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METAI 47-ti

KRISLAI
Ruoštis suvažiavimui.
A. Jasučio laiškai.
Jo darbai. •
Mirė didvyrio mirtimi.

Rašo R. Mizara

Praėjus žiemos šventėms, 
įžengus į 1957-uosius metus, 
dabar ir vėl viskas, rodosi ei
na i normales gyveninio ve- 
/ es._ •

Koks didžiausias Įvykis 
iūsu laukia?.
Be abejonės, didžiausias 

y k is — metinis Laisvės ben- 
ovės akcininkų suvažiavi- 
as, kuris Įvyks sausio 27 
eną.
Kiekvienas mūsų privalo- 

e rūpintis. kad suvažiąvi- 
as būtų didelis, kad jis bū- 

i konstruktyvus, kad'jis pa- 
ėtų mūsų laikraščiui tvirtes- 
ius pagrindas gyvuoti.
Organizacijas ir pavienius 

Iraugus prašome: siųskite 
uvažiavimui sveikinimų ir 
iovanų. Gausūs sveikinimai 
lakelia suvažiavusiųjų ūpą 
r teikia jiems daugiau ener
gijos.

• O kurie tik galite, prašomi 
uoštis atvykti Į suvažiavimą.

1956 m. gruodžio 1 d. Vil
iaus “Tiesoje” skaitau:
“Jaunimo gretos” vienuo- 

ktame numeryje išspausdino 
•voliucinio rašytojo žurna
lo Alekso Jasučio novelės 
Bailys”, parašytas 1936 m., 
traukas. ’Tuo, būdu skaityto- 
<s supažindinamas su nauju 

.o* rašytojo kuriniu.
žurnale taip pat spausdi- 

ama keletas A. Jasučio 
iškų, datuotų 1936 m. data
rašytų pažangaus JAV lie- 

vių laikraščio “Laisves” re
ktoriui R. Mizarai bei A- 
?rikos lietuvių veik ėjui 
ktarui J. Kaškevičiui-Kaš- 
inčiui. Iš laiškų aiškėja in- 
isyvi to meto A. Jasučio li- 
atūrinė veikla kuriant ori- 
lalius kūrinius, verčiant ta
rinės literatūros veikalus 
vz., I. Erenburgo “Antroji i 
•na” ir kt.).”

Taip, prieš apie 20 metų, 
eksas Jasutis-Julmis daug 
;ė mūsų laikraščiui iš Lie
jos, rašė žinių ir grožinės 
natūros kūrinių.
Man teko su A. Jasučiu su
ra š i nėti. Stebėjausi jo 
aktualumu ir darbštumu, 
m rašyti mūsų laikraščiui 
buvo lengva.: turėjo saugo- 
, kad fašistai nesučiuptų, 
ludojo jis visokius būdus ir 
iemones savo r a š ta m s 
ums prisiųsti.
Jis išvertė lietuvių kalbon 

lilžinišką I. Erenburgo ro- 
naną “Antroji diena” ir ją 
mums po truputį prisiuntė 
mažuose vokuose. Gavome vi
są veikalą, o gale jo—kebles
nių žodžių žodynėlį.

Jasučio rankraštis labai 
dailus, bet smulkus ir, jei 
mes būtume norėję jį duoti 
spaudai, būtų reikėję visą nu
rašyti mašinėle, o jėgų tam 
neturėjome.

Tasai rankraštis ir šiandien 
tebestovi redakcijos archyve.

Progai pasitaikius, jį teks 
persiųsti Lietuvos Literatūros 
institutui Vilniuje. ✓

Vieną kartą jis rašė:
— žinau žmogų, kuris no

rėtų parašyti jums įdomų 
straipsnį, bet negaliu prie jo 
prieiti. Jis 'dirba tokioje svar-

Sirijos ambasadorius sakė: 
Minus nereikia JAV globos

Vėliausios žinios

Iš viso pasaulio 
I •

Washingtonas. — Sirijos 
ambasadorius Faridas Zei- 
neddine apsilankė Valsty
bės departmente, kur jis 
matėsi su valstybės sekre
toriaus asistentu William 
Rountree.

Sirijos ambasadorius iš
sireiškė, kad Sirijai visai 
nepatinka Amerikos skel
biamas planas tapti kaip ir 
arabiškų ir kitų Artimųjų 
Rytų kraštų globėja, kad 
“apginti juos nuo agresi
jos.” Jis sakė, kad, ant 
kiek tas žinoma Sirijai, to
kios Amerikos globos nepa
geidauja ir kiti arabiški

Chruščiovas sakė? už klaidas mes
visi atsakingi; Gomulka ragino

— v. . . .prie vienybes pačioje partjoje
Maskva. — Užsienio žur

nalistai, kurie dalyvavo 
Naujųjų Aįetųi sutikimo iš
kilmėje Kremliuj, sako, kad 
Chruščiovas ten išsireiškė 
pasikalbėjimuose visa eile 
klausimu. Chruščiovas sa- 
kęs, kad klaida sumesti vi
sas praeities klaidas Stali
nui. Chruščiovas sakęs: 
“Aš užaugau po Stalinu. 
Stalinas darė klaidas, bet 
mes, kurie buvome su juo- 
mi surišti, turime už tas 
klaidas dalintis atsakomin- 
gumu”.

Chruščiovas sakęs, kad 
užsienyje dabartiniai Tary
bų Sąjungos vadai vadina
mi stalinistais. Kaslink ko
vojimo prieš imperializmą, 
visi komunistai yra stali- 
nistai, sakęs Chruščiovas. 
Jis gyrė Staliną kaip didį 
marksistą.

Varšuva. — Wladyslawas 
Gomulka neseniai kalbėjo 
Varšuvos srities PPR (Ko
munistų) konferencijoje. 
Jis toje konferencijoje sa
kė, kad svarbu baigti vi
dujinius ginčus partijoje, 
kad neleisti priešams, ypa
tingai buržuaziniams na
cionalistams, tais ginčais 
naudotis. y

Gomulka sake, kad kai 
kurie žmonės partijoje kal

bina visus, kurią anksčiau 
lošė rolę vadovybėje. Tas 
neteisingą, sakė jis. jis 
nurodė, kad buržuazinis 
bioje įstaigoje, kad aš nedrįs-- 
tu ten. koją įkelti...

O visgi jis pas tą žmogų 
užėjo ir straipsnį gavo: 'mes 
jį k a d a i se 'išspausdinome 
Laisvėje.

Nelemtos aplinkybės nu
traukė mudviejų susirašinėji
mą. Po kiek laiko gaunu 
trumpą A. Jasučio laišką iš 
Francūzijos:

— Vykstu į Ispaniją res
publiką ginti.

Tai buvo paskutiniai jo žo
džiai, rašyti man. '

Ispanijoje A. Jasutis gar
bingai žuvo nuo priešo-fašis- 
to kulkos.

Bet jo vardas ir darbai te
begyvuoja !. \• ' • , X t*.

kraštai.
Ambasadorius Zeineddi- 

ne pabrėžė, kad Amerikos- 
Sirijos santykiai, turi būti 
paremti Jungtinių Tautų 
principais. Amerika, sakė 
jis, neturi legališkos tei
sės naudoti savo jėgas Ar
timuose Rytuose arba bile 
kur ne savo gynybos tiks
lams, -nebent tos jėgos ran
dasi po Jungtinių Tautų 
globa. Jis sakė, kad Ameri
kos administracijos planai 
apie Artimuosius Rytus, 
kaip matyti, gimė NATO 
posėdžiuose ir pasikalbėji
muose su britais, ir fran- 
cūzais.

priešas žiūri į praeito spa
lio pakaitas Lenkijoje tik 
kaip į pradžią, kaip į pir
mą fazę, po kurios turi sek
ti kita — grįžimas prie ka
pitalizmo. “O mums tos pa
kaitos yra pirma faze į dar 
spartesnę socializmo staty
bą”, sakė Gomulka.

Gomulka ragina visus 
komunistus, kokia nebūtų 
buvusi jų rolė praeityje, 
Vienytis, kad statyti socia
lizmą Lenkijoje.

Tuo tarpu kairiuose laik
raščiuose keliamas balsas 
prieš kai' kuriuos susitari
mus su bažnyčia. Kaip ži
nia, valdžia susitarė su 
bažnyčia, kad mokyklose 
bus dėstoma religija, jeigu 
to padeidauja vaikų tėvų 
dauguma. Laikraščiuose 
telpa dau^ laiškų nuo lais
vamanių, kurie sako, ckad 
tas reiškia, jog laisvų tė
vų vaikams teks daugelyje 
vietų mokytis religijos. 
Tie tėvai reikalauja, kad 
religinės klasės būtų ve
damos kur nors atskirai, po 
bažnyčių • globa, o ne mo
kyklose.

Pavogę listorinę Valley 
Forge karo laikų patr.
Valley Forge. — Iš šio 

istoriniai, karo lauko, kur 
revoliucijos , kare Washing- 
tono vadovąujamo^. armijos 
kovėsi prieš britus, kažko
kie vagys, dabar pavogė is
torinę patranką. Ta pa
tranka, penkių pėdų ilgio 
ir 300 švarų svorio, stovė
jo ant cementinio pastolio. 
Ji tapo nukelta ir nuvežta 

I nežinoma linkme. Manoma, 
i kad vagys siekė tik naudoti 
jos metalą — sutirpdyti.

------------------------•

Washingtonas. — Apie 
400 žmonių, žymiau mažiau 
negu per Kalėdų savaitgalį 
(700) žuvo nėr Na jų jų Me
tų savaitgalį automobilių 
nelaimėse.

Saarbruckenas.—Su nau
jais metais Saaro sritis o- 
ficiališkai tapo Vokietijos 
dalimi.

v Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris prašė 
abiejų partijų vadovaujan
čių narių Kongrese, kad jie 
pritartų administracijos 
programai Artimuose Ry
tuose. Ta programa numa
to ekonominę, politinę ir, 
“reikalui esant”, ginkluotą 
kovą ten prieš komunizmą. 
Konservatyvių demokratų 
vadas Senate Lyndonas 
Johnsonas jau išsireiškė, 
kad jis pritaria tai progra
mai.

Maskva. — “Pravda” sa
ko, kad Amerikos skelbia
ma politika Artimųjų Ry
tų atžvilgiu yra imperialis
tinė. Amerika siekia, sako 
“Pravda”, pasigriebti Arti
mųjų Rytų žibalo versmes
ir kitus gamtinius turtus, 
kurie pamažu išslysta iŠ 
britų rankų.

Washingtonas.0— Prezi
dentas Eisenhoweris pa
skelbė, kad bus įsileista dar 
daugiau vengrų bėgi iii, 
Anksčiau jau buvo duotas 
leidimas įleisti 21,000.

Pekinas.— čou En-lajus, 
kuris tik grįžo iš Indijos, 
išskrido Maskvon.

Geležinkeli nis 
kelia vimas vėl 

p a b r a n g o
Washingtonas. — Tarp- 

valstijinė komercijos ko
misija (Interstate Com
merce Commission) pas
kelbė, kad leidžia visiems 
Vakarų geležinkeliams pa
kelti keliavimo kainą pen
kiais procentais. Ant tiek 
pat važiuotos kainą pakel
ti galės ir Rytinių sričių 
astuonios geležinkelio lini
jos, būtent, New York 
Central, The Pennsylvania 
Railroad, Chesapeake ir O- 
hio, Lehigh Valley, Nor
folk and Western, Pennsyl
vania-Reading Lines, Pitts
burgh and Lake Erie ir 
Reading.

