte
lis liaudies valios reiškimo 
organas, sakė jis. Jeigu 
valdžia būtų tarybomis pa
sitikėjusi, jos būtų veiku
sios socializmo naudai, bet 
persekiojimas dar labiau 
stumia darbininkus deši- 
nyn, sakė jis.

Kardelij padavė istorinį 
pavyzdį. Jis sakė, kad Le
ninas iškėlė obalsį “Visa 
galia Sovietams,” tai yra, 
darbininkų taryboms, nors 
tuo metu ne bolševikai, o 
menševikai ir eserai turėjo 
tose tarybose daugumą. Le
ninas, betgi, sakė Kardelij, 
turėjo pasitikėjimą, kad tos

Sekretoriaus padėjėjas 
pas čiangą Formozoje

Washingtonas.—Tuo tar
pu, kai premjeras Nehru 
randasi Amerikoje ir, tarp 
kitko, ragina Eisenhowerį 
pripažinti Liaudies Kiniją, 
Valstybės departmentas at
liko žingsnį, kuris lyg sie
kia užtikrinti Čiangą, kad 
to nebus: į Formozos sosti
nę Taipei atvyko valstybės 
sekretoriaus asistentas Ro- 
bertsonas, kuris jau matė
si su Čiangu. Jis užtikrino 
Čiangą, kad santykiuose su 
Kinija “niekas nepasikeis.”

Jungtinės Tautos. — Ta
rybinis atstovas Kuznieco- 
vas sakė, kad TSRS remtų 
19 Lotynų Amerikos šalių 
siūlymą, kad Saugumo ta
ryba būtų praplėsta dar 
dviem nariais, jeigu tuo 
pačiu laiku būtų sutikta, 
kad Liaudies -Kinija turi 
būti priimta į Jungtines 
Tautas.

Užrašykite Laisvę savo draugui 

tarybos — Sovietai — veiks 
už socializmą pagal savo 
klasinius interesus. Kada
ras ir jo tarybiniai rėmė
jai, sakė Kardelij, praleido 
tą progą, nebandė naudoti 
sveiku klasiniu darbininkų 
jausmų vien todėl, kad ne 
jie patys stovėjo tarybų 
priešakyje.

‘Pravda” sako, kad Kar
delij savo aiškinimu neima 
domėn specifinių Vengrijos 
sąlygų, taipgi, kad jis savo 
pasisakymais maišosi į ki
to krašto, tai yra, Vengri
jos reikalus.

Manoma, kad Kardelij da
bar atsakys į “Pravdos” 
nuomones.

Izraelis <! r a u s 
įvežti krastan

T.S.R.S. spatidą
Tel-Avivas.—Izraelio val

džia uždraudė visokių spaus- 
dinių — knygų, laikraščiui 
ir žurnalų — įvežimą iš Ta
rybų .Sąjungos. Tas uždrau
dimas sulaiko nemenką im
portą, nes Izraelyje yra 
daug žmonių, kurie skaito 
įvairių kalbų, pirmoje eilė
je rusų, tarybinius spausdi- 
nius. Dai; iki visai nese
niai daugiau “Pravdos” nu
merių parsidavinėjo Tel- 
Avive, negu Kaire, Damas
ke ir Beirute kartu. Dau
gelis Izraelio kolektyvinių 
sodybų išsirašo' tarybinius 
žurnalus, o tarybinės kny
gos, rusų, ukrainiečių, mol
davų ir žydų kalbose, Izra
elyje plačiai skaitomos.

Socialdemokratinė Ben- 
Guriončsvaldžia uždrausda- 
ma tarybinių spausdinių 
įvežimą paskelbė, kad tai 
daroma, nes TSRS laikraš
čiai “šmeižia Izraelį ir trak
tuoja kraštą su panieka.”

Manoma, kad tarybinių 
spausdinių importo uždrau
dimas iššauks nemažai pro
testų, nes yra daug žmonių, 
kurie prie tarybinės spau
dos čia pripratę. Sakoma, 
kad patys valdžios nariai 
vis vien gaus aprėžtą nu
merį tarybinių spausdinių, 
nes/patys juos skaito.

"Du žurnalai sustos išėję: 
Colliers, Home Companion

New Yorkas. — Du masi
nio tiražo žurnalai, “Colli
ers” ir ‘Woman’s Home 
Companion,” nustos, išėję 
su metų pabaiga. Abu žur
nalai turėjo po daugiau 
kaip milijoną tipažo, bet 
jie vis vien prarado pihigų.

Washingtonas. — Vice
prezidentas Nixonas išskri- 

Ido Austrijon. '
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Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

Washingtonas. — Eisen-
howeris ir Nehru jau grįžo 
iš Gettysburgo. Jie tęsia 
savo pasitarimus, kurie ve
dami griežtai privatiniu 
būdu — beveik be patarė
jų. Antradienio vakare 
Nehru pasakė kalbą per ra
diją ir televiziją.

Budapeštas. — Vengrijos 
valdžia skelbia, kad suėmė 
400 sukilėlių ir nenuoramų. 
Krašte dabar ramu, sako 
Budapešto radijas.

Egiptas protestuoja prieš britų 
ir francūzu pravestas skerdynes 
civilių žmonių tarpe Port-Saide

Kairas. — Egipto infor
macijos biuro vedėjas Ab
del Kader paskelbė, kad E- 
giptas pasiuntė aštrų pro
testą Jungtinėms Tautoms 
prieš britus ir francūzus, 
kurie Port Saide pravedė ci
vilinių gyventojų skerdy
nes. Britai ir francūzai pri
pažįsta, kad jų tankai rie
dėjo per siauras Port Sai- 
do biednuomenės gatveles 
ir šaudė, bet jie teigia, kad 
tai buvo kova prieš egip
tiečius “teroristinius parti
zanus,” o ne prieš civilinius 
gyventojus.

Britai savo komunikate

IRA prisirengia prie generalines 
ofensyvos prieš britus Ulsteryje

Belfastas. — Britai sako
si gavę žinių, kad naciona
listinė airių armija, žinoma 
kaip IRA,’ pravedė genera
linę mobilizaciją, abiejose 
sienos pusėse, tai yra, Uls
teryje ir Airijos respubli
koje, ir rengiasi prie gene- 
neralinės ofensyvos prieš 
britus.

Britų karinis dalinys, su
sidedantis iš 300 karių, pri
buvo į Enniskellen apylin
kę, kur praeitą savaitę IRA 
pravedė plačiausias akci
jas. Britai sako, kad IRA

Padegė keturias Trentono 
bažnyčias; ieško padegėjo
Trentonas.—Keturios baž

nyčios, tarp jų istorinė pir
ma metodistinė bažnyčia, 
čia tapo padegtos anksti 
rytą praeitą sekmadienį. 
Daugiausia žalos pridaryta 
toje senoje bažnyčioje. Po
licija ieško padegėjo, kuris, 
kaip manoma, yra protiniai 
nesveikas žmogus.

Londonas. — Britanijoje 
įvestas benzino ir aliejaus 
racijon avimas — panašiai, 
kaip buvo karo metu.

Kairas. ■— Egipto valdžia 
paneigė žinias, kad tęsia 
žydų deportavimus.

Bernas.—Šveicarijos val
džia sako, kad susekė šni- 
pinėjomo tinklą, kurio prieš
akyje stovėjo Vengrijos pa
siuntinybės narys.

Port Saidas. — Tik keli 
tūkstančiai britų ir francū- 
zų liko Port - Saide, — ir 
tai vienoje uosto dalyje, 
atitvertoje nuo likusio mies
to spygliuotų vielų barika
domis. Nakties metu egip- 
tiški partizanai nukovė 
francūzu karininka. c- v 

ciniškai sako, kad jie “neži
no, kiek egiptiečių nužudė, 
gal 25, gal daugiau.” Tai 
buvo akcija, pravesta “nu- 
baudžiant partizanus už už
puolimus ant britų karių.”

Egipto laikraštis “Al 
Massa” tuo reikalu sako:

“Kaip tas laukinis žvėris, 
kuris paskutiniu kartu pa- 
sikandžioja, kai jau beveik 
neteko jėgų, taip pasielgė 
britai, kai, priversti trauk
tis iš Port Saido, jie at
kreipė savo pagiežą prieš 
taikius civilinius gyvento
jus.” 

sukoncentravo tūkstančius 
savo vyrų viso pasienio il
giu.

Nepriklausomos Airijos 
atsinešimas į IRA yra mi
glotas. Nepriklausomos Ai
rijos valdžia taipgi siekia 
prijungti Ulster į prie Airi
jos, bet nesutinka su IRA 
metodomis. IRA faktinai 
nelegali ir Airijos respubli
koje, bet britai kaltina, kad 
,tas nelegalumas “tik dėl 
akių,” kad faktinai Airija 
remia IRA, duoda jiems ba
zes ii’inet ginkluoja įjuos.

Lenino ir Stalino karstai 
liks Maskvos mauzoliejuje

Maskva.—Laikraštis “Ve- 
černaja Moskva” sako, kad 
abu karstai, Lenino ir Sta
lino, liks mauzoliejuje. Iš 
to laikraščio pranešimo da
rosi aišku, kad ne tik už
miestyje, bet ir pačioje Ta
rybų Sąjungoje buvo papli
tę gandai, kad Stalinas bus 
iš mauzoliejaus, išimtas.

Kairas.—Simboliški strei
kai prieš Irako pasilikimą 
Bagdado pakte buvo laikyti 
ne vien Jordane, bet ir E- 
gipte bei Sirijoje.

Bona. — Adenauer is vėl 
planuoja atvykti Amerikon.

Tarybines karines pa j egos 
Lenkijoje negali maišytis 

i vidinius lenku reikalus ė
Varšuva.—Tarybinis ap- 

gynos reikalų ministras 
maršalas Žukovas ir užsie
nio reikalų ministras Šepi
lovas, kurie atvyko čia, pa
sirašė. po draugišku susita
rimu su Lenkija. Lenkijos 
vardu pasirašė apgynos mi
nistras M. Spycalskis ir už
sienio reikalų ministras A. 
Rapackis. Susitarimas lie
čia tarybinių karinių jė
gų stovį Lenkijoje.

Susitarimo esmė esanti, 
kad tarybinės karinės, jė
gos, kurios randasi Lenkijo
je Varšuvos pakto ribose, 
ten randasi laikinai. Jos 
randasi Lenkijoje draugiš
ku susitarimu ir su Lenki-

Gener. streikas 
Jordane prieš 
Irako valdžia
Amanas. — Generalinis 

streikas įvyko visame Jor
dane, bet streikas vestas ne 
prieš pačią Jordano valdžią, 
o kaip protestas prieš gre
timo Irako valdžią. Jorda
no arabiški nacionalistai, 
kurie protestavo prieš Ira
ko valdžią, reikalauja iš 
jos, kad Irakas, pasitrauk
tų iš Bagdado pakto. To 
paties reikalauja ir Irako 
žmonės, kurie tuo tikslu 
jau surengė eilę demon
stracijų ir kitokių išstoji
mu.

Generalinio streiko Jor
dane rengėjai jį pravedė 
po obalsiu: “Jordano žmo
nės solidarizuojasi su savo 
broliais irakiečiais. — jie 
reikalauja, kad Trako val
džia eitų su brolišku Egip
tu, su Sirija ir su mumis, 
o ne su britiškais agreso
riais!”

Jordano valdžia genera
liniam streikui pritarė, nors 
karalius Huseinas yra 
žymiai labiau pro-,vakarie
tiški, negū valdžia. » * i •’ i

Paryžius. — Užsienio rei
kalų ministras Christian 
Pineau sakė, kad jis turi 
planą Vengrijai: Vengrija 
turinti tapti neutrališka 
valstybe, panašiai, kaip tai 
yra Austrija...

