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KRISLAI
Kodėl ne Izraelis? 
Graži iniciatyva. 
Dar trys savaitės. 
Indonezija ir Vengrija. 
Džiugi pradžia.
Mr. Derth’ck.

Rašo A. Bimba •

Britų ir francūzų ginkluo
tosios jėgos jau išsinešdino iš 
Egipto. Gerai.

Bet Egipto žemėje tebesi- 
randa didelės ginkluotos jė
gos Izraelio. Nasseris sako: 
Kol izraeliečiai bus mūsų že
mėje, Suezo kanalo valymas 
negalės prasidėti!

Visiškai teisingas nusistaty
mas.* Bet mūsų komercinė 
spauda, pradedant stambiuoju 
N. Y. Timesu, tiesiog iš kailio 
neriasi. Girdi, Nasseris apgavo 
Jungtines Tautas ir Ameriką!

Šios dienos Laisvėje rasite 
korespondenciją, Jono Karso- 
no parašytą, iš Lowell, Mass. 
Prašau visus ją perskaityti. 
Tokia graži draugų iniciaty
va ! Jie nutarė per Laisvę pa
gerbti mirusius pažangiečius 
lovvelliečius. Tam parinko ir 
aukų.

Kaip gražu, kaip garbinga 
laiks nuo laiko prisiminti savo 
buvusius draugus ir veikėjus! 
Kitų kolonijų draugai turėtų 
pasekti lovvelliečių pavyzdį. 
Ačiū Jonui Karsonui už para
šymą apie tai. • > ■ 

* Taip pat šios dienos Ląisvė? 
je skaitote. « 'Administracijos 
pranešimą, apie prailginimą 
vajaus. Duodamos dar trys sa
vaitės. Oficiališkai ir pilnai 
šis vajus baigsis su sausio 21 
diena.

Prašome vajininkus ir visus 
Laisvės skaitytojus šį praneši
mą paimti dėmesin.

Taip pat visi jau ruoškimės 
prie Laisvės šėrininkų suva
žiavimo, kuris įvyks sausio 27 
d. Ne visi, žinoma, galės as
meniškai pribūti suvažiavi
mam Bet visi ir iš visur gali 
suvažiavimui atsiųsti savo 
sveikinimus ir sumanymus. 
Doleris kitas aukų gražiai 
sveikinimą sustiprina.

Indonezijos respublikos de- 
a legacija Jungt. Tautų Asamb- 

* lėjoje pridėjo savo balsą 
prie tų, kurie įtūžusiai ataka
vo Vengrijos vyriausybę už 
sutriuškinimą fašistinio pučo.

Bet štai įvyksta panašus pu
čas Indonezijos saloje Sumat
roje. Ten tuojau įvestas karo 
stovis. Vyriausybė ruošiasi pa
leisti darban ginklus prieš su
kilėlius. Ir nebus jokio pasi
gailėjimo jiems!

Prisipažįstu smarkiai sukly
dęs. Niekados nesitikėjau su
laukti tos dienos, kada So. 
Bostono menševikų Keleivio 
redaktoriai atsistos ir pasa
kys: nieko nebežinome!

Bet taip atsitiko. Pavyz
džiui, •skaitai!: “Jei vadai ne- 
susigieda, lyg būtų orkestras 
be vadovo, tai ko vertas gali 
būti eilinio žmogaus spėlioji- 

g m as.”
F Gerai. Gal keleiviniai ’ gal- 
^Vočiai naujuosius metus pra

dės be melagingų spėliojimų. 
Juk ir liežuviai turėjo atšipti 
per ištisus metus meluojant 
apie komunistus, apie socialis
tines žemes, apie mūsų senąją 
tėvynę Lietuvą.

Tegu jiems ir eina mano
(Tąsa 4-tam pusi.)

Alabamos rasistai
i areštavo 21 negrą

Jie suimti, nes priešinosi b u s ų 
segregacijai; dabar teismai spręs

i

Birmingham, Ala.— Bir- 
mingh'amo negrai demon
stratyviai pasipriešino ra
sinės segregacijos taisyk
lėms autobusuose. Vietoje 
sėsti į. užpakalines sėdynes, 
kaip to reikalauja segrega
cijos taisyklės, jie sėdi bile 
kur. Bet rasistinės miesto 
valdžios policija Įsimaišė ir 
pravedė areštus. Suimtas 
21 negras. Policijos komi- 
sijoni-erius Robert E. Lind
bergh įspėjo negrus, kad se
gregacijos laužymas yra 
“nusikaltimas.” Bet negrų 

! veikėjas pastorius Shuttles- 
worth, kuris vadovauja ju
dėjimui prieš segregaciją, 
atsakė:

“Aukščiausias teismas 
nusprendė, kad rasinė se
gregacija autobusuose nele
gali. Mes pasiryžę iškovo
ti tą teisę, kaip ją mums 
garantuoja aukščiausias ša
lies teismas. Dabar, kuo
met policija suėmė kai ku-
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Okinawos sostinė išrinko majoru Tarybiniai' s t ii d e n t a i davė 
c 4

atsakvma Amerikos Diillesuiokupacijos priešininką K. Senagą 
prieš okupaciją stojo. Jis 
gavo 16,000 balsų, 2,100 
daugiau, negu kitas sti
priausiai pasirodęs kandi
datas.

Tokyo radijas sako, kad 
Nahos balsavimai rodo, jog 
okinawiečiai yra pasiryžę

- . . v. / - atsikratyti svetimos okupuota. Amerikiečiai čia tu-t .. v <• v • . $ ' • 1 . L UdCllOSi^ . ' ,ri svarbias savo karines ba- j1 ■ ■ •
zes. Okinawos Liaudies par- • 
tija veda smarkią kovą už 
tai, kad amerikiečiai pasi
trauktų iš salos, ištrauktų 
savo karines bazes.

Naha, Okinawa. — Oki
nawos sostinė Naha išrinko 
savo burmistru majoru 
kairietį Kamežiro Senagą, 
vietinės Okinawos Liaudies 
partijos generalinį sekreto
rių. Okinawa yra japonų 
apgyventa sala Pacifike, 
bet ji dabar Amerikos oku-

Balsavimas už majorą 
faktinai buvo pavirtęs bal
savimu - referendumu apie 
amerikietišką okupaciją. 
Visi kandidatai sakė, kad 
jie nenori tos okupacijos 
ant visados, bet Senaga 
aiškiausiai ir griežčiausiai

Britanijos komunistai 
pašalino Peter Fryerį
Londonas. — Brįtanijos 

Komunistų, partįja pašalino 
iš savo eilių P. Fryerį, bu
vusį Londono “Daily Wor- 
kerio” korespondentą. • Fry- 
eris radosi Budepešte, kai 
ten vyko neramumai. Jis 
siuptė reportažą savo laik
raščiui ir kaltino Sovietus 
bereikalingoje intervencijo
je. Laikraštis jo reportažo 
nespausdino, po ko Fryeris 
rezignavo iš redakcijos. 
Bet jis buvo nutaisęs likti 
partijoje, sakydamas, kad 
su laiku partija sutiks, jog 
jo nusistatymas buvo tei
singas,

Partija jį dabar pašalino 
po kaltinimu, kad jis užsiė
mė anti-partine' veikla. Jis 
pašalinimą apeliuoja spe- 
cialei partijos apeliacijų 
komisijai*

, riuos mūsų žmones, jų by
los turės būti sprendžiamos 
teismuose. Pamatvsime...” </

Po pravestų areštų vieti
niai vadovai atšaukė de
monstraciją. Jie sakė, kad 
tikslas atsiektas, nes dabar 
vietiniai teismai bus pri
versti daryt vieną dviejų: 
arba paremti Aukščiausio 
teismo nutarimą ir įsakyti 
miestui baigti segregaciją, 
arba pasipriešinti Aukš
čiausiam teismui, kas reiš
kia, kad negrai turės bylas 
apeliuoti.

Pastorius Shuttlesworth 
tai tas pats, kurio name ra
sistai išsprogdino bombą, 
kuri sužeidė jo vaikučius.

PEKINAS.— Kinijos ra
dijas sako, kad, nepaisant 
skirtingų socialinių san
tvarkų, santykiai tarp Pa
kistano ir Kinijos dabar 
kuo geriausi.

Darbo unijų 
kovos lauke
Chicago. — Jeigu darbi- 

Įninkas miršta nekolektavęs 
I atostoginių algų, kompani
ja turi tą algą išmokėti jo 
šeimos nariams. Tą teisę 
išsikovojo Campbell fabri
ko darbininkai^ kurie pri-
klauso pi’ie Retail, Whole- 

> sale and Dept. Store unijds.^ 
Unijisto Walter Paul našlė 
išsikolektavo $284 atostogi- » 
nių algų. Jis mirė praeitą 
vasarą. ’ i

t 1 * j

Washingtonas. — Apie 
penki milijonai darbininkij 
plieno, auto, anglies, trans
porto ir kitose industrijose 
gaus 1957 metais automa
tišką algų pakėlimą nuo 5 
iki 11 centų valandai. Tą 
pakėlimą numato iš anksto 
atsiekti kontraktai.

Dallas, Tex. — 1.300 siu
vėjų, kurie priklauso prie 
Amalgamated unijos, jau 
trečią mėnesį čia veda 
streiką Haggar kompanijo
je.

AIŽYRAS. — Per praei
tą savaitgalį francūzai Al
žyre nukovę 65 alžyriečius 
ir patys praradę 20 karių.

Laisvės vajus pratęstas 
iki sausio 21, 1957

Jau susitarta apie 
Suez kanalo valymą

Dėlei blogo oro ir sezono švenčių, šiek-tiek susitruk- 
dė Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų ir atnaujini
mui išsibaigusių prenumeratų. Keletas vajininkų skun
dėsi, kad negalėsią suspėti iki sausio 1-mos aplankyti vi
sų skaitytojų, kurių prenumerata jau yra išsibaigusi. 
Taigi, imdami atydon vajininkų nusiskundimus, pratę
siame vajų dar trim savaitėm, iki sausio 21, 1957.

Prašome vajininkų pasinaudoti suteiktą proga ir 
darbuotis taip, kad neliktų nė vieno skaitytojo, kuriam 
prenumerata yra išsibaigus, neaplankyto. Taipgi pra
šome vajininkų turėti mintyje ir gavimą naujų skaity
tojų. Visu vajumi gauta gražus skaičius naujų skaity
tojų, pasirūpinkime jais ir baigdami vajų.

Su sausio 21-ma visi vajaus rezultatai turi būti pri
siųsti Laisvės Administracijai, nes prieš sausio 27-tą no
rime paskelbti pilną vajaus raportą. Kaip jau žinote, 
sausio 27 d. įvyks Laisvės, bendrovės dalininkų konven
cija. Taigi prieš konvenciją vajus Turi būti užbaigtas 
ir raportas paskelbtas.

Besirūpindami sėkmingai užbaigti vajų, rūpinkimės, 
kad sėkmingas būtų ir suvažiavimas . O suvažiavimo 
proga turime rūpintis ir darbuotis, finansine parama 
dienraščiui.

Suvažiavime turi dalyvauti kiekvienas dalininkas, 
kuriam tik nepertolima kelionė. Žinokime, kad nuo su
važiavimo pasėkmingumo, nuo jo paruoštų1 planų pri
klausys dienraščio ateitis.

Pereito suvažiavimo proga buvo sukelta dienraščiui 
virš $2,500. Apart finansinės paramos, suvažiavimas 
patiekė dienraščio išlaikymui planus, kuriuos kolonijų 
veikėjai, su visuomenės ko-operacija, pilnai įvykino, ir 
ruošdamiesi prie sekamo suvažiavimo, galime pasi
džiaugti; kad šiuos, metus, finansinių .ąįžvįlgijLi,1 links
miau baigiame negu pernykščius. ,

Pasirūpinkime visi, kad ir * sekantis suvažiavimas 
potentiškume būtų lygus pernykščiam, kad jis paruoš
tų naudingus planus dienraščio ateičiai. Dalyvaukite 
suvažiavime, duokite jam geros iniciatyvos.