Leidimas, pakelti važiuo
tės .kainas - paliečia keliavi
mą paprastuose vagonuose 
ir pirmos klasės vagonuos 
se. Geležinkelio linijos pra
šė, kad joms būtų leista 
pakelti kainą pirmos klasės 
vagonuose net 25-iais pro
centais, bet kol kas. leidi
mas neduotas. Vienok ko
misijos narys išsireiškė, 
kad gal bus duotas leidimas 
pakelti tas kainus J15 proc. 
kada nors vėliau. /V^

Miami Beach, Fla.—Vieš
bučių tarnautojų ir darbi
ninkų streikas, kuris užsi
tęsė , net 20 mėnesių, eina 
prie pabaigos. Unija sakę, 
kad darbininkai išsikovojo 
eilę pagerinimų ir viešbu
čių savininkai pasiryžę pa
sirašyti po 10 metų kon
traktų. Kontraktai lies 
15,000 darbininkų, i y

Tallahassee, Fla. —Mies
tas sulaikė autobusu kursa- 
vimą čia, panašiai, kaip 
dalinai padaryta Montgo
mery, Alabamoje. Rasistai 
kelia abiejose vietose nera
mumus. Čia ketvirtu kartu l 
kas tai šovė į pravažiuojam! 
tį autobusą. Įvyko rasistų j 
triukšmingas mitingas/

Varšuva. — Prieš apleis- i 
dama Lenkiją, jugoslavų' 
komunistų delegacija pasi
rašė po bendru pareiškimu 
kartu su lenkais. Po komu
nikatu lenkų vardu pasira
šė Gomulka, jugoslavų var
du Vulkmanovic-Tempo. 
Komunikate sakoma, kad 
abiejų šalių komunistai pil
nai sutinka apie būtinybę, 
kad kiekviena šalis turi 
žengti link socializmo savo 
keliu, paremtu nacionali
nėmis tradicijomis ir da
rant realistines išvadas iš 
vietinių sąlygų.

Jungtinės Tautos. — Su
šaukta Generalinės. Asam
blėjos sesiją.- Manoma^ kad 
joje dalyvaus ir Vengrija, 
kuri . buvo pasitraukusi iš. 
J. T. sesijų.

Hartforde įvvko 1 • •ijos minėjimas. Į Saarodideli jįjį cl ISrai ;kraštą atvyko kancleris A-

2-se bažnyčiose
Hartford, Conn. — Pra

eitą savaitgalį du dideli 
gaisrai įvyko Hartforde, 
abu katalikiškose bažny- j 
čiose. Pirmadienį ugnis su-1 
naikino Šv. Juozapo kated
rą. Tas įvyko,tik dieną po 
to, kaip didelis gaisras iški-
lo Šv. Patriko bažnyčioje. 
Toje bažnyčioje ugnis pri
darė 25,000 dol. žalos, o 
katedroje net penkių mili
jonų dolerių.

Iš karto manyta, kad tas 
bažnyčias kas nors padegė, 
bet policija dabar priėjusi 
nuomonės, kad padegimii 
nebuvo, kad tai buvo tik 
suntiolimas, kai du dideli 
bažnyčių gaisrai sekė dieną 
po kitos; /

Graikijos karalius irgi: ' 
remia Kr pro reikalavimą

* . ■ ■ < i

Atėnai. — Naujųjų Metų 
kalboje Graikijos karalius 
Povilas sakė, kad visa .Grai
kija remia Kipro graikų, 
reikalavimą patiems,spręsti 
savo salos likimą. Kara
lius pirmu kartu taip atvi
rai kalbėjo prieš britus. Iki 
šiol tokius pareiškimus da
rydavo Graikijos valdžia, o 
ne karaliusZkuris yra skai
tomas pro-britišku.

Pačiame Kipre naciona
listai Nicosijos priemiesty
je nušovė du britų aviaci
jos karius. '

Tokyo. — Tarybų Sąjun
ga paskyrė savo ambasado
riumi Japonijoje Ivaną Fe- 
derovičių Tevosianą.

Vengrijoje tarybinių jėgų
jau mažai matos miestuose
J ' . ' 1 i 1 ' ; , I I j |

Budapeštas. — New Yor- 
ko “Times” koresponden
tas John MacCormac, ku
ris dabar lankosi Vengrijo
je, iš čia aprašo savo įspū
džius. Jis sako, kad krašte 
viešpatauja pilna ramybė, 
nors yra nepatvirtintų gan
dų, kad kai kur veikia par
tizanai. Bet tų partizanų 
veikla esanti tokia, kad jie 
nekovoja, o tiktai slapstosi.

Tarybinių karių mies
tuose ir miesteliuose ' jau 
beveik nematyti. Tik kele
tas dienų atgal tarybinių 
karių sargybos dar stovėjo 
šalia pačių vengrų sargybų 
Budapešte prie parlamen
to rūmų, bet ir jų dabar 

Skaras jau prijungtas prie Vak.
Vokietijos: Adenaueris dalyvavo 
Saarbruckene vienybes šventėje

Saarbruckenas, Saaras.— 
Saaro sritis, turinti 990 
'kvadratinių mylių ir apie 
milijoną gyventojų, prisi
jungė sausio pirmą dieną 
prie Vakarų Vokietijos. 
Ktioriiet Saarbrueckeno . ir 
kitų Saaro miestelių varpai 
skambėjo minint Naujuo
sius Metus, tai irgi buvo 

I prisijungimo prie Vokieti-

denaueris ir kiti valdžios 
nariai, kad dalyvauti pri
jungimo iškilmėse. Kaip ži
nia, saariečiai nubalsavo už 
prisijungimą prie Vokieti
jos didele balsų dauguma. 
Už prisijungimą stojo da- 

socialistu, komunistai 
i. 7

ir kitos kairios bei naciona
listinės partijos. Komu

Naciy generolas 
NATO viršūnėj

Paryžius. — NATO va, 
dovybėje svarstoma mintis, 
kad sekančiu NATO jėgų 
komaridieriumi Centralinė- 
je Europoje būsiąs genero
las Hansas Speidelis. Cent- 
ralinėje Europope randasi 
Amerikos, Britanijos, Vak. 
Vokietijos, Francūzijos, 
Belgijos ir Olandijos pės
tininkų jėgos. Iki šiol joms 
komandavo geh. Marcei 
Carpentier, ' frąncūzas.

Gen. Speidelis buvo gene
rolu ir po Hitleriu. Jis da
bar yra Bonnos karo reika
lų ministerijos ginkluotų 
pajėgų viršininku. Jis vi
suomet buvo nacis, bet A- 
nauerio valdžia skelbia, kad 
jis yra “geras demokratąs”, 
nes ‘ dalyvavo aukštų kari
ninkų pasikėsinime prieš 
Hitlerį. Tas pasikėsinimas 
buvo pravestas pačioje ka
ro pabaigoje. Sąmokslnin- 
kai karininkai, visi patys 
naciai, bandė atsikratyti 
Fiurerio ir siekti atskiros 
taikos su Vakarais — prieš 
Tarybų Sąjungą.

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalingai.

nematyti. Ant kiek yra ta
rybinių karių Vengrijoje, 
jie dabar randasi žiemos 
kareivinėse, o tankai ran
dasi stovyklose užmiestyje. 
Tvarką visur palaiko patys 
vengrai.

MacCormac sako, kad 
Vengrijoje vystosi tam tik
ra laikina ekonominė poli
tika, panaši į Tarybų Są
jungos NEP Lenino lai
kais, kuomet laikinai buvo 
padaryta koncesijų privati
niams amatninkams ir 
smulkiai prekybai. Vengri
ja tą daro, sako MacCor
mac, kad neprileisti giles
nės ekonominės krizės.

nistai, betgi, tuojau po pri
sijungimo prie Vak. Vokie
tijos tampa nelegalūs, nes 
jų partija Vakarų Vokieti
joje nelegališka.

Saaras-dabar tapo dešim
ta r ederalinės (Vakarų) 
Vokietijos' respublikos val
stija šalia Bavarijos, Bade
no, Vespalijos ir t. t. Bet 
tam tikrais atžvilgiais Sa
aras per kelerius metus 
dar bus skirtingas nuo li
kusios Vokietijos, Pavyz
džiui, Saare dar ^er dve
jus metus kursuos francū- 
ziški pinigai, frankai, o ne 
vokiškos markės. Saaras 
dar taipgi liks po francū- 
zu muitu sistema ir fran- 
cūzai dar palaikys Saaro 
svarbias ekonomines kon
cesijas.

Čou En-lajus 
^grįžo Kinijon
Pekinas. — Premjeras iy 

užsienio reikalų ministras 
Čou En-lajus jau sugrįžo 
Kinijon. Jis lankėsi Sovie
tuose, Lenkijoje ir eilėje 
kitų kraštų. Indijoje jis bu
vo sustojęs du kartu: pa
kelyje į Europą ir grįžtant 
namo. Pirmu kartu jis 
kalbėjosi su Nehru prieš a- 
no kelionę Amerikon, ant
ru kartu po Nehru grįžimo. 
Čou ir Nehru tokiu būdu 
galėjo pilnai informuoti 
viens kitą Amerikos-Kini- 
jos santykių galimybės 
klausimu.

Prieš apleisdamas Indiją, 
Čou dalyvavo iškilmingame 
bankete, kurį jam suruošė 
Nehru. Nehru bankete iš
reiškė viltį, kad kai jis se
kantį kartą susitiks su Čou, 
Kinija buą priimta į Jung
tines Tautas. '

Belfastas. — Du airių 
nacioyftdistai, IRA nariai, 
žuvo kovose prieš britus.

’“’oras NEW YORKE
Kiek švelniau, ne taip 

šalta
.. ........................ ...
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vo sutaisytos. Net ir Yla
kių bažnyčios granata buvo 
iramušusi sieną, ir langai 
iuvo išbyrėję. Bet kai pra
ėjo karas, viskas buvo su
paisyta. Sovietai nesikiša į 
‘ikėjimą, 
dievą, nori netikėk, niekas 
nieko nesako, ar tu eini į 
bažnyčią ar neini. Tikėji
mas laisvas. Bažnyčias iš
laiko tie, kurie į jas eina.

Tu, brangi sesyte, esį lai
minga, kad gyveni šalyje, 
kur patrankų balsų negir
dėjote. Patarlė sako: kur 
karas yra, ten dešimt metų 
žolė neauga.

Prašei, kad viską anrašv- 
čiau. Kiek mano galvelė 
sumanė, tiek stengiausi pa
rašyti. Linkiu, brangioji 
sesyte, visiems kartu tams-

Kitos valdžios valdė tikti; 
po kelis mėnesius. Kožnr 
valdžia rodo savo galybę 
Bet aš išlikau su visomi 
valdžiomis. Valdžiai nebūl 
priešingas, tai tau nieko ne 
darys. Bet kaip pasirodo 
tai šiai valdžiai, sovieti 
valdžiai, niekas nieko negrą 
Ii padaryti, nes visa liau
dis ją palaiko, ir ji turi di
džiausią pasaulyje kariuo
menę. Ir mes esame tikri, 
kad mūsų valdžia išlaikyr 
taiką pasaulyje. Sovietą" 
yra stipriausia ir galin
giausią pasaulyje valstybė

Kaip; klausei, kas išlaiko 
bažnyčias Lietuvoj. Baž
nyčios visos tebestovi savo

Ar kada nors pagalvojai, 
kaip policija vykdo * areš
tus? Dauguma žmonių nie
kad apie tokius dalykus-ne- 
galvoja. To rezultate, ku
riems. iš jų tenka atsidurti 
policijos būstinėje, neturi 

mažiausio supratimo 
apie savo teises.

Tie žmonės turėtų žinoti 
sekančius dalykus: yra trys 
rūšys nusikaltimų, pagal 
kukiuos žmonės yra areš- 
t u o j a mi — piktadarystes 
(felonies), nedorus pasiel
gimai :• (misdemeanors) ir 
prasikaltima: (offenses.).

Piktadarystės yra pačios 
rimčiausios.. * Joms priski- 

'ir riami nusikaltimai kaip už
mušimai, žmogžudystės, pa

yra • grobimai, padegimai ir di- 
vagystės. Nefiorūs 

i liečia mažes
nius nusikaltimus, pav., ne- 

“doku-1 dideles vagystes. Prasikal
timai yra mažieji įstatymų į 
sulaužymai.. Čia įeina susį- j 

i siekimo nusikaltimai, rūky-1 
mas požeminiuose trauki- i 
niuose, neuždarymas šiukš- j 
lių dėžių ii* visokios kito
kios mažesnės nuodėmės.

