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KRISLAI
Pas^Komunistus. 
iKri.zė tebesitęsia.
Ką tars suvažiavimas?
Per daug Įsikarščiuota. '

Rašo R. Mizara

Mes jau esame rašę, kad 
JAV Komunistų partijoje 
vyksta krize.

Diskusijos per d a u giau 
kaip pusę metų vykusios Dai
ly Workeryje ir partijos kuo- 

f *pose, rodo vis daugiau ir di
desnius skirtumus, dalijančius 

’ partijos narius i maž daug 
dvi puses.

4 , Š. m. vasario mėnesį, kaip 
žinia, įvyks JAV Komunistų 
partijos suvažiavimas, kuria
me bus bandyta kita kitai 
prieštaraujančias puses su vi e-, 
nyti, suderinti i vieną organi
zaciją, į vieną partiją, tik ne
žinia, ar tai pavyks padaryti.

Nuomonių skirtumai pasi
reiškė po TSKP XX suvažiavi- i 
mo, Įvykusio 1956 metu* vasa-| 
rio mėnesi Maskvoje.

Tie nuomonių skirtumai y- 
patingai padidėjo po to, kai 
buvo spaudoje paskelbta 
Chruščiovo kalba apie asme
nybės kultą ir jo negeroves — 
^tikriau'■ apie J. Stalino rolę.

Tie skirtumai paaštrėjo po 
to, kai Vengrijoje Įvyko žmo-

• nių demonstracijos, kurias fa
šistai ir imperialistai buvo pa- 
j-imoję išnaudoti savo kės- 
Ijams, kai jie atsuko ginklą 
prieš socialistinę santvarką.

Nereikia manyti, kad šios 
diskusijos, kad šios kovos Ko
munistų partijoje vyksta dėl 
asmeninių ambicijų bei “šiltų 
vietų**. Ne! Taip gAlvoti būtų 
neteisinga Gal vienas kitas 
asmuo ir turi asmenines am

bicijas, bet ne visi.
Kova partijoje verda dėl 

to, kokiu būdu, kokiomis 
priemonėmis, su kokia pro
grama amerikiniai marksistai 
turėtų eiti prie Amerikos 

’darbo žrfionių, kad juos būtų 
galima greičiau ir ryškiau 
“užkrėsti** marksistinėm is- 

, leninistinėmis idėjomis, kad 
jife galvotų socialistiškai, kaip 
galvoja milijoną*, sakysime. 
Vakarų Europos kraštų dar
bininkų.

Vieni komunistai siūlo to- 
kią programą, kiti - -kitokią.,

į, štai, neseniai New Yorko 
ralstijos Komunjstų organiza
cijos vykdomasis komitetas 
likė savo posėdį ir diskusavo 

4 Nacionalinio Komiteto rezo- 
'iucijos projektą, taikytą bū- 

, ūmajam • suvažiavimui.
Newyorkiškė komunistų 

t organizacija, be abejonės, 
/ yra tvirčiausia amerikinėje 

i partijoje.
Kas gi atsitiko?
Atsitiko tai, kad šis vykdo

masis komitetas prie bendros 
išvados nepriėjo. Pasiūlytos 
dvi rezoliucijos: daugumos ir 
mažūmos. Už daugumos rezo
liuciją balsavo 27 asmenys, 
už mažumos — penki, o vie
nas nuo balsavimo susilaiko.

Partijos pirmininkas • Wm. 
i • Z. Fosteris ir generalinis sek- 

(W retorius Eugene Dennis šia- 
%e komitete nedalyvauja, ta
čiau, kiek^mums žinoma, jie 

jS stoja už mažumos rezoliuciją,
• pasisakančią, kad Amerikoje 

turi būti palaikyta marksisti- 
nė-leninistinė komunistų par
tija.

Daugumos rezoliucija, at-

Indonezijos valdžia išsilaikys 
su tKomunistij partijos pagalba

Demokratai palaikė fie»eroias Pate sakė, kad JAV
— ' j marinai buvo išsodinti Egipte

Jakarta. — Didžioji imu
sulmanų (Masjumi) parti
ja ir kelios mažesnės deši
nės grupės planuoja pasi
traukti iš Sastaroamidjojo 
kabineto. Musulmonai ir 
kiti dešinieji parlamente 
nustos rėmę valdžią. Bet 
nacionalistų spauda sako, 
kad Sukamo patarė prem
jerui laikytis su komunistų 
pagalba.
Komunistai neįeis kabine

tan, kuris liks nacionalistų 
ir musulmonų-ortodoksų 
(tai skirtinga nuo Masjumi 
partija, kiek kairesnė) ko
alicija. Bet komunistai par

Čiango orlaiviai skraidinėję 
virš Liaudies Kinijos miestų

Tokyo. — Čiangininkai 
sako, kad jų orlaiviai per 
kelias paskutines dienas 
pakartotinai skraidinėjo 
virš Liaudies Kinijos mies
tu ir net virš sostinės Pe
kino. Jie skraidinėję labai 
dideliame aukštyje ir sklei
dę lapelius, kurie ragino 
gyventojus prie sukilimo.