Po suvažiavimo, vakare, bus Laisvės banketas. Da
bar jau laikas įsigyti banketo bilietą. Banketas yra pats 
pirmutinis metuose Laisvės parengimas. Lai būna se
kančių, metų mūsų rezoliucijoje ir fas punktas—rūpin
tis, kad visi Laisvės parengimai 1957 metais būtų sėk
mingi. Tą pareigą pradėkime su Laisvės banketu.

Su naujais metais prasideda atsinaujinimas Lais
vės Prietelių metinės duoklės. Taipgi pradėkime vajų 
už gavimą daugiau prietelių. Laisvės prieteliams me
tinė duoklė yra $25. Prieteliai yra patys pagrindiniai 
pilioriai, kuriais pasilaiko dienraštis. . Kiekvienas ap- 
švietą branginantis žmogus, finansiniai išgalintis, turėtų 
pasirūpinti įstojimu į Laisvės prietelių eiles.

Linkėdami vieni kitiems laimingų Naujų Metų, pa
sirūpinkime laime ir dienraščiui Laisvei, darbuokimės ge
rai užbaigti vajų gavimui naujų skaitytojų ir atnauji
nimui išsibaigusių prenumeratų; pasirūpinkime, kad ge
rai pavyktų Laisvės dalininkų suvažiavimas; telkimės į 
Laisvės prietelių kliubus.

Laisves Administracija

Kadaras tęsia pokalbius s n 
kitii partijų atstovais, dar 
siekia koalicines valdžios

Budapeštas. — Atsakin
gas valdžios pareigūnas pa
reiškė britų žinių agentū
rai Reuthers, kad premje
ras Janošas Kadaras dar 
tęsia derybas su kitų par
tijų atstovais ir yra vilties, 
kad artimiausiomis dieno
mis bus padaryti pirmieji 
kohkretiški žingsniai link 
koalicinės valdžios sudary
mo. Partijos, su’ kuriomis 
Kadaras veda pokalbius, 
yra taip vadina'ma Smul
kiųjų savininkų partija, 
socialdemokratai ir Vals
tiečių partija.

Susitarimas jau esąs pa
darytas su taip vadinamais 
smulkiais savininkais, ku
rių vadas Ziltan Til'dy yra 

pasirengęs eiti koalicijon, 
bet su socialdemokr a t a i s 
esą sunkiausia susitarti, 
nes jie stato didesnius rei
kalavimus. Kadaras ir So
cialistų darbininkų (Ko
munistų) partija pasiryžę 
pasiekti susitarimą ir su 
jais.

Visose derybose svarbią 
rolę lošia, sako “Reuthers,” 
ir buvusio premjero Nagy 
klausimas. Nagy, kaip ži
nia, dabar gyvena Rumuni
joje. Vieni sako, kad jis 
ten kaip ir po naminiu 
aręštu, kiti, kad jis laisvas. 
Vienaip ar kitaip, jo ‘liki
mas yra klausimas, kurį ke
lia kitos, partijos.

Tuo tarpu’ užsienyje pa-

Apvalymo darbas pradėtas, bet 
ims ilgai, iki jis bus baigtas

X 
laivams kelia.Port Saidas. — Jungtinės 

Tautos jau susitarė su E- 
giptu ir Suezo kanalo ap
valymas jau pradėtas. Ka
nalo egiptietiškos adminis
tracijos galva Mahmudas 
Junis sako, kad prie Ismai- 
los ir Suezo jau pradėti va
lymo darbai. Atsargos ge
nerolas Wheeleris (ameri
kietis), kuris vadovauja ka
nalo apvalymo komisijai, 
sako, kad apvalymo darbai 
platesniu mastu prasidės 
artimiausiomis dienomis.

Nors valymo darbai pra
dėti, ims mėnesius, iki ka
nalas galės būti atidarytas, 
nes jame paskandinti laivai 
pilni akmenų, cemento, žvy
ro ir kitos sunkios medžia
gos.. Kai kuriuos laivus pa
skandino britai-francūzai 
su savo bombardavimais, 
kai kuriuos paskandind pa
tys egiptiečiai, kad užblo
kuoti britų-fi:ancūzų karo

< Maskva. — Allen W. Dul
les, John Foster Dulleso 
brolis ir Amerikos žvalgy
bos vadovas, neseniai kal
bėjo Princeton universitete, 
kur jis'sakė, kad turi pati
kimų žinių apie neramumus 
tarybiniame jaunime. Jis 
sakęs, kad tarybiniai stu
dentai pradeda nepasitikė
ti tarybine santvarka.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Montgomery, Ala. — Ra
sistai dviejose vietose! čia 
šaudė į autobusus, kuriuose 
važiavo negrai. Kaip žinia, 
Montgomery negrai ilgu 
boikotu išsikovojo teisę va
žinėti autobusais be segre
gacijos. ;

Jungtinės įTautos, < N. , Y- 
—Čia atvyko Alžyro nacio
nalistų vaidas Moulay Mer- 
bah.’ Jis dės pastangas, kad 
Jungtinė^ "Tautos išklausy
tų alžyriečių skundą prieš 
Francūziją.

Washingtonas. — Izrae
lis prašė Amerikos, kad ji 
paveiktų' arabų Šalis, kad 
jos nesiųstų partizanų-fe- 
dajinų į Izraelį. Paskutinė
mis savaitėmis fedajinų 
veiksmai sustiprėjo.

JAKARTA. — Sumatros 
sukilėliai karininkai atme
tė prezidento Sukamo rei
kalavimą baigti pasiprieši
nimą.
—------------- -------- 1------ ------
sklido žinia, kad Vengrija 
rengiasi prašyti Amerikos 
Tarptautinio banko $100,- 
000,000 paskolos, bet* ta ži
nia; oficiališkai nepasitvir
tina.

Tuo tarpu iš Izraelio at
eina žinios, kad izraeliečiai 
žada pasitraukti iš visos 
Egipto teritorijos, tai yra, 
iš Sinajaus, sausio 7 dieną. 
Bet tas nereiškia, kad jie 
pasitrauks ir iš Gazos sri
ties. Gazos sritis iki nese
niai buvo po egiptiečių ad
ministracija, bet nesiskaito 
Egipto dalimi. Izraelis no
rėtų Gazą pasilaikyti, bet 
J. T. reikalauja, kad jie pa
sitrauktu.

Kaslink izraeliečiu trau
kimosi iš Sinojaus, genero
las Burns, Jungtinių Tautų 
jėgų komandantas pareiš
kė, kad jie galėtų, jeigu no
rėtų, pasitraukti vienos die
nos bėgyje. Bet izraeliečiai 
delsia, traukiasi pamaži, 
nes sistematingai traukda
miesi sprogdina visus ke
lius, geležinkelius, šulinius, 
pastatus ir 1.1.

• Keturi studentai dabar 
atspausdino atsakymą Dul- 
lesui. Tas atsakymas tilpo 
laikraštyje “K o m somols- 
kaja Pravda”. Tie keturi 
studentai sako, kad Dulleso 
nuomonės yra tiktai “pa
geidavimo sukeltas įsivaiz
davimas”.

Tiesa, sako studentai, 
kad dabar tarybinėje stu
dentijoje vyksta karšti de
batai, kad yra noras taisy
ti praeities klaidas, bet 
‘Mes esame tokie pat ‘rau
doni’, kaip buvome praeity
je. Visi mūsų siekiai yra 
surišti su noru gerinti mū
sų socialistinio krašto gy
venimą”, v

MASKVA. — Tarybinis 
radijas sako, kad popiežius 
savo kalėdinėje kalboje 
faktinai palaimino preven- 
tyvio karo mintį.

VARŠUVA.—Premjeras 
Cyrankevičius sakė Nowa 
Hutą darbininkams prie 
Krakuvos, kad, kiek valdžia 
nenorėtų kelti algas, jį to 
dabar negali, nes galėtų 
prasidėti infliacija. Jis sa
kė, kad valdžia galėtų 
“spausdinti daugiau pinigų 
ir kelti algas,” bet brangių 
reikmenys ir darbininkų 
gyvenimas nepagerėtų. Jis 

įsakė, kad vienintelis būdas 
kelti krašto gerbūvį, tai 
daugiau gaminti.

DAMASKAS. - Sirijos 
valdžia sako, kad keturi 
kraštai rengia sąmokslus 
prieš ją: Britanija, Fran- 
cūzija, Turkija ir Irakas.
~~URAS NEW YORKE

Giedra ir šalta
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NESENIAI šiaurinėje Korėjoje lankėsi žurnalo metrui ■ Spalva žalvarinė, 
“New Times” korespondentas N. Shimmel .ir dabar ap- nosis truputį priplota, akys 
rašo savo įspūdžius ir patyrimus. ‘__ __________
bai entuziastiškas apie tai, ką jis toje jaunutėje ir dar 1 
taip neseniai buvusioje baisiai sugriautoje liaudiškoje 
respublikoje savo akimis matė. Padedama kitų liau
diškų respublikų, kaip Tarybų Sąjungos^ Kinijos, Ryti
nės Vokietijos, Čekoslovakijos ir kitų, Demokratinė Ko
rėjos Liaudies Respublika atsistato ir stiprėja labai 
smarkiai.

Paimkime respublikos sostinę miestą Phyongyang. 
Įvairiausios statybos mieste tiek daug, jog šiandien Phy
ongyang. sako korespondentas Shimmel, panašus į pa
stolių mišką. Kur neisi, kur nepasisuksi, visur matysi 
tartum iš žemės kylančius naujus pastatus.' Statomi 
gyvenamieji namai, statomi visuomeniniai pastatai, sta
tomos įvairiausios įmonės. Atsiminkime, kad ir Phy- 
ongyangas ir visi Šiaurinės Korėjos miestai ir kaimai bu
vo mūsų, amerikiečių, lėktuvų sulyginti su žeme, beveik 
visiškai nušluoti. O šiandien, pasak Shimmel, to bai
saus sunaikinimo žaizdos jau beveik visur baigia užgyti.

Natūralu, jog labai daug dėmesio statyboje kreipia
ma į sukūrimą pramonės. Ypač Šiaurinė Korėja garsi 
elektrinėmis jėgainėmis. Atstačius ir sutvarkius seną
sias jėgaines, jau pradedamos statyti dvi naujos—viena , 
220,000 kilovatų pajėgumo, o kita 90,000. Neseniai baig-1 
tas statyti Kim Chak plieno fabrikas ir jau baigiamas 
statyti Sonnim plieno fabrikas, kuris į metus duos 400,- 
000 tonų plieno. , j

Šiaurinė Korėja, kaip ir visos kitos Azijos šalys, te
bėra pagrindiniai žemės ūkio šalis. Korėjoje labai pla
čiai įsisavintas ryžių auginimas. Todėl Liaudies Respu-, darbuose. 
blika daug dėmesio kreipia į žemės ūkio pakėlimą. Trą
šų klausimas yra svarbiausias klausimas. Demokratinė 
valdžia tuojau griebėsi pasistatyti cheminių' trąšų fa
briką. Jau dabar fabrikas duoda per metus 125,000 
tonų trąšų, o su 1958 metais metinė fabriko produkcija 
pasieks net 400,000 tonų!