Jeigu policininkas pats 
nemato asmens darančio ’ 
prasižengimą ar nusikalti
mą, iis neturi teisės, areš
tuoti pirma negavęs arešta
vimo įsakymo. Šis yra teis-1

pasirašyti arba atsakinėti į

arba Gensavo advokatui 
Prokurorui.

(3) Tu turi 
žinią asmeniui, 
return. Taigi, kai tik

teisę duoti 
kuriam ne

dentė Julija Werner nuo

ha:

Brangioji sesute Julele!
Laišką nuo' tamstos* ga

vau lapkričio 22 d., kuris

nori tikėk į

KLASTUOTOJAS
YRA ŽMONIŲ, •kurie gyvena tik iš šmeižtų, prasima

nymų, nukreiptų prieš Tarybų Sąjungą ir josios va
dovus. '

Vienas tokių — Isaąę,Levine, kadaise buvęs komerci
nės'špdūdos korėspdndėntas Maskvoje (pirmaisiais So
vietų valdymo metais), o po to tapęs aršiu priešu 
šmeižiku tos šalies; jos-’ įstaigų ir vadovų;

’Kiek, daug visokių kvailybių Isaac Don Levine 
parašęs prieš tą šalį! » ! džiosios vaj

Praėjusių metų pradžioje Levine rašė didžiulį straip-' pasielgimai 
snį apie Staliną — straipsnį tilpusį žurnale “Life”, o vė- ■ " 
liau išleistame knygoje. Ten Levine “aiškino” ir 
mentais įjudinėjo”, būk Stalinas kadaise, caro 
dirbęs carinėje policijoje! 5

Nedaug buvo žmonių, kurie tiems biauriems 
plepalams tikėjo, tačiau, galimas daiktas, kad tokių buvo.

Bet visgi atsirado asmenų, kurie pasiryžo patikrinti 
Levino' duodamus “dokumentus”. Antai Martin K. Tytell, 
dėstytojas Brooklyno Kolegijoje ir New Yorko Univer
sitete pasidarbavo, kad sužinotų, kiek teisingi yra tie 
Levino plepalai. Tytell vyko į Europą, į Vokietiją ir Suo
miją, į tas vietas, iš kurių Levinas sakėsi gavęs “tikruo
sius dokumentus”, ir tyrė. Patyrę^ surado, jog Levino 
“dokumentai

Na, tai kas bus dabar? Žinoma, Levino nieks už tai 
nebaus. Jis’kiek gavo už savo “dokumentuotą” raštą 
apie Staliną pinigų, turės, nieks iiš jo neatims, kai ku
rie asmenys, kurie buvo Levino suklaidinti, veikiausiai 
ir bus suklaidinti. Ir tai parodo kai kurių elementų su-"4 
gedimą. Sugedę patys, jie gadina, užkrečia puvėsiais ir 
kitus žmones. Ūž dolerį jie pasiryžę atlikti juodžiausius 
darbus. Ir tu jiems nieko nepadarysi!

cija praneša apie į tave n/ buvP rašytas lapkr. 8 d. 
kreiptus kaltinimus, tuojau į Laiškas paste išgulėjo 3 
pranešk savo šeimai ar ad- i dienas. Tai galima sakyti, 
vokatui. ' i kad ėjo apie dešimt dienų.

Tu turi teisę prašyti už- į Paštas neblogai - sutvarky- 
stato, kad tu pasirodysi i'as- 
teisme. Jeigu užstatą gali į Kaip tamstos rašote, se
ganti, būsi paliuosuotas ikiisyte, kas link to siuntinio, 
teismo dienos.

Už mažesnius nusikalti- klaidą padarėte. Daug siun- 
mus (pav., trafiko prasi- tinių grįžta atgal Ameri-

kreiptus kaltinimus, tuojau

tai ne tamsta viena taip

Levi no

tinių grįžta atgal Ameri- 
žengimą, ir tt.) policija ga- ikon, kad nėra-muitai apmo
ti .nustatyti, užstatą. Svar-ikėti. Pareina ir naujų au- 
besniuosiuqse atvejuose tei- į dėklų, bet jau sumurdyti, 
sėjas nustato užstato dydį, 
ir tu turi teisę pasirodyti 
prieš jį tučtuojau, sužinoti, 
koks yra užstato dydis.

Dideliu nusikaltimu 
veju, kaip žmogžudyste 

į pagrobimu, tau greičiau ne-: 
! bus leista'gauti užstato.

•>

at-
ar

didžiulė klasta!
vimo įsakymo. :
mo įsakymas, duotas pagal!

I pinti reikalingą užstato su- 
' mą, bet jeigu tos sumos ne- 
I turi, yra galimybė galui ja 
į iš “Bail Brokers.” New 
Yorke, pav., jų kainos svy
ruoja nuo $100 už $1,000, 

j ligi $180 už $5,000.

85-ASIS KONGESAS
ŠIOMIS DIENOMIS susirenka naujai išrinktasis kaisti jis nebūtinai turi tu

rėti įsakymą areštuoti. Ir 
policininkui nereikia turėti 
įsakymo areštuoti, jeigu jis’ 
įtaria, kad prasikaltai.

Jis gali panaudoti jėgą 
areštavimui. Pav., jeigu 
nusikaltėlis atsisako atida
ryti duris policininkui, iis 
gali įsilaužti pro duris ar 
langą.

Syki jis pagavo nusikal
tėlį, jis daugiau nebegali 
vartoti jėgos, Lskyius tuo 
atveju., jeigu prasikaltėlis 
mėgina gintis. Tokis pasi
priešinimas yra nusikalti
mas pats savyje.

Jeigu nusikaltėlis galvo
ja, kad jis neprasikalto, 
jam reikia tik palaukti. Jei-' 
gu teismas suras, kad nusi- 
kąltėlis yra areštuotas ne
teisingai, jis turi teise .pa
traukti policininką už ne
teisingą areštavimą į teis
mą.

85-asis Kongresas. Susirenka jis pirmajai sesijai.
Į šį Kongresą yra išrinkti 41 naujas atstovų- buto na

rys ir 46 nauji senatoriai.
Netenka čia nei sakyti, jog 85-asis Kongresas turi di- 

dalių darbų pi ieš akis.
Be kitų dalykų, Kongresas spręs civilinių laisvių rei

kalus, jis spręs biudžeto sudarymą, jis tars savo žodį 
tarptautiniais klausimais — daug dalykų jam

idant atrodytų padėvėtais. 
Kai sulauKsi siuntinio, pa
rašyk, kiek kaštuos už at
gal sugrąžinimą. Agentū
rų bei ofisų yra Chicagoje 
ii* New Yorke, kuriuose 
muitai yra apmokami. Kas 
tuos muitus nustato, nega
liu pasakyti. Kai tokie siun
tiniai ateina į Lietuvą, už 
juos .nieko i------------ —
keti.

“Laisvė” 
mus ateiti, 
kiu ofisu c V
kurie tik prašo siųsti per 
juos.

Na,‘sesute, kai atsipeikė
si (susveiksi), padaryk 
taip, kaip išmanai, skolin
ga mums nesi. Žinoma, ma
lonu gauti siuntinėlį, dide
lė atmintis ant visados.

Kaip klausi, ar ilgai ėjo 
siuntinys, tai apie dešimt 
savaičių. Kartais ir dau
giau laiko ima, kai užlaiko 
muitinėje.

Kad šiemet pas mus pras-

V 1 
nebereikia mo-

jau pradėjo pas 
Joje radau to- 

pasigarsinimus,

teks

Kaip jis visa; tai išspręs? Niekas dabar negali pasa- 
• kyti. Neužilgo jis išklausys prezidento Eisenhowerio 

pranešimą, valdžios pasiūlymus. Tuomet juos svarstys.
Amerikos darbo žmonės nori, kad Kongresas suma

žintų jiems taksus už pajamas, — kad jis taksus suma
žintų tiems, kurie mažai uždirba, kad pakeltų! taksus 

' kapitalistams, kurie nebežino, ką daryti su savo turtais.
Amerikos žmonės nori, kad Senatas panaikintų fili- 

busterinimą, kad būtų suvaldyti rasistai.
Daug ko Amerikos žmonės nori ir laukia iš, 85-ojo 

Kongreso, tik klausimas, ar jis tdi padarys, ar jis pa
tenkins žmonių reikalavimus?

Visa tai parodys netolima ateitis.

PAMIŠĖLIS AR KAS?
/ • • • /

. “MONA LISA” yra kūrinys drobėje, ' nupieštas žy- 
;; maus pasaulio geni jaus Leonardo da Vinči. Didysis dai- 
ę lininkas šį kūrinį piešė tarp 1503 ir 1506 metų.
;; Garsusis Louvre muziejus Paryžiuje šį kūrinį įsigi- 

jo ir saugojo “kaip savo akį”, kad pasaulis galėtų jį ma-
1. tyti ir gėrėtis dailininko genijaliu. darbu. , ;

Bet štai,'kąš‘atsitikoįj^ina į/Louyre niuziejų tūlas 
Hugo Uiųągd^ iyill|ga^ < B(jlifijo^ pilietis; dppeina prie 

! “Mona Lisos” paveikslo, išsitraukia iš kišenės plytą ir 
,i smogia ia į kūriiiį.’ Pataiko moters (“Mona Lisds”) al- 
” kūnę. Paveikslą sužaloja! ’
” • Na, ir kas jam pasidarė!? Kodėl jis pasiryžo “pagar- 

sėti” blogu darbu? Pakvaišęs tas asmuo ar suniekšėjęs?
I •

•!KALBANT APIE DIPUKUS
:: VILNIS rašo:

. “Tūlas Miloje Lazarevic kelia protestą (Chicago ”Tri- 
Į’-bune”), kad Washingtonas laužo pats savo įstatymus 

įsiteigdamas desėtkus tūkstančių vengrų pabėgėlių.
•• • “Jis primena netolimą praeitį, kaip balandžio 6 dieną, 
•• 1941 m., hitlerinės gaujos ir Vengrijos armija įsiveržė 

’ į Jugoslavi ją ir vieną dieną išskerdė 10,000 gyevntojų 
; Banat ir Bačka provincijose.

“Nevienas tų pačių vengrų, kurie tada kariavo kartu 
; su Hitleriu, šiandien iškilmingai sutinkami kaipo my- 

liųiiausi svečiai Amerikoje.
;; “Iš Japonijos'sostinės Tokijo praneša, kad Amerikon 
” atvyksta dar vienas “dipukas.” Jis yra Mitsuo Fuchida, 
” kuris komandavo japonų aviacijai gruodžio 7 dieną, 
‘"1941 metais, užpuolime ant Pearl Harbor.

“Fuchida dabar jau nebe priešas, nųrs jo komanduoja

Kas atsitinka teisme
rašytas magistrato ar tei-! Kada žmogus yra areš- 
sėjo. Šis nuostata.s kaltina Į tuotas, jis turi stoti prieš 
tam • tikru nusikaltimu ir į teismą galimai greičiau. Jis 
įsako policininkui atvežti!gali būti pristatytas teis- 
Lnusikaltėlį į teismą. j mui tučtuojau. Bet jeigu 

Jeigu policininkas pagau- teismas-nėra eigoje, tai jis 
!na nusikaltėlį nusikaltimo bus laikomas policijos bus- 
(vietoje arba mėginant nusi- tinėje ligi sekamo teismo.