Sovietai repatrijuoja dar 
1034 belaisvius Japonijon .

Vladivostokas. — Japonų 
laivas “Koan Maru” iš Na- 
chodkos uosto, kuris randa
si Sibire prie Vladivostoko, 
išsivežė 1034 japonus, buvu
sius karo belaisvius. Tai 
japonai, kurie nebuvo anks
čiau repatrijuoti, nes už 
vienokius ar kitokius nusi
kaltimus buvo nubausti ka- 
lėjiminėmis bausmėmis. 

jos sutikimu. Lenkija turi 
būti informuojama apie vi
sus tų jėgų judesius ir duo
ti sutikimą su pakaitomis, 
perkėlimu, didinimu ir t.t. 
Tarybiniai kariai, kurie 
randasi Lenkijoje, yra po 
Lenkijos civilinių įstatymų 
jurisdikcija. Tik pačiose 
kareivinėse ir karinėse sto
vyklose tie kariai randasi 
po tarybinių karinių įstaty
mu galia.

Tarybinė armija Lenkijo
je neturi teisės daryti spau
dimo bet kokiu būdu, kad 
paveikti Lenkijos vidujinę 
politiką. Tuo. reikalu jau 
anksčiau, kuomet Gomulka 
lankėsi Maskvoje, bendra
me pareiškime buvo pasa
kyta, kad—

Laikinas tarybinių karių 
buvimas Lenkijoje negali 
jokiu būdu paliesti Lenki
jos valstybės suverenumą 
ir negali vesti prie tų jėgų 
maišymosi Lenkijos liau
dies respublikos vidujiniuo
se reikaluose.

Sutartis pasirašyta su 
atitinkamomis, ceremonijo
mis, kuriose dalyvavo Go
mulka, Cyrankevičius ir ki
ti lenkų vadai iš vienos pu
sės, ir Žukovas, šepilovas 
bei keli juos atlydėję tary
biniai generolai iŠ kitos pu
sės. Sutartis pasirašyta 
Ministerijos kolumnų salė
je. Paskui įvyko banketas.. 
Žukovas ir Šepilovas jau iš
skrido namo.

Romia. — Italijos komu
nistų organas “Unitą” sa
ko, kad praeitas partijos 
suvažiavimas parodė, jog 
partijoje yra įvairių nuo
monių, bet yra vienybė ta 
prasme, kad visi yra pasi
ryžę neleisti teoretiniams 
nesutikimams stoti kelyje.

Visi sutiko, sako “Unitą,” 
kad vyriausias Italijos ko
munistų siekis dabar yra 
veikti už kuo glaudesnę 
vienybę su socialistais, už 
platesnę žemės reformą nu
skurusioje pietinėje Italijos 
dalyje, ir, su laiku, už so
cialistinę santvarką. “Uni
tą” pripažino, kad komu
nistai paskutiniu laiku pra
rado nemažai jėgų fabrikų 
darbininkų atstovybių rin
kimuose, ypatingai Turine, 
bet sakė, kad tai laikinas 
reiškinys.

Londonas. — Sugrįžęs iš 
Jamaicos Edenas jau kalbė
jo parlamente. Konserva
torių frakcija jam garsiai 
plojo. Darosi aišku, kad 
konservatoriai dar nepasi
rengę Edeną atstatyti, kaip 
tai buvo manyta anksčiau.
~ ORAS NEW YORKE 7
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Amerikiete modistė apie 
-tarybinių motery rūbus

Amerikietė Tobe Coller

M. GORKIS

ROMANTIKA H'Skaitytoji! Balsai
Riksmas be paliovos

Vengrijoje įvykusio sukili
mo bubnijimas nesiliauja, ir 
Jungt. Valstijų žinių sakyto
jai per radiją-televiziją, ir 
didlapių rašeivos, pasigar
džiuodami rašo, kartoja ir 
kartoja vis tuos tūkstančius 
pabėgusių vengrų.

Kas gi tie bėgliai yra? Ko- 
dėlgi tie nekalti avinėliai Lė
go iš savo namų ir šalies? Vei
kiausia jie mojosi nuversti 
esamąją valdžią? Na, mūsų 
McCarran Įstatymu, gresia 
kalėjimas net tam, kuris mo
kina, spėka nuversti valdžią.

Kodėl mūsų šalies valdžia 
pasivėlino sau tūkstančius tų 
pabėgėlių perkelti į šią šalį ? 
Juk tai milžiniška suma pini
gų, kurie piliečiams taksais lė
šų o j a.

Dabar šioje šalyje bedarbių 
statistika rodo, kad jų yra 
apie pustrečio milijono, o tie 
tūkstančiai atgabentųjų veng
ia.) dar labiau padaugins skai
čių bedarbiu. 4

(Tąsa)
Bet jo žodžiai jau ne taip 

rišosi, nes jis galvojo ne tieki ‘i . , • . motinai, labai buvo geras zmo-apie senovę, kiek apie gretai T.’ ,. ... . . . gus. Jis greitai bus profeso-emancią merginą, kuri spar- 1
čiai lipo į kalną kiek prieša
kyje jo iš kairės pusės. Nak- i 
ties prietamsyje ji atrodė dar! 
mažesnė, kaip tikrumoje bu-j 
vo. Tarnas pastebėjo, kad 
kiekvienu1 kartu, kada tik ji į 
praeidinėjo pro apšviestą lan- i 
gą, tai palengdavo galvą. Tas T 
rodė, kad ji jau įpratus pa
grindinio veikimo darbuotoja.

—Stebėtina, — galvojo jis, 
—tokia nedičkė asmenybė ir 
štai gyvena be baimės tarpe 
svetimų jai žmonių, eina nak
tį su mažai pažįstamu asme 
niu . . :■ Stebėtina!—Kad 
mosuoti rankomis ir netyčia, Tarnui neapeina, ką ji$ 
jai nesuduoti, jis susikišo jas I daugiau kalbėjo, bet jis pir^ 
į kišenes, bet tas varžė jo mu kartu kalbėjo tiek daug, 
eiseną.

.—Ar jūs girtų nebijote — kurią visi gerbia, - su jo išva- 
pastatė jis klausimą.

—Ah,

—Fiodoras Grigovičius, — 
perkirto ją, Tarnas, — kunigo 
sūnus, pas kurį gyveno mano

Jis greitai bus profeso
rius, jis sakydavo besiginčy
damas su savo tėvu : ‘Gyventi, 

i tai reiškia žinoti’. Ir tai la
ibai paprastai, jeigu aš gyve- 
1 nu nežinodamas kas aš esu, 
I kokios mano pareigos, tai ko- 
į kis tada gali būti ir gyveni- 
Imas? Tai būtų paprastas vie- 
nišio gyvenimas pavergime ir 
išnaudojime, kuris paeina nuo 
kitų žmonių, nuo jų godumo 
ir prietarų. Ar tai ne tiesa?

—Taip, gyventi reiškia ži
noti ! — pakartojo Elzbieta. 
—Taip, drauge, tikrai, jūs 

j tą labai teisingai suprantate...
Tarnui

Canada and Brazil,’ 6 months $6.50 , Davis, kai kurioms kompa- 
niškoms krautuvėms pata
rėja apie moterų madas ir 
kitas problemas, praėjusią 
vasarą viešėjo Tarybų Są
jungoje.

Tobe sako, kad jai, kaip 
GRUODŽIO 14 DIENĄ Suomijos sostinėje, Helsin-' vienai Tobe Coburn School 

kiuose, mirė*žymus tos šalies politikas ir visuomeninin- for Fashion Careers direk- 
kas Dr. Juho Kušti Paasikivi, sulaukęs 86 metų amžiaus.. torių ir kaip vienai iš Allied 

1 Stores korporacijos direk
torių išimtinai rūpėjo tik 
mados ir visa kas rišasi su 
moterų aprėdu.

Tam viskam sužinoti ji 
Tar. Sąjungoje, daugiau
sia Maskvoje, praleido tris 
savaites. Ten nuvykusi kaip 
paprasta turistė.

Tobe džiaugiasi, kad ji 
savo tikslą atsiekė. Ji susi
liko daug moterų, eilinių ir 
kitokių. Matė, kuo jos ren
giasi, girdėjo, ko pageidau- jau perkamus... 
ja, kur ir kokių rūbų jos klausia: 
ieško. Lankėsi krautuvėse laukti?” 
ir madų institute. Kalbėjosi j “Del to, 
su vedėjais.

Apie tarybinių moterų 
rūbus modistė Tobe plačiai 
rašė New Yorko laikrašty 
Herald Tribune.

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 
under the Act of March 3, 1879

MIRE RIMTAS SUOMIŲ POLITIKAS

Paasikivi buvo rimtas valstybininkas, politikas ir 
visuomenininkas. Jis yra buvęs Suomijos premjeras, 
yra buvęs tos šalies prezidentas. Jis daugiau negu kas 
kitas padėjo Suomijai išsikepurnėti iš dviejų karų, į 
kuriuos įtraukė tą šalį mažyčiai hitleriukai. !

Visų svarbiausias vaidmuo, kurį Paasikivi savo gy- 
• venime atliko, buvo tas, kad jis kovojo už taikų sugy

venimą su didžiuoju kaimynu—Tarybų Sąjunga.
Jis buvo priešingas 1939 metų karui, kurį pradėjo 

prieš Tarybų Sąjungą Mannerheimas su savo klika. Pa
asikivi sakė, kad Suomija negali kariauti su tokiu kai
mynu, kaip socialistinis kaimynas, ji per maža, per silp
na, ir, svarbiausia, nėra dėl ko kariauti, kadangi Tarybų' 
Sąjunga nori taikaus susitarimo ir sugyvenimo.

Bet Paasikivio neklausė karo troškėjų gengė. Na, ir 
dėl to Suomija skaudžiai nukentėjo.

1940 metais Paasikivi nuvyko į Maskvą tartis dėl 
taikos, kuri ir buvo padaryta.

Bet Mannerheimas ir jo šalininkai nepasimokė iš 
pirmojo karo: kai Hitleris užpuolė Tarybų Sąjungą, 
toji pati gengė įtraukė Suomiją į naują karą prieš Ta
rybų Sąjungą! F 
•hitlerininkai vėliau ją užpuolė ir Suomija daug žmonių 
turėjo karuose pražudyti.

Pagaliau, prisiėjo taip, kad tie^ patys j Maskvietės perkasi rūbus
Tobe buvo sudominta h* 

nustebinta pamačius milži- 
1946 metais, karui pasibaigus, Paasikivi buvo iš-; nį§ką departmentinę krau- 

rinktas Suomijos prezidentu ir tas pareigas ėjo per apie tuvę" prie pat Raudonojo 
Skvero, ' priešais garsųjį 
Kremlių. Ir ypačiai ją do-

dešimt metų. Jo užsieninės politikos kertinis akmuo 
buvo: taika su Tarybų Sąjunga, draugiški ryšiai su so
cialistiniu pasauliu.
bloga.

Ir Suomija to principo laikėsi ir tebesilaiko.

Jei to Suomija nesilaikys, jai bus mjnotas, kad tame milžiniš-
kame moderniškame (du! 

Į didelius miesto blokus ūži- Į 
jmanČiame keturių aukštų) . 
i pastate maskvietės pirkėjos! 
nesutelpa. Ji rašo:

GUM (trumpai pavadin-į 
ta krautuvė) tikrai nu
stebina. Vidutinę dieną 
joje pereina penktadalis 
žmonių. O didžiojo biznio 
dienomis trečdalis milijono 
žmonių ją “paverčia į did
žiausią žmogiškų sardinkų 
slėgtuvę”.