Mr. Shimmel sako, kad tiek valdžia, tiek visa Šiau- ’ 
lines Korėjos liaudis degte dega nauja statyba. Jų ša
lis sparčiais tempais virsta industrine įšalimi. Daug 
dėmesio kreipiama į mokyklų statybą ir jaunimo švie
timą. Tikslas: kad trumpiausiu laiku visi Jauni žmo
nės būtų raštingi. Netgi surandama lėšų ir jėgų te
atro reikalams. .Sostinėje statomi,du teatrai: operos 
teatras ir baleto teatras. .

vi-ešpatiją buvo išplėtusi 
garsi indijonų giminė Car- šimtus metų šalia į čia at- 
uas. i vykusių europiečių, čaruas

nepersiėmė aukštesne kul
tūra ir niekada nesiskaitė 
už atėjūną žemesniu. Tktai 
kai kuriems patikęs korto
mis lošimas, ir šį paprotį 
jie, įsisavino.j Sakoma, kad 
lošdavę su' tokiu pat’ įkarš
čiu, kaip, europiečia’. Ir 
kad nereikėtų brangią kai
ną už atėjūnų kortas mokė
ti, čaruas Takuabė savas 
išradęs. Kortos, sakoma,, 
net padariusios įtaką į in- 
dijono būdą; — jis pasidarė, 
malonesnis, linksmesnis.

Tokiu savo gyvenimu U- 
rugvajaus žemės plotuose, 
čaruas išgyveno iki 1800 
metų, t. y. ik1 to laiko, kuo-;

” už-'

Korespondentas la- mažos, barzda reta.
I Jų kalba susidėjo iš ma
žai žodžių, su nekurtais 
guarani ir aravakės termi
nų garsais. Fiziniai jie bu
vo tvirti, geros sveikatos. 
Susirgusius gydydavo i r 
prižiūrėdavo patyrę slau
gyto j ai-burtininkai.

Čaruas c h'a r a k t e r į, 
džiaugsmą ar liūdesį buvo 
sunku pastebėti. Šeimos są
statas — poligamija, daug- 
patystė. Moteris .neturėjo eiagimiai «kriožai 
lygių teisių vyrui. Mote- * 
Fins reikėdavo atlikti ne—., 
visus namų darbus, kaip, 
pav., palapinę prižiūrėti, 
maistą gaminti, vaikus 
auklėti, bet dažnai jos dar 
turėdavo padėti vyrams 
medžioklėje, arba persike!-; 
tį iš vienos gyvenvietės į 
kitą apylinkę.. '

! Liūdesį pareikšti vyrui 
mirus,. moteris nusikirsda- 
vo piršto galą iki sąnariui, 

j VėVaU šis/ paprotys ėinė 
'nykti. Pasirodė, kad pirš
tai yra nepakeičiami, ran
koms reikalingi visuose

mo,s 'aerodrome 
naujagimius 
Nilo vandęnys, 
rabijo>s dykumų smėlis. .- . Iš

į ^Įsigeidė atsikratyti Europos^

/. Apie Čaruas indi jonų gi
mines kūltūrą iki šiandien 
labai mažai davinių yra-už
silikę. Sakoma, kad jie mo
kė j ę padaryti švilpynes, 
kuriomis palinksmin davę 
savo sueigas. Jų melodijų 
nėra užsilikusių, manoma, 
kad jie pamėg d ž i o d a v ę 
paukščių čiulbėjimo garsus.

Ai’ jie tikėjo kokiai nors 
.religijai, nežinoma. Tiktai 
; ž‘noma, kad buvo prietarui- 
|gi. Jų gyvenimą lydėda- 
vo geros ir blogos dvasios,

Korėjos liaudis dar toli gražu nėra pasiekusi “ro- perkūnui trenkiant, žaibuo- 
jaus ant žemės,” bet ji jau pradeda pamiršti baisiuo- jant ir gražiomis saulėto- 
sius karo palikimus ir su didele vilčia pasitinka ateitį, mis dinomis.

Jie mokėjo skaičiuoti ant 
: “žu ”— 

du., “dėti”, 
” — keturi.

PREZ. EISENHOWERIO ATSAKOMYBE ^Ž’-du

KOMUNISTŲ PARTIJOS komitetas pasiuntė pre-l <<betum 
zidentui Eisenhoweriui telegramą. Partija ragina, kad , Jsi’eiksdayo penkis, sudėję 
mūsų prezidentas rimtai įsitrauktų į kovą už panaikini-,L - - -
mą Senate filibusterinės sistemos. Kongreso sesija, kaip ir daryda-
žinia, prasidės sausio 3 d. ir tuojau kils klausimas pa- X? . va“
keisti diskusijų taisykles. Bus dedamos pastangos iš ° ( 1̂esimč7‘

” — ketur’

liberališkųjų senatorių pusės taisykles pataisyti taip, ^U(^e^^vo abiejų rankų pirs 
jog būtų galima bile klausimu diskusijų laiką apriboti. us ^uaroJ‘ Žodis car

kolonizatorių globos.
Prasidėjus kovoms už ne

priklausomybę, č a r u a s ai, 
kaipo šios žemės vaikai, ko
vėsi šalia “kriožių,” tikėda-' 
miesi, kad po pergalės jie 
vėl galės gyventi laisvai se
nu nerūpestingu gyvenimu.- 
Bet, kuomet 1825 m. jau- 
susifprmavus Rytinei Uru
gvajaus respublikai, jie pa-r 
tyrė, kad dabar bus varžo
mi tam tikrų valstybės įsta-' 
tymų, ir dar "patyrė, kad1 
moterys tapo išdalintos po 
dvarus, čaruasai pasipikti-i 
no, pasidarė kerštingi. Jie 
ėmė užpuldinėti dvarus, 
juos deginti; žudyt1 baltuo
sius.

Apsigyniniui nuo indi jo
nų keršto, dvarininkai rei-1 
kalavo iš valdžios, kad pa
siųstų kariuomenę apsau
gai. Ir 1832 metais prasi-• 
dėjo indi jonų medžioklė po' 
visą respublikos teritoriją. 
Daug čaruasų paspruko į; 
Braziliją ir per Urugva*! 
upę į Argentinos provinci
ją Ent.re Rios. Daug jų žu-- 
vo, kiti pateko į belaisvę,.* 
kur uždaryti akampamen-, 
tuose baigė savo gyvenimą. 
Kel’os dešimtys jų buvo 
parduoti Paryžiaus pirkliui’ 
Ms. Curel, natropologiniam 
tyrinėjimui. Paskui jie- 
parduoti v’eno cirko savi-; 
ninkui, kuris, norėdamas 
jups išmankštinti cirkinių' 
manerų, labai žiauria1 elgė
si. Nuo blogo elgesio ir pa-* 
žeminančio gyvenimo čar
uasai liūdėjo, nyko.

firmas mirė narsuoPsį 
Seneka, kuris trijų dienų' 
mirties agonijoje nė kartą-

rankas ji’

Mus daug kas stebino Indi-
po lėktuvo sparno suspindo ži- joje. Ir kažkaip neįprastai išsi- 
buriai. Kas akimirką mes ■ 
daugiau artėjame^ prie žemės, 
Indijos žemės.

Indija . . . šimtą kartu nu- į 
siaubta, parduota, sugriauta ir 
vis dėlto tebeviliojanti šalis. 
Pradedant arijais ir baigiant 
persais, mongolais, portugalais 
ir pagaliau anglais, tūkstančiai1 skaisti atrodė 
ateivių mindė jos žemę. Kiek-1 Buvo 1 
vienas jų čia turėjo savo inte- metų laikas. Po 
resų.

XIV—XV amžiuje, kai Euro- degina žolę, nuo kaitros krinta 
poje net kraitis nuotaikoms medžių lapai, po vasaros 
' skaičiuojamas pipirais, čių džiugino tą dieną pražydę 

atsiskaitymai tarp valsty- jazminai, kniškos rožės.
Mes nuolat aplenkdavome 

tongo — nedidelius, indiškus 
dviračius-vežimėlius, — kuriuo
se sėdėjo gelsvais, rausvais, o- 
ranžiniais, violetiniais sari ap
sisiautusios moterys. Daugelio 
jų plaukus puošė jazminų žie
dai. Gatvėse prie krautuvių tie
siog ant žemės .sėdėjo rūkyda
mi kaljaną prekybininkai ii* 
pirkėjai.

Mes važiavome Delio gatvė
mis, godžiomis akimis stebėda
mi margaspalvę, minią. Ir stai
ga apstulbome. žvilgsnis susto
jo ties banjano medžiais apsup
ta aikšte. Aikštes viduryje sto
vėjo trys didžiulės figūros. Jos 
tiesė aukštai 
vo medines, 
čia raudona 
rankas.

—Tai velnias Ravana ii’ jo 
artimieji, — šypsoddamasi iš 
mūsų sumišimo, ėmė aiškinti 
mūsų vadove misis Paranžiote.

Seniausi indų literatūriniai 
kūriniai “Ramanjana”, “Ma- 
chabcharata” sukurti prieš 
mūsų erą. “Ramanjanoje” kaip

vis dėstė žvaigždynai, ir drumzli- 
, na Arabų jūros banga, ir nuo- 
Istabios juodaakių vaikų šypse
nos. Tačiau nemažesni įspūdį 
paliko ir tai, ką matėme Dely
je pirmąją lankymosi dieną.

. . . Buvo graži diena. Po 
apniukusio mūsų rudens ypač 

' i Indijos saulė, 
prasidėjęs gražiausias 

nepakeliamų 
pavasario karščių, kai saulė iš-

suremtas lūšnas, 
žingsnyje griuvę- 
ii* vėl griuvėesiai. 
būdingas ne vien 
buvome KaŠmire, 

Kalkutoje,
Ir pakelyje mus

uas yra sudėtas iš: “čan— 
Nereikia nė kalbėti, jog prėzidento aiškus pasisaky- mes ir ‘truas”—maištihgi.

mas už padarymą galo filibusterizmui Senate reikštų, čaruas motinos vaikus 'pąildpia- ! Anf.
labai daug. Jo balsas, netenka abejoti, būtų. nusveria- nešiodavo aiit nugaros odi- ^p(. bJvo pilios'
mas balsas. Deja, kol kas,1 prezidentas tyli. Kodėl? Ko- niamė krepšyje, iš kurio tik ženklas Jis Sano

jjitl*t\.i. i".-...U-Lj-.,r,..-vllj-l iL. ' i t' z i ■ 'i * suze’stas, kuomet kovojo už.
kė.; (Paaugėjusius laikydavo urUgv a j a u s nepfikiauso- 
daUgiausia ’atviroje gamto- mybe.
,je. Augiho laisvai, be baus
mių. Vaikai jau nuo ma- _ 
žens btivo. niokonii taikliai ‘ 
vartoti Vilyčią. Gabesniub-’ * ie^a , n , - .r M
sius tėvai vesdavo medžiok- da sako, kad du tarybiniai 
lėri, o .. Subrendusius ?ir i

. Mylii^ausia čaruas, apsi- j v^° 8 tarybmiai kariai 
stojipio vietą:’ prie, upelio, į ^zei^av^ Ąustrijon,. sapO; 
pamiškėje,A. prie smėlynų.! Vienos spauda.
VMdenyjė ’Jie'mėgo; žkisti — ——
jr ' laiką pbąieišti, o ant r: Dublinas. — Airių nacio- 

:-r’na|įSįaį išsprogdino pamin
klą kariams, -kurie pirma-; 
ihe pasąuliniamė kare kri- 
zto už Britaniją. Airiai na
cionalistai: jatt ’seniki sakę,, 
kad tokiam paminklui ne-; 
turėtų būti • vietos i* nepri- • 
klausimos Airijos sostinėje' 
Dubline. / - ; ' ' //. *./'■

civilinių teisių programą. O joks civilinių teisių bilius 
neįgali Senate praeiti, kol nebus diskusijų taisyklės pa- 

" keistos. Tai aiškiai jau ne kartą buvo įrodyta paskuti
nių kelerių metų kovoje už civilines teises.