Jeigu tektų atsidurti to
kioje padėtyje, pasiimk ad
vokatą į teismą. Jeigu ne
esi pilietis, tai turėtum su-į tai javai užderėjo, tai nie- 
sisiekti su socialine agentu- kis, nes Sovietų valstybė di- 
ra, kuri žino imigracijos dėlė, didžiausia 1 
įstatymus. ' 1 v

> Jeigu neturi ‘ advokato, < 
tai teisėjas turi ' tau pra
nešti, kad gali pasiimti ad
vokatą, ir jis turi tau duo
ti pakankamo laiko susi
siekti su advokatu, net ir 
jeigu užsidelstų apklausi
nėjimas.

Ką daryti, kai neturi pi
nigų advokatui? Tuo atve
ju, jeigu esi apkaltintas 
piktadaryste ar nedoru pa
sielgimu, paprašyk teisėjo 
paskirti advokatą tavo in
teresams apginti! Kai ku
riose valstijose įstatymas 
to reikalauja, bet kitose Tei
sėjas gali paprašyti Legal 
Aid Society arba Bar As
sociation.

Sykį jaukėsi pasiruošęs 
save apginti, teisėjas pra
ves apklausinėjimą, liudi
ninkai liudys prieš ar už ta
ve, tu pats liudysi ar neliu
dysi, tas priklausys nuo ta
vęs. ; ; ’

Bendrai kalbant, yra trys 
galimos išimtys iš tų ap
klausinėjimų.

Ką daryti policijos būstinėj
Jeigu, esi areštuotas, poli

cininkas paims tave į poli
cijos būstinę. Ten tau- bus 
pasakyta, už ką esi kalti
namas, nufotografuotas ir 
paimtos - pirštų antspaudos.

Tu būsi 'tuoj nuvestas 
prie magistrato. Prieš tai 
turi gerai prisiminti šiuos 
4 patarimus:

(1) Tavo pinigai ir Įeiti 
! vertingi daiktai gali būti 
policijos paimti, šiuo atve- 

i j u turi iš policijos gauti 
daiktų sąrašą ir pakvitavi-' 
mą. Apsižiūrėk, kad jie tą

(2) Tau nereikia atsaky
ti jokių klausimi; ar pasi
rašyti bet kokių popierių, 
kad ir prie to tave spaustų. 
Fak tinai, geriausia padary
si, jeigu nieko nesakysi, pa
kol neturėsi advokato.

vietoje, kaip ir pirmiau. f°s šeimai geriausios svei-
Niekas bažnyčių neištiko, katos. '
Jeigu per karą kai kurias j Jūsų brolis Martynas, 
pasitaikė apgadinti, tai bu-1 56. 11. 27 d. < z •

Gyvai prekiaujama Lietuvos 
parduotuvėse

Kaunas. — Radijo prekių 
parduotuvė. Prie prekysta
lių — daug pirkėjų. Štai 
vidutinio ūgio vyras baigė 
apžiūrėti “Ural” markės 
radijo imtuvą ir prašo iš
rašyti jam čekį apmokėji
mui. Greta stovinti jauna 
porelė paima

alus. Vilnoniai ir šilkiniai 
audiniai, gatavi darbužiu 
avalynė ir galanterija, tri 
kotažas ir parfumerija 
muzikos instrumentai, in 
dai ir kiti namų apyvoko 
reikmenys — sunku net iš 
vardyti visa tai, ko yn

nupirktą Kauno universalinėje par- 
VEF” markės imtuvą, pa- duotuvėje ir buvo daup 

gamintą Rygos radijo ga- parduota mūsų apsilanky- 
mykloje.

— Mes iš “Naujojo gyve
nimo” kolūkio, — papasa
kojo jie mums, mūsų pra
šomi. — Mūsų kaimas da
bar elektrifikuotas. Štai 
ir nutarėme pakeisti savo 
baterijinį imtuvą tokiu, ku
ris tobulesnis ir patogesnis 
naudoti.

Parduotuvėje yra didelis 
pasirinkimas ne tik radijo 
dirbinių, bet ir visokiausių 
elektros prietaisų. Elektri- 

į pasaulyje, niai dulkiasiurbiai,. skalbia- 
atveš iš kitų respublikų, nė mosios mašinos ir grindų 
jokių taksų nereikia mokė-J vaškintuvai, elektriniai vir
ti. Sovietinė tvarka deda ; dūliai ir laidynės — visų 
didžiausias pastangas, kad , šitų pirkėj ų tarpe būna 
geriau liaudžiai būtų gy- j daug kaiiho žmonių. O juk 
venti. Ale ir toji liaudis | visai neseniai daugelyj kai- 
storojasi valdžiai padėti imu elektros * aplamai nebu- 
tvavkyti. Mes. tikimės, kad ! vo, ir anie tokias prekes 
ateis laikas, kada bus vis- i galima buvo tik svajoti, 
ko pakankamai. Ąg įsišnekėjau su parduo-

Kaip klausei kaslinkžmo- tuvės direktoriumi Augus- 
nių ir gyvulių apsaugos nuo tinu Kazake^ium. Jis 
ligų, tai galiu tamstai pa- mielai davė man tam tikrų 
sakyti, kad nė jokia valsty- būdingų duomenų apie par- 
bė nėra taip sutvarkyta, davimą gyventojams, 
kaip sovietinė. Kožname Pirmajame šių metų pus- 
miestelyje yra ligoninės, ir metyje šioje, vienoje iš 680 
gydymas ir viskas šutei-j Kauno parduotuvių, ■ par- 
kiama dykai (nemokamai). įduota prekių daugiau kaip 
Aptarnavimas 
Maistas ir 
dykai, 
tarą į namus, žinoma, rei-

Pirmajame šių metų pus-

geriausias, du milijonus rublų. Tai 
vaistai taipgi beveik šešiais, šimtais tūk- 

Kada eini pas dak- stančių rublių daugiau, ne- 
. - _ . ' , _ ' gu buvo parduota per ati-

kia mokėti, beti nėra lupi- tinkamą praeitų metų lai- 
kavimų. Didesniuose mies- kotarpį.
tuose yra didelės ligoninės, 
kur daromos visokios ope
racijos ir nieko nereikia 
mokėti. Ir man pačiam pa
darė operaciją, u ėmė akį, 
ligoninėje išbuvau keturias 
savaites, net svoris, padidė
jo per 4 savaites ant 18 sva-mažu zprasikaltimu, apklau

sinėjimas gali priversti tei- rų, maistas pagal ligojnį 
sėja spręsti ar kaltas ar pi įtaikytas.

Kaip klausi, ar buvo ge
riau prie caro ar Smetonos.-’1 
Aš: galiu tamstai tik tiek

nekaltas, ar tave paleisti ar 
nuteisti.

(2) Jeigu esi apkaltintas
nedoru pasielgimu, teisėjas pafekkyti, kad aš praleidau 
tave laikys teišmok spren
dimui ilgesniam laikui jo ar 
kitame teisme. >

(3) Jeigu buvai areštuo
tas piktadarystėje, tai tei
sėjas perduos atsitikimą
“grahd jury.”

Grand Jury sesijos yra

iš viso astuonias valdžias.

komplikuotos. Guli pasiro
dyti prię Grand Jury, bet 
to nedaryk nesusitarus su 
savb advokatu. Grand Ju
ry nuspręs, ar pakankamai 
įrodymų prieš tave akcijai 
arba pasmerkimui.

Paskutiniu atveju žmogus 
turi stoti prieš visuotiną:

•• * • *

Commoii Council

mi bomberiai išžudė tūkstančius amerikiečių. Ne, jis da
bar “milijonierius”. Amerikoje jis svečiuosis 6 mėnesius, 
i? skelbs ‘evangeliją”, mokins mus/krikščioųiškos mei- teismą vėliau, 
lės;”. \ ... ,.įr. j, ■

— 65 procentus šios su
mos, — pažymėjo Augusti
nas* Kazakevičius, — pir
kėjai išleido radijo imtu
vams įsigyti.

Neseniai Kaune ^radijo 
mėgėjų rankomis buvo pa
statytas 'pirmas Lietuvoje 
radij^-televizijos centras. 
Netrukus turi būti paleis
tas į darbą galingas valsty
binis radijo-televizijos cen

mo diena.
O kiek juikių daiktų bu

vo nupirkta patiems mažie
siems piliečiams specialinė- 
je parduotuvėje “Vaikų pa
saulis” ! * ' ' .

Kaip mums pasakė Kau
no universalinės parduotu 
vės direktoriaus pavadųo 
toj as Vytautas Masliaus 
kas, liepos mėnesi upiver 
magas pardavę prekių dau 
giau kaip už septynis mili 
jonus rublių. O iš yiso 195< 
metais, numatyta \ realizuof 
prekių maždaug už 190 mili 
jonų rublių. Kad galinu 
būtų palyginti, * pasakysi 
me, jog pereitais metai 
univermago kasos įplaukė 
sudarė beveik 80 milijon 
rublių, o tai, savo rūošt 
maždaug dešimčia milijor 
rublių prašoko 1954 met 
apyvartą.

Mes papasakojome ap 
tai, kaip vyksta prekyl 
dviejose Kauno parduot 
vėse — nedidelėje ir centi 
nėję. O kokie reikalai vis 
je respublikoje? .

Lietuvos Prekybos mini 
terijoje, atsakant-į mm 
klausimą, mums papasak- 
jo:

— Pirmajame šių me 
jusmetyj mažmeninės pi 
kybos apyvarta respublik 
je sudarė 2.3 milijardo ru 
lių ir 101 milijonų rubl 
prašoko atitinkamo pra< 
tų metų laikotarpio apyva 
tą. Vien tik Vilniuje ka 
dien parduodama įvairi

(Tąsa 3-čiam pust)

— Po to, be abejo, padi
dės paklausa televizoriams, 
o dėka to žymiai išaugs mū
sų parduotuvės apyvarta,— 
suko A. Kazakevičius.

Mes aplankėme dar visą 
eilę Kauno parduotuvių ir 
pamatėme, kad visur lygiai 
taip gyvai prekiaujama.

no universalinę parduotu
vę, kuri turi septynis fili-

*1" 1 ■**' ' 1 ■■■■.M R I i I-

Redakcijos Atsakymai
Onai Aria us, Newark, N. 

J. — Jūsų eilėraštis “Nete
kus visko tikiu planetom” 
a tėjo per vėlai, kaipo linkė
jimas su Naujaisiais Me
tais. Atleiskite, kad neįdė- 
jome. Labai ačiū už žada
mą Laisvei dovaną. Labąi 
puiku, kad mūsų darbštu
sis va j įninkąs Marcinkevi
čius neduoda ramybės^ 
tiems, kurie dėl vienos ar 
kitos priežasties yra nu-

sitikime, kad jūs savo pa
žadą ištesėsite.

2 pusi. Laisve (Liberty) Ketvirtad., sausio (Jan.) 3, 1957
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“1

(Tąsa) 
t

Giesmininkams baigus Lozoriaus gies
mę, Mikniuvienė prašo pasistiprinti. Vie- 
nas-kitas laužiasi duonos, tepasi sviesto, 
ima sūrio skiautelę, kramto lėtai, atsar
giai. Kiekvienas supranta, kur esąs, ir 
kaip čia turi elgtis. Tik vaikai pasieniais 
grumdosi alkūnėmis, pešiojasi, stumdo
si. Vienur-kitur pasigirsta sulaikomas 
kikenimas ir tučtuojau barantis motinos 
ar tetos šnirpštimas.

Netrukus dės kūną į karstą. Giesmi
ninkai tariasi giedoti giesmę apie smertį. 
Ją kuone visi moka atmintinai. Vis dėl
to, Balsys atsiverčia savo storąsias kan
tiškas. Jis moka skaityti ir primins, 
kaip seka posmas po posmo.

Visi šitos giesmės laukia. Aptyla kal
bos ir susikaupimo tyloje skamba pir
mieji posmai:

O dūšia kiekviena, 
Mįslyk sau kasdieną, 
Koks čėsas ir vieta 
Yr žmogui ant svieto 
Gyventi.
Pakelk tiktai akis, 
Ką tau žmonės sakys? 
Sakys: smertis greitas 
Jodo kaipo raitas 
Po svietą.