Tiek daug ten sueina, 
kad krautuvė tiksliai paša- 

Haiti, respublikos prezidentas buvo generolos Paul E. | Jln?. ^aL]8‘eH pigiųjų. Piokirj;
„ Magloire, kurio tarnyba pasibaigė š. m. gruodžio 6 d.! aciau 11 e^tu!1

Jis turėjo pasitraukti iš tos vietos, nes Haiti konstituci- £°AA 
ja draudžia bet kuriam asmeniui prezidentu būti ilgiau 
kaip vieną, tarnybą. Bet Magloire nesitraukė. Jis su 
'savo sėbrais sugalvojo, kad jam reikią 'būti prezidentu

- dar vieną terminą.
Tuomet prasidėjo didžiulis žmonių judėjimas. Iš- 

. kilo generalinis darbininkų ir tarnautojų streikas, kuris 
Haiti sostinę, Port-au-Prince miestą, suparaližiavo.

Žmonės reikalavo, kad “nepavaduojamasis” Mag- 
Y loire pasitrauktų ir kad įvyktų rinkimai.

Matydamas, kad bus karšta, Magloire su savo šeima, 
giminėmis ir artimais sėbrais pabėgo iš Haiti į Jamaica 

2, salą. Išsivežė ir daug turto. Jamaica saloje Magloire 
jau nusipirko palociuką ir ten, sakoma,t ruošiasi gy- 

2. venti.
> Po to ir streikai baigėsi. Šalyje žmonių buitis su-
F. normalėjo. Spėjama, kad sekamų metų pradžioje Haiti 

įvyks naujo prezidento rįnkimai, o šiuo tarpu preziden
to vietą užėmė šalies aukščiausio teismo teisėjas.

. . Yra du asmenys, norį būti išrinktais prezideptu. 
Senatorius Louis Dejoie, kurį Magloire buvo įkalinęs. 
Jis dabar išleistas laisvėn ir žada kandidatuoti. Jis yra 
agronomas. Kitas kandidatas — gydytojas Francois 
Duvalier.

Kuris juųdviejų bus išrinktas, nežinia. Svarbu, 
kad tik būtų rinkimai, kad būtų leista žmonėms pasi- 

; sakyti, pademonstruoti savo teisę. i
Rinkimai numatomi 1957 metų balandžio mėnesį, 

bet yra žmonėse reikalavimų, kad jie įvyktų anksčiau.
Kaip ten bebūtų, Magloire tapo išvytas iš Haiti. Jis 

buvo “diktatoriškų priemonių” šalininkas ir dėl to prieš 
jį Haiti žmonės buvo sukilę.

Haiti yra mūsų šalies kaimynas. Kada mūsų vy
riausybė kalba apie padėjimą ekonomiškai kitpms pa
saulio šalims, kyla klausimas: kodėl ji nepadeda tokiai 
šaliai, kaip Haiti? Kodėl nepalengvina Haiti respubli- 

< kos liaudžiai skurdo naštos?

DIPUKAS IŠ HAITI
TARP KUBOS IR PUERTO RIKO salų yra sala 

Hispaniola. Joje yra dvi respublikos: Dominikonų ir 
Haiti. Pastarojoje daugumą gyventojų sudaro negrai 
ir mulatai; baltųjų, sakoma, tėra tik keletas tūkstančių.

Haiti—maža šalis, tik apie 10,000 ketvirtainių my
lių—sakytum, maž daug tokia, kaip pusė Lietuvos. Že
mė prasta, kalnuota, o gyventojų yra arti keturi mili
jonai. Žmonės biedni. Gyventojų daugumą sudaro ka
talikų tikybos žmonės, kalbą francūziškai.

Skurdas Haiti šalies darbo žmonėse baisus ir jis kas
dien vis darosi baisesnis.

ne

mu kartu kalbėjo tiek daug, 
drąsiai, karštai ir ta mergina,

D. J.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

Šeimininkėms
NAMINĖS. SALDAINĖS

2 uncijos nesaldinto šoko
lado

pusė puoduko riebalų 
puodukas cukraus
2 kiaušiniai
pusė puoduko viskam var

tojamų miltų
ketvirtadalis šaukštelio 

druskos
šaukštelis vanilla skonio
pusė puoduko smulkiai 

sukapotų walnuts ar kitų 
minkštų riešutų.

Ištirpyk šokoladą rieba-' 
luose puode, jį kaitinant 
virš verdančio vandens.. 
Nukaisk, įmaišyk cukrų, 
paskiau gerai suplaktus 
kiaušinius, tada miltus ir 
druską. Gerai sumaišyk. Į-

domis sutiko. Jie persiskyrė 
taip, labai bijau!—’prie didelio namo durų fasa- 

tarė mergina atsidususi.— Jų do su kolonomis, ir mergina, v ... t I , , , m* 1 ...

k ra u t u vėj (užsakymas) 
$175 ir aukščiau.

Bateliai kol kas bran
giausi. Puošnių batelių (už
sakymas) dar tebemokama 
iki $100 už porą. Nyįoninės 
kojinės tebemokamos iki 
$5, tad tebėra piimta ir 
visos jaučiasi patenkintos 
apsiavusios marškonįukė- 
mis.

Yra išgalinčių pirkti
' Tačiau patsai buvimas 

krautuvėje tų brangių suk
nelių, ploščių, kojinių, bate
lių ir kitko rodo, kad “bied- 
nos” rusės turi pinigų ir 
eina tų gražmenų pirkti.1 
Apie tai p-lė Tobe rašo:

“... eilės stovi visur — ir 
ilgos. Mačiau virš 100 mo
terų laukiant ploščių pirkti, 
veik apie tiek pat laukiant 

’kitoje eilėje užmokėti už 
” Ji pati

“Dėl ko jos turi 
Ir pati atsako: 
kad Rusija turi

I daug pinigų, o mažai pre- 
' kiu”. i .■ ■

Tai rodo, kad buvusi ka
rų nuniokota šalis vis dar 
nepajėgia viso ko pakanka
mai prisigaminti.

Moterų pažiūra į madas
Apie moteris ir jų pažiū

rą į madas Miss Tobe gavu
si tokį įspūdį:

Senosios moterys visai ne
paiso madų. Jos dėvi tam
siais rūbais, nežiūrint, ku
rių metų mados, gobiasi 
skarelėmis, avi prastai at
rodančius batus. Jaunesnės 
rėngiasi moderniškiau, ta
čiau konservatyviai. Veik 
kiekviena turi tamsiai mė
lyną, su laibučiais, vos įžiū
rimais išilginiais dryžiais i maišyk vanillą. ... i . , t , i j n._ m. . •

kratydama Tarno ranką, įti
kinančiai prašė:

—Ketvirtadienį ir pirmadie
nį, atminkite! Nuo septintos 
iki devintos valandos vakaro 
aš būsiu namie ir lauksiu jūs. 
Gerai ?

—Su dideliu pasitenkinimu! 
—net sušuko Tarnas.— Labai 
už tai dėkingas. Stebėtinai!

Visą naktį iki pat ryto jis 
vaikštinėjo gatvėmis, iškėlęs 
aukštai galvą ir savo minty/^ 
kūrė karštą kviečiančią 
apie būtiną. reikalą padėti 
tiems žmonėms, kurie dar' 
nesupranta įstatymo, kad gy- 

Jis ne- venti, tai reikia žinoti. Jam 
tartum ru

kostiumą, kuris ten skaito
mas pagrindiniu išeigai ap- 
rėdu. Tik jaunuolės, tos 
lakios peteliškaitės, neper
gyvenusios sunkumų, nepa- 
žinusios reikalo taupyti, ne- 
įgudusios ieškoti praktiško, 
nušvinta pamačiusios tą, 
kas atrodo naujoviška, gy
viau,. spalvingiau. Jeigu iš
saugosime pasaulyje taiką, 
gal jau jų gyvenime ir bus 
lemta tomis naujovėmis 
džiaugtis.
Kaip žiūri į madas valdžia?

Rūbams modelių indust
rija, palyginti, yra jauna. 
Juk seniau ponios madomis 
apsirūpindavo Paryžiuje, o 
darbininkės tenkinosi tuo, 
kad aplopomas senasis rū
bas šiaip taip išsilaikė iki 
ji galėjo įsigyti naują. Kas 
galėjo madas besuvaikyti?

Pirmiausius Modelių Rū* 
mus Maskvoje tarybinė val
džia įkūrė 1934 metais. Da- ! 
bar vienoje toje pirmojoje!'. 
įstaigoje madų planavime: 
dirba virš šimtas artistų ir j 
dezainerių, kurie pristato i

$200 milijonų dolerių ame
rikoniškais) metinės apy
vartos.

O kaip su kainomis?
Minėta krautuvė turi di

delį pasirinkimą gatavų rū
bų ir yra skyrius, kuris pri
ima -invidualiai siuvimo 
užsakymus.

Kaip minėta, pigesnės 
prekės iškeltos į kitas krau
tuves, tad čia minimosios 
kainos . nėra žemiausios, 
gal tarp užvis aukščiausių 
šalyje. Miss Tobe paduoda 
sekąmas kainas:

“Mink kailiukais apve
džiota apykakle įr rankovė
mis, gerai sukirptas ir pa- ___ _
siūtas ant užsakymo juodas : modelius 24. gatavų rūbų 
žieminis ploščius kainuoja siuvykloms Maskvos dįst- 
apie $225, vietiniams gyven- rikte.
tojams” (amerikiečiam kai-

Supilk mišinį į dvi patep
tas 8x8 pločio negilias blė- 
teles; apiberk riešutais. Tu
rėk gatavą, iki 400 F laips
nių įkaitintą pečių. Kepk 
apie 12 minučių.' Atšaldyk. 
Supiaustyk. Plaunant 2 co
lių ketvirtainiukais bus 32.-

Today's pattern
Sack lįatui 35

Nespėjimo prigaminti j 
nuotų apie $450. Skirtu- pakankamai gatavų rūbų 
mas, rašo ji, pasidaro ne dėl. pasėkoje daug moterų tebe- 

___  —,„Fj rūbus sau 
vienoda.! (dažniausia ir vaikams, oi

paties T ūbo kainos—rūbo sisiuva namie 
kaina visiems ' 
Skirtumas , pasidaro iškei- 
čiant dolerius į rublius). Ji 
rašo; kad panašus ploščius 
New Yorko krautuvėje bū
tų gaunamas už apie $125 
(žinoma, ne ant užsakymo 
siūtas).

Gero šilkinio satin crepe,

kai kada dar ir vyrui).
Galutinė, bendroji Miss1 

Tobe išvada tokia:
“Rusų rūbai yra papras

ti, tikriausiai ne prašmat
nūs, ne tiek elegantiški, 
kiek patogūs. Medžiagų yra 
prastokų iki gerų; darbas

gerai pasiūta suknelė toje geras iki puikaus...”

ONB 
SIZE

9077 
MEDIUM

Pattern 9077 comeą in Misses' 
Medium size, includes all 3 styles. 
Each apron takes J. yard 35-inch.

i

Užsakymą su 35 centals) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymėjimu formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., IXP-12 
Atlantic AveniW, Rich
mond HiU 19, N. Y.