Gerai būtų, kad kitos politinės, partijos tuojau, tar
tų savo žodį tuo visu reikalu. Ypač daug reikštų, jeigu 
republikonų ir demokratų partijos padarytų .spaudimą į 
prezidentą. Gal jis nekreips dėmesio į mažos komunistų 
partijos vadovybės paraginimą arba priminimą, bet jis 

" negalėtų nesiskaityti su balsu tų didžiųjų partijų va- 
_do vy bes. ?

Lauksime balso iŠ demokratų ir republikonų. Tiktai, 
gero Amerikai jie padarytų, pasekdami/šiame atsitiki- * 

\ me, komunistus!

Pakalniškis

Austrijos span*-'

kareiviai dezertavo iš. Ven- 
grijos ir perėjo Austrijon.;

•' Vatikanas.—Popiežius Ka
lėdų dieną' priėmė Indijos

L pasiuntinį E. J. Kidwai.
- Manoma, kad: Kidwai per-

* dayė popiežiui svarbią no
tą nuo Neliru.

Washingtonas. — Priva
tinis prez. Eisenhowerio' or
laivis, kuris išskraidino. 
Nehru Europon, grįždamas1 
parsivežė Amerikčri. kelias-; 
dešimt vengrų ■ pabėgėlių.-

• * . . * , '■ *■ I »

Vaiidenyjė ■ jie • megoįžkis ti 
« • . . m - k - ' - t t . . 1' ’ .

4

smėlio pagulėti p^ilšėti. 
:. KuometV p šį kontinentą' 
atsikėjė europiečiai ,indijp- 
pamš* nepatiko.*1 Tik per ?di* 
•dėlės pastangas pasisekė 
sueiti i į^drhugy^tę .* su . kai ■ 
kuiM'S; čaruas '■ gįmines<val- 
cldyais j*‘kasikeis,” su ’ “Ta. 
bodą;”, ’ ^Aba^iiba’; ” Aaana’’ /

Čia matai ir pošnius, iš XVI— 
XVII amžiaus išlikusius Di
džiųjų Mongolų mineralus ir 
sugriuvusias induistų šventyk
las, ir modernius su plačiais 
balkonais pastatus, ir pagaliau 
iš bambuko 
Kiekviename 
šiai, pastatai 
Šis vaizdas 

Deliui. Mes
A grojo, Benarose, 
Bombėjuje.
visur lydėjo tie patys vaizdai. 
Ryžių, cukrinių nendrių lau
kai, ir staiga tai’p jų styro vie
nišas minaretas, maldykla. 
Daugelis pastatų jau apgriuvę. 
Prie jų ilsisi laukinės ožkos, 
jų sienomis karstosi beždžionės.

Tačiau ir šie pastatai mums 
labai gyvai pasakoja apie In- j 
dijos praeitį, jos žmones. 4

Mes matėme indų nacionali
nę šventę, Ramos žygdarbius, 
šiame iš seno indų literatūrinio 
kūrinio paimtame siužete sim
bolizuojama gėrio pergalė prieš 
blogį. Tačiau indai ne vien na
cionalinių švenčių metu stebė
jo, kaip karžygis Rama nužu
do blogio įsikūnijimą Ravana. 
Kolonizatoriai atnešė daug blo
gio į Indiją. Lankydamiesi Kaš
mire, mes matome puikius, pa
gal paskutinį technikos žodį 
pastatytus, kilimais išklotus 
viešbučius, čia ilsėjosi po In
dijos karščių Asamo, Bengali- 
ios plantatoriai, Kalkutos, De
lio, Bombėjaus biznesmenai. 
Mes dar ir šiandien matėme i 
čia iš kažkur ; 
les, pudruotomis 
sas. besiilsinčias 
arba vedžiojančius 
vilktus 
nepakenktų šaltas Kašmiro o- 
ras. Ir mes matėme irgi Hima
lajų papėdėse nuo trachomos 
pusiau apakusius vaikus, kurie 
tiesė mums rankutes, prašyda
mi vienos vienos anos. Dar tik 

..... ....... ........ .........keli metai Indijos nepriklauso- 
tik ir pasakojama apie Ramos j mybei. Tačiau anglai čia šei- 

i mininkavo du šimtus metų!
■ šeimininkavo. . . Af7 galėjo my
lintis savo šalį indas atlaikyti 
pusiau apakusio vaiko žvilgsV 

inį?! Ir Delio pastatai pasakoja 
mums istorijas apie didvyrišką 
indų tautos kovą prieš koloni
zatorius.

. . . Senieji Delio fortai. 
Bambukų, bajanų, činarų me
džių pavėsyje snaudžia puikios 
XVI—XVII amžiuje pastaty
tos mečetes priėmimo salės, ties 
vartais iškalti didžiuliai, juodo
mis iltimis drambliai. Fortų 
'baltojoje ypatingų audiencijų 
salėje išdidus parašas: “Jeigu 
yra žemėje rojus, tai jis čia, jis 

Nuostabiai 
“povų sos- 

meho meis- 
marmurą vi- 

žie- 
dus. Tačiau marmure žy
mios duobės, į rėžimai. Kieno gi 
lanka drįso prisiliesti prie šio 
nuostabaus darbo meno kūri
nio?

liū-
buvo 
kai 
bių buvo daromi vietoje aukso į 
irgi pipirų grūdeliais, kai tur
tingieji buvo vadinami “pipirų 
maišu”, tais laikais Kolumbas, 
ieškodamas kelio į Indiją, į šią 
stebuklingą, cinamonu, imbie
ru, pipirais turtingą žemę, su
rado Ameriką. Magelanas išti
sus metus plaukė į vakarus se
name, primityviame XV am
žiaus laive, jis gėrė pašvinkusį 
gėlą vandenį, valgė peles, dir
žu ir batų odą ir raminosi ta 
mintimi, kad, plaukdamas į va
karus, jis vis dėlto pirmas su
ras Indiją. Vasko da Gama, a- 
piplaukęs Afriką ir suradęs 
pagaliau artimiausius kelius į 
šią šalį, irgi plaukė skatinamas 
tų pačių Indijos prieskonių.* 
Prieš Indijos prieskonius neat-, 
laikė ir Romos išmintis. Flo- 
rencijo.s humanistas, įžymus a-s 
no meto pasaulinio mokslo at
stovas Policianas, Nuvokdamas: 
Vasko da Gamos atradimo di
dingumą, visos apsišvietusius 
Europos vardu dėkojo Portuga
lijai. “Ne tik ji pažengė toli 
už Herkuleso Stulpų ir su
tramdė audringą vandenyną — 
ji atstatė pažeistą iki tol pa
saulio vieningumą. Kokias 
naujas galmybes, kokią ekono
minę naudą, kokias žinias su
teikė šis atradimas! Naujos 
šalys, naujos jūros, nauji pa
sauliui iškyla mums iš amžių 
rūko”.

Vėlesniais laikais Indija vi
liojo ne vien prieskoniais. 
Anglija pamėgo ir Indijos 
brangakmenius, dramblio kau
lo, juodojo medžio raižinius, 
plonytį Indijos musliną, džiuto, 
cukrinių nendrių, tabako, ka
vos, medvilnės plantacijas. Ir 
vis mažiau buvo idealizuojamas 
šis kraštas. Įžymūs buržuazi
niai teoretikai jau nesižavėjo 
nuostabiais dramblio kaulo 
raižiniais, Didžiųjų Mogolų 
mauzoliejais. Jie 'stebėjosi, ko
dėl tiek daug kuli miršta Asa- 
mo arbatos plantacijose, kodėl 
taip kenčia šie pusnuogiai, 
graužiami parazitų milijonai 
indų, . kodėl taip žudančiai 
žmonių organizmą veikia pū
vančios, knibždančios moskitais 
tropinės balos... . Ar tik ne dėl 
to, lead Indijoje gimsta per
daug vaikų, ar ne dėl to, 
indai nesaikingai’valgo. .

Buvo daug rašoma, kalbama. ' kaunančių 
O gyvenimas
Anglų kolonizacijos, metais šauksmus, ...
mirdavo nuo visiško išsekimo karžygiui Ramai, matėme besi- 
gimdant 2 milijonai moterų, 10 raičiojančias' liepsnose velnio 
milijonų indų mirdavo kas- Ravanos ir jo brolių figūras ir 
met nuo choleros, maro, raupų minios susižavėjimą gėrio per- 
ėpidemijų. >0 kolonizatoriai to-: gale. . .
liau ramiai kaupė pelpus ir šu’ 
didėjančia paiįieka žiūrėjo į 'pie Indiją, 
skurstančia ' “į ' “ ' ” ’ /

viršum miesto sa- 
kažkokia blizgan-

mase aplinktas

atklydusias ang-A 
nosimis, lie- 
šezlonguose 

šunis, ap- 
švarkeliais, kad jiems

žygdarbius. . .
Dievo kūriniai geri ir teisin

gi. žmogus per savo tingumą 
ir nerūpestingumą užmiršta ji] ; 
tikrą prigimtį ir pervertina sa
vo sugebėjimus. Ir kai to išda
voje įsiviešpatauja blogis, auk
ščiausioji dvasia įsikūnija že
miškuose dalykuose, kad atsta
tytų tvarką. Kaip tik vienas 
tokių įsikūnijimų yra Rama, 
karaliaus Dašaro sūnus. Jis at
liko daug žygdarbių. Svarbiau
sias jų — velnio Ra vanos, jo 
.sūnaus ir brolio (sunaikinimas.. 
Ir šį sunaikinimą Indijoje at- 
švenčia kasmet. Penktąją šven
tės dieną sudeginamos Pavanos 
ir 'jo artimųjų figūros, ši šven
te labai paplitusi visoje Indijo
je —tai nacionalinė Indijos 
liaudies šventė.

Ir tik dabar mes pas tebėjo
me tiesiai ant žemės aikštėje 
sustatytas kėdes. Jų buvo šim
tai. Toliau žaliavo didžiulė sto
vintiesiems skirta veja.

Mes grįžome į modernųjį 
viešbutį “Ambasadorių”. Ta
čiau prieš mūsų akis vis tebe
styrojo trys figūros. Ir mes

čia, jis čia. . .” 
kruopštaus darbo 
tas”. Rodos indų 
irai perkėlė į šį
sus Indijos lotosi, akcijų

Tačiau marmure

kad (tartum matėme vakaro prieb- 
į landoje šmėkščiojančias besi- 

Ravanos ir Ramos 
ėjo savu keliu, ’figūras, girdėjome minios 

kuriais ji pritarė

Mes buvom? kai ką skaitę a- 
Da u geli s turistų

• I

Indijos liaudį./bandė blystelėti 'savo žiniomis
Jiems nebuvo svarbu, kam pri- jau kelionės metu. Tačiau tą 
klauso Indįjos turtai, kieno dieną, kai valgėme vakare pi
rn inties produktas dešimtainė piruose troškintą vištieną, kai 
įskaičiavo sistema, ■ kuria jie skausmingai degė mūsų gomu- 
kasdien skaičiuoja savo pėlnus..'rys nuo imbiero alaus, mes gal- 

Mės buvome Indijoje pirmie-/vojome: taip, .praėjo daug 
ji tarybiniai turistai. Menka, * šimtmečių po to, kai Vasko da 
mikroskopine dalelė visų atei-i Gama surado 
vių, kurie įvairiais,laikais vy-' 
ko į, šį kraštą. Tačiau mes ne-, 
norėjome nei džiuto, nei arba-* 
tos, nei brangakmenių. Mes 
norėjome susipažinti su šalimi, i 
kuri pagaliau iškovojo'savo nę- 
prį'klausomybę, su Jo& .6,4)00 iįie- 
įų ‘turinčia kultūra/ su jos ,nUo-

kelius j Indiją. 
Bet kiek maža mes žinome apie 
šią šalį, kiek dar daug mes 
turime .sužinoti ir suprasti.
* jDeliks — vienas iš seniausiu‘ iDelis
Indijos miestų, kur statėsi vie
nas po kito net šeši miestai.