Čiangininkai teigia, kad 
11 jų eskadrilių dalyvavo 
toje akcijoje. Virš- Pekino

Rytų Vokietija 
paliks solidari 
T a r. Sąjungai
Maskva. — Vokietijos 

(Rytų) Demokratinės Res-. 
publikos premjeras Otto 
Grotewohl pareiškė, kad jo
kios užsienio macinacijos in 
reakcininku pastangos ne
pajėgs atplėšt Rytų Vokie
tijos nuo Tarybų Sąjungos, 
panaikinti solidarumą tarp 
dviejų šalių.

Grotewohl atvyko Mas
kvon galvinyje svarbios de
legacijos, kuri veda pasi
kalbėjimus su tarybiniais 
vadais ekonominiais ir poli
tiniais klausimais.

Rytų Vokietija tuo tarpu 
minėjo savo prezidento W. 
Pieck 81-ą gimtadienį.

Maskva. — Maskvos ra
dijas perdavė sveikinimus, 
kuriuos Naujųjų Metų pro
ga Sovietų Sąjungai pa
siuntė Paul/Robesonas.

rodo, norėtų partiją paversti 
apšvietos organizacija, pava
dinant ją “Politiniy Veiksmų 
Associacija” ar kaip kitaip.

Mažuma griežtai stoja už 
tai, kad būtų palaikyta ko
munistų partija.

Kas bus? Kaip į tai pažiū
rės busimasis suvažiavimas ?

Liekasi palaukti ir pama
tyti.

Diskusijos, v y k s t ančįos 
Daily Workery, man rodosi, 
jau pradeda iškrypti iš vėžių, 
— per daug kai kurie disku- 
santai naudoja karščio, per 
mažai šviesos.

Dėt to tenka nukentėti ir 
pačiam laikraščiui. 

lamente tą koalicinę val
džią rems. Komunistai yra 
ketvirta savo stiprumu par
tija šalyje ir turi 39 depu
tatus parlamente.

Musulmonai ortodoksai, 
kurių partija vadinasi Nah- 
datul Ulema, jau išreiškė 
savo pasirengimą likti ko
munistų remiamame kabi
nete be Masjumi partijos. 
Masjumi manė, kad'sukili
mas Sumatroje ir kiti re
akcininkų išstojimai pri
vers Sastroamidjojo pasi
traukti, bet rezultatas bus 
priešingas — Indonezija tu
rės valdžią, kuri bus kai
resnė, negu buvo iki šiol.

tie orlaiviai buvę pirmu 
kartu paskutinių 8 metų 
bėgyje.

Pekino radijas*. patvirti
no, kad čiangininkai prave
dė provokacinius skraidi- 
nėjimus virš Kinijos, pri
dedant, kad tai ne* naujie
na; . kad laiks nuo laiko 
čiangininkams pasiseka tą 
padaryti, ypatingai, kai jie 
turi palankias atmosferines 
sąlygas.

Marinai turį atominę 
artileriją, patrankas
Washingtonas. — Marinų 

korpuso komandantas gen. 
Pate davė suprasti, kad 
marinai turi atominės arti
lerijos patrankas. Oficiališ- 
kai tas nepatvirtinama, bet 
taipgi nepaneigiama.

Jungtinės Tautos. — Pa
kistanas prašė, kad Jungt. 
Tautų Saugumo taryba 
svarstytų Kašmiro klausi
mą. Kašmirąs yra provinci
ja, kuri priklauso Indijai, 
bet Pakistanas tos provin
cijos reikalauja sau, nes gy
ventojų dauguma Kašmire 
yra musulmoniška, pana
šiai, kaip Pakistane. *

Ankara. — Turkijos val
džiai patinka siūlymas, kad 
būtų sušaukta britų-graikų 
-turkų konferencija Kipro 
reikalu. Turkijos Valdžia 
informavo britus, kad ji y- 
ra pasirengusi tokioje kon
ferencijoje dalyvauti. Grai
kija, betgi, laikosi nuomo
nės, kad turkai nieko bend
ro prie to klausimo neturi, 
kad reikia leisti Kipro gy
ventojams patiems apsi
spręs!.

Washingtonas. — Ameri
ka informavusi izraeliečius, 
kad jie turi pasitraukti iš 
visos Egipto teritorijos, ki
taip Amerika jiems neduo
sianti jokios ekonominės 
pagalbos.

Jeruzale. — Izraeliečiai 
sako, kad arabų fedajinai 
išsprogdino vandens vamz
džius pačiame Jęruzales 
mieste.

Kongreso kontrolę
Washingtonas. — Demo

kratai kontroliuoja 85-o 
Kongreso abu butus, lygiai, 
kaip kontroliavo praeito. 
Apie Atstovų butą nebuvo 
abejonių, nes ten.demokra
tai turi 233 prieš 200 dau
gumą. Bet buvo šiek tiek 
abejonių apie Senatą. Nau
jai išrinktas Ohio senato
rius Lausche, kuris yra de
mokratas, buvo paskleidęs 
gandus, kad jis gal balsuos 
su republikonais. Buvo ma
nyta, kad susidarys lygsva
ra ir pirmininkaujantis Ni- 
xonas nusvers republikonų 
naudai.