čia taip daug yra.
—Sutinku; — tarė Tamas, 

—jie geria be mieros ir be 
čienios. Matyti, kad to reika
lauja jų gyvenimas. Tai jų 
siela. Svaigalai, kaip žinia, 
gelbsti išvystyti fantaziją. Ne
galima juos daug smerkti, juk 
ar gi tai jų kaičia, kad jiems 
savo rūpesčius tenka nuramin
ti pagalba fantazijos.

—Aš juos ir nesmerkiu!— 
tvirtai pareiškė mergina, su
mažindama žingsnius. — Aš 
suprantu jų/padėtį. Jūs labai 
teisingai, labai teisingai apie 
juos atsiliepėte.

Tarnas nųsidžaugė. 
atsiminė atsitikimo, kad kas buvo labai smagu: 
nors ir kada nors būtų suti- dens nykus dangus prasisklei- 
kęs su jo išvadomis. Ištraukė dė ir iš giedraus dangaus kri- 
rąnkas iš kišenių, paglostė 
Elzbietos knygą, kurią nešėsi 
po pažastimi ir jau daugiau 
savimi pasitikėdamas vystė to
liau mintį:

—Jeigu tai, .matote, kny
gos būtų prieinamos visiems, 
tai būtų visai kita padėtis. 
Tiesą pasakius, žmonių bijoti 
nereikia, tame jus užtikrinu, 
kad jie užsitarnauja pilno pa
sitikėjimo ir apgailėjimo var
gingo jų gyvenimo kelio. Da
lykas yra tame, kad visko yra 
labai mažai, kaip jūs žinote, 
ir.todėl yra taip blogai. Jo
kių pasilinksminimo įstaigų 
nėra, pas kiekvieną iš jų vie
na “draugė” — vargingas gy
venimas, skurdo veidas, ne
laimės, kaip tai pasakyti po
eto eilėmis. Ir suprantama, 
kada jums panašūs žmonės 
nusileis iš aukštybių didelia
me skaičiuje, tai neišvengia
mai tas pakeis žmonių gyve
nimą į malonų ir šviesų, lai
mingą ir turtingą gyvenimą. 
Pakeis ir patį žmogų .. .

Mergina ėmė eiti dar pava
liau viena ranka prilaikyda
ma suknelę, kita nusibraukė 
per veidą ir maloniu balsu pri
dėjo : •

—Taip; taip, tai tikra tie
sa.

to žvaigždėmis tokie žodžiai, 
patys savaime susibūdavodavo 
aiškūs, prakilnūs sakiniai, 
puikiausios mintys, ir jos gimė 
pačios pas Tarną kokiu tai pa
prastumu, tiesa ir spėka.

Ketvirtadienį jis sėdėjo Elz
bietos kambaryje, nieko ne^ 
pastebėdamas, kaip tik jcs$ 
gražias mėlynas akis, kurias 
jis matė—norinčias suprasti jo 
kalbą, žiūrėjo į jų gilumą ir 
kalbėjo:

—Reiškia, galima taip pa
sakyti, kad toji idėja apie bū
tiną pergalę šviesos ant 
sos yra neišvengiama ?

—Taip, jeigu norite, 
vis gi man stebėtina,
jums tada vartoti dangiškus 
ir religinius išsireiškimus?

—Taip tai gražiau išeina. 
Reiškia, pamatinė idėja—sau
lė, kuri suteikė visiems jėgą 
gyventi." Tai stebėtina ir pil
nai teisinga. Aš vakar buvau 
už miesto. žinai, stebėjau 
saulėleidį. Labai lengva temy
li ir viską išsivaizduoti, kaip 
aprašyta : kardai, kova, nuga
lėjimas tamsos, sūkuriai, nak
tis, o paskui vėl saulės ūžte# 
k ėjimas ir begalinis jos švie-^ 
sos džiaugsmas . ..

(Bus daugiau)

tam-

bet 
kam

Darbininkų Sveikata
Dr. J. J. Kiaškiaučius, M. D.

Nuvargęs, nusilpęs !jaū 
I ties? Gal po kokios ligos, 
po. sunkaus darbo, negau
damas gerai pasjlsėt ? Šitai 
gali būt dėl kalio (“potas
sium”) sumažėjimo tavo or
ganizme, Kalis, kalio drus- 

, kos, šarmadruskės (“alkal- 
I ine salts”) labai svarbios, 
I labai reikalingos raumenų 
darbui, raumenų stiprumui 
įr susitrauklnėjimui.

Kūno fizioogijoj kalis 
(“potassium”) ir natris 
prieš vienas kitą veikia. 
Turi būt graži pusiausvyra 
tarpe šiųdviejų elementų 
bei jų druskų, tarpe šar- 
mingumo (“alkalinity”) ir 
ir rūkštumo. (“acidity”), 

; audinių skysčiuose. Jeigu

tas balansas nusvyra la
biau į rūkštumą, labiau į 
natrį (paprastą druską), o 
kalio druskų ir šarmų kie
kis sumažėja, tai tu ir jau- • 
ties surūgęs ir nerangus.

Ir tatai labai esminga. 
Štai kodėl reikia daržovių 
ir vaisių. Tai gausus šalti
nis šarmų, šarmadruškių, 
kalio druskų, vitaminu.

Gydytojas kartais priski^u 
ria net kalio druskos table ffl) 
tėlių. Paskutiniais laikais^ 
yra pagaminto radioaktin** 
go kalio (’’radioactive po
tassium”'), kuris padeda 
nustatyt, kiek tau trūksta 
kalio druskų organizme. 
Tuomet gydytojas žino, kiek 
tau priskirt kalio tablečių.

2 pusi. Laisvė (Liberty) Tree., Gruodžio (Dec.) 19, 1956
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CHICAGO, ILL Miami, Fla

(Tąsa)
Saulė buvo jau netoli laidos, kai bū

rys vyrų traukė per Lydiškių kaimą. Pa
keliui prie jų dėjosi tie, kurie toliau gy
veno, ir pagaliau kaimo pakrašty iš men
kų kiemelių prisijungė keletas sklypi
ninkų ir bobylių. Kiekvienas vyras ne
šėsi ant peties dalgį, Jokis pjovėjas ne
būtų sutikęs, kad jo dalgį vežime vežtų. 
Išėjus vyrams iš ūksmingos kaimo* gat- 
vės į atvirą kelią, skaidriai raudonomis 
liepsnelėmis sublykčiojo dalgiai besilei
džiančios saulės spinduliuose.

Iš Baisuj kiemo ėjo pats šeimininkas 
su giminaičiu Petru, bet ne greta. Jau
nieji juokaudami ir šūkaudami telkėsi 
prieky, seniai žingsniavo užpakaly, 
Čiulpdami pypkes, šnekučiuodami apie 

įŠių metų darbus, skųsdamiesi bernais 
bei samdiniais, dūsaudami dėl sunkių 
laikų; Čižų, mokesčių ir prievolių.

Vakaras buvo tylus, ramus, toli skli
do jaunų vyrų balsai ir juokai, kažkur 
raliavo piemenys, kažkur prie kūdros 
plumpsėjo kultuvės, baigdamos velėti 
žlugtą klegėjo merginos, kažkur skam
bėjo daina.

Visi tie garsai taip darniai jungėsi 
saulėlydžio ramybėje ir taip jie jaudino 
Širdį ir taip masino įsilieti Į tą vakaro 
ramybę, kad Venckų Adomėlis, nieko ne
siklausęs ir nelaukdamas pritarimo, tar
si įspėdamas visų norą, aukštu balseliu 
uždainavo:

► Oi, toli, toli, labai toli 
/T | Penki broleliai šieną piovė, 

Penki broleliai šieną piovė.
Patiko bernams daina, ir visas būrys 

sutartinai parėmė Adomėlį nauju,, pla
čiai vakaro tyloje skambančiu posmu:

Šešta sesutė vienturėlė 
Nešė broleliams pusrytėlį, 
Nešė broleliams pusrytėlį.

Balsių Petras šios dainos nebuvo gir
dėjęs. Jis ne tiek pritarė, kiek klausė, 
stengdamasis atsiminti jos gaidą ir žo
džius. O daina pasakojo, kaip tą sesutę 
sutiko trys ponaičiai “nelabai puikūs ba
joraičiai,” kaip jie atėmė iš seselės pus- 

’ikrytelį ir iš rankelės rankšluostėlį. Ir to
liau ragino brolius:

Oi broleliai, broleliai, brolužėliai, 
Smeik it dalgeles į pievelę, 
Smeiki t dalgeles į pievelę, 
Vykit ponaičius bajoraičius.

Pavijo broliai ponaičius, “kardeliais 
kirto ir nukirto.” Jaudino daina jaunų
jų širdis, ir paskutinis posmas, parem
tas stipriu Petro balsu, plačiai ir rūsčiai 
nuskambėjo ligi pat miško, juoduojan
čio raudonojo saulėlydžio žaroj:

Mindžiokit, ponai, purvynėlį,
■ Ne mūs sesutės vainikėlį, 

Ne mūs sesutės vainikėlį.
Ir vėl Katiytė, kaip gyva, stojo Petro 

akyse. Gal ponas ją skriaudžia, kaip tie 
dainos bajoraičiai nešusią pusrytėlį se
sutę? Petro gyslota ranka standžiai su- 

t spaudžia dalgiakotį. Niekas nenumano, 
< kokia niūri mintis drumsčiasi jo galvoje.

Jei ponas skriaustų Katrytę, Petras, die
važi, kirstų jį, ir jei ne kardeliu, kaip 
daina sako, tai štai šiuo dalgiu, kur rau
donom liepsnelėm žybčioja ant jo peties. 

♦ Kai vyrai pasiekė Želvio pievas, saulė 
jau buvo nusileidus, bet dar netemo. 
Trumpos birželio mėnesio naktys ne
greit ir ne visai įveikia saulės šviesos 
prisisunkusį dangų ir žemę, šienapiū- 
viai pažino Šias vietas. Miško pakrašty 
jie greitai surado savo aikštelę, kur per
nai kūrendavo ugnį ir nakvodavo po’iš
sikerojusiais ąžuolais, apstojusiais aikš
telę. Vyresnieji jau traukė: iš vežimo 
kas skrandą, kas milinę, kas gūnią ir 
rinkosi nakvynei vietą, kur atrodė jau
kiau ir šilčiau, nes naktis bus giedra ir 
vėsi. Kiti rinko žagarų laužui ir prie 
jo ketino snūstelti valandą-kitą.

A fiet jaunieji sumanė nusimaudyti, 
'Netoli nuo sustojimo vietos ežero pa- 
kraštys buvo laisvas nuo švendrių ir 
maurą* dugnas kietas, vanduo švarus. 
Netrukus ežerėlio paviršium vakaro ty
loj nuskrido taškomo vandens pliuškeni
mas ir įšokusių į vandenį vyrų staigūs 

, U-a!’
—-Op-lia!
—Ė-ė!.. O-o!..
Skrido šauksmai per ežerėlį, atsimu

šęs nuo kranto aidas grįžo atgal, lėkė 
per pievas ir lazdynus, gaudėsi miške. 
Ne vienas paukštis, išgąsdintas tų gar
sų, nėrė toliau į mišką, o iš pušų anapus 
ežerėlio su didžiausiu kvarksėjimu pa
kilo varnų debesys ir išgąstingai plas
nojo virš medžių, nenorėdamos palikti 
savo lizdu.

Tuo tarpu miško aikštelėje suliepsno
jo laužas. Išsimaudę vyrai, mostaguoda
mi rankomis, drebėdami ir kalendami 
dantimis, apspito ugnį. Juokai ir pokš
tai gal būtų nenutilę visą naktį, jei se
niai nebūtų sudraudę jaunųjų ir nenu
varę jų gulti, nes vakarų žara jau buvo 
persimetusi į rytų kampą.