Po 1857 metų sukilimo 
anglai nusiaubė fortus, išvežė 
jų auksą, brangakmenius, — 
aiškina gidas.

Perlų mečete. Rodos ant del
no pakeltum šią grakščią iš 
balto marmuro pastatytą šven
tovę. šalia mečetės šventiškai 
pasipuošę jaunuoliai indai. Mes 
pasiteiravome, kodėl ši mečetė 
vadinama perlų mečete?

— čia buvo sienose įmon
tuotas didžiausias Indijos per
las, — atisako mums tamsiao
dis, nuostabiai taisyklingų vei
do bruožų jaunuolis.

Mes stebim? tuščias, išmar
gintas ornamentais mečetes 
sienas.

— O kur gi šis, didžiausias 
Indijos perlas?

— Ne vien < 
angiai išveždavo iš Indijos, — 
atsako tas pats jaunuolis. — 
Po 1857 m. sukilimo perlą ang- ** 
lai įmontavo Anglijos karalių 
karūnoje. . .

Ir štai Lal Kila. Paniūręs, 
tylus atrodo mums “Raudona-

(Tąsa 4—tame puslap.)

džiutą, arbatą
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/SUKILĖLIAI Kovų dėl žemės ir laisvės 
vaizdai 1861-1864 metais PRISIMINIMAS

MONTREAL, CANADA

. (Tąsa)
O Adomėlis švytėjo kažkokiu nesuvo

kiamu, iš sielos gilumos trykštančiu 
džiaugsmu. Kiekvieną žaibo blykstelėji
mą jis godžiai sekė akimis, kiekvieną 
griausmo trenksmą atidžiai lydėjo, įsi
klausydamas čia į tylančius, čia vėl grės
mingai dundančius aidus, kol jie galuti
nai išnykdavo tolyje. Tada jis dideliu 
pasigėrėjimu kreipė žvilgsnį į burbulus 
balose, arba i vandens upelį, kaip jis 
vinguriavo per kiemą, nešė šapus, 
plunksnas, skiedreles ir rausėsi gilyn, 
grauždamas tarpuvarčio smėlį.

Audra greitai praėjo. Nugulus debe
siui į rytus, vakarų šone dangus ėmė 
šviestis, geltonėti, netrukus viršuje, pro 
suskydusį debesėlį ėmė rodytis mėlyni 
sklypai. Vienur-kitur sumirguliavo sau
lės spindulių ruožai ir štai rytų šone, 
nusunkusiame tamsiai pilkame debesy
je pasirodė didžiulė, visomis spalvomis 
šviečianti vaivorykštė.

Adomėlis susižavėjusiomis akimis ste
bėjo tą nuostabią, puslankio galais į že
mę atsirėmusią juostą. Bet netrukus de
besio liekanos pridengė saulę, juosta 
ėmė blukti ir visai išnyko. Išnyko ir 
žavesio išraiška Adomėlio veide.

—Eisiu jau namo, Petrai,—tyliai pa
sakė lis, atsisveikindamas. Jo žvilgsnis 
apsiniaukė, strazdanotas, veidelis dar la
biau papilkėjo, jis pats tartum susigūžė, 
sumažėjo, tyliai prasistūmė pro varte
lius ir dingo gatvėje.

Petras, grižęs į kiemą, ėmė kasinėti 
griovelius, kad 
ketų.

Stasvs Paulenka
Mirė gruodžio 29, 1955

Prisimenu mano brangaus vyro mirties su
kaktį. Prisimena ir jo draugai, kaip tai J. Kar- 
sonas, J. Blažonis, A. Stravinskas, J. Zupk'aus- 
kas, Ch, Koyutis.

Anelė Paidenkienė, žmona.
Lowell, Mass. ;

Laimingu Naujų Metų!
Baigiame senuosius metus 

ir ruošiamės įžengti į Naujus, 
1957 Metus, šie metai, jei 
pradžioje pasirodė skaistūs 
metai, tai įėjus į antrą pusme
tį ir pabaigoj jų, pasaulyj po 
antro pasaulinio karo kilo di- 

i džiausiąs neramumas, šaltojo 
karo slibinas vėl pradėjo kel
ti galvą. Turėkime viltį ir ti
kėkime, kad ateinančiais ritė
tais pasaulis vėl pradės žy
giuoti į ramesni gyvenimą. 
Prisidėkime ir mes prie to, 

* kad atsiekti ramesnį gyveni
mą, stiprinkime mūsų spaudą, 
Liaudies Balsą, Laisvę ir Vil-

ir

greičiau vanduo nute-

XXVI
Šilėnų Balsiams buvo
Visas kaimas mito dus-

Ne vieniems 
sunki ta vasara, 
badžiu, nebežinodami iš kur sužarstyti 
saują-kitą grūdų, sugrūsti piestoje ir iš
sikepti nors ir bėralinės duonos. Tokią 
duoną reikėjo atsargiai traukti is kros-

nies, kad nesubyrėtų. Bet riekiant ji 
visados subyrėdavo ir valgydavo ją 
žiupsniais, arb.a saujomis. Laimė tiems, 
kurie turėjo pieningesnę karvę. Iš atlie
kamo pieno moterys suko sviestą, spau
dė sūrį, jei gerai dėjo vištos, rinko tuzi
ną ar visą puskapį kiaušinių ir vežė visa 
tai į Kėdainius ar Panevėžį, kad parda
vę galėtų nusipirkti rugių duonai. Kiti 
šaukėsi pagalbos karališkių arba činši- 
nių, jei turėjo ten .giminių ar pažįstamų.

Kai sugrįžo Balsių Vincas su grūdais 
ir lauktuvėmis, visai šeimai buvo didelis 
džiaugsmas. Tėvas žarstė rankomis grū
dus, pasiėmęs delne atidžiai juos tyri
nėjo, leido kaip vandenį pro pirštus, 
jausdamas neapsakomą malonumą, kai 
grūdai sruveno tarpupirščiais ir lengvai 
slysdami byrėjo atgal į maišą.

—Gražūs rugeliai,—gėrėjosi senis,
dirsių nematyti. Būtų gera sėklai tokių 
prasimainius. Rudenį vėl siųsiu Vincą. 
Gal Antanas apmainys kokį pūrą.

Motina ir abi Balsytės ragavo dėdie
nės ragaišį ir sūrį. Gardumėlis ragai
šio! Minkštas, purus, išakijęs ir kaip 
skaniai kvepia! Na, sūris, kaip sūris— 
ir mūsiškis neprastesnis. Visi ragavo 
lauktuvių po kąsnį-kitą, tik Mikučiui, 
parginusiam galvijus, motina davė’ pu
sę riekelės, ragaišio ir sūrio skiautelę.

Beragaujant lauktuves, Vincas papa
sakojo, kaip dėdė gyvena. Visi stebėjosi 
ir gėrėjosi gražiu dėdės gyvenimu. Bet 
Vincas dėde nelabai žavėjosi.

—šykštus dėdė. Pas jį viskas kaip pas 
kokį kupčių. Ir grūdus jūs manote 
lengvai davė? Parduoti, mat, jam rei
kia, pinigo !jam daug esą reikalinga. 
Panevėžy brangiai moką. Tik tada da
vė, kada Petras pasiūlė, kad iš jo algos 
išskaitytų. Į klėtį manęs neįsileido, o 
ten. sako, aruoduose visokio javo esą ne
maža. Ir miltų dar pilnas kubilas pri
malta.

WORCESTER, MASS.
Mirė Ona D|ržienė

>
Gruodžio 14 d. ūmai mirė 

savo name būdama Ona Dir- 
žienė (šimkaitė), 62 m am

žiaus. Jos vyras Diržius keli 
metai atgal taipgi ūmai mirė 
busu važiuodamas.

Ji paliko vienatinį sūnų 
Edvardą Diržių, gyvenantį I 
Gardner, Mass., tris seseris,; 
Marijoną, Aleną ir Barborą 
Jakaitienę, ūkininkę Westbo
ro, Mass., kuri yra nuoširdi 
'rėmėja pažangaus judėjimo. 
Taipgi paliko du anūkus.

Ona Diržiėnė buvo gera ak- 
torka tarp 1920. ir 1930 metų. 
Vėliau nieko neveikė ir nie
kur neprigulėjo. Worcestery 
išgyveno 45 metus. Liko palai
dota laisvai, Vilties kapinėse, 
šalia savo vyro, gruodžio 17 d.

J. D.

Mes norime, kad visi ligo
niai sugytų iki Naujų Metų ir 
daugiau nesirgtų.

Draugijos .metinis Naujiems 
Metams pasitikti šaunus ba
lius bus gruodžio 31-os vaka
rą, savoje svetainėje, 575 Jo
seph

šia proga linkiu visiems šio 
laikraščio ir ypatingai šio sky
riaus skaitytoj a laimingų 
Naujų Metu; • (

Jūsų Korespondentas

Kaltina už neteisingą 
kainos “nukirtimą”

Kaip visuose didmiesčiuo
se, taip ir Montreale, versli
ninkai labai plačiai prakti
kuoja išstatyti languose savo 
prekes s u “nubrauktom” 
aukštom kainom ir apačioj 
užrašyti “nukirstą” kainą. 
Montrealo Geresnio Verslo 
Biuras (The Montreal Better 
Business Bureau) už tai kalti
na tokius verslininkus, kurie, 
s a k o, sąmoningai uždeda 
aukštas kainas, o paskui gar
sina būk tai nukirstos kainos. 
Ištiktųjų gi, sako, prekės nėra 
nė kiek pigiau parduodamos. 
Tas tik kenkia nuoširdžiam 
verslui ir praranda pas pirkė
jus pasitikėjimą ir tie versli
ninkai, kurie kartais iš tikrą
ją nukerta kainą ant savo 
prekių.

(Bus daugiau)

Ave. Kviečia visus.

Gazolino ir auto
< taksai miestui

New Y orko majoras 
Wagner reikalauja valsti
jos legislatures pavesti N. 
Y. miestui kolektuoti gazoli
no ir automobilių laisnių 
taksus. Tada miestas galė
tų panaikinti dabar moka
mus nepopuliarius auto 
taksus.

KalUna vieni kitus sustojus 
darbininkams dirbti

Dominion Textile kompani
jos viena iš šešių dirbtuvių 
Kvebeko provincijoje, Magog, 
visiškai sustojo dirbusi. Joje 
dirba apie 700 darbininkų- 
Samdytojai paleido 100 darbi
ninkų vienai dienai. To pasek
mėj visi darbininkai sustojo 
dirbę. Samdytojai todėl kalti
na darbininkus, kad jie
laužę sutartį, sulyg kurios lai 
ke kontrakto darbininkai 
turi streikuoti. Iš antros 
sės, darbininkai kaltina sam
dytojus, kad jie sulaužę sutar
tį, nes sulyg sutarties jie turė
jo pasitarti su kompuiiijos- 
unijos komitetu dviem savai
tėm prieš tai, kad turi dalį 
darbininkų paleisti.

Darbininkus atstovauja Na
tional Federation of Textile 
Workers (CCCL) unija.

Norintieji pirkti biznį, na- 
mą ar ūkį, paieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

PHILADELPHIA, PA.