Bet paskutinėje minutėje 
Lausche paskelbė, kad jis 
balsuos su savo partija. De
mokratai 49 balsų dauguma” 
prieš 46 (Javits iš New 
Yorko nepribuvo) pradėjo 
organizuoti Senato vadovy
bę.

Lauschės užsilaikymas 
dabar suprantamas kaip 
nasigarsinimo ieškojimas. 
Kai jis paskelbė, kad gal 
balsuos su republikonais, jo 
vardas sumirgėjo visos ša
lies laikraščių antgalviuose,

Apeliacijų teismas 
rėmė ragangaudžius

Washingtonas. — Ape
liacijų teismas trim balsais 
prieš 0 nutarė, kad kongre
sinė^ komisijos turi teisę 
klausinėti liudininkus apie 
jų politinius įsitikinimus. 
Sprendimas išneštas moky
tojo Lloyd Barenblatto by
loje. Šis mokytojas, buvęs 
Michigano universiteto dės
tytojas, atsisakė atsakyti 
senatinei vidujinio saugu
mo komisijai, ar jis. kada 
nors priklausė Komunistų 
partijai.

Teismas taipgi patvirti
no bausmę pažangiam ad
vokatui Harry Sacheriui. 
Sacheris buvo baustas už 
“paniekoj parodymą” kon
gresiniams tyrinėtojams. 
Jis taipgi atsisakė atsaky
ti i klausimus apie savo po
litinius įsitikinimus. Sache
ris buvo vienas tu-advoka- 
tų, kurie gynė teismuose 
komunistų vadus.

Vėliausios žinios

Iš viso pasaulio
Jungtinės Tautos. — Ge

neralinės Asamblėjos po
litinėje komisijoje Amerika 
patiekė rezoliuciją, kurioje 
Šiaurės Korėja smerkiama 
už “krašto vienybės nepri- 
leidimą”.

Panama. —Du tarybiniai 
prekybos laivai praplaukė 
pro Panamos kanalą.

Kairas. — Jungt. Tautų, 
policinių jėgų viršininkas 
gen. Burns konferavo su’ 
Izraelio armijos komandie-

<1

Washingtonas. — Spauda 
kitaip sakant, jo debiutas j sako, kad marinų koman- 
Senate buvo pilnas triukš-; dantas gen. Pate iškėlė vie- 
mo. Kitaip jis būtų prade-1 šumon paslaptį, jog ne tik 
jęs savo senatinę karjerą! britai, francūzai ir izrae- 
gan tykiai. Į liečia! ėmėsi karinių žings-

Kaslink liberalų grupės j nių prieš Egiptą, bet ir a- 
kovos prieš filibusterius, ; merikiečiai. Amerikos lai
tai yra, begalinius debatus, | vynas išsodino marinus ir 
kurie po 22-ra taisykle j tankus Aleksandrijos uoste, 
naudojami rasistų, tai ta i sakęs gen. Pate, ir tie ma- 
kova atrodė esanti bent i rinai buvo pasiryžę žygiuok 
šiuo kartu pasmerkta pra-; ti link Kairo. Oficialus aiš- 
laimėjimui. Demokratų kinimas tada buvo, kad tie 
konservatyvus vadas sena- marinai išsodinti, kad “gel- 
torius. Johnsonas stojo už i bėti amerikiečius piliečius 
tai, kad ‘svarstymas būtų ' 
atidėtas. Liberalinės gru- i 
pės vadovas demokratinis i 
senatorius Andersonas iš' 
N. Meksikos patiekė siūly
mą keist 22-raf taisyklę. De-'
batai tapo atidėti iki penk-1 Gomhouria” 
tadienio. Penktadien. 11 va
landą ryto susirinko Sena
tas posėdin ir pradėjo de
batus. Balsavimas turėjo į- 
vykti 6 vai. vakare. 26 se
natoriai jau buvo pasisakę 
už Andersono siūlymą, bet 
atrodė, kad jie liks mažu
moje. Laikraščiui einant 
spaudon rezultatai dar ne
buvo žinomi.

Jis už “panieką” tapo 
nuteistas pusmečiui kalėji
mo.

Apeliacijų teismo sprend- 
dimas išneštas kartu su 
komplikuotu aiškinimu. 
Teismas sako, kad Kongre
sas paprastai* neturi teisės 
gvildenti žmonių politinius 
įsitikinimus ir priklausymą 
organizacijoms, bet turi 
tą teisę, jeigu tyrinėjimas 
vedamas ryšyje su legisla- 
tyviniais tikslais, tai yra, 
sąryšyje su įstatymų dary
mu., . ,

Gynybos advokatai tey- 
gė, kad kiekviena Kongre
so funkcija gali kai}) nors 
būti, išaiškinta kaip legisla- 
tyvė, ir tas reikštų, kad 
kongresinės komisijos vi
suomet gali kamantinėti 
apklausinėjamus . žmones 
apie jų politinius. įsitikini
mus. ' 

rium Dajanu. Burns »iš Iz
raelio reikalavo paaiškinti, 
kuomet jie visai pasitrauks 
iš Sinajaus. Izraeliečiai tik 
dabar pasiekė EI Arišą, 
svarbiausią Sinajaus mies
tą. ir dar laiko visą teritori- 
ia i rytus. Taipei; — Amerika sta

tys naują karinę bazę For- 
Tallahasisee, Fla. — Fede-j mozoje — bombonešių ae- 

Choate nutraukė bylą, ku- rodromą.
valinis teisėjas Emmet C. ~-------------------------------
rioje viena negrė buvo tei- kad tos taisyklės pačios ne- 
siama už segregacijos auto- legališkos, nes jos eina 
busuose taisyklių laužymą, prieš Aukščiausio teismo į-' 
Teisėjas Chbate pareiškė, I sakymus baigti segregaciją.