Vos tik pirmieji saulės spinduliai su
švytėjo anapus ežero, aukščiausio beržo 
viršūnėje, senis Zubrys, darbščiausias ir 
šykšČiausias Lydiškių gaspadorius, pir
mas pabudęs iš miego, sugriebė sūdoklį 
ir ėmė daužyti dalgio pentį. Skardas it 
varpo garsas bematant pastatė vyrus 
ant kojų. Kiekvienas žinojo, kad šiena
pjūtėj reikia stoti kartu su sparčiausiais 
ir atsilikti negalima.

Ilgai ruoštis nereikėjo. Vyrai juosėsi 
juostomis, kabino prie jų medines makš
tis .sūdokliui ir pustyklei Įsidėti, ėmė 
dalgius ir traukė į pievą., Čia senieji ap
žiūrėjo, kur kokia žolė, į kur ji pavirtu
si, kur pradėti pirmąjį pradalgį. Pir
mieji stojo gaspadoriai: Zubrys, Balsys, 

•Venckus ir kiti, paskui juos ėjo sūnūs, 
bernai ir bobyliai. Senių per ilgus me
tus įgytas patyrimas darė juos ištver
mingus ir pajėgius ištesėti su jaunai
siais.

Netrukus plačiu pievos ruožu, lygiu 
atstumu vienas nuo kito, išsirikiavo šie- 
napiūviai. Visi vienmarškiniai, visi 
vienplaukiai. Atrodė lyg kokie didžiuliai 
paukščiai ėjo linguodami ir skėsčiodami 
sparnais.- Rytmečio vėsa spartino dar
bą. Naujai išplakti ir išpustyti dalgiai 
lengvai guldė rasos suminkštintą žolę. 
Ne vienas neatsiliko, nes jautė už kelių 
žingsnių Įkandin sekusio dalgio čežėji
mą. Mažiau pajėgesni/ kaip Venckų 
Adomėlis, tik pradalgį ėmė siauresnį. 
Užtat Balsių Petras varo sieksninį barą 
ir storai guldė vešlią, lankos žiedais 
marguliuojančią, pakvipusią žolę. Kiek
vienas šienpiūvis, išvaręs savo barą, ne
skubėdamas grįžo atgal ir tai buvo poil- , 
šio valandėlė. Tada keletą kartų braukė 
pustykle per dalgį ir varė naują pra
dalgį.

Pusryčių metu štai pagaliau pasirodė 
trys vežimai moterų ir mergaičių su 
grėbliais, medinėmis šakėmis, krepšiais, 
puodais ir ąsočiais valgio. Klegesys pa
plito visoje lankoje. Šienpiūviai pir
miausia eina į ežerą nusiprausti. Jau
nimas gal ir norėtų paišdykauti, bet 
nuovargis ir alkis skatina ne į juokus, 
bet kuo greičiausiai prie vežimų, atrink
ti kas kam priklauso, sėsti po medžiu ir 
kirsti pusryčius.

Valgis geras. Kiekviena gaspadinė ži
no, kad visi matys, ką ji įdėjo saviš
kiams, ir apkalbės, jei jos maistas bus 
prastesnis už kitų. Tad valgė riebiai 
uždarytus barščius, lašinius ar kumpį, 
gėrė giros, arba nuo ankstyvo pavasario 
išlaikytos skaniai įrūgusios sulos.

Po pusryčių ilsėtis dar ne laikas. Pa
kilę, tuoj visi eina prie dalgių. Dabar 
prasidės pats darbo įkarštis. Visi, kaip 
susitarę, - galanda dalgius. Aižus pus
tykle braukiamo’ plieno garsas skrenda 
per lauką, guviai < nuteikdamas ne tik 
piovė jus, bet ir moteris. Jos greitai 
tvarko indus, traukia iš vežimų grėb
lius ir eina grėbliakočiais daužyti pra
dalgių, kad šienas greiciau/džiūtų. - .

Dabar judėjimas lankoje padvigubėjo. . 
Vyrų eilė nuo pat ankstyvo ryto jau per 
keletą varsnų nusiyrė į pievas, o moterys 
iŠ krašto stojo daužytif pirmųjų pra
dalgių. Vyrai tylomis, tarsi su įniršiu 
braukia dalgiais, eilėmis guldydami žolę, 
o moterys juokauja ir klega, besišvais- 
tydamos apvytusį kvepiantį šieną. Mer- 
tydamos apyytusį kvepiantį šieną. Mer
ginoms'kniečia pasierzint!, apie bernio
kus pajuokauti.

—Įspėkite, mergelės, katras hatro 
pradalgys nuvarytas,-—pasiūlė Zubrytc.

—Kur tu čia įspesi, visi 'lygūs,—atsi
liepė Kiečių Onutė. ’ ,

—Ne visi,— užginčino Zubrytė.— Štai 
šitas, kur aš daužau, tai jau tikrai Venc
kų Adomėlio. Jis tokia liesutis.

(Bus daugiau)

Kultūrinis LLĮ) apskrities 
vakaras

Gruodžio 9 d. Mildoje įvyko 
bene pirmas tos rūšies paren
gimas : LLD 1-mos apskrities 
komitetas surengė viešą tos 
organizacijos vėliausio leidinio, 
Leono Prūseikos ‘‘Atsiminimai 
ir Dabartis”, aptarimą.

Įvadą padarė S. J. Jokubka, 
plačiai recenzuodamas knygą 
— ką autorius turėjo mintyje 
rašydamas veikalą ir kaip 
skaitytojas privalo suprasti, 
kad gauti kuo daugiausiai dva
sinės naudos.

Po to sekė diskusijos, nuo
monių pareiškimas, iš susirin
kusiųjų. Visi ėmusieji balsą 
pripažino, kad vėliausia^ LLD 
leidinys bus bene, pats . vertin
giausias. Nekurie sakė, kad 
knygoje tūli istoriniai įvykiai 
galėjo būti praplėsti, smulk- 
meniškiau išaiškinti.

Pabaigoje pats autorius L. 
Prūseika ėmė žodį. Jis kiek il
gesnėje kalboje išdėstė tas są
lygas, prie kokių ėmėsi rašy
ti tokį didelį kūrinį, ką juomi 
užsilbrėžė atsiekti ir kodėl vie

nos 300 puslapių knygos rė
muose nebuvo įmanoma per
daug gilintis į smulkmenas!

Po diskusijų ir visapusiško 
apkalbėjimo “Atsiminimai ir 
Dabartis”, mitingo pertrauko
je pasivaišinome gardžiais 
Apskrities komiteto draugių 
paruoštais užkandžiais.

Kaip buvo žadėta, LLD ko
mitetas demonstravo tarybinį 
filmą “Cirkas”. Nors filmas 
gana ilgas — dviejų dalių, — 
bet žiūrovai nenuobodžiavo. 
Būtume sėdėję dar kitas dvi 
valandas ir gėrėjęsi tarybiniais 
cirko artistais. Tarpais beste
bint filmą net šiurpas sukre
čia. Payyzdin, stebint merginą 
žaidžiant su liūtais. Vienam 
net savo galvą leido apžioti. O 
liūto iltys — kaip durtuvai!

Rusijos meškos irgi pagarsė
jusios visame pasaulyje', Ką 
jos neišdarė cirke.* Ir valsą 
šoko, ir dviračiais bei moto
ciklais važinėjo.

Iš viso, šis LLD 1-mos Ap
skrities 
vakaras 
Publikos 
Mildos 
aukšto). 
tenkinti.
panašių parengimų, O tuo tar
pu, anot A. Jurio, atsilyginda
mi Prūsejkai už parašymą to
kios naudingos knygos, visi 
gaukime bent po vieną naują 
narį į Literatūros Draugiją.

Kep.

jo. Drg. M. Juzintavičienė man 
išdavė sekretą, būtent ji jau 
gavusi net 8 naujus “Vilniai” 
skaitytojus. Kiek M. Chesnie- 
nė? — nežinau. Joms linkiu 
pirmą dovaną laimėti.

Valdyba sekantiems metams 
išrinkta ta pati, išskyrus pir
mininkę, Oną Remeikienę, 
kuri per daugelį metų pa
vyzdingai pirmininkavo, pavar
go ir rezignavo. Vietoj jos, 
išrinktas C. Morkūnas, senas 
veteranas-veikėjas.

Pasibaigė susirinkimas ir 
prasidėjo “Christmas party”.

Mūsų visų gerbiamos gaspa- 
dinėS 'apkrovė stalą geriausiu 
maistu ir pyragais.

Tarp visų kitų gėrimų atsi
rado ant stalo ir šampano po
ra “bonkų”. Aš klausiu R. 
Morkūnienės, iš kur tu gavai 
tą šampaną? Ji sako: apvezdi- 
nau savo anūkę, tai nuo vestu
vių liko pora bonkų, ir suma
niau draugus ir drauges pavai
šinti.

Ten ne tik gėrimai, Ibet ir 
valgiai buvo suaukoti. Reikia 
tarti gaspadinėms ir visiems, 
kurie aukavo valgius ir gėri
mus širdingą ačiū!

Pabaliavojus, S, V. prisiminė 
ir paprašė susirinkusių, kad 
prisidėtų su doleriu-kitu Atei
vių Teisių Gynimui. Visi tam 
pritarė ir aukavo sekančiai: 
F. ir S. Sagadinai $3, A. ir P. 
Motiečiai, M. ir V. Juzintavi- 
čiai ir S. Vėžys po $2. Po $1 
aukavo: V. Kaukienė, O. Re
meikienė, F. Jankiene, “Mai- 
nieris”, Matuliene, A. Kaston, 
C. ir R. Morkūnai, J. Bankai, 
M. Aliukienė. Viso surinkta au
kų $20. Varde A. F. G. Komi
teto aukavusiems tariu ačiū!

. PHILADELPHIA, PA

Business Opportunity

Service Station. Išnuomojimui. 
Daug vietos ir biznio. Rox Bo
rough Sekcijoj. Gera proga bruz- 
giam vyrui. Skanqbinkite:

GR. 3-1800
(242-248)

suruoštas kultūrinis 
buvo pasekmingas.
susirinko veik pilna 

svetainė (ant trečio 
Visi išsiskirstėme pa-

Lauksimė daugiau

Milwaukee Ave.

iš kalno rengtasi
šiame susirinkime

Pavyzdingas susirinkimas
LDS 112 kp. vienas iš pavyz

dingiausių susirinkimų įvyko 
5 d. gruodžio, šiaučių svetai
nėje, 1622 
Chicago.

Kadangi 
ir garsinta
iškelti šaunią “Christmas par
ty” tikslu užbaigimui šių me
tų veiklos ir prisirengimui prie 
naujų metų veikimo, išrenkant 
naują kuop. valdybą ir komisi
jas, tad didžiumoje narių' 'susi
darą gera nuotaika ir geru 
tikslu susirinko. į susirinkimą 
daugiau negu tikėtasi.

Pirm; O. Remeikienė atida
rė susirinkimą punktuališkai. 
Sekr. M. čespienė perskaitė 
praeito susirinkimą tarimus — 
protokolą. Valdybos nariai iš-' 
davė savo trumpus . raportus. 
Parengimo komisija raporta
vo, kad Mildos svet. dar nepa-i 
imta, bet prie pirmos progos! 
paims.

Iškilo diskusijos naujų narių 
gavimo klausimu. Diskusijose 
dalyvavo ' daug narių. Tūli, iš 
jų kaltino LDS Centro valdy-, 
ba, kad senos aplikacijų blan-. 
kos netinkamai pagamintos ir 
kenkia naujų narių gavimui. 
Pageidavo, kad būtų išleistos' 
naujos blankos.