MALE and FEMALE

su-

ne- 
pu-

LOWELL, MASS
Prisiminus Stasį Paulenką, 
buvusį Laisvės skaitytoj ą 

ir rėmėją, ir kitus v 
pažangiečius

V Bėga dienos, savaitės ir 
mėnesiai nesulaikomu grei
čiu. Štai jau ir vieneri me- į 
tai sukanka, kai mes, low- | ^7. nieut idzio 31 dieną

Paulenkos šeima, visi arti
mieji draugai ir draugės 
buvo baisiai sukrėsti tos 
liūdnos žinios, kad Stasys 
Paulenka, paliestas kraujo
spūdžio, nebeišlaikė ir mi
rė anksti rytą gruodžio 29' 
d., 1955 metais. Gi gruo-i 
___ __ _____ jis tapo pa
laidotas su laisvomis apei
gomis — su tinkama kal
ba prie kapo. Atsisveiki
nimo kalbą pasakė Jonas 

skaitė ir rėmė pažangiąją 
šios, šalies lietuvių spaudą. 
Bet daugiausia remdavo 
Laisvę, suprasdamas, jog 
rytuose spaudos palaiky
mas priklauso daugiausia 
nuo rytiečių.

Mūsų kolonijoje nedaug* 
yra tokių draugų, kurie be 
raginimo patys pasirūpina 
stambesne auka paremti 

M dienraštį. Ir kuomet tokis 
i draugas ar .draugė išsiski

ria iš mūsų gyvųjų tarpo, 
tai tokis sunkus smūgis pa
lieka didelį skausmą drau
gų bei draugių širdyse ga
na ilgam prisiminimui. Ir 
tokią spragą nelengvai ga
lima užpildyti, esant nedi
delei kolonijai.

Stasys Paulenka paėjo iš 
Vilniaus krašto, Traku ap- 

‘ skilties, Dusmenų apylin
kes, dviejų valakų viensėd- 
jos. Atvyko į šią šalį, kaip 
ir dauguma lietuvių, dar 
prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą. Po kelelių metų stojo 
į to laiko pažangiųjų lie
tuvių judėjimą ir* iki mir
ties darbavosi visuomenės 
labui. Už tai jo veikimo re

ik, kordas pasiliko gana platus 
* tarpe įvairių vietos lie- 
’ f tuvių organizacijų bei drau-

Prisiartina to liūdno įvy
kio diena, šių metų gruo
džio 29 diena. Jau sukan
ka vieneri > metai nuo tos 
liūdnos dienos, kurią visa

čiliečiai, netekome gero 
draugo ir visuomeninio vei
kėjo Stasio Paulenkos.

Stasys, kaip pažangietis, 
gerai susipratęs žmogus, Karsonas.

Draugė Anelė Paulenkie- 
nė dėl to liūdno įvykio — 
netekimo savo mylimo vyro 
ir gyvenimo draugo — ne-, 
užmirštinai liūdi ir ašaroja, 
dažnai lankydama ir puošj 
dama savo mylimojo kapą. 
Taipgi sūnus Stanley su 
šeima ir duktė Nellie su 
.šeima gailiai liūdi besiar
tinant tai nemaloniai meti-, 
nei sukakčiai.

Sunkūs ir liūdni metai 
greitai prabėgo, bet myli-; 
mo vyro ir tėvelio netekus, 
didis skausmas jų širdyse 
neišdildomai pasiliks visam 
amžiui... 1

Draugė Paulenkienė ne-x 
moka skaityti, kaip ir dau
gelis lietuvių būdavo iš. se
nosios Lietuvos, bet prisi
minimui savo mylimo vyro' 
ji paaukojo $5 Laisvės fon
dui, žinodama, kad Stasys 
šį laikraštį mylėdavo. Tai i 
labai gražus draugės Pau- 
lenkienės savo vyro prisi-, 
minimas. ;

Nežiūrint, kaip skaudus- 
prisiminimas bebūtų, bet 
jei ta pačia proga gražiai, 
pagerbta mirusioji' idėja,/, 
tai reiškia, kad atliktas 
gražus darbas, ir dėl to yra 
lengviau tą liūdną sukaktį 
praleisti. '

Prisiminimui Paulenkos; 
ir kitų, pirmiau mirusiųjų; 
Laisvės prietelių, kurie kuo • 
nors yra gelbėję . pažangos;

darbams, arba kuo nors rė
mę pažangiečių judėjimą, 
tai šia proga ir jups prime
name ir kartu jų visų pa
gerbimui tūli draugai ir 
draugės sudėjo keletą dole
rių visų mylimam laikraš
čiui Laisvei, kaip apšvietos 
skleidėjai. Aukas surinko' 
draugas Juozas Blažonis. 
Jis pasiųs Laisvfs adminis-; 
tracijai.

Kurie prie šio pagerbimo ; 
dar neprisidėję,i matykite; 
Blažonį, o mes pažymėsime 
ir jūsų vardus, kaip pa-J 
gerbusius mirusius drau-’ 
gus.. ’

Čia seka eilė pirmiau’ 
Paulenkos mirusių žmonių,' 
siekiant ne per tolimą pra-'
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Rochester, N. Y.
Iš Gedemino Draugystės 

veikimo
Gruodžio 7-ą įvyko Gede

mino Draugystės metinis su
sirinkimas. Apsvarsčius bė
gančius reikalus ir išklausius 
raportus, /buvo renkama val
dyba 1957 metams. Pirminin
kas išrinktas tąs pats, jaunūo- 
lis J. Stepaitis, vice-pirminin- 
ku — ilgametis veikėjas F. 
Manelis, iždininku — jaunuo
lis A. Krikščiūnas,, kasos glo-. 
bėja — Julie ■ Divonienė, fi-> 
nansų raštininke — Marytė 
žirgulienė, protokolų raštiniu-; 
ko—- Daratėlė Valtienė, į biz
nio prižiūrėtojus (vietoj Ged-; 
dy Vaitas) — jaunasis Victor 
(Bizauskas, direktoriai — J. 
Miller ir Onutė Bazaricnė, 
maršalka — P. Bugąiliškis, i 
korespondentas — L. Bakiš. ;

buvo

Feliksas Arbacauskas —;
Mikalinos vyras; V

Cassie Koyutis — Charles: 
žmona;

Uršule Puskunįgiene — ’ 
Juozo žmona; ■

Simonais Urbonas — Ka-;
zimieros vyras;

Vladas Mikalopas—E vos 
vyras;

Mikas Zupkauskas — bū- ; 
vo pavienis; ■

Karolina Zupkauskiene-— 
Juozo žmona;

. Uranais Greska 
pavienis;
- Bernardas DilauČiunas —;
Aliusės vyras;

^Jokūbas Gudaitis — buvo, 
pavienis; , J

Zuzana Janauškienė —•
Charles žmoną L •

Antanas Chulada — Bro-t 
nislavos vyras; ;

Stasys Paulėnka — Ane-" 
lės vyras;' ; ;

Stase Plalubinskienė —j 
Antano žmona. , /

• čia imta ne per tolij 
praeitis — /siekia tiki 12-ąį 
metų. Pirmuoju pažymėtas* 
F. Arbačauskas, kiti vėliau; 
ir vėliau... ; ?

Ir ve, kokis didokas bū-1 
relis, susidaro mirusių drau
gų ir draugių, kUrie - 
mažai prisidėję prie; ugdy-?

ŠEŠI MILIJONAI
į New Yorko valstijos dar
bo departmentas skelbia, 
kad šioje valstijoje lapkri
čio men. buvo 6,060,000 dir
bančių už algą asmenų, ne
skaitant farmų darbininkų.

Mortgage typists. Immediate open
ing. Exp. in’ processing FHA and 
VA applications 5 day week. Salary 
commensurate with ability and ex
perience. Mortgage Company in the • 
Northeast. Call DE. 8-3710. ‘

(250-257)

HELP WANTED-MALE

Sveikinu visus Laisvės skaitytojus ir rėmėjus 
su sezono šventėmis. Taipgi savo pažįstamus 
drauges ir draugus — linkių visiems laimingai 
sulaukti 1957 metus.

SVEIKINU VISUS!

fl

J. Purtikas,
’ McKees Rocks, Pa.

MACHINISTS. Immediate open
ings, wanted for Engine lathes, Mil
ling Machine, Cylinder. Grinder & 
exi>erienced combination welder. Age 
no object. AH benefits. Apply: H. & 
IL Mfg. Co., Sycamore & Mill Eds., 
Clifton Heights, Pa. MA. 3-8900.

> (250-259)

Salesmen. $300 weekly, $1200 
monthly, $14,000 yearly. Commission 
earnings now being made in new
est, finest, most unique sales plan 
in the Phila. area. Leads furnished 
daily. Excellent opportunity to make 
top earnings for 
Phone Mr. Carter, 
FU. 9-5043. F. T.
Dodge - Plymouth 
mention this ad.)

ambitious men: 
11 A. M.—7 P.M. 
Robinson & Co., 
Dealer (please

(248-254)

Buvo pranešta, kad šiais;, 
metais mirė Gedemino Drau-H 
gystės 8 nariai. Tai labai, 
daug. Visi jie senyvi žmo- ; 
nes, kurie daug pagelbėjo su
tvėrime šios garbingos drąu- ■ 
gystės.

Dabar nesijaučia g c r a i 
jaunasis Geddy Vaitas. Labai 
gaila šio jauno žmogaus, k u-b 
ris tiek daug darbo padėjo j 
Gedimino Draugijai ir visos į 
žmonijos gerovei. Jis visur- 
buvo pirmutinis. Jam „niekad, 
darbas nebuvo per slinkus nei ‘ 
per mažas, visur dirbo be jo-;' 
kio pasididžiavimo. Mes lin
kini tau, jaunas, drauge, tipga-- 
lėti šią sunkią < ligą ir vęl dąr-i 7 
buotiš šit visais. ' i

Tai vis pasekmės to žiąu-^ .1 
raus antrojo pasaulinio karo/ ' ; 
kur milijonai jaunuolių hete-- 
ko sveikatos, šalin katai ’ . Lai į 
gyvuoja taiką!

Kiti mūsų ligoniai
Jau susveiko draugas J.j 

Geibas, buvo užsigavęs ;koją.';
Jau susveiko d. F. Gricius.’ 
Jau sveikas d. ' J. Totorius.! 

Tūrėjo operaciją, dąbar jaw 
randasi ' namie, jaučiasi ge-; 
riau. ■ . '

So. Boston, Mass

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

(246-252)

tno vietinio pažangaus: ju-; 
dėjimo. '

Lai jiems būna ramūs1 
glūdėjimas pilkos žemės • 
priegiobsty, o jų aVtimięJ 

užuojauta ir -$ura4 
minimas. ®iųb • • ’ •Tisimininiu*,uo, jprisiminmiuj ;

Dėmesio! Kai Naujų Metų lauksite, su kuo 
Jūs sueisite pasitikti sekančius metus? 0 ta 
proga Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas, So. 
Boston, 318 Broadway, kviečia visus narius ir 
atsivesti svečių ir visi kartu, kaip vienos šeimos 
nariai, smagiai sutikti 1957 metus.

Komitetai

■ \

rmnn(mųinn p

So. Boston. Mass

Bostonas rimtai rengiasi pasveikinti Laisvės 
suvažiavimą. Ten yra rengiamas šaunus banke
tas, kuris pyks sekmadieni, sausio-January 20, 
1957, pradžia 1-mą valandą dieną. Vieta — 318 
Broadway.

Rengėjai kviečia iš visos apylinkės apšvietą 
branginančius žmones dalyvauti šiame bankete 
ir paremti dienraštį Laisvę. Pelnas nuo šio pa
rengimo bus įteiktas Laisvei jos bendrovės su
važiavimo proga.

<

HELP WANTED—FEMALE

Typiste

DO YOU TYPE?

LiKe »IiS!

or
LIKE THIS?