Organizuojasi nacionalistine 
irakiečiu valdžia užsienyje

Kairas. — Laikraštis “Al 
(“Revoliuci

ja”) sako, kad įvairios na
cionalistinės irakiečių gru
pės užsienyje organizuoja 
valdžią tremtyje. Tai yra 
nacionalistinės grupės, ku
rios stoja prieš dabartinę 
Irako valdžią ir Bagdado 
paktą. Tie nacionalistai no
ri, kad Irakas prisidėtų 
prie Ęgipto, Sirijos ir kitų 
arabiškų šalių anti-impe- 
rialistinės santarvės.

McMurd Sound, Antark- 
tika. —Du Amerikos laivai, 
prekybinis laivas “Arneb” 
ir ledlaužys “Northwind”, 
kuris ėjo prekybinio laivo 
pagalbon, abu sukaustyti 
storų ledų ir negali pajudė
ti iš vietos. Tie du laivai 
yra dalis Amerikos antark
tinės ekspedicijos.

tei-Londonas. — Britai 
gia, kad jų sutartis su E- 
giptu, pasirašyta 1954 m., 
dar galiuoja, nepaisant fak
to, kad britai buvo kariniai 
Egiptą užpuolę. Egipto 
valdžios aukštas pareigū
nas į tą britų nuomonę ko
mentavo vienu žodžiu: 
“Nesąmonė!’.

Budapeštas. — Vengrijos 
radijas paskelbė, >kad Rako- 
šis, Erno Gero iv keli kiti 
asmenys, kurie buvo Ven
grijos prezidentinės 
bos nariais, išbraukti 
skaičiaus. '« 1

tary- 
iš to

Neapolis. — Egiptiečiai 
pristatė Italijon lavoną bri
tu leitenanto Moorhouse. 
Tas leitenantas tapo su
imtas Port Saide egiptiečių 
partizanų ir mirė jų belais
vėje. Egiptiečiai jį suėmė, 
nes jis parodė ypatingą 
žiaurumą prieš gyvento
jus okupacijos diėnomis.

Egipte”.
Tos jėgos buvo išsodin

tos, sako spauda, be Egipto 
valdžios pritarimo ir net be 
jos žinios. Pate nesakė tiks
liai, kada tos jėgos buvo iš
sodintos ir kada ištrauktos.

Apgynos reikalų depart- 
mentas atsisakė patvirtinti 
arba naneigti tą žinią. Pats 

/gen. Pate dabar atsisako 
komentuoti apie ankstyves
nį savo pareiškimą. Mano
ma, kad apgynos depart- 
mentas jam įsakė taip da
lyti.

Nesakoma, kur ta Irako 
valdžia tremtyje rasis, bet 
tai greičiausiai bus pačia
me Kaire arba Sirijos sos
tinėje Damaske. Egipto 
spauda sako, kad tik mažy
tė dalęlytė Irako gyventojų 
remia dabartinę Trako val
džią ir jos politiką. Irakie
čiai, ypatingai jaunimas, 
studentija ir darbininkai, 
Vra aiškiai anti-imperialis- 
tiniai nusistatę ir Egipto 
prezidentas Nasseris labai 
populiarus Irake.

J. T. išklausys 
tiktai pietinę 
Korėjos pusę

Jungtinės Tautos.. — In
dijos delegatas Krišna Me- 
nonas pasiūlė, kad, svars
tant Korėjos klausimą, 
Jungtinės Tautos išklausy
tų ir Šiaurės Korėjos de
legaciją. ne tiktai Pietų Ko
rėjos. Jis siūlė, kad abi de
legacijos neturėtų teisės' 
balsūoti, o tik reikšti savo 
nuomones.

Bet Indijos delegato siū
lymas tapo atmestas 40 
prieš 20 balsų dauguma. 11 
šalių susilaikė jiuo balsavi
mo. Už Indijos delegato • 
siūlymą balsavo, socialisti
niai kraštai ir aiškiau an- 
ti-kolonialiniai Azijos-Afri
kos bloko nariai. Kiti Azi- 
ios-Afrikos kraštai susilai
kė nuo balsavimo.

Bet buvo nutarta,^. kaip 
tai būdavo praeitvje,’ iš
klausyti Pietinės Korėjos 
Rhee diktatorinės valdžios 
delegaciją.

Londonas. — Du britų 
pasiuntiniai dar veda dery
bas su kipriečių arkivysku
pu Makarios, kuris laiko
mas po naminiu ręstu In
dijos vandenyno saliukėje.