Susigraudinę, nusižeminę bet kartu 
ir paguosti, klauso baudžiauninkai šiur
pių žodžių apie mirties visagalybę, kuri 
visus sulyginanti: karalius, ponus ir 
juos, paprastus, žmones:

Kunigaikščius, ponus, 
Ciesorius, etmonus 
Iš palociaus, dvaro 
Su prasčiokais varo 

■ Iš svieto.
Daug galingus ponus, 
Visų žmonių stonus, 
Taip sūdžią, kaip kriaučių, 
Ricierių ir šiaušių 
Ims lygiai.

Stovintiems ore, saulėje, giesmė neda
ro tokio gilaus. įspūdžio. Jie nemato pa
šarvoto lavono, degančių grabnyčių, ne
jaučia žmonių spūsties tvaiko. Kieme 
pūstelėja vėjelis, medžiuose čiulba paukš
čiai, aplink šviesu ir erdvų.

Vyresnieji kaimynai, supratę, kad jau 
ateina išlydėjimo laikas, vėl ima apgai
lestauti velionį:

•—Tai tau ir Daubaras.. Nebėra 
Daubaro. O būtų galėjęs dar pagyventi.

—Skrodskis, rupūžė! Patį ant lentos 
paguldyti.

—Atsiguls ir jis. Su saule nė vienas 
negyvensim.

—Mirtis nežiūri, visus lygiai piauna.
—Ponams, tur būt, ir mirti lengviau. 

Šilkuose, pataluose.
—Ė, tas pats mėšlas. Kirmėlėms pe

nas.
—Yra teisybė, vyručiai. Dievas kiek

vienam teisingai atlygins pagal jo dar
bus.

—Kokia čia teisybė? Nėra teisybės 
šiame gyvenime.

Iš pirkios sklinda tolesni baisiosios 
giesmės žodžiai: \

Bobos ir audėjos, ‘ 
Marčios ir verpėjos, 
Nors stuomenis duosit, 
Neišsivaduosi t
Nuog smerčio. u
Mergas ir jus panas, 
Nors duosit dovanas, 
Bet ing grabą varys 
Ir visas uždarys

, Ant amžių.
Kieme jaunų vyrų būrelis, vieni atsi

sėdę ant tvoros, kiti atsirėmę į liepą, 
nepaisydami šermenims rimtumo, kalbė
jo pusiau juokaudami: x

—Skrodskytę matei? Graži pana.
—Eik, tu! Juoda, kaip Čigonė.
—Sako, smarki. Tėvą trumpai paėmė.
—Ji vis apie lygybę čiulba: dabar po

nai ir mužikai visi lygūs būsim.
— Bepigu jai Čiulbėti po pakajus be- 

čiūžinėjant.
* —Ateina rugiapiūtė. > Prie rugių ją

pristatyti su mūsų mergom.-
—Tikrai! Tai bent lygybė būtų!
O giesmininkai velionies akivaizdoje 

iš susijaudinimo virpančiais balsais gie
dojo paskutinius, grasinančius giesmės 
posmus:

Išveš iš vescliu, 
Bet ne vienu keliu:

O piktus ant bado 
Ing ,peklą.
O prakeikta vieta, 
Dėl raskažių svieto 
Danguje nebūti, 
Su dieVu.

Tuo tarpu pirkioje ruošėsi dėti numi
rėlį i karstą. Stašienė įžėrė į dubinėlį 
žarijų, Kedulienė užmetė kaduginę ver
bą, kažkurį devintinių vainikėli, dar kita 
per Žolinę pašvęstų žolių pluoštą. Aitrus 
dūmų kamuolys pakilo i viršų. Velio- 
nies žentas Miknius, kaip artimiausias 
giminė, paėmė dubinėlį ir apėjo aplink 
lavoną jį rūkydamas. Paskui aprūkė 
karstą. Tada karsto antvože iš vidaus 
toje vietoje, kuri turėjo būti ties lavo
no veidu, vaškine žvake išsvilino kryžių. 
Gimines grūdosi atsisveikinti velionį. 
Pirmoji, garsiai kukčiodama, bučiavo tė
vui ranką duktė su dviem vaikučiais, 
paskui žentas ir iš eilės kiti artimieji 
ii1 tolesnieji giminės.

Kai visi jau atsisveikino, kaimynai pa
guldė velionį Į karstą ir ėmė kalti ant
vožą, Garsiais raudojimais ir kūkčioji
mais atsiliepė į duslius kirvio dūžius 
moterys. Pagaliau karstą įdėjo į veži
mą, išvežė j gatvę ir visi palydovai, kas 
važiuoti, kas nesti, .ėmė telktis paskui. 
Lėta žingine leido vežimą su karstu žen
tas Miknius, kad ir pėstieji neatsiliktų. 
Per pusę kaimo nusitęsė lydinčių jų mi
nia.' Kiekvieno kiemo vartuose stovėjo 
pasiliekantieji namie vaikai, senutė; se
nelis — ir akimis lydėjo Mikniaus ve
žimą, kuriame baltavo puošnių lentų

Bejudant procesijai gatve, Grigaliū
nas, Noreika, Jakaitis ir kiti balsinges
nį vyrai susitelkė priekyje giedoti visų 
šventųjų litaniją. Nedrąsiai virpėda
mas, varžydamasis, skurdžiai nuskam
bėjo prikimęs Grigaliūno balsas:

—Kire-e lei-e-eison.
Taip pat nedrąsiai’ atsiliepė keli mo

terį'ki balsai:
—Kriste-e lei-eison, Kire-e le-e-eison.
Po kelių žingsnių Grigaliūno balsas, 

remiamas Noreikos ir Jakaičio, drąsiau 
suskambėjo.

—Kristau iš-gi-i-i-irsk mus.
Drąsiau ūtsilepė ir moterys:
—Kristau išklau.sy-yk mus.
Ir taip, vis labiau įsidrąsindami, ir 

gausėdami, dėjosi vyrai prie Grigaliūno, 
šaukdamiesi šventųjų.

—Šventas Mvkolai, šventas Gabrie-

Taip pat ir moterys visos urmu, plo
nais balsais atsakinėjo nutęsdamos:

—Melskis už dū-ū-ū-?ia.
Buvo šilta, rami, giedra liepos mėne

sio diena. Skaisčiai žėrėjo danguj prieš
piečių saulė, bet pakelės liepos ir gluos
niai vėsia unksme dengė gatvę. Tik 
prasiskverbę protarpiais spinduliai švie
siais ruožais driekėsi sukeltų dulkių de
besėly. Jokis pašalinis garsas nedrums
tė iškilmingos Daubaro laidotuvių rim
ties. Neįprasto giedojimo nustebinti, 
net paukščiai nuščiuvo medžiuose, ir šu- 
nes tylėjo, pasitraukę į pašiūrių ir tvar
tų pavėsius. Tik vienur-kitur suklebės 
vežimas, sugirgždės, sucirps, neteptas 
medinis tekiny s, ir retkarčiais pasigirs 
gailus Mikniuvienės kūkčiojimas ir rau
dos žodžiai:

—Tėveli mano, sengalvėli mano, kodėl 
tp mus. palieki?...

Tada .vyrai iš visos širdies traukė:
—Šventas Pilypai, šventas Baltramie

jau.
Taip ir moterys neapsileisdamos at-

■—Melskis už dū-ū-ū-šią.
Kaip kokioj didžiulėj bažnyčioj aidėjo 

giesmė aukštuose pakelės liepų, gluos
nių ir jovarų skliautuose.

Kaf laidotuvių procesija išėjo iš kai
mo ir paskutinieji palydovai traukė pro 
galinę pirkelę, tarpdury pasirodo Pem- 
pienė. Ji buvo apsivilkusi‘ tamsiai pil
kais drabužiais, apsigaubusi juoda ska
ra, vienoje rankoje laikė ryšulėlį, an
troje lazdelę, tartum pasirengusi į ilga 
kelionę. Paskutinėms moterims praėjus 
pro trobelę, ji žengė į vidurį kelio ir su
linkusi, pasiramsčiodama, atsilikusi ke
liais žingsniais, nukulniavo paskui ei
tynes.

(Bus daugiau)

ANT KALĖDŲ 
YRA IR BĖDŲ...

Šiame sezoninių švenčių 
laikotarpyj žmonių gyveni
mas verda, kunkuliuoja: 
vieni puošia kalėdines eglu
tes, kiti perka: prezentus, 
baliavoja. Bet, kaįp papras
tai, visur tokiame gyveni
mo verpete apart gerųjų 

„ypatybių atsiranda ir blo
gų, susidaro ir bėdų. Nuo 
tokių bėdų neliko laisvas ir 
Montrealo miesto majoras 
Jean Drapeau.. Tarpušven- 
tyj gruodžio 27 d., jis pla
navo Šv. Elenos saloje, 
Helen de Champlain resto- 

■ r’ane, suruošti bendrus pie- 
; tus visiems 99 miesto tary
bos nariams. Deja, politi
niai skirtumai nulėmė šią 
jo iškilmę į priešingą pusę. 
Mat, pats majoras ir mies
to valdybos pirmininkas 
pusėtinai įsivėlę į nesutiki
mus su kai kuriais tarybos 
nariais. Šie pradėjo jį kal
tinti, kad jis eikvosiąs 
miesto pinigus >(nors jis 
sakosi,' kad išlaidos būtų 
buvusios grynai asmeniško 
(jo -paties, majoro), kiti 
primetė kitų dalykų ir at
sisakė dalyvauti jo ruošia
muose pietuose, ir tt. To
kiai atmosferai susidarius, 
majoras turėjo atsisakyti 
nuo pietų ruošinio ir taip 
visi tuos pietus turėjo pa
valgyti kiekvienas sau at
skirai....
ARBITRACINĖ KOMISI

JA SPRĘS ALGŲ 
KLAUSIMĄ

Dominion and Trust 
Works of Canadian and 
Foundry, Ltd., dirbtuvių 
apie 2,000 darbininkų rei- 

I kalauja pakelti algas po 40 
centų į valandą, pasirašant 
s u samdytojais vienerių 
metų kontraktą. Samdyto
jai su tuo nesutiko. Jie pa
siūlė nuo 9 iki 13 centu i 
valandą pakelti algas, siek
dami trimetinio kontrakto, 

i Nesusitarus daly k u s iš- 
i spręsti derybų keliu, galu- 
| tina sprendimą padaryti 
pavesta arbitracinei komi- 
'• • • l

sijai.
Darbininkus atstovaujaJLZCVA MillAllAXL4O CUOlVVaUJU 

Brotherhood of Railways 
Carman (CLC) unija.

i VAGYS VAGIUS 
APVOGĖ IR PATYS

I PAKLIUVO
Trys kaukes užsidėję ban

ditai nakties metu įsiveržė 
į tabako sandėlį 13970 St. 
Joseph Blvd., surišo nakti
nius sargus, nušovė šunį ir 
išsivežė apie $40,000 ver
tės cigaretų ir tabako. Se
kančią n'aktį policija sulai- 
k ė įtariamą sunkvežimį 
ties pat sandėliu, kuris

pareikalavo, kad miestas 
užmokėtų už jų darbą $54,- 
646. Tai jau atrodė, kad ir 
miestui, visgi perdaug eks
pertai reikalavo. Dalykas 
atsidūrė teisme.
priteisė jiems už visą dar 
bą $19,000. Abi

Teismas

pusės su

vi-

ri r a u g o 
sunegalejimas

koloni-
Ir taip 
dideliu 
senoji 

įsnyki-

blogiau ir, štai, liko ligos 
sai perblokštas.

Kiekvieno 
draugės
džiai apsunkina mūsų 
jos organizatyvį stovį, 
galima sakyt, su 
skausmu slinkstame 
kaita prie greitesnio 
mo,

‘ Aš pats tik virš metai lai
ko kaip pradėjau jausti silp

bei
ai

tiko SU' teismo nuospren- Humą vienoj rankoj, bet dar
džiu.