Ligonių lankymui išrinkta: 
M. Chesniepė ir M, Juzintavi
čienė. Jos apsiėmė tarnauti per,- 
visus 1957 metus. Tai jaunos- 
ir darbščios draugės. Jiedvi su-' 
taikinai, vieningai ir nuopek-; 
liai darbuojasi “Vilnies” vaju*

HELP WANTED-MALE

Auto Salesmen. Exp. To sell Am
erica’s No. 1 car—Chevrolet. All 
Company benefits included. Good bo
nus plan, best commission plan av
ailable. Ample floor time. Excellent 
opportunity to make unlimited earn
ings if you qualify. See Art Knight 
or II. Mitchell. Randolph Chevrolet, 
Camden's Chevrolet dealer, 1759 
Haddon Ave., Camden, N. J.

(246-252)

WELDERS

Su patyrimu prie vielinių produk
tų. Gera alga ir patogios darbo są
lygos. Kreipkitės; 1401 So. 2nd St.

(245-247)

Pradžioj gruodžio mėnesio 
mūsų saulėtą Floridą aplankė 
Lucy Raudu vien ė iš Pittston, 
Pa. Visokiais reikalais ji čio
nai praleido porą savaičių.

Gruodžio 13 dieną išskrido 
namo geležiniame paukštyje 
Eastern Airlines. Viskas jai 
patiko, nes pasitaikė, kad vi
sos dienos buvo saulėtos ir

5i

%

5,

5,

šiltos, kaip tikra vasara. Ta 
proga Lucija prižadėjo para
šyt įspūdžius Laisvėje. Lauksi
me.

L. Rep

Brooklynietis Daniel Dugan, 
Transit Authority administra
tion pagelbininkas, areštuotas 
ir kaltinamas už girtame sto
vyje esant užvažiavimą savo 
automobiliu ant trijų gaisra- 
gesių, kurie ten gesino gaisrą.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Nuoširdžiai sveikiname sezono šventėmis 
Antaną Mockų ir šeimą Lietuvoje ir visą 
Laisvės štabą. Taipgi ir mūsų draugus.

Mary ir Stanley Paurai 
Veronika Mineikis

—So. Boston, Mass.

Hi

Binghamton, N. Y

9. Sveikiname visus mūsų geruosius draugus ir
5 drauges. Taipgi visus Laisvės skaitytojus ir rė- 
A mėjus, visoje plačioje Amerikoje ir užsienyje.

Nuoširdžiai linkime visiems sulaukti linksmai 
pv žiemos švenčių-—Kalėdų ir Naujų Metų. Būki-

te sveiki ir darbuokitės pagal savo išgalę. Skai- 
iį tykime ir platinkime mūsų spaudą, dienraščius

Laisvę iy Vilnį. Užrašykite savo giminėms ir 
draugams dienraštį kaipo dovaną, šioje šalyje

6 ir Lietuvoje. Mes taip padarėme.

A. ir J. K. Navalinskai

Sezono Sveikinimai

Sveikinu visus gimines ir pažįstamus su 
Naujų Metų Šventėmis, linkėdamas viso 
gero.

įt K. SINKO, 
Ulster Park, N. Y.

HELP WANTED—FEMALE

(246-252)

Clerk-Typist. Billing & Miscellan
eous' office work. 5 day week, good 
opportunity for right • one. Salary 
commensurate with ability and ex
perience. Apply 8115 N. Broad St., 
BA. 3-7677.

Pagelbininkas Laboratorijoj. Iš
mokysime prie chemikalų ar inži- 
nierystės. Vieta Northeast. Geras 
privažiavimas. Liberališkos apdrau- 
dos. Puiki proga tam, kuris lankė 
vakarine mokyklą — technikos stu
dentui. THE BORDEN CO., Chem
ical Div., 5000 Summerdale Ave., 
I’hila., Pa. JE. 3-1700. (240-246)

iuillinii|iiiiiin

Sveikinimai ir Linkėjimai
Sezono švenčių proga sveikinu Laisvės re

dakciją, administraciją ir visą jos personalą. 
Taipgi sveikinu visus draugus ir drauges ir vi
sus pažįstamus.

Linkiu sulaukti laimingų Naujų Metų mū
sų kovoje už taiką ir gerovę tarp pasaulio tautų.

Petras Butkevičius
St. Petersburg, P'la.

. Nurse, den, staff nurses fpr func
tional unit. Med. & surg. firs. Rotat- .3 
ing shifts or straight 3-11 or 11-7. <’■ 
Grąd: reg. nuties. Must be register- _ 
ed in Pą. Beginning salary for gen- ® 
oral staff $265 Pio. Apply to School 
of Nursing Office, Abington Memo
rial Hospital, Abington, Pą., or call 
Turner 4-2200.

(236-249)

Stenographer. Immediate opening 
for young lady able to take dicta
tion from dictating mąohine. Must 
be efficient, capable and willing to 
work in law office. 2009 Walnut St. 
LO. 8-2255.

(243-249)

Clerk-typist. Patyrusi prie ap- 
((raudos certifikafu, abejnas darbas. 
Alga pagal gabumų. Patogios dar
bo sąlygos, apdrauda ir pašalpos. 
LegaUškOS šveptės. Fidelity & De
posit Go. of Maryland, Center City, 

LO. 1-1080. ; (30-246)
v • I

So. Boston, Mass.
Išleistuvių pietus rengia Lietuvių Literatūros 

Draugijos 2-ros .kuopos Moterų skyrius, įvyks 
Gruodžio-Dec. 23-čią, pradžia 1-mą vai. dieną. 
Vieta 318 Broadway.

Kadangi daugelis mūsų draugų pasirengė su 
paukščiais skristi į saulėtąją Floridą, tad susi
eikime visi palinkėti jiems laimingos kelionės. 
O tuomi pat kartu mes patys pasivaišinsime, 
paprastai sakant turėsime sau daug malonumo.

Nuoširdžiai kviečia visus,
Rengėjos

3 pud. Laisvė (Liberty) Tree., Gruodžio (Dec.) 19, 1956
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Žinios iš Uniguajaus Laiškas iš Lietuvos
Montevideo. — šių metu 

spalio 17 dienų staiga mirė 
Viktoras Kučiauskas, Kastu- 
čio sūnus. Velionis paliko 
žmonų Oną Kučiauskiene, sū
nų ir švogeri Viktorą Dainaus- 
ką su žmona.

V. Kučiauskas buvo kilęs 
Vilkaviškio apskričio, Lanke
liškių valsčiaus.

Palaidotas Cerro kapinėse.
Rep.

“DARBO” 21-ų METINIU 
MINĖJIMAS CENTRE

Montevideo.----Spalio 13-ą
dieną U.L.C-ro klubo patalpo
se atsibuvo gražus parengi
mas 21-ų metų “Darbo” su
kakčiai paminėti, su Įvairia 
menine programa. Skaitlingai 
publikai spaudos reikšmę is
panų kalboje apibūdino .jau
nuolė Renė Diktaraitė, •> lie
tuvių kalboje — A. Lamėnas.

Buvo perstatytas vieno 
veiksmo saržas “J Ameriką”. 
Vaidino pats to šaržo auto
rius A. Limenas ir V. Leviš- 
ka. Lošėjai, koni’Škomis situa
cijomis nekartą prajuokino 
skaitlingą publiką.

Toliau sekė vaizdelis “Gam
ta ir vargdienis”. Vaidino 
jaunuolė D. Žukauskaitė ir 
J. Trinskis. Vaizdelis, jautria 
lošėjų interpretacija ir deko
racijų spalvingoje scenoje la
bai sužavėjo mūsų publiką.

Kol užkulisiuose choristai, 
ruošėsi ir rinkosi dainuoti, 
jaunuolė Renė Diktaraitė per
skaitė su labai jautria intona
cija gražų Salomėjos Nėr ės 
eilėrašti ‘Motina”.

Pasirodė ir choras. Choris
tų skaičiumi net didesnis 
negu anksčiau kad buvo. Su
skambėjus pirmai daina' pasi
rodė, kad balsų esama ir labai 
gerų, kai kurie tiesiog varpai. 
Bet choras yra daug nukentė
jęs, jis neteko drug choristų, 
kurie išvyko j Lietuvą. Todėl 
dabar, kol bus pasiekta rei
kiama balsų kombinacija, har
monizacija, choristams ir 
gerb. chorvedžiui V. Svilai- 
niui teks daug padirbėti. Bet, 
ši kartą, kelios dainelės pa
dainuota gan vykusiai.

Meninę programą užbaigė 
pereitų metų “Darbo” sukak
ties minėjimo spalvinis filmas. 
J j žiūrint, mūsų publika vėl 
gavo gardžiai pasijuokti, to
dėl, kad dauguma pamatė sa, 
ve laisvai valgant, šokant, 
šnekučiuojant su draugais. 
Filmas buvo filmuotas visai iš 
“netyčių”, dažnai net komiš
koje situacijoje vaizdai paro
dyti. Buvo ir kai kurių trūku
mų. Kai kurios scenos buvo 
tamsios, kitos netaikliai fil
muotos. Bet, nežiūrint visų 
trūkumų, publika liko labai 
suįdominta.

Šokiams griežė U.L.C-ro 
jaunuolių orkestras. Jam sėk
mingai vadovavo jaunuolis J. 
Matulevičius.

J. Gaglys
(Iš “Darbo”)

OAKVILLE, CONN.
Gruodžio 9 po ilgos ir sun

kios ligos mirė Pranas žiūrai
tis. Paliko nuliūdime gyveni
mo draugę, taipgi paliko 3 
posūnius ir 3 podukras ir ke
turis brolius, ku-rių vienas gy
vena Lietuvoj, antras Argenti
noj ir du dar gyvena Oakvil
le, Vincas ir Juozas, ir 15 
anūkų. Paliko ir daug artimų 
draugų, su kuriais gyvas bū
damas visur dalyvavo ir dirbo 
visokiose sueigose ir darbuose.

Velionis buvo linksmo būdo, 
Ihylėjo sueigas ir netingėjo, 
kur reikėjo padirbėti. Mokėjo 
gražiai sugyventi su savai
siais. Nors velionis buvo dide
lės šeimos patėvis, bet jisai 
visų buvo mylimas \ir visi a p, 
gailestauja jo.

Jis'gimęs ir augęs Lietuvoj, 
Suvalkų', gubernijoj, rodos, 
Vilkaviškio apskrity. Atvykęs 
| Ameriką 1901, Oakvillėn, iš
gyvenęs čia 40 metų. Mirė su
laukęs 74 metų. Tapo palaido
tas gr. 11 d., Lietuvių kapinėse. 
Nors buvo dirbama diena, bet

Šiomis dienomis Jonas 
Gasiūnas aplaikė laišką nuo 
$avo sūnėno Vytauto Gašlū
no, kuris, tarp kitko, rašo:

. t
Ką tik gavau nuo Tams

tos laiškuti ir nuotrauka. 
Labai maloni žinia buvo iš
girsti, kad pasiuntėte mums 
ir savo motinėlei siuntinius. 
Nežinome kaip ir atsidėko
ti.

Neseniai lankiausi šiau
duose ir kalbėjausi su jū
sų broliu Povilu.