Laikraštininkų unija gitja 
reporterių te*ses

New Yorko Laikraštininku O' 
Gildija pasiuntė valstybės de
partments protestą, kam jis 
atšaukė pasportus nu vyku
sioms trims amerikiečiams re
porteriams į Kinijos Liaudies
Respubliką. x
----------------- ----------- . —-—

ORAS NEW YORKE 
Vėsu, giedra
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170 MILIJONŲ ŽMONIŲ
ŠIEMET, NEUŽILGO, kaip sako Cenzo Biuras (gy

ventojų surašinėjimo įstaiga), Jungtinėse Valstijose 
bus 170 milijonų gyventojų.

Su 1956 metų pabaiga gyventojų buvo 169.4' milijono. | 
Tad suprantama, kad neužilgo priaugs iki 170 milijonų. i

Tenka priminti, kad kas metai žmonių! amžius “ilgė- ’ 
ja”, nes mil tingumas mažėja. O tai pareina iš visos eilės Į 
aplinkybių.

Įdomu tai, kad moterų skaičius dar vis yra didesnis 
negu vyrų. Moterų, praeitų metų pabaigoje, buvo dau
giau kaip 84 milijonai, o vyrų — daugiau kaip 83 mil.

Žmonių, sulaukusių 65 metų amžiaus, ir daugiau buvo 
daugiau kaip 18 milijonų.

Tai neblogos žinios. Bet mums rodosi, jog vidutinis 
žmonių amžius galėtų ir turėtų būti daug aukštesnis 
negu jis dabar yra. Kodėl žmogus (sakysime, dauguma 
žmonių) negalėtų gyventi iki šimto metų?-

Amerika — didele, plati, turtinga šalis. Čia galėtų 
gyventi tris sykius tiek žmonių, kiek gyvena, ir visiems 
duonelės užtektų.

Tačiau, matysite, atsiras maltusų, kurie pradės, rėkti, 
būk “žmonių per daug”, jog reikalingas karas jiems nai
kinti.

Karo treškėjai tail) dažnai ir daro. ,

VENGRIJOS DELEGACIJA GRįžTA Į JT
TUOMET, kai Jungtinių Tautų asamblėjoje kai kurie 

karštuoliai ir “demokratai” (iš Kubos, Ispanijos ir kt. 
šalių) pradėjo Vengriją pulti, tai’ tos šalies delegacija 
apleido posėdį.

Tuometinis Vengrijos Liaudiest Respublikos delega
cijos galva, užsienio reikalų ministras Imre Horvath, j 
užprotestavęs, grįžo į Vengriją. Per keletą savaičių ' 
Vengrijos delegacijos Jungtinėse Tautose nebuvo, ji ne-! 
dalyvavo asamblėjos posėdžiuose. ' ;

Šiomis dienomis tačiau iš Budapešto buvo pranešta,. 
kad Vengrijos delegacija greit išvyks į New Yorką daly- , 
vauti JT asamblėjos posėdžiuose. Delegaciją sudarys: ' 
Endre Sik. Imre Vaida ir Peter Kos.

. Kai kurie “didvyriai” jau buvo besidžiaugia, skelbda
mi, būk Vengrija visiškai pasitrauks iš Jungtinių Tau- 

-tų, o tai reikš sumažėjimą skaičiaus balsų sovietiniam 
blokui.

Na, bet tasai džiaugsmas buvo per ankstyvas.

AR BUS PROSPERITY?
NeRA LENGVA pasakyti, ką duos 1957-ieji metai. 

Komercinė spauda, monopolijų, organai, skelbia ir kitus 
tiešija, būk šie metai Amerikos žmonėms bus pilni gau
sos, būk jie bus- “gerbūvio metai”.

Kad turčių klasei bus geri metai, galima tikėti. Jiems, 
bendrai, visuomet geri metai. Ir mums mažiausia terūpi 
sielotis jų reikalais.

Svarbu, ką šie metai duos Amerikos darbo žmonėms? 
Mums, tačiau, atrodo, kad jie darbininkų klasei bus 
prastesni negu buvo praėjusieji. Net jei darbų ir bus, 
kyla nuomų už butus kainos, kyla važiuotės kainos. Gi 
algos su kainomis lygiagrečiai nekyla. Už algų, pakėlimą 
darbininkams tenka kovoti, dažnai tenka eiti streikan 
ir būti be darbo.

Kai kurie duomenys, byloja apie kai kurias pramones, 
rodo, kad ir darbų bus per maža.

Andai spaudoje buvo paskelbta, jog su 1956 metų pa
baiga Amerikoje buvo daugiau kaip 500,000 naujų auto
mobilių neparduotų. Vadinasi, jeigu tiek buvo jų 
neparduotų, tai kompanijų vadovai stengsis sumažinti 
automobilių gamybą: O tai reikš daugeliui darbininkų
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Bėga valandos ir dienos,
Bėga mėnesiai ir metai;
Ašaroms drėgsta blakstienos, 
Sukas kraujuoti verpetai . • .

Trūksta pančiai geležiniai,
—Į Laisvę!—per žemę 'skrenda. 
Laisvėn žygiuojančią minią 
Laiko dantys įsikandę.