SUSIŽIEDAVO
Gruodžio 22 d. susižieda

vo Janina Džiaugytė su Vy
tautų Gurkliu. Ta proga 
jos? tėveliai pasikvietė arti
muosius pažįstamus ir gi
mines' ir gražiai atžymėjo 
juodviejų sužieduotu ves. 
Vestuvėms laikas dar nenu
statytas, bet veiki ausiai 
įvyks kada nors kitą rude
ni. '

SERGA
Marytė Alenskrenė sun

kiai susirgo; reikėjo šauk
tis gydytojo pagalbos, ir 
dabar randasi jo priežiūro
je; gydosi namie. J.

So. Boston, Mass.
Vis darosi retesnes gretos

Gruodžio 23 d. tapo palai
dotas Jokūbas Lekas, širdies 
smūgis pakirto jo gyvybę. 
Paliko liūdesyje žmoną, duk
teris, keliolika anūkų ir daug 
pažįstamų, -draugų. Brolio 
Jurgio Lekas kaiminystėj jis 
ilsėsis ramiai.

Giliukas

Ne kurie stambūs verslinin
kai kokiais sumetimais patei
kia Loterijas. Ir Petrui Kviet- 
kui teko naujatėlis puikus 
automobilis, sako, vertas net 
<$3,000.00

Jau išvyko

Kai šaltesnis oras, 
uos čia siaučia, tai

išvažiavo draugai 
ir Teklė 
Niukienė

Niukai. 
per kiek

PRANEŠIMAS
CAMDEN, N. J. '

LLD 133 kp. susirinkimas įvyks 5 
d. sausio, 2 vai. dieną., E. Uaų- 
danskienčs namuose, 806 Florence 
St. Prašofne visus narius daly
vauti, turime svarbių reikalų. Už- . 
simokėkite 
gali ateiti, 
rašyti prie 
Valdyba.

duokles. Kas tik nori 
kam patiks, gali prisi- 
garbingos organizacijos.

(1-3)

galėjau ant lazdų pasirem
damas 195.5 m.gruodžio 31 d. 
kalbėti prie draugo S. Pau- 
lenkos kapo, gi dabar varto
damas vieną klupstį ir kriu
kiais po pažastimis vos su 
vargu begaliu ateiti iš mieg- 
rū.mio prie virtuvės stalo. 
Nieko neskauda, bet jaučiu 
labai slegiantį silpnumą. Ne
smagu kalbėti apie save ir, 
prisimenu tik dėl to, kad pa
rodyti, kaip sunkėja jnūsų 
kolonijos veikimo stovis.

J. M. Karsonas

darga- 
vieni po 

kitu vyksta Floridon. Rodosi 
pirmieji 
Povilas 
Draugė
laiko guodėsi nesveikata. Vil
tis yra, kad Iten ji sutvirtės ir, 
atgal grįžusi, papildys mūsą 
draugių gretas. O Antanas 
Zinskis rodosi nuvažiavo Flo- 
vidon tik tuo tikslu, kad pa
matyti svieto, žmonės sako, 
kad jis sveikas, kaip ridikas.

Jonui ir Helen žekoniams 
tai jau įprasta — čia jie nie
kad nežiemavoją. Prikrautą 
visokio turto vežimėlį prika
bina prie automobiliaus ir 
darda i Floridą ir atgal į So. 
Bostoną kiekvienais metais. 
Ir namą jair esą pasibudavo- 
ję. Proga jų išleistuvių įvyko 
gruodžio 22 d. parengimėlis. 
Dalyvavusieji vėlino jiems 
laimingai nuvažiuoti! ir atgal 
grįžti. Jiedu ir pažadėjo dar 
vieną

GYVAI PREKIAUJAMA
liet: parduotuvėse

(Atkelta iš 2-ro pusi.) 
prekių ujj 2.5—3 milijonus 
rublių.

Gyvai prekiaujama ne tik 
miestuose, bet ir kaimuose. 
Respublikos kaimo vietovė
se dabar yra 3,250 parduo
tuvių, ir, kadangi be palio
vos kyla gyventojų perka
moji galia, parduotuvių 
skaičius visą laiką didėja. 
Dar iki metų pabaigos kai
muose bus atidaryta kelias
dešimt naujų parduotuvių, 
kuriose bus pardavinėja
mos įvairiausios prekės.

Apie tai, jog kyla Tarybų 
Eietuvos; kolūkinės valstie
tijos perkamoji galia, liudi
ja kad ir toks faktas: Kel
mės rajono parduotuvėse 
pirmajame 1956 metų pus
metyje parduota baldų 89 
tūkstančiais rublių, laik
rodžių — 131 tūkstančių, 
radijo imtuvų — 108 tūk
stančiais, motociklų ir dvi
mačių — 340 • tūkstančių, 
siuvamųjų mašinų — 56 
tūkstančiais, sporto prekių 
— 37 tūkstančiais rublių 
daugiau, negu per atitinka
mą pereitų metų laikotarpį. 

• Bendra prekių apyvarta 
rajone per šį tarpą dvigu
bai padidėjo.

Tokie yra faktai, rodan
tys, kad nenukrypstamai 
kyla Tarybų Lietuvos gy
ventojų gerovė ir labiau di
dėja jų perkamoji galia.

M. Liubeckis

PHILADELPHIA* PA.

MALE and FEMALE

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. 3-3740.

(250-25?)

. HELP WANTED-MALE

MACHINISTS. Immediate open
ings, wanted for Engine lathes, Mil
ling Machine, Cylinder. Grinder & 
experienced combination welder. Age 
no object. All benefits. Apply: H. & 
II. Mfg. Co., Sycamore A Mil! Rd*., 
Clifton Heights, Pa. MA. 3-8800.' .

(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 opiwrtunity to make 
top earnings for ambitious men. 
Phone Mr. Carter, 11 A. M.—7 P.M. 
FU. 9-5043. F. T. Robinson & C6į 
Dodge - Plymouth Dealer (please 
mention this ad.) <

(248-2541

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 uniiniited earn-. ' - 
ings if you qualify. See Art Knight / 
or H. Mitchell. Randolph Chevrolet’, 
Camden's Chevrolet dealer, 1759 
Haddon Ave., Camden, N. J.

(246-252į

HELP WANTED—FEMALE

? • t ’ * ■ * : * 2'
Užbaigia. Tiktai patyrusi, dirt# 

H prie vyru drabužių, geros meC.« 
džMfcos. ' Mokanti kaip; padaryt) 
guzikams I skyles. Gera alga tin
kamai moteriškei. Rqbert Stewart, 
15-18 "Walnut St, po 9:30 ryte.

d-?);

SECRETARY. Immediate opening*
5 day week. Someone thoroughly 
exp. for office. Salary cdmmensiir- > 
ate with ability and exp. Write for 
appt. Stating age, exp. and referen
ces. EPHRAIM TOMLINSON, 2nd, 
528 Cooper St., Camdeli, N. J.

(250-256)

Stenographer. Opening for young 
lady able to take dictation from 
dictating machine. Must be efficient, 
capable and willing to work in law
office. 2009 Walnut St LO. 8-225*.

(250-254)

So. Boston, Mass.

v

karta sugrįžti.
Aist.

tas, ir jame surado $23,000 
vertės pavogto iš šio sandė
lio turto. Po arešto, prave- 
dus nuodugnų tyrinėjimą, 
paaiškėjo, kad jie vagystę 
padarė Pie IX garažiuje. 
Policija priėjo išvados,; kad 
pirmieji vagys šiame garą-; 
žiuje paslėpė 'savo “laimi-; 
kį,” o antrieji pavogė nuo 
jų. Taigi, pirmieji vagys 
dar ir dabar nesurasti, o 
antrieji veik patys atva
žiavę prie sandėlio pakliu
vo policijai į rankas.

BRANGŪS MIESTUI . 
EKSPERTAI, BET 

VISGI MAŽIAU
Kada pereitais metais 

pagarsėjusi Tremblay Ko
misija čia rinko Žinias dėl 
konstitucinių problemų,, tai* 
Montrealo miestas irgi jai 
įteikė savo memorandumą. 
Memorandumo priruošimui 
miestas x pasamdė eksper
tus, Paul Gerin-Lajoie ir 
Jacques Melancon. Juodu 
paruošė memorandumą ir

Lowell Mass
Nauji susirgimai apsunkina 
mūsų organizatyvį stovį

Mūsų kolonijoj permažai 
yra tokių draugų, kurie gali, 
lengvai užimti organizacijose, 
vietas reikalui esant. Labą! 
blogai, kad ne 'visi pasirengę 
užimti vietas, kada prisirei-> 
kia. , ’

Todėl vieniems susirgus, 
sunku gauti kitus į komitetą., 

šiuo laiku smarkiai susirgo
Alekas Rutkauskas.

Rut-
LO-; 

ran-' 
Dar 
/bet

gruo-.
nieko nėra gero., 
kad kuogreičiau

ti vaug-as
Gruodžio 21 dieną drg. 
kauskas tapo nuvežtas į 
well General Hospital ir 
dasi kritiškoj padėtyj, 
neaišku, kas jam yra, 
šiuos žodžius rašant, 
džio 27 d., 

,. Linkime,
liga būtų sulaikyta ir sveika-, 
ta, pilnai sugrąžinta tam ge-, 
įam ir darbščiam draugui 
Draugas A. Rutkauskas be 
kitų, yra LDS ąilO-os kuopos' 
finansų raitininkas ir savo, 
pareigas gerai atlikdavo per 
daugelį metų; ' a

, Bet nuo? pereitos ■ vasaros, 
jis pradėjo jaustis blogiau / ir

I

> J

Sausio 20 January

Įvyks Metinis Laisves Naudai

BANKETAS
Reųgia Lietuvių Literatūros Di'augijoš 2*jra v; 
kuopa tikslu pasveikinti Laisvės bendrovės 

suvažiavimą ii’ finansiniai paremti
dienraštį Laisvę. r.

Vietą 318 Broadway
Pradžia 1 -mą valandą dieną

Gražią dainų prograipą duos South Bostono 
Liaudies ^Choro Vyrų Grupė, vadovaujama 

St. Pauros.
Pačios žymiausiuos gaspadinės vaišins svečias 
kuo geriausiai pagamintais skoningais valgiais.

Svečių dalyvaus iš visos apylinkes. 
O iš Laisvės redakcijos atvyks

Antanas Bimba
Nuoširdžiai kviečiame visus ‘atsilankyti.

plis!. Laisvė (Liberty) ketvh4ad.C $ai«i<> nJan«) 3, 1967J

;...... t—-
! 1 1 ■

*
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Atviras laiškas' Laisves 
redakcijai

Naujų Metų proga žino-j buvo Kalininas, taftos ša- 
nes daro savo ateities pla-1 lies piliečiai jį vadino “So- 

ir reiškia pageidavi- vietskiji starošta,
įleiskite man pasisa- kalboje buvo tituluojamas 

mano ir, manau, dau- 
šėrininkų ir skaityto- 
įdomaujamu reikalu.

” o anglų

“president.” Gi “L.” pirmo
jo puslapio redaktorius štai 
kokią “informaciją” patei
kė:

n

nūs 
mus. 
kyti 
gelio 
jų
Pastaruoju laiku, mano su- 
pratumu, “Laisvės^ pirmojo! 
puslapio žinios Reikalingos šalaš'voroSifovas’ yra kaip 
gerinu Ir štai keletas pa- Įr ofįcjaius Tarybų Sąjun- 
sta J gos valstybes galVa.” (Ma-

“Laisvė” • yra lietuvių _ no pabraukta.) 
liaudies. dienraštis, todėl 
skaitytojams įdomu ži
nios apie Lietuvą jr; lietu- jjg u^jma Aukščiausios Ta- 

, rybos Prezidiumo 1 pirmi- 
I ninko vietą. Jis ■ pasirašo 
Į ant visų oficialių valstybės 
dokumentų.