Kai klausėte apie mūsų 
kolūkį, tai tiek turiu pasa
kyti. Mūsų kolūkis ‘‘šetekš- 
na” turi maždaug apie 3,- 
000 hektarų žemės. Į jį įei
na šetekšnių, Grigiškių, 
Valakiškių, U ž u m i š kio, 
Jurkupių, Salagalio ir Lu
kiškių kaimai. Kaip mato
te, nemažas. Bet vra dar 
didesnių. Jo centras ran
dasi šetekšnos dvarininko 
Jankausko rūmuose. Kolū
kiui vadovauja partinis 
pirmininkas ir jo padėjėjas. 
Taip pat yra keturi briga
dininkai, du sąskaitininkai, 
du sandėlininkai ir kiti.

Mūsų kolūkis rajone nėra 
paskutinis. Šiemet žada už 
darbadienį po vieną rublį ir 
vieną kilogramą grūdais.

• Aš jau pradedu rašinėti 
kūrinėlius ir mes su Povilu, 
kuris dažnai atvažiuoja iš 
Šiaulių, rimtai apie tai pa
sikalbame.

Apie užsienį mes šiek tiek 
žinome. Skaitome laikraš
čius ir kitą literatūrą ir 
ten randame straipsnių 
apie užsienio lietuvių spau
dą ir veikimą.

Tai iki pasi matymo ! 
Lauksime laiškučio.

Jūsų sūnėnas 
Vytautas

Policijos komisijonieriaus 
asistentas Walter Arm panei
gė spaudoje paskleistus gan
dus, kad planuojama naujas 
perkratymas policijos vadovy
bėje. Bet jis sakė, kad Harle
me, 10-ojoje palicijos divizi- 
j o j e, vedamas tyrinėjimas 
prieš kai kuriuos policininkus, 
kurie ėmę kyšius.

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

vieno iš tų, kurie stovėjo 
bankrutuojančių žurnalų 
priešaky.

O tačiau mes turime 
daug rūpesčių, kol sudaro
me savo dienraščiui gali
mybę lankyti savo skaity
toją!

Laisviečių metinis suva
žiavimas įvyks 1957 m. sau
sio 27 dieną.

Jau dabar turėtų mūsų 
organizacijos ir pavieniai 
susirūpinti, kad prisiųsti 
juo daugiau suvažiavimui 
sveikinimų.

Komercinė spauda yra 
leidžiama bizniškais sume
timais. Laikraštį ar žurna
lą leidėjai leidžia tol, kol 
padaro iš to pelną.

Gi darbininkiška spauda 
pelno niekad leidėjams ne
padaro: ji visuomet gyvena 
finansiniuose trūkumuose. 
Tik skaitytojų aukos pade
da jai išsilaikyti.

To neturėtų niekas iš mū
sų pamiršti!

į kapines palydėjo didelis bū
rys žmonių. Šermenų direkto
rium buvo O’Neill Fuperal 
Home. Visi palydovai buvo 
užprašyti į Phil’s Restaurąną 
ir visi buvo gerai pavaišinti.

Pranai, tu mirei, bet tavo 
darbai liko, ir gyvieji tą dar
bą tęs. O tu ilsėkis amžinai!

J. Strižauskas

Puikus buvo LDS 13 ir 
46 kuopų banketas

Gruodžio 8 d. įvykęs LDS 
13 ir 4G kuopų banketas pui
kiai pavyko. Svečių buvo ne
mažai, bot galėjo būti ir dau
giau. Valgiai buvo skaniai pa
ruošti ir puikiai aptarnauti 
svečiai. Turėjome po gerą 
porciją vištienos su keptomis 
bulvėmis ii' žaliais kapotais 
kopūstais. Priedu gavome ii’ 
kiaulienos (hamės). O užbai
ga buvo su kava ir lietuvišku 
pyragu. Dar buvo sriubos. Tai 
geriau ir nereikia.

Banketo rengimo komisijos 
narys J. Grybas paįvairino 
banketą, pakviesdamas keletą 
dalyvių pasakyti po keletą žo
džių. Tarp dalyvių radosi ir 
ii’ K. Nečiunskas, kuriam tą 
vakarą jo draugai ten pat tu> 
r ėjo jo gimtadienio minėjimo 
sambūrį. Tai visi sudainavome 
jam “Happy Birthday“ ir 
“Laimingų metų”. Jis už tai 
visiems padėkojo. ,

Prie suruošimo šios puikios 
vakarienės dirbo M. Yakštie- 
nė, S. Vinikaitienė ir Bruso- 
kieliė. Joms padėjo J. Grybas. 
Kiek vėliau pribuvo padėti ir 
J. Juška, o stalams aptarnau
ta padėjo Jonikienė. Viskas 
buvo paruošta ir aptarnauta 
kuogeriausia. Atrodo, kad da
lyviai viskuo buvo pilnai pa
tenkinti.

LDS Narys

SVEIKINA
Broncė Kalusis, iš Fitch

burg, Mass., prisiuntė laišką, 
sveikindama visus Laisvės per
sonalo narius, ,taipgi visus 
laisviečius su žiemos šventė
mis ir naujaisiais metais. Ta 
proga B. Kalusis su laišku Įdė
jo ii* du doleriu dienraščiui 
paramos.

Dėkodami jai už viską, mes 
jai pačiai taipgi linkime sma
gių žiemos švenčių ir laimingu 
1957 metų!

ik ik ik

John Smali, iš Miami, Fla., 
sveikina laisviečius .su žiemos 
šventėmis ir naujjaisiais me-

Miesto pareigūnams 
norisi vis daugiau 
šnipų N., Y. mokyklose

Keletas mėnesių atgal Now 
Yorko valstijos apšvietos ko- 
misijonierius James E. Allen 
Jr. išnešė nuosprendį, kad mo
kyklos neturi teisės atleisti 
mokytojus vien už tai, kad jie 
atsisako šnipinėti ir informuo
ti apie kitų mokytojų politinę 
veiklą. Dabar miesto korpora
cijos patarėjas Peter Camp
bell Brown vėl skundžiasi, 
kad tas- komisijonieriaus įsa
kymas “sudavė didelį smūgį 
mokyklų apvalymui nuo ko
munistų”. Kitaip sakant, mies
to pareigūnai nori senos padė
ties, kurioje kiekvienas moky-, 
tojas po atleidimo bauginimu Į 

1 buvo verčiamas būti informe- 
riu. <

Brownas miesto vardu da
bar skundžiasi valstijos aukš
čiausiam teismui, kad komisi
jonieriaus nuosprendis būtų 
p ask e 1 b t as n e 1 e ga 1 i š k u.

Ugnis sunaikino vasarinį te
atrą ant Main St., Sea Cliff, 
N. Y. Apie $100,000 nuosto
lių padarė. \

PAIEŠKOJIMAS
PHILADELPHIA, PA.

Pa j ieškau moters, kuri jau 
nedirba dirbtuvėje, kad pagel
bėtų man prižiūrėti ligonį. 
Duosiu kambarį, maistą ir dar 
primokėsiu. Telefoniioti galite 
kas dieną tik 9 vai. vakare ir 
sekmadienį iki 1 vai. popiet. 
Aš tik tuo laiku būnu namuo
se. Waverly 4-2538.

J. Šmitienė
(245-249)

Naujus Metus praleiskime 
iškilmingai Auditorijoje

Tūli jau klausinėja, kaip 
bus su Naujų Metų . pasitiki
mu, ar vėl bus tokia pat di
džiulė iškilmė.

Užtikriname, kad šiemet tu
rėsimo ,dar puikesnę iškilmę, 
negu praeityje turėjome. O tai 
liudija Aido Choro tai iškil
mei pasiruošimas.

Aido Choras rimtai šį klau
simą svarstė ir tam paskyrė 
specialę komisiją, kuri ruošia
si visus prie jo stalų prisidėju
sius geriausiai aptarnauti. 
Planuoja turėti įvairiausių 
valgių ir gėrimų.

Julius Kalvaitis taipgi išsi

Vietiniai kinu reakcininkai
X-

puolė indą premjerą Nehru
Praeitą savaitgalį visuose 

didžiuose New Yorko dienraš
čiuose pasirodė politinis garsi
nimas, kurį įdėjo vietinės re
akcinės kinų organizacijos. Po 
garsinimu taipgi pasirašė kitų 
miestų reakcinės kinų grupes.

Garsinime smarkiai puola
mas Indijos premjeras Nehru. 
Kinų reakciniai politikieriai 
š’oje šalyje, kurie garsinime 
kalba “Amerikos kinų bend
ruomenės vardu”, įspėja, kad 
Nehru atvyksta Amerikon 
kaip komunistinės Kinijos ir 
Mao Tse-tungo agentas. Tai 
jis atvyksta, sakoma garsini
me, kad bandyti įtikinti pre
zidentą Eisenhower}, jog A-

Kardinolui nepatinka 
filmas “Baby Doll”...

Praeita sekmadienį kardi
nolas Spellmanas apleido savo 
sostą šv. Patrick katedroje ir 
įlipo sakyklom, Kardinolas la
bai retai kalba, iš sakyklos, ii' 
bažnyčioje esantieji- maldinin
kai žinojo, kad jis turi ką 
nors svarbaus pasakyti.

Bet didelei jų nuostabai jis 
kalbėjo apie.... filmą. Tas fil
mas yra “Baby Doll”, kurį 
pradės rodyti šią savaitę New 
Yorke. Filmas paremtas Ten
nessee Williams scenos veika.- 
Iii ir jį diregavo žinomasis fil
mų direktorius Elia Kazan’as.

Kardinolas S p e 1 1 m anas 
sakė, kad šis filmas nusižen
gia moralybei, erzina stebėto- 
jų lytinius jausmus ir 1.1. Fil
me vaizduojama “Baby Doll” 
yra 19 metų jauna žmona, ku
ri atsisako sugyventi su savo 
senyvu vyru, bet paskui pasi
duoda jaunesnio atėjūno vi
liojimui.

Šį filmą patvirtino Holly- 
wodo cenzoriai, taipgi New 
Yorko vietinė cenzūra. Bet 
kardinolas Spellmanas sakė, 
kad tie katalikai, kurie eitų 
matyti tą filmą, atliks didelę 
nuodėmę. Jis taipgi išreiškė 
mintį, kad tas filmas “nepat
riotinis”, nors nepaaiškino4, ko
kiu būdu. " (

Filmo direktorius Kazanas 
jau atsiliepė. Jis sakė, kad jis 
ir dramaturgas Tennesseę 
Williams nesiekė padaryti fil
mą pornografišku, kad tai tik 
realistinis ir rimtas gyvenimo 
faktų vaizdavimas. Jis taipgi 
sakė, kad jokiu būdu negali 
suprasti,, kaip kardinolas ta
me filme įmato ką n,ors prieš 
patriotizmą....

Ketvirtadienį New Yorkan 
atplauks pirmu kartu naujas 
didelis britų Cunard linijos 
laivas Carinthia. Jis turi 
22,000 tonų. x 

Linksmų, Sezono Sveikinimų $
ft FLUSHING g
« HOUSE OF FLOWERS ft
K 41,-40 Kissena Blvd. , ft
ft Flushing, L. I. a
ft FL. 9-1815—Ext. 2. »
g Arti Main St. ft

■« (242-248)

reiškė, kad jis sumobilizuos 
visus savo “frontus” ir turės 
didžiulį stalą.

O kur kiti ?
Tai reiškia, kad gali būti 

daug svečių iš plačios apylin
kės.

Jau pasamdytas lietuviškas 
orkestras. Didžioji Auditorijos 
salė bus gražiai išpuošta. Au
ditorijos direktoriai tai pada
rys.

Tad dabar tik reikia visiems 
prie šios iškilmės ruoštis. Vi
si dalyvaukime Auditorijoje 
gruodžio 31 d.