If you type Ifkė the former you 
will undoubtedly be best suited for 
a NEW & interesting clerical posi
tion. However, if you type like the 
latter, you will quality as typist 
with a Large nationally known jeortx- 
pany. In either eVent, we can offer 
you an excellent opportunity -with a 
GOOD STARTING SALARY. Gen
erous Employee Benefits.

For an immediate appointment 
call

RI. 6-7900. Ext. 500.

(248.250)

SECRETARY. Immediate opening, 
5 day week. Someone thoroughly 
exp. for office. Salary commensur
ate with ability arid exp. Write ft>r 
appt’. Stating age, exp. and-referen
ces. EPHRAIM TOMLINSON, 2nd, 
528 Cooper St., Camden, N. J.

(250-256)

Stenographer. OpeąiĄg for young 
lady able to take dictation from 
dictating machine. Must be efficient, 
capable arid willing to work in law
office. '2009 Walnut st. DO. 8-t255.

• '(250-mx
■’Jv.\

'H •_> V . ’ > ' ■, ,
. I’:, ■’ į.

ft. 'I1 ‘; 0>4B*****-.; '. ik
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PADĖKA

Dėkojame visiems lankiusiems

WILLIAM KATINO
(Mirė 20 d. gruodžio, 1956 m., Cliffside, N. J.)

šermenis ir dalyvavusiems jo laidotuvėse. G. ir 
S. Stasiukaičių ir grupės cliffsaidiečių prašome 
priimti mūsų padėką už Įteiktas šermenims gė
les.

Labai širdingai dėkojame draugams Jerry ir 
Adelei Rakūnams už prietelišką pagelbą Wil
liam Katinui laike jo ligos ir u'ž sukvietimą gi
minių ir draugti i jo šermenis.

Mikola Liepos ir Jules Lctsov. seimas 
t

Woodhaven, N. Y

(Tąsa 
linkėjimai

iš pirmo pusi.) 
apsivalyti!

išvisi pabėgėliai 
kurių nuotraukos 

komercinėje spaudoje,

Beveik
Vengrijos,
tilpo
atrodo labai poniškai. Tas pa
sako, kad paprastųjų žmone
lių iš Vengrijos bėgo labai 
mažai; Daugumoje bėgliai yra 
buvę ponai.

šalies mokyklų integra- 
reikėtų uždaryti visas i 
pietinių rasistų Įtakai i 

apšvietus sistemoje. D e-, 
nesilaiko į

Visos šalies A p,- Į

New Yorkn^/Z^Ar 71 nloi
Nuo nuodingųjų garų 
mirė 3 brooklyniečiai

72 metų amžiaus Peter Lc- 
shefsky, jo 60 metų amžiaus 
žmona Sophie ir jų Įnamis Pe
ter Stednick, 40 motų am
žiaus, mirė nuo nuodingų ga- 

kurie kilo iš jų skiepo pe- 
Tai Įvyko Brooklyne, lb

!1 V, 
: čiaus.
i Butler

HELP WANTED MALE

HELP WANTED MALE

, Kepėjo. Patyręs prie tortų, prie 
stalo. Moderniška kepykla Sta
ten Island. Valandos anksti ry-

; tą. Puikios darbo sąlygos. Nuolat. 
Lengvai pasiekiama. 241 Now Dorp 
Lanę, New Dorp, Slaton Is., N. Y. 
EL. 1-1859.

New YorkoNaujus Metus sutiksime 
gruodžio 31, Liberty 

Auditorijoje
Smagu blivo skaityti prane- tai visi turi užsisakyti stalus? 

Šimą, kad Aido Choras užsisa-Į Svarbus klausimas. Jam at- 
]<ė stalus kelioms dešimtims 
savo narių ir svečių Liberty 
Auditorijoj Naujų Metų lauk
ti. Juk iš praeities yra žino
ma, kad ten, km- dalyvauja 
Aidas, visuomet būna daug 
linksmų dainų. Sykiu daly
vaujantiems •ii* visiems kitiems 
svečiams būna linksma.

Linksmai, dainingai lauks 
Naujų Metų užsisakiusieji sau 
vietą prie Aido Choro stalų, o 
taip pat ir visi, kurie atvyks i 
Liberty Auditoriją Naujuosius 
Metusi pasitikti.

Dar apie užsakymą stalų
Tūlas prietelius , klausė1 Ar

spaudoje
Kaip žinia, Bernard M. Ba- 

ruchas, senukas finansierius 
ir “prezidentų patarėjas”, i- 
teikė miestui $10,000, kad bū
tų nupirktos nuo federalinės 

i , , i valdžios dvi mažos, salos Newsakymas yra toks: ! .Yorko įlankoje, Hoffman 
šokti, linksmintis Auditori- Swinburne.

je kviečiami visi, nėra būtina būsiančios

(250-3)

MALE and FEMALE

B. ALTMAN & CO. 
of Short Hills, N. J.

ir 
Tos dvi saliukės 

paverstos parku, 
jos bus sujungtos tiltu, jas 
galima bus pasiekti specia
liais ekskursiniais laivais, ir tt. 

į'Daily News” dabar kelią, 
siūlymą, kad tas parkas būtų* 
pavadintas^ TUini'chof ‘vairiu.i ’

Jionv Reikia
KEPĖJAMS PAGELBININKŲ

PAPRASTŲ VIRĖJŲ
Puikioj darbo

algos. Kreipkitės

Tik dvi savaites atgal kiti 
gyventojai jų apartmentinio 

| pastato pašaukė policiją, sa- 
Į Lydami, kad jie užuodžia ko- 
1 kilis tai keistus garus. Atvyko 
inspektorius, kuris inspekta- 

i vo pečių, bet kas iš inspekci- 
Ijos išėjo, nežinia.

Matyti, kad inspektorius 
i nesiskubino, priversti savinin- 

pečių taisyti.

turėti stalą. Stalus’ užsisako 
tiktai norintieji vaišintis savo 
organizacijos arba šiaip drau
gų ai- šeimų grupėje. Kas ne
nori, gali nusidėti jokion gru
pei!, (tik ateiti šokti ar šiaip 
pabūti.

Naujų Metų laukimo balius 
Įvyks šio pirmadienio vakarą, 
gruodžio 31 d. Liberty Audito
rija randasi prie Atlantic Avė. 
ir llOth St., Richmond Hill.

Moderniška virtuvė, 
sąlygos. Geros 
asmeniškai, 

f I 
DR. 9-3000

(252-258) ■

REAL ESTATE

BORO PARK, 1548 51st St. 3 xli- 
■ deli stucco namai, gerame stovyje, 

18 kambarių; pilnai atskirti nuo 
viens kito. $288 jeigu j mėnesi. 2 
mašinom garadžiai, storm windows, 
aliejus, varas; lotas 40x100; $28,- 
000. Pin’igais $6,000. Vien lik pir

kėjai. HY. 4-9428. (252-255)

Moses kalba apie tai, 
kad reiks dar daugiau 
mokesciy N. Y. miestui

Parkų komisijonierius 
Moses davė interviu per 
WCBS stotį. Jis sakė, kad 
miestas turi finansinių sun
kumų. Jeigu nebus rasta ki
to kelio iš tų sunkumų išsi- 

: sukti, sakė jis, tai reikės 
uždėti naujus miestinius 
mokesčius ant gyventojų.

Bet jis ir kiti miesto par
eigūnai, sakė jis, dar. vis 
ieško kokių nors kitų įeigos 
šaltinių. Tarp galimų planų 
jis minėjo štai ką:

1. Miestas gal parduos 
savo elektrines jėgaines 

i kom-

Anna Baltauskas, brookly- 
nietė. Mirė gruodžio 26 d. 
St. Catherine’s ligoninėje. Kū
nas bus pašarvotas šalinsko- 
Shalins koplyčioje, 84-02 Ja
maica Ave., Woodhaven. Lai
dotuvės Įvyks gruodžio 29 d., 
šv. Jono kapinėse.

Pamišęs bombarduoto jas dar vis

rasti jo pėdsakų: bomba knygyne

ir Izraeli. Thomas mano, 
tol negali būti kalbos 
pastovią taiką tarp- Izra- 
ir jo arabiškų kaimynų, 

neleidžia . grįžti

Kai tik prasideda kova už 
mūsų 
c;ją, 
d u ris 
mūsų
-ja, tokio principo 
prezidentas, 
švietos Tarybos vedėju jis pa-' 
skyrė pietietį- Mr.’L. G. Der- 
thiek.

Tiesa, Mr. Derthick sakosi! Consolidated Edison 
nesipriešinsiąs Aukščiausio 
teismo nuosprendžiui prięš la
šinę segregaciją, bet nepasisa
ko ir už to nuosprendžio e- 
nęrgingą vykdymą gyveni- 
man. !z

Visiems aišku,, kad šito as
mens paskyrimas apšvietus 
komisijonieriumi nepadės 
kovai už rasinę integraciją 
mokyklose.

Velionė paliko iniliūjlimp 
seserį Veroniką Lisajienę, ku
ri taipgi neseniai tapo našle, 
šią liūdną žinią pranešė pati 
Lisajienė. Kviečia pažįstamus 
d a 1 y vau t i šerm e n y si'.

Išreiškiami' Lisajienei mūsų

panijai;
2. Gal bus pakelta 

dens tiekimo kaina.
van-

MES ESAME INDIJOJE
(Atkelta iš 2-ro pusi.) 

sis fortas”. Geriau Įsiklausyk! Į 
Tartum girdi aimanas, verks- i 
mą. . . Ne! čia tik vėjas šna- ■ 
ra «činarų šakomis. Jau seniai j 
praėjo 1857 metai, kai anglų 
baudžiamosios ekspedicijos čia 
sušaudė didvyriškai beginan- i 
čius naująjį Delį sukilėlius. Ta
čiau prieš akis stojasi Vereš- 
čiagino paveikslas. Fortų sie
nos, ir prie patrankų pririšti ! 
sukilėliai. Akimirka, dvi. Sig- į 
nalas! 
skutai 
lėks į

Lai 
tais”

Ir nelaimingųjų 
kartu su 
orą...
Kila, ties 

sušaudyti 
jūreiviai.

kūnų | 
sviediniais iš-i

“Indijos var- 
bestreikuojan- 

Deja, niekas 
nestatė šiems indų kovotojams 
paminklų. Tik išdidžiai viršum 
Delio styro vienišą 
ti kardu, indų t

. malšinusio 
figūra.

Sekančią 
aplankėme 
vietą. Čia pagal indų 
buvo sudegintas Gandi kūnas 
ir jo pelenai išberti Į netoliese 
tekančią Džamnos upę. Tyliai 
čiurleno ' fontano ^vanduo.

' Krykštavo juodaakiai vaikai. 
O mes palikome pagal indų pa
protį apavą, kilimu išklotu ta
ku pasiekėme kremacijos vie
tą ir uždėjome girliandų vaini
kus ant kapo šio vieno iš ko- 
tojų už nacionalinę Indijos ne
priklausomybę. ,

grasinan-
,sukilėlius nu-

geneFolo Nikolsono j fijmu

MAE EDWARDS, gražuo
lė čiuožinėtoja, dabar matoma 
filrr\e “Wide, Wide, World 
Holiday”. Filmas rodomas Ro- 

[> y teati'e, New York, sykiu su 
į filmu “Anastasia”, kuriame 
vaidina Ingrid Bergman.

Adm.
1

Visiems Lietuviams Linksmų 
Sezono Švenčių.

THE MARLOWE 
JEWELRY CO., INC. 

116-08 Liberty Ave. 
Richmond Hill, L. I.