Bet ateis ta diena rūsti,
Kai už laisvę proletaro
Gobšiu dantys bus išgrūsti
Rankų, kurios ginklus daro!

Tik tada žemė kraujuota ’
Mums, sulaukus Naujų Metų, 
Taikos šluota bus iššluota
Iš žmones traiškančių ratų!

Senas Vincas

Toli nuskrido sparnuota jaunystė, 
Krūtinėj paliko ta pati širdis . . . 
Kovos idealas mintyj išsivystė,-- 
Skriaudos atidarė akis.

Akis mums prietarai buvo apibėrę— 
Skriaudas tik ašaroms kovot,
Kad prieš skriaudėją turim kelt kepurę, 
Už skriaudas dievui dėkavot.

Alkis užartavojo mintis,—
Kad darbo žmonijos laimė ir gerovė
Iš dangaus-nekrito ir nekris!

J<ad kieti delnai, ištvermė ir ryžtas,
Pasaulio darbininkų klesos,
Jei stoję j kovą, atgalios negrįžta—
Didvyriais grįžta iš kovos!

Tai kas, jei nuskrido sparnuote jaunystė...
Tai kas, jei senatvė žiūri į akis...

Lai dega tuom.atbalsiu širdis!
Geda, kurs vaizdinas sau pirinlaikį kapa, 
Nors krūtinėj plaka pirmeivio širdis...
Istorija vožia, broliai, seną lapą,
Lai būn ant šio lapo ir mūsų dalis!

Būkim nors mažiute smėlio kruopele
J naujos statybos granitą!
Neškime, kaip .skruzdės, po vieną šapelį,
Kai kiti akmenis rita.

Tik širdingu darbu vietą nusipirksim
Ant nau jo istorijos lapo.
Gyvi būdami, sau pasistatysim
.Antkapius1 ant .savo kapo.

Senas Vincas

Lietuvai
(Praeiti atsiminus)

Kaip kas Tave “Motina” vadino, 
Bet man jinai buvo pamotė žiauri: 
Atskyrus nuo savų, pas pečių sodino 
Ir zirzė, lyg tartum širšė įkiri . . . 
Poetai ir dainiai Ją “Gražuole” piešė, 
O man jinai buvo ragana biauri!

—-Jeigu kas padėta po snukiu, neėsi, 
Tai štai tau kuprinis!—niūkteldavo ji. 
Jos vaikai linksmučiai, prie stalo juokavo, 
Tyčiojos iš mano porcijos kudos . . . 
Sako:—Jis net visą žvirblio galvą.gavo, 
Tai ko jis ten šniurpsi, negavęs lazdos? 
Aš siurbčiojau zupę, prėską, nedalytą, 
Duonos kietą plutą ašaroms mirkiau.
Ir taip siela skendo, keršte paskandinta... 
Tik kai nieks nematė,

aš graudžiai verkiau . . . 
Taip spėjau nušliaužti nuo motinos kelių, 
Taip greitai papuoliau į kietas rankas . . . 
Tuoj ant mano kaklo pakorus smūtkelj, 
Išvedė į turgų parduoti spėkas . . .
O kupčjaus neradus, sviedė į valtelę 
Ir, smarkiai pastūmus į bangas buities, 
Prie akių pakėlė šilkinę 'skarelę, 
Kad pridengus veidą klastingos minties, 
į šėlstančią jūrą (buities atsidūręs, 
Tik irklai prisvilo prie mano delnų 
Ir “kompaso” vedam’s ir be jokios burės, 
Prie savos idėjos ryžtingai einu.
'Veidą mano prausė šiurpulingi lietūs, 
Plaukus vėjai vertė aukštyn nuo kaktos... 
Tad vieno, tik vieno man tenka gailėtis, 
Tai (brangios jaunystės, tenai paliktos . . .

Senas Vincas

Žiema atėjo
Gruodėio dešimta šių metu dienužė

Pakeitė vaizdą mūsų aplinka—
Baltu apsiaustu, perlais žėrinti žiemužė 

Išdidžiai, valdoviškai atžengė, atslinko.
Gamta sumani, įstabi .ii’ lanksti—

Per naktį lijo, šlapi paukšteliai kentėjo, 
šerkšnas, balti laukai ryte anksti,

Saulėtekio žaroj ledų žvakės žibėjo.
Nukrito trys paukšteliai, sustingę kietai, 

Iš ąžuolo trišimtmeČio viršūnės ledinės.
Tirštos snaigės juos apklojo baltei,— 

Tai tokia dovana valdovės žieminės.
Saulei kylant, drumšlas skendo vakaruos,—

Nėra poeto, nei tapytojo talentingo, 
žiema atidengė savo grožį laukuos—

Kas apsakys dailės reikšmę didingą?!
Viršūnėj ištyso ąžuolo šakos žėrinčios, 

Meiliai lingavo, skaisčioj saulutėj maudės.
V i d u rm ėdžio brūzgašakės,

deimantais tviskančios, 
Slidinėjo, braškėjo, vieną kitą gaudės.