Rep.

merika turi užvesti diplomati
nius santykius su Liaudies Ki
nija, pripažinti ją, sutikti su 
jos priėmimu į Jungtines Tau
tas.

Pasirašiusios kinų grupės 
nesako, ką, • kiek asmenų jos 
atstovauja, bet stengiasi suda
ryti įspūdį, jog atstovauja vi
sus vietinius kinus. Vienok, 
New Yorke išeina kinų kalbos 
dienraštis, kuris remia Liau
dies Kiniją ir jis, nors smar
kiai persekiojamas, turi ne
mažai skaitytojų. Jau tas vie
nas faktas rodytų, jog reakci
niai kinai tikriausiai nekalba 
visos kinų bendruomenės var
du.

Jaunuoliams duodama 
. ypatinga parama čia 
i

Kasmet New Yorke atsi
randa apie 300 vietinių ir iš 
kitur atvykusių jaunuolių, ku
riems reikalinga ekonominė 
pagalba. Kaip žinia, finansi
nės pagalbos iš gerbūvio de
partment© gali gauti tik pil
namečiai asmenys, tai yra, as-r 
inenys, kurie'sulaukia 21 me
tų amžiaus. Bet miesto parei
gūnams dažnai tenka susidur
ti su. jaunuoliais tarp 16 ir 21, 
kurie vieni, kurie neturi kur 
kreiptis, ir kuriems reikalinga 
r.uojautinė pagalbą. Jaunimo 
biuras (Youth Bureau), kui
liam vadovauja Marian Lake, 
sako, kad įsteigta speciališka 
prieglauda jaunuoliams, kurie 
benamiai arba atvyksta iš ki
tur ir neturi kur pasidėti. Fi
nansinė pagalba jaunuoliams 
duodama iki tol, kol jie susi
randa darbo arba jie patalpi
nami į kokias nors įstaigas.

Į New Yorką kasmet atvyk
sta šimtas kitas jaunų vaikinų 
ir merginų jš tolimų krašto da
lių. Jie čia dašigauna preki
niais traukiniais, be biletų, ar
ba pėsti, pavežinėjami kelei
vių automobilių. -Jie atvyksta 
dažniausiai be pinigų, norėda
mi pamatyti šį' “stebuklingą 
didmiestį,” bet po trumpo lai
ko turi,kreiptis policijon arba 
kitokiom įstaigon pagalbos. 
Tuomet jie siunčiami 'Jaunimo 
biūran. ; .

Sveikatos komisionierius L. 
Baumgarther praneša, kad 
gruodžio 26, 27 ir 28-dienomis 
bus veltui polio čiepais čiėpi.- 
jami visi iki 40 metų amžiaus, 
kurie neturi savo gydytojų. 
Komisionierius taipgi pastebi, 
kad mieste ■ yra apie 10,000 
asmenų, sergančių džiova ir 
niekur nesiraportuojančių. Jie 
sudaro pavojų tiek sau, tiek 
kitiems sveikiems.

$ Visiems Mūsų Lietuviškiems & 
g Draūgams $
S Geriausių Sezono Linkėjimų. ft 
K TELEVISION CO. ft
ft BERLIN RADIO IR S
ft 1327 Frost Ave.—1294 3rd Ave. » 
S NYC-----RE. 7-3672—2240 Jj

(240-246)

New Yorkas praranda 
vis daugiau fabrikų

New Yorko srities tyrinėji
mo taryba (New York Area 
Research Council) išleido sto
roką knygą-raportą, kur nuro
do, kaip šis didmiestis laips
niškai praranda vis daugiau 
fabrikų ir dirbtuvių. Tyrinėji
mo vedėjas profesorius Janov
skis priėjo išvados, kad, jei
gu taip tęsis toliau, tai New 
Yorkas taps “mažiausiai in
dustriniu didmiesčiu pasauly
je”. .

Vyriausia fabrikų praradi
mo priežastis yra, kad fabri
kantai dislokuoja savo dirbtu
ves į kitas vietoves, vyriausiai 
į pietines valstijas, kur darbi
ninkai dar mažiau organizuok 
ti, kur galima mokėti mažes
nes algas. Išsikėlė nemažai 
siuvyklų, skrybėlių ii’ kepu
raičių dirbtuvių, audimo ir ki
tokių dirbtuvių.

Fosteris ir Gates kartu 
kalbės apie “D. Workerj”
Gl’uodžjo 19 d., 7:30 va

kare Komunistų partijos pir
mininkas ir vyriausias “Daily 
Workerio” redaktorius John 
Gates kalbės mitinge apie to 
laikraščio padėtį. Mitingas 
įvyks Jefferson mokykloje.

Mitinge bus nubrėžti pla
nai, kaip pagerinti vajų už 
laikraščio cirkuliacijos padidi
nimą 1957,- ais metais.

Miesto tapybos narys Stan
ley Isaacs, republikoniškos 
frakcijos vadovas, sakė, kad 
jis neįeis i. specialų tyrinėjimo 
komitetą. Kaip žinia, tokį ko
mitetą norėtų sudaryti tarylu
bos demokratinė dauguma, 
kad tyrinėti kelis tarybos na
rius, kurie įsivėlę į finansines 
machinacijas. Norima sudary
ti penkių narių komisiją, susi
dedančią iš trijų demokratų ir 
dviejų republikonų. .

Bet Isaacs laikosi nuomo- < 
nės) kad tyrinėjimus turi vesti 
komisijonierius Tenney, o ne 
speciali komisija. Republiko- 
nai jaučia, kad demokratai 
nori tokios komisijos, kad leis
ti savo- nariams išsisukti.

Policijos ir ugniagesių de
partmental sako, kad pas 
juos nėra asmenų, kurie gau
na algas, bet nedirba tiesiogi
nio darbo tuose departmen- 
tuose, kaip tai buvo su sauita- 
cijos d e partmen tu.

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

L-D.S. 6 kp. ruošia kūčių vakarie
nę, gruodžio 24 d., 6 v. v. Pas Kli
mą, 2-ros lubos Liet. B-vės Name. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti. 
Kreipkitės pas komisijos nares — 
M. Kazlauskienę, N. Strolienę, A. Že
maitienę, P. Yasilionienę, U. Šimo- 
liūnienę. Praneškite asmeniškai ar 
per telefoną, tad jos žinos dėl kiek 
prisiruošti. Komisija.

(246-248)

KRIAUČIŲ DĖMESIUI

Siuvėjų Unijos Lietuvių 54-to 
skyriaus mėnesinis susirikimas į- 
vyks gruodžio 19 d., 5:30 v. v. U- 
nijos patalpose, 25 Arion PI., 
Brooklyn, N. Y. Bus svarbių pra
nešimų. i

Kipras Sakalauskas, Sk. Sekr.
(245-246)

BROCKTON, MASS.
Bankietas pasitikirimi Naujų 

Metų — turkių vakarienė. Užimta 
dvi salės. Bus gera orkestrą šo- 
šiams. Rengia Liet. Taut. Dr-vė. 
įvyks gruodžio 31 d., pradžia 7:30 
v.'v. įžanga $2.50. Prašome tikietus 
įsigyti iš anksto, užtikrinimui vie
tos. Kviečiame visus dalyvauti, 
smagiai praleisite laiką laukdami 
1957 m. Vieta: 668' No. Main St.,J 
kampas Vin'e St. Rengimd Kom.

(245-247)

£ Visiems Mano Draugams $
S ir Kostumeriams ft
l / Linksmų Sezono švenčių »
į AUGUSTIN TELEVISION §
r , & SERVICE g
F 208-05 85th Ave.,, Bay side, L. I. | 
F BA. 4-8385 |
J Taisome radios ir TV m

(238-247)

4 pusi. Laisve (Liberty) Tree., Gruodžio (Dec.) 19, 1956

HELP WANTED MALE

ftapos* darbininkai. Punch pres?l 
operatoriai, sudostytojai. Prie Alui 
mjnum Jangu. Mokanti skaityti jr' 
rašyt angliškai Amžiaus 21-45, dy-
džio 5’6” ir viršaus. Apmokamos 
šventės ir atostogos. EMERSON 
INDUSTRIES, J.82 Adams Street, 
Hempstead, L. I.

(243-249)

TRUCKS

Ames Bench Lathes, 1 inch cap
acity, also 1 Burke Miller, all units 
in excellent mechanical condition. 
A splendid offer by private con
cern. Your inspection is invited, 
conv. yourself. WE. .8-0897, 8 to 5 
P. M. Bronx-. (242-248)

White Tractor 1955. Model 3022. 
P. L. T. A fine buy with our as
surance that this unit is in Al con
dition. Conv. yourself after inspec
tion and demonstration. White Mo
tor Co., 47th St. & 11th Ave., N. 
Y. C. CI. 5-5511. (242-248)

K Visiems Lietuviams $ 
ft Linksmų švenčių '' 
$ TELEVISION Jį
g MAINTENANCE CO.
ft 172-24 Jamaica Ave., g
& Jamaica, L. I. . . S
ft J A. .8-2870 &
tv '• VI

(245-251)

8 , »
g Linsksmų Sezono $

Linksmų Sezono Švenčių $ 
g <JOHNS NURSERY |
g 196-88 Northern Blvd., g
g Flushing, L. I. — BA. 5-3500 Ž

(245-251)

g Visiems Lietuviams Linksmų
g Sezono Svečių »
g THE MASPETH ELECTRICAL g
§ SALES & SERVICE § 
ft 71-07 Grand Ave.,’Maspcth, L. I. S 
ft Atsineškite šį skelbimą.
g HA. 6-5264.
«£ S5K SSK 85K &&

(245-251)

Keturi New Yorko ^laikraš
čiai sveikina Nehrui vizitą šio
je-šalyje, trys atsineša į jį 
skeptiškai, o vienas tiesiog sa
ko, kad jis Amerikoje turėtų 
būti nepageidaujamas svečias. 
Keturi,kurie palankiai atsine
ša į vizitą, yra “Times”, “He
rald-Tribune”, “Post” ir “Dai
ly Worker”. Trys skeptikai 
yra “World Telegram”, 
“Journal - American” ir “Mir
ror”. Labai priešingas yra — 
taip, atspėjote — “D a i 1 
News”..*.

Trys vaikėzai susipyko su 
Louis Figuera, kuriam vienas 
jų revolveriu pašovė dešinę 
koją. Vaikėzai pabėgo, per
šautasis nugabentas ligoninėn.

Belfastas. — Airių nacio
nalistų IRA daliniai ataka
vo policijos stotį Notfield 
Cross miestelyje. Kiti IRA 
daliniai išsprogdino kelis 
mažus tiltus. Pačiame Bel
faste jauni žmonės pasklei
dė IRA lapelius prieš tai,- 
kaip policija suspėjo juos 
suimti.

Londonas.—Per vieną sa
vaitę 5,000 britų registra
vosi Australijos konsulate > 
kaip norinti imigratuoti. 
Nuo to laiko, kai pasidarė 
aišku, kad Britanijos žygis 
prieš Egiptą nuėjo niekais, 
vis daugiau britm planuoja 
emigruoti į užsienį.

Deerborn, Midi.—Fordas 
įteikė 10 milijonų dolerių 
Michigano univers i t e t u i, 
kad pastatyti naują mokslo 
centrą.

HMATTHEW A.I 
į BUYUS |
:: (BUYAUSKAS) f
;; LAIDOTUVIŲ . f?
:: DIREKTORIUS | /
U Į >

:: 426 Lafayette St. J
• • Newark 5, N. J. t
U MArket 2-5172 f «• y

r

I