Tik tie, kurie žemina ta
rybinę santvarką, tai da
bartiniu, laiku piešia Chruš
čiovo diktatūras ir jį vadi- 

, “Rusijos bosu,” nors 
Chruščiovas neužima jokios 
Sovietų valdžioje aukštos 
vietos,'apart to, kad yra 
Aukščiausiosios Tarybos 
nariu. Bet tie turčiai už
slepia ir Tarybit Sąjungos 
tautų brolišką ir draugišką 
susitvarkymą, didžiąją tau
tų draugystę net Tarybų 
Sąjungą vadindami ne jos 
tikruoju vardu, o tik “Ru
sija,” o Sovietų šalies gy
ventojus — tik “rusais.” Šis 
“L.” pirmojo puslapio re
daktoriaus pareiškimas yra 
nukopijavimas turčių ter
minologijos, taipgi nepripa
žinimas Tarybų Sąjungoje 
bendros vadovybės, kurioje 
maršalas Vorošilovas nėra 
paskutinė asmenybė.
, “Žinios”'apie .diskusijas 
tarpe Sovietų Sąjungos par
tijos. organo “Pravdos” ir 
titojistų organo “Borba” 
buvo vienpusiškos. Redak
torius vįsur matė “Borba^ 
ir titojistų teisybę,( o “Prav
dos” tik “be pamato ieško
mų priekabių.” Keista, kad 
Tito, kurį šeria Amerikos 
imperializmas ir “dabina” 
apkaišydamas tankais ir 
karo lėktuvais, yra “geriau
sias” «darbo žmonijos va
das! Mano .supratimu, tos 
“žinios geriau tiko diskusi
jų skyriui, o ne pirmajam 
puslapiui.

Daug dar būtų galima da
ryti pastabų, bet jos bus 
padaryta busimajame suva
žiavime. Čia atkreipiau 
atidą tik į kelis klausimus, 
nes pasitarimuose su šėri- 
ninkais jie išreiškė pagei- 

•* davima, kad tie klausimaiišvedžiojimų bfltų iške]ti ph.m guvažia_ 
vimo.

Senas “L.” šėrininkas

vius Amerikoje. Pirmasis 
puslapis jomis yra neturtin
gas. < Pirmojo puslapio re
daktorius daugelio svarbių 
pasauliniij žinių visai nesu
mini, kitas sumini keliomis 
eilutėmis, ‘o menkesnes la
bai išpugia.

įtr.ii.įb,,

at
NewYorto^/M^^lnlos HELP WANTED MALE

Burleskas atgimė- 
ir vėl dabar mirė.
Praeitą trečiadienį New'

Yorke atgimė burleskas—po 
septynerių motų draudimo
miestas davė leidimą atgai- 

Užimdamas tą vietą Mar-I vinti burleskinį teatrą. Co- 
i lumbia teatro įsitaisė „ trupė, 

su būrio skine 
“Welcome 
trečiadienį, 
penktadienį, o šeštadienį pro
gramos pabaigoje paskelbta, 
kad “Welcome Exile” 
daro.

Žinoma, kad jis yra ofici
alus ir aukščiausias galva.

Paimkime Kiniją, kuri j na
yra virš 600 miljonų gy
ventojų Šalis, 
daug progreso
ką negali nutylėti net tur
čių dienraščiai, toki, kaip 
“New York Times”; ir pa
imkime toki nykštuką Iz
raelį, kuris nė savo politi
kos neturi, ką aiškiai paro
dė imperialistų užpuolimas 
ant Egipto ir jų raiškose 
Izraelio tarnavimas kaipo 
įrankio. “Laisvės” pirma
me puslapyje apie Kiniją 
žiniii yra maža, ypatingai 
apie jos atsiekimus, tuo gi 
kartu apie Izraelį, jo mi
nistrų kalbas “žinios” tik 
mirga. Tikrumoje, Izraelis 
neužsitąrnaųja tokios ati
dos. , .

Angliškas dienraštis “D. 
Worker” teisingai daro,, ka
da jis djug rašo apie ne-

kuri tiek
daro, apie

sius reikalus; - u. vv*. yra 
šalies kalba ląįkrąštisę jis 
prieinaŲias kiekyie.nam pi
liečiui. Dienraštis, rašyda
mas apie tas kovas, turi 
dirvą gauti naujų skaityto
jų ’negrų. tarpe, kurių vien 
New Yorke ir apylinkėje 
yra apie milijonas.. Kada 
jis pasiekta pietines valsti
jas, ten pasitarnauja tiems, 
kurie kovoja už tuos reika
lus. “Laisvė” yra pareiš- 

i kus savo poziciją tuo reika
lu . redakciniuose straįps- 
niuose. Todėl nėra reikalo 
rašyti ilgiausias agitacines 
žinias, nes “L.” neturi tų 
progų, kurias turi “D". W.” 
Tais klausimais užtenka 
trumpų, aiškių, be agitaci
jos ir pačių : 
žinių.

Pirmame puslapyje yra 
stoka ir bendro turinio ži
nių. Taipgi redaktorius daž
nai pasiduoda turčių spau
dos monams ir- net jų ter
minologiją vartoja. Veng
rijos kbusiniu perdaug pa
sidavė perdavimui melu iš

programa.
Exile”. Vaidinta 
ketvirtadienį ir.

ti zsi~.

: Burleską uždarė šiuo 
tu finansiniai sunkumai, 
cenzoriai reikalavo, kad 
leskas būtų “respektingas’ 
be pilno nusivilkimo, be 
tinio pobūdžio šokių, be, 
-prasmių juokelių.

Tad, burlesko mėgėjai 
pirmo perstatymo 
žinia, kad šis burleskas 
visai ne burleskas, kad 
tik šiaip sau programa

kar-. 
Mat, 
bu IŠ

ero 
dvi

p° 
paskleidė 

tai 
tai
su 

gražuolėmis, o dar gražesnės 
galima matyti bile kuriamo 
lengvame teatre. Tikrą bur
leską pamatyti, sako jie, ga
lima nuvažiavus Į New* Jer
sey, kur policija Į tokius “me
no” dalykus nesimaišo....
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Bombos, bombos, bombos...
Tas triukšmas apie “pami- 

šusį bo'mbarduotoją” ir viso
kias bąmbas nesibaigia. Tuo 
labiau, kad šalia paties pami
šusio bombarduotojo, kurį 
spauda dabar su pagarba va
dina “meistru”, atsirado ir 
eilė jo mokinių-gizelių, kurie 
irgi padeda, visokias bombas 
(prastesnes gamybos) arba 
dalykusi kurie panašūs i 
bombas (kad sukelti baimę). 
J Be toj visokie puspročiai ir 
pšichopdtai dabar nuolat te- 
lęfonuoja policijai, teatrams, 
įstaigoms, laikraščiams, pra
nešdami apie visokias padė
tas bombas. Policijos specia
lus insuliuotas vežimas 
bombų ’ekspertais, kurį 
šarvavę . ir apsisaugoję, 
binasi iš vietos į vietą. O 
raščiai 
bombas.
nių, kurie dabar bijb eiti į te
atrus, ! telefonuoti iš būdelių, 
geležinkelio stoityse.

Praeitą savaitgalį kas tai 
panašaus į bombą rasta Yan-

mirga žiniomis 
Net yra \laug

su
ap- 

sku- 
laik- 
apic 

žmo-

Mirė garsi monologu 
skaitytoja R. Draper
Nuo širdies smūgio mirė 

Ruth Draper, viena garsiau
sių Amerikos aktorių. Ji ypa
tingai pasižymėjo monologų 
skaityme. Nors ji per ilgą sa
vo karjerą kartais vaidino ir 
veikaluose, dažniausiai ji 
skaitė monologus, tai yra, 
viena scenoje ' dramatiškai 
skaitė-vaidino. Ji kaip tik 
dabar buvo viduryje monolo- 
gu skaitymo Playhouse teat
re.

Ruth Draper’ buvo artima 
draugė lenkų pianisto Pade- 
i*evskio. Ji ,savo meninę kar
jerą pradėjo pib-ais metais, 
skaitė monologus ne tik šioje 
žalyje, bet įr; užsienyje’ 
t Ji mirė turėdama 77 metuš 

, amžiaus. ■ - '. . ■>'

kur apie 3,0,- 
futbolo 

“ne 
ga-

Kepėjo. Patyręs prie 4ortų, prie 
, stalo. Moderniška kepykla Šta- ’ 
ten Island. Valandos anksti ry- 

i tą. Puikios darbo sąlygroT Nuolat.
Lengvai pasiekiama. 241 New Dorp 
Lane, New Dorp, Staten Is., N. Y. 
EL. 1-1859.

(250-3)

tuo
as-

Ethel Wozait 
buvo jos pačioj 

dieni anksčiau 
čekiu apmokė- 
i staiga i.
Wozar, kurios

Auto Plovlkų. Reikalinga 30 vy
rų, nuolatiniam ir ekstra laikui

676 Grand Concourse
Arti E. 153rd St., Bronx, N. Y.

WY. 8-2800.

(1-7)

kee stadiume, 
000 žmonių stebėjo 
rungtynes. Bet tai buvo 
meistro bombarduotojo” 
m y bos, sakė ekspertai.

Grand Central stotyje 
tarpu suimtas Įtartinas
niuo, tūlas Morris Ruben, 
brol^ksietis. Jis suimtas neto
li telefono, kur buvo rasta 
kita bomba — netikra. Tas 
tipas stovėjo netoli ir šypso
josi. Jo ' kišenėse rasta 97 
(1 e š i m te en t uk a i (te 1 ef o n a v i -
mui) ir net tūkstančiai tele
fonų numerių, tarp jų majo
ro Wagnerio ir policijos vir
šininko. Rubenas dabar, ran- 
d.asi Bellėvue ligoninėje, 
kur tyrinėjamas jo protas....

yra išrink- 
nenori, kad 

Vincent L. 
Queens re- 
buvo New 

asistentu,

Javitsas neprileisiąs 
Leibell o jo vieton
New Yorko valstijos ger 

nęralinis prokuroras J. Javit
sas, kuris dabar 
tas senatorium, 
jo vietą užimtų
Leibell Jr. Leibell, 
publ ikonas, kuris 
Yorko prokuroro 
turi Republikonų partijos va
dų paramą. Javits sakė, kad 
jis neturi tikros teisės reikšti 
nuomonę apie tai, kas jį pa
seks generalinio prokuroro 
poste, bet jis jaučia moralinę 
atsakomybę” tai daryti. Lei
bell, sako Javitsas, nėra ge
ras advokatas ir jis visai ne- 
tmkamas tokiai aukštai vie
tai. f .

&

Hartford, Conn

g Visiems Lietuviams f* 
§ Linksmų Kalėdų. g
S THE EASTERN ALLIED |
S TELEVISION COMPANY g 
S 56-89 61st St,’Was|>eth, L. I. g

§ TW. 4-9652 8
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' f To All Our Lithuanian Friends— tg
THE JAMAICA FUEL OIL w 

and SERVICE CO. £ 
97-20 Sutphin Bdule.vard, S 

Jamaica, L. I. a
Wishes All Of You A 8 

Happy New Year. ft. 
the New Year, give them g 

Better Heating. g
JA. 3-0805

(251-257)

For

MALE and FEMALE

nuro

kars- 
s pa-

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

Užsakytos laidotuvės
Long Islande palaidota 60 

metu amžiaus 
Laidotuvės
užsakytos dvi 
— jos pačios 
tos laidotuvių 

Mat, Ethel
vyras mirė mėnuo atgal, nu
tarė nusižudyti, bet nusižu
dyti tvarkingai. Ji išrašė če
kį laidotuvių įstaigai, 
d ant, kokių laidotu viii pagei
dauja, koks turi būti 
tas, ir taip toliau. Laiš
siųstas įstaigai lspecialxdelive- 
ry. Tuo pačiu laiku kitas laiš
kas pasiųstas' p’až j štaniam, 
'raginant jį būtinai ateiti pas 
ją. Dar kitas laiškas pasiųs
tas advokatui.