VI.. 3-1987'd
(249-255)

------------------------------------------------q—

Linksmų Sezono Švenčių

VIGILANT JEWELERS

Vi

tt 33-02 Ditmai-s Blvd. » 
g Ti
w Lon Island City, N. Y. RA.8-24.55g 
« ' 8
St 5555 JKS 55J3 5553 m SSS K

(248-254)

(248-254)

Linksmų Sezono Švenčių

FATAL JEWELERS
87-01 Jamaica Ave.

g Woodhaven, L. I. — VI. 9-3550 g

(248-257)

Linksmų Sezono Švenčių

PODESTA JEWELERS

ir du kino teat- 
pir- 

Manhattane, antrą Bronx.

“Timese” tilpo viešas laiš
kas nuo-socialistų vadovo Non
man Thomasp. Tame laiške 
jis kalba apie arabus tremti
nius 
k’a d 
apie 
olio
kol Izraelis 
arti milijonui (900,000) ara
bų tremtinių. Jis taipgi sako, 
kad Izraelis traktuoja jo teri
torijoje gyvenančius arabus 
kaip antros klasės piliečius.

dieną Delyje mes
Gandi kremacijos 

paprotį J To All Our Lithuanian Friends — 
£ THE .JAMAICA FUEL OIL 

and SERVICE CO.
J 97-20 Sutphin Boulevard,
B Jamaica, L. I.

; i Wishes All Of You A 
Happy New Year.

the New Year, give 
Better Heating.

J A. 3-0805

For them

f J-UOUO

(251-257)

barn au
kas tai 

greit išmėtė 
į Bryant par- 

atsiskubino,

Sloan House 
rus, Beacon ii' Freeman, 
mą
Tas asmuo Įspėjo, kad bombos
ten padėtos, bet po ilgo ieško
jimo pasirodė, kad tai buvo 
apgavystė.

TRYNUKAI GIMĖ ČIA
Philomena Conti, Bronxo 

troko vairuotojo žmona, Ka
lėdų dieną pagimdė trynukus 
Jacobi ligoninėje. Visi trynu
kai mergaitės. Motina jaučia
si gerai, bet šeimyna, sako 
Conti, dabar turi finansinius 
sunkumus: - * ■ • * •

Kalėdų išvakarėse nemi
nės gaymbos bomba rasta 
New Yorko centraliniame 

•knygyne prie 42nd St. ir Fifth 
Ave. Knygyno jaunas 
tojas ją radęs suprato, 
per dalykas ir 
lauk per langą
ką. Kai policija 
bomba dar n.ebuvo sprogusi. 
Ji pasirodė esanti tokia pat, 
kaip visos kitos, kurios per 
paskutinius 16, metų vis ran
damos teatruose, 
stotyse ir 1.1. File 
go.

Kalėdų diena 
asmuo ‘telefonavo

ju jau spro-

nežinomas

yj

g

&

5 35-63 82nd St.
I Jackson Heights, L. I. NE. 9-8765 |

(248-254)

Visiems Lietuviams 
Linksmų Sezono Švenčių. 
WILLIAM O. MULLER

Įsteigta 1922
59-30 Myrtle Ave.

Ridgewood 27, L. I. HE. 3-5898
‘ Puikios futros

Geriausi Užgyrimai” XT ,,
— N. Y. Times.

n V V OOO'S OMN KUA T 10.30 A M
SO>h SI t Z,h Art.

** o*' •
. m o* coi°R w

&

(248-257)

Plul 
on *h* 

greet nagai 
The Roxy'j Gala

. starring THE BRUISES 
Fqmqvi R«My«Ho • Roxy Qr<h«d'a

Visiems Lietuviams • į , t *
Linksmų Švenčių.

QUEENS į
GENERAL FLORISTS į

87-70 Parsons Blvd., Jamaica, L.I.
RE. 9-7076 — Prie Ind. subvčs. t

, (249-255)

M

g OL'

Linksmų Švenčių Visiems u

THE CHINA PAGODA
179-11 Hillside Ave., tt

Jamaica, L. I.
7-6648 — Gaspadorius Larry $

Taigi, šiuo kartu Įspėjimai 
buvo melagingi, bet faktas lie
ka faktu, kad jau 16 metų, 
kaip New Yorke darbuojasi 
koks nors pamišęs psichopa
tas, kuris laiks nuo laiko pade
da bombą kokioje nors viešoje 
vietoje. Policija nuolat jo ieš
ko, keliolika detektyvų turi 
tik tą vieną pareigą — susek
ti jį, bet vis be pasisekimo.

Daktarai psichologai sako., 
kad nusikaltėlis yra pamišėlis 
arba pusiau pamišėlis, kuris 
turi malonumo iš baimės ir 
panikos, kurią jis sukelia su 
tomis bombomis. Policija ma
nė, kad nusikaltėlis stebi vie
tą, k ui' padėjo bombą, kad tu- 
i ėti tą malonumą, bet dabar 

i ji yra įsitikinusi, kad' jis pasi
tenkina tilc skaitymu laikraš
čiuose arba klausydamasis 
per radiją, kaip jo darbelis 
sukelia tiek lermo....

PRANEŠIMAI
(250-3)

Linksmų Švenčių Visiems
CARLYLE FURS

224 W. 30 St. New York City
LO. 4-7683 — 3-čios lubos

BALTIMORE, MD.

Pirmadienj, goruodžio 31 d., New 
Aurora Social Club rengia Naujų 
Metų balių, Workmen’s Salėje, 2507 
Madison St. šokiams gros Svitak’s 
orkestrą. Pradžia 9 vai. vak. Įžan
ga $1. Šio klubo nariai skaitlin
gai lankosi mūsų lietuviškuose pa
rengimuose, tai ir mes turėtume nu
eiti pas juos. Kvieslys. (252-253)

(250-253)

Linksmų švenčių

CARLIN FURS,
55 W. 35th St., 

WI. 7-8458

Visiems

INC.
N. Y.

l>uil<iij Futrų

(250-3)

Linksmų Scoųo Švenčių 4
$ THE ABCO TELEVISION J
g SERVICE |

1578 — 1st Avė., N. Y. C. |
g RE. 7-0409 f

(250-257)

Linksmų Sezono Švenčių ,«f iŽ
ACCURATE TELEVISION »

SERVICE 1
442 E. 861 h St., N. Y. C. f

RII. 4-7243. 3

(250-257)

& «*A
•Visiems Lietuviams Linksmų 

Sezono Švenčių.

RAPOPORT’S RESTAURANT
INC.

98 —2nd Ave., N. Y. C.

(tarp 5-6tH Sts.) GR. 7-9338

HARTFORD, CONN.

Lietuvių Namo Bendrovė rengia 
naujų metų pasitikimo banketą. 
Įvyks gruodžio 31 d. Pradžia 7:30 
v. v. Baigsis 2 vai. ryto. Turėsime 
gerą vakarienę, su įvairiais gėri
mais, nemokamai per visą vakarėlį 
iki gaidelių. Geri muzikantai — Jo
nas Martin su kompanija. Tas vis
kas tiktai $5 asmeniui. Kviečiame 
visus dalyvauti. Komisija

(250-252)

(250-257)

Tarp Lietuviu
Liberty Auditorijos lanky

tojai dabar stisidomėję Naujų 
Metų pasitikimu. Daugelis jų 
jau užsisakė vietas prie stalų. 
Bet yrą nemažai tokių, kuriedienraš-

sako, kad iaukia paskutinės dienos. Tai 
vokiečiai visame pasaulyje su negerai. Tada sunku nuspręs-

Vietinis vokiškas 
“Staatszeitung”

pasitenkinimu sutinka faktą, 
jog, pradedant naujais me
tais, Saaro sritis vėl bus Vo
kietijos dalimi. Bet šiuo kar
tu tas džiaugsmas, sako “Sta
atszeitung”, nesumaišytas su 
arogantišku šovinizmu. Šn
aras vokiškas, beit. vokiečiai, 
sako tas liberalinis laikraštis, 
nejaučia priešingumo Prancū
zijai.

ti. kiek reikia gaminti valgių 
j ir paruošti kitų dalykų.

Nieko nelaukę turėtų 
jau užsisakyti vietas.

tuo

Traukinys užmušė vaiką
Long Beach,! N. J:, gy

venęs 14 metų'vaikas Paul 
Conway išėjo pasibėgioti šū 
savo draugu. Kai pasiekė 
geležinkeli, tuo metu, atbė
gęs traukinys jį užmušė, o 
jo draugas spėjo pašišhlin- 
ti.

Kūčių vakaras gruodžio 22 
d. buvo puikus. Susirinko apie 
50 svečių. Valgių buvo Įvairių 
— virš 12 patrovų.

Visiems geriausia patiko 
ta žuvis. Ji buvo tą pačią nak
tį prieš Kūčių vakarą sugau
dyta Coney Islande. Tai ačiū 
Jurgiui Bernotui, Jonui Gry
bui ir Stasiui Titanini, < kurie 
ją sugaudė iv Į Auditoriją at
gabeno.
'Kūčias: suruošė, Lietuvių 

Moterų įKlubaą. Draugės klu- 
bietės daug dirbo, kad svev 
čiuš patenkinti. • ,r

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalingai.

REIKALAVIMAI

Reikalingas kambarys pavieniam 
vyrui. Pageidaujama, kad būtų ga
lima pasidaryti ir biskį valgyt. Pra
šome kreiptis bile laiku. A. Lit- 
vaitis, 190 Hull St., Brooklyn 33, 
N. Y. (252-253)

REZERVUOTOS SĖDYNĖS 
GAUNAMOS DABAR

“Spectacular Entertainment!”
-N.Y. Timet

Matinees Wed., Sat. & Sun. 2:30
Jb- Michael Todd's A

days
In Todd-AO

ALL SEATS RESERVED 
now on >alo

DIVm I Broadway at 49th Slroel HIVULI cir«lo 7-1433
MATINECS al 2:30: Wodnotdoy $2.20, 
$1.50, $1.25; Saturday & Sunday $2.50, 
$1.75, $1.50. EVENINGS at 8:30: Sun. 
thru Thuri..$2.8O, $2.20, $1.75; Fri. A 
Sot. $3.50, $2.50, $2.00. (dll tax ind.)

' r I e z
Naujų Metų Linkėjimai

Juozas ir Frane Radzevičiai
102 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.__

sveikina Naujais Metais

Ponus Frank ir Oną černevičius
57-23 63rd St., Maspeth, L. L

Linki jiems laimingų ir linksmų naujų metų.
Kadangi ant rytojaus po naujų metų ponai 

černevičiai išvyksta į Miami, Flobidą, vakaci- 
jom, tai Radzevičiai linkį jiems laimingos ir 
linksmos kelionės, o taipgi sveikatai naudingo 
poilsio šiltoje Floridoje.

■ LDS 13 kuopos susirinkime 
gruodžio 6 d. Į 1957 metų val
dybą apsiėmė tie patys: pros.
S. Brusokas, prot. sekr. M. ” 
Misevičienė, ižd. S. Vinikaitie- 
nė. Tik reikėjo naujo fin. sek
retoriaus vietai. Apsiėmė Pra
nas Yakštys.

Sekantis kuopos susirinki
mas Įvyks ketvirtadienio va
karą, sausio 3 d., Liberty Au
ditorijoje. Tai bus pradžia 
naujų metų. Galėsime tuojau 
pasimokėti savo • mokestis. 
Valdyba prašo visų kuopos 
narių dalyvauti.

Šiame susirinkime bus pa
teiktas raportas 
sios vakarienės, 
kiek uždirbome.

iš atsibuvu- 
žiūrėsime,

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

Nepervėlu duoti- jai futrą nuo
WOLOSCHUK FUR CO.
348 — 7th Avė., N. Y. C.

LO. 3-5823
turime puikių futrų. Įsteigti virš 
50 m. Galite gauti visokių madų 
pas mus. Pertaisome ir perdirba
me modelius.

(249-255

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

e'36s®6ixr*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penkt., Gruodžio (Dec.) 28, 1956j^