Ne tik deimantai čia sutapo
čia fr plytos aukso, ugnim žėruojančio,

Ąžuol’s dar turi sparnus rudo lapo,
Ant jų lašai ledo, 

meteorais spinduliuojančio.
Prie vartų kadugys,

ledais žvilgantis, grakštus, 
šiaurių meškos balta kepurė, nulinkęs,

Kišenėje slepia pavasario raktus,
Neprašytai viešniai žiemai

kerštu jis pritvinkęs.
F ar menka.

1.956 m. gr. 10 d.

Apie komediją ^Lapki/’ ir 
mūšy kultūrinį darbą

Mes, išeiviai, prisimena-į kaupti 
me* 1910 ir 1930 metų lai
kotarpį; gal tai buvo veik
liausias išeivijos laikotarpis. 
Prakalbos, paskaitos, kon
certai, baliai, šokiai ir pik
nikai pylėsi it iš gausybės 
rago. Nemanau, kad ran
dasi iš pažangiečių bent 
vienas, kuris nebūtų prisi-: 
dėjęs su savo žinojimu ar 
darbu prie aukščiau sumi
nėtų Veiksmų, Tačiau, gal 
daugiausia sueikvojo laiko 
ir finansiniai nukentėjo 

nedarbą. Jau šiuo metu Michigano valstijoje yra apie ’ menininkai, kurie suko tą 
150,000 automobilių pramonės darbininkų nedarbo lauke. | kultūrinį Vatą. Jeigu ne 

Radijo ir televizijos pramonės taipgi jaučia jų produk- į jie, mes nebūtume atsiekę 
• tų pareikalavimų sumažėjimą. Jaukai kurie televizijų ;t°, M šiandien turime.

Mūsų mažoš tautos išeivija 
čia-, Amerikoj, savo pažan
gumu pralenkė net tokias 
tautas kaip lenkai. Tai vis 
ačiū chorams-dainininkams 
ir teatrų vaidintojams. '

Po 1930 Alėtų mes sune- 
; galavome. Vieni išsibraukė

priimtuvų fabrikai paleidžia iš darbo darbininkus.
Prieš kai kurį laiką buvo skelbta spaudoje, kad san

dėliai pilni visokiausių produktų; žmonės nebegali jų iš
pirkti, /o nebegali, kadangi neturi pinigų.

Amerikos žmonės yra labai prasiskolinę: namus, auto
mobilius, radijo, televizijos priimtuvus ir baldus jie daž
niausiai perka išmokėjimais. Amerikos^žmonės, sakoma, 

’ yra prasiskolinę daugiau kaip 150 bilijonų dolerių.
Ū Jeigu prasidėtų didesnis nedarbas, jeigu, sakysime, į’iš gyvųjų tarpo, kiti prara- 
. bedarbių skaičių įeitų kokie penki milijonai darbininkų, do sveikatą, o vyriausiai, 
••tai greit pajustų ir kitų pramonių darbininkai: darbai tai kad neilžsipildė ta spra-
• sumažėtų visur.

Tiesa, valdžia ir vėl pareikalaus, kad Kongresas pa- vynes.
• skirtų dideles sumas ginklavimuisi. Tos sumos, žinoma, : .

ga naujais ateiviais iš te-.
. Nesimato, kad mūs 

su kultūrinė dirva pagerės,
•padės išsilaikyti “gerbūviui” iki tam tikro laipsnio. Bet bet šiurpas krečia, kad-mū-
! “gerbūvis”r pagrįstas ginklavimąsi, nėra gerbūvis. sų lietuviška kultūra pirma 

laiko miršta, o kas -nedova-
2 p«»l. LaUve (Liberty) ŠeŠtacL, sausio (Jan.) 5 1957 imtiną, tai kad vietoj su

visas spėkas, kad 
kultūra-menas ir tradicijos 
kuo ilgiausiai išsilaikytų, 
mes numojame ranka, o 
dažnai ne vienas pasako
me: “Mes mirštame, tai 
kam reikalingas choras, Li
teratūros Draugija arba' 
laikraštis?”. O reikia pa- 
sakytg kad mes turime to
kių draugų, kurie daug lai
ko pašventė dėl lavybos ir 
įpums labaį reikalingi, bet 
jie ne tik kad numojo ant 
viso triūso ir gabumo — jie 
taip tolį nuprogresavo, jog 
drįsta net pakenkti kultū
rai; kitais žodžiais tariant, 
tą idealą dabar paverčia 
niekais.

Patarlė sako, be prie
žasties nėra nei mirties. Iš
kilus reakcijai, pasikeitė 
atmosfera Amerikos žemy
ne ir sudavė skaudų smū
gį visam pažangiam judė
jimui. Silpniau suprantan
ti proletarinį judėjimą nu
stojo dainavę, išsibraukė iš 
pašaipiųjų draugijų ir net 
pabijojo skaitytį pažangią 
spaudą ir laikraščius, o kas 
bjauriausia, kad, reakcijai 
siaučiant, pasileidžia,.. vi
sokie silpnapročiai “moky
ti” liaudį. Neturint prie
monių juos atmušti-sulai- T •'*T**.'**‘T •••>♦>•■