Dieną po laiškų pasiunti
mo, kuomet, laiškai turėjo pa
siekti adresatus, ji atsuko na
muose visus gazo kranus. 
Prieš tai ji atsargiai nukirpo 

i visas elektrines laidas, kad 
kokia nors žiežirba nesukeltų 
sprogimo - ji 
mas turi likti 
je....

Pažįstamas 
jo. Raštelis 
“Atdara, 
Virtuvėje
gulėjo lavonas.

Jicms Reikia

KEPfiJAMS PAGELBININKV 
PAPRASTŲ VIRfiJŲ

> ; t \ j

idoderniška yirtųve. Puikios darbo 
sąlygos. Geros algos, kreipkitės 
asmeniškai.

DR. 9-3000

TRUCKS

(252-258)

žudosi, bet na- 
geramo stovy-

ant durų sakė: 
nebarškink, Įeik”, 
prie gazo pečiaus

Teatruose
Visi RKO teatrai dabar 

pradėjo rodyti filmą “Friend
ly Persuasion”, kuriame vy
riausią rolę vaidina Gary Co
oper. Tai filmas apie kveike- 
rių gyvenimą civilinio karo 
metu. Filmas pacifis'tiniai-an- 
ti-kariškas. Dauguma kritikui 
įskaitant pažangiuosius, pa
lankiai apie šį filmą išsireiš
kė.

Chevrolet 1955 Delivery Sedan.
Puikiam Al mechaniškam stovyje, 
įvažiuota 20,000. Privatiška kom
panija parduoda už žemą kainą, 
$1,050. Mes nesame, naudotų mašinų 
pardavėjai. Galite persitikrint. EX. 
2-5810, paprastom dienom. (1-7

IZRAELIETĖ PAS 
GUBERNATORIŲ

New Yorko gubernatorių 
Harrimaną aplankė Izraelio 
užsienio ministrė Goldą Mcir, 
kuri buvo atvykusi į''Jungtinių 
Tautų asamblėją.

NEŠTOJO ARMIJON, 
PAKLIUVO KALĖJIMAN >

Brooklyno fedęrąlis teismas 
pasiuntė vienų metų kalėj i- 
man Seymour Eichel, kuris at
sisakė stoti kariuomenėn, kuo
met buvo,.pašauktas. Pirmojo 
pasaulinio karb-Tnetu jo .tėyas 
ir dėdė taipgi ,buvo nubausti 
už atsisakymų stoti kariuome- 
nėų. ..MŪSŲ LIGONIAI

Chas. Nicholas, Tarrif- 
ville, Conn., buvo ligoninė
je, dabar namie. Dar vis 
nesijaučia, gerai. , ... .

Senas “Laisvės” skaity
tojas ir pritarėjas progre
sui F. Repšys jau tūlas lai
kas nesijautė gerai. Dabar 
kareiviu ligoninėje, Rocky 
Hill.

B. Muleranka jau seno
kai nesijaučia gerai, bet 
apšvietos veikimo neaplei
džia, yra LLD 68 kp. fin. 
sekretorius, \ LDS kuopos 
iždininkas, chore dainuoja 
ir svetainės rendavotojas ir 
apžiūrėtojas. Niekas neap- 
siima pavaduot, sergantis 
priverstas veikt ir dirbt.
. V. Staugaitis buvo sune
galavęs, bet, kaip girdėt, 
sveiksta.

Linkiu visiems susveikti!
MOTERŲ KLUBE 

KELIOS DRAUGĖS • 
SUSIRGĘ

. ( Teko nugirst per L. Že
maitienę, klubo finansų se
kretorę, ir ligonių lankyto
ją, kad Anna Lopata 
jau tūlas laikas atgal taį- 
po smarkiai auto užgau* 
ta einant keliu; 'koja per il
gą laiką buvo sugipsuota'. 
Jau eina geryn. A. Latvė- 
nienė buvo susirgus, bet 
jau eina geryn ir jau prar- 
deda dainuot chore. ' H. 
Urbonienė jau ilgokas lai
kas serga ir dar vis pri
versta lovoje gulėt. M. Mar- 
g*aitienė dabar susirgo. A. 
Bagdonienė, Middletown’e, 
sunkokai ^susižeidė, randasi 
namie. Visos po daktarų 
priežiūra.

Visi ir visos yra apšvie
tos rėmėjos ir darbininkiš
kos spaudos skaitytojos.

Is gilumos širdies trokš
tame Jiems kuo greičiausiai 
susveikti. Reporteris 

\ - -.....:... . . . . . .

Cameo teatre pradėtas ro
dyti Izraelio filmas “Tel Aviv 
Taxi” yra gan m enk av eit is, 
sako kritikai.

Visa eilė teatrų įvairiose 
miesto dalyse švenčių proga 
atgaivino muzikinį filmą 
“Oklahoma”.

Dirigentas Arturo Toscani
ni iš .Italijos atsiuntė, ,$200 
New Yorko “Times” fondui, 
iš kurio Kalėdų - Naujų .Me- 
sezono metu duodamos do
vanos tos įstaigos pasirink
tiems beturčiams.

Trečias tarybinio žurnalo 
“USSR” numeris jau parsida- 
vinėja New Yorke. Tą žurna
lą spausdina šioje šalyje 
rybų Sąjungos ambasada.

Ta

Bri-New York an atskrido 
tanijos Darbo partijos pirmi
ninkas Hugh Gaitskell.

FINNEGAN’S NILE ROOM 
Skanūs PletiYs kasdien 

. , 1804 Richmond Ter. i 
W. Brighton, S. I. 

Pizzas-Hcro Sandwiches 50c. 
GI. 2-9898

(2-8)

WLADYSLAW SZACHACZ
Automobiliams apdrauda 

65-06 Grand Ave., Maspeth, L. I.
DA. 6-0719

Washingtonas. — NAA- 
CP sako, kad trys miestai 
Pietuose — Montgomery, 
Birmingham ir Tallahasee, 
yra tas avangardas, kuriš 
rodo kelią į pilną rasinės 
segregacijos pabaigimą.

(2-3)

THE BAYSIDE 
FUNERAL HOME 

45-34 Bell Blvd., Bayside L. I.
BA. 9-8121 

) Felix Klosowskl, ved. 
Mandagus patarnavimas.

Visiems: Lietuviams 3
Linksmų Švenčių. jį

■ QUEENS į
GENERAL FLORISTS •«

-ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Seminaras lektoriams — 

gamtininkams
Vilnius.* — Vilniuje • pasi- 

i 'ir mokslinių 
žibių' sklėiilimo draugijos1 lek
torių - gamtininkų trijų dienų 
semihapas. SehiinaVe’ dalyvavo 
apie 100 žmotaių.

:Sefhin,aro dalyviai išklausė 
paskaitas “žemės ir planetų 
kilmė”, “žymėtieji atomai ir 
jų panaudojimas žmogaus 
tarnyboje”. “Augalų vystymo
si istorija”, “Gyvulių pasaulio 
vystymosi istorija” ir kitas.

Draugijos Vilniaus .miesto 
mokslinės - ateistines sekcijos 
biuro pirmininkas S. Brašiškiš 
padarė pranešimą apie gam
tos mokslų bei mokslinės-ate
istinės propagandos padėtį 
respublikoje.

• Apie mokslinės - ateistinės 
propagandos uždavinius kal
bėjo Visasąjunginės Politinių 
ir mokslinių žinių skleidimo 
draugijos mokslinės - ateisti
nės propagandos skyriaus ve
dėjas S. NJ Chudiakovas.

(ELTA)

•Vienos apie .“sukilimus’ ari baiire ’Pčlitinin ‘'partizanių? • Tuo «# kar.- ® X1S<
tu “pražiūrėk/’ ^augelį 
svarbių ’vykių, kaip tai net 
radijo stoties įrengimą A- 
merikos ambasados patal
poje. Jungtinių Tautų po
sėdžiuose Tarybų Sąjun
gos ir Vengrijos atstovai 
plačiai ir aiškiai išdėstė 
įvykius Vengrijoje ir nuro
dė to kaltininkus. Bet “Lais
vėje” tas nebuvo nurodyta.

Perdaug spekuliacijų apie 
Kadaro “rezignaciją” ir “su
darymus” . naujos valdžios. 
Keisčiausiai išėjo su speku
liacija apie Vorošilovo “re
zignaciją” (“L.”, gruodžio 
26d.).
’ Maršalas Vorošįlovas už
ima’ labai svarbią vietą, ku- 

ffi Tarybų Sąjungoje pri
dygsta Amerikos-prezidento 

vietai* Kada toje vietoje

S Linksmų Sezono Švenčių , §
JOSEPH MASANIELLO S

Juveheriu^ » ' ‘ 1 g 
164-58 76th Ave., Flushing, L. I. S 

JA. 3-8318 . ’ . §

* * ’ (248-254).
;—i__ L—_______ ;____________ i

S
Liųksmų Sezono Švenčių

rxtVAJj J? JLrtZItAO A O

87-70 Parsons Blvd., Jamaica, L.I. S 
§ RE. 9-7076 — Prie Ind. subvės. 1
• I; ' . (249-255)

MR. THEODORE STYPINSKI
Gen. Apdrauda

80 Meserole Ave. Brooklyn, N.Y. 
'EV. 9-5580 — Namų EV. 8-4506

Automobiliams Apdrauda

(2-3)

l:

' ! FATAL JEWELERS ft
87-01 Jamaica. Ave. J?

Woodhaven, L. I. —• VI. 9-8550 g

, (248-257)

; F Linksmų švenčių Visiems J
' I

CARLIN .FŲRS, INC. |
55 W. 85th St, N. Y. |

f WL 7-8458 ^— Puikių Futrų |

(250-3)

^^^y^^y^yt^yt»my^yB»ya^yw5 f ’ F

Linksmų Seono švenčių

(2?3)
Nepervėlu duoti jai futrą nuo

WOLOSCHUK FUR CO.
848 __ 7th Avė., N. Y. C.

• > i < / f i
. LO. 3-5823 ... . , ■ 7

Turime puikių futrų. įsteigti virš 
50 m. Galite gauti visokių madų 
pas mus. Pertaisome ir perdirba
me modelius.

. t

Linksmų Sezono Švenčių

PODESTA JEWELERS
S

85-63 82nd St. S

į Jackson Heights, L. I. NE. 4-8765 J 

(248-254)

2 Visiems Lietuviams I 
S Linksmų Sezono švenčių. J 
| WILLIAM O. MULLER į
1 įsteigta 1922 J
5 59-80 Myrtle Ave. I
j Ridgewood 27, L.I. JfE. 8-5898 j

IX*

•' ’ • ‘ A (248-257).

b
THE ABCO TELEVISION pg SERVICE j

g 1578— 1st Avė., N. Y. C.^ j 
g RE. 7-0409 j

1 (250-257)

Visiems Lietuviams Linksmų 
Sezono švenčių.

RAPOPORT’S RESTAURANT
INO./

j 98 — 2nį Avė., N. Y. C.
(tarp’;5-ęthjkts.)> Gft. 7-9338
. ■■ ■».-4'

’ (2

Lietuviai, dėl pasitikimo 
/ patarnavimo kreipkitės pas:

MIXAN-KUCERA
FUNERAL HOME, INC.

362 E. 72nd St., N.Y.C.
23-86 81 st St., Astoria

Queens, L. I. RA. 8-0278.

(249-255

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)
DU PONT 

FUNERAL HOME, INC. 
Raymond J. Zajkowski, dlr. 

109-32 Ascan Ave. 
Forest Hills, L. I. 

82-29 Lefferts Blvd. 
Kew Gardens, L. I.

BO. 8-6060 — VI. 7*5100 
Kainos prieinamos 

Tutkus patarnavimas 
i

, u. -.......... . ..................- *..... ——k,,—
4 pfi«L Lftfcvč /Liberty) KetvirtadL, sausio (Jan.) 3, 1957

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*

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

>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

f