.Dabai’ pamikime komedi
ją “Lapkų.” “Lapkus — tai 
liaudies gyveninio ydos, ir 
nerasime tos kolonijos, ku
rioje negyvuotų Lapkus ir 
Vingilis. Pirmasis savo 
liurbišku elgesiu su žmona 
duoda progos 
vingiliams pasinaudoti ir transportacijos 
patenkinti savo gašlumą, nesunku vienas kitą p$- 
Šią liaudies ydą newyor- siekti.
kiečiai artistai pereitą se- nes spėkas, tai nies jų turi

me ir turime kas jas vado
vautų. Paimkime: Dirvelį, ’ 
Paura, Pocių, Onutę Minei- 
kytę. Gal ir daugiau jų ♦ 
atsirastų, tik reikia noro ir 
pradžios. Žinoma, ne mano 
reikalas, o menininkų ap-*į 
skrities; tik jis, susišaukęs / 
menininkų pasitarimą, ga- į 
lėtų ką nors išvystyti. I

Dabar kyla klausimas, ar 
,yra pamato tokiai svajonei?

Visiems 
žinoma, kad So. Bostone 
buvo iširęs - iškrikęs meno 
veikimas ir kuone visiškai 
publika pradėjo nelankyti 
mūsų parengimų. Pora me
tų aš pasitariau su meni
ninku Paura ir mes pra
dėjome organizuoti chorą. \ 
Tiesa, mums nepavyko iš
vystyti mišrų chorą, bet 
mes dabar turime choro 
rų grupę, ir reikia pasaky-' 
ti, jog jis gražiai progre
suoja ir nemažai pasitarę 
nauja mūsų kultūriniąni 
judėjimui. Beje, labai' dide-Į 
lis kreditas priklauso mūsųi 
choro mokytojui gerbi aJ 
mani Paurai. Jis tam daug 
pasiaukoja.

Nesvajokim apie mirtį,1 
bet dirbkim kultūrai, o’ 
tuomet būsime sveikesni ir1 
ilgiau gyvensime,

Jaunutis

kad suvaidint panašių vei
kalų, kaip “Lapkus,” ir pa
siekti newyorkiečius, kaip ♦ 
jie pasiekė mus? Aišku, * 
atskira kolonija gal ir ne
įstengs, bet aš turiu ome
ny Bostono apylinkės ko- * 

visokiems lonijas. Prie dabartinių 
priemonių

O kas liečia meni-

zoną pademonstravo - su
vaidino daiųpiy lietuvių 
kolonijų. Kas juos matė 
vaidinant, esu tikras, kad 
ir šiandien juos mato savo 
vaidentuvėj. Gal kiek ir 
pamiršime tūlus lošėjus, 
bet kas galės pamiršti Su- 
zaną Kazokytę ir jos kirši
nančius gestus?

Taip, šie artistai sukaupė 
i^avo talentus, privargo be- 
Į keliaudami, sukėlė ūpą ap-| Manau, jog yra. 
snudusiose kolonijose, gau
siai finansiniai parėmė 
kultūrinį judėjimą. O kaip 

.mes jiems atsilyginome? 
,Ogi niekas nemato reikalo 
Inei recenziją parašyti. Tū- 

.! los kolonijos tik iš prievar- 
Įtos garsino šią komediją, o 
| po vaidinimo nematė reika-. 
Ilo per spaudą nei ačiū lošė
jams ir publikai pasakyti.
■ Nedyvai, kad “Grigučio” 

,j artistai net protestą pakėlė. 
I Bet tegu tik korespondentas 
arba redakcija neuždės ke
purės 'ant e, tuomet sužinos 

(visas pasaulis, kad hemo- 
; kame gramatikos, arba apie 
' barberių unijų “kritikai”
savo raštais užverčia redak- 

; ei jas.
■ Po suvaidinimo “Lapkaus” 
i man neduoda ramumo vie- 
įnas klausimas, tai yra: ar- 
!gi mes Naujojoj Anglijoj 
neturime 'meninių spėkų,

Jauni lietuviai Donbaso

kyti, jie laisvai trempia 
kultūrą ir pūdo kalėjimuo
se skaisčiausius! tautos sū
nus.

Gal nesužiniai, bet ir mes. 
prisidedame prie marinimo 
to, ką pirmiau dievinome. 
Anais laikais, jeigu buvo1 
rengiamas koncertas a r 
vaidinimąs,' tai iš anksto 
per spaudą buvo plačiai iš
komentuoti solistai ir vai
dintojai,^ po perstatymo 
eidavo plačios diskusijos 
per spaudą apie jų pasiro
dymą, kas priduodavo jiems 
energijos. O kaip mes da
bar elgiamės? Tik pasį-: 
klausykime, ką neseniai; 
vienas dainininkas man sa
kė:

—Mes buvome pakviesti 
piknike dainuoti duetą. 
Prieš pikniką mus labai iš
reklamavo. Kuomet mes su
dainavome, tai mano ben
dre sako: “Kai tilps apie 
mūsų dainavimą laikrašty, 
tai būk geras, duok ir man 
pasiskaityti. Žinai, tie bo- 
mai neparašė nei vienos 
eilutės.”

Arba, šiuos žodžius ra
šant,. prieš mane guli south- . 
bostoniečių ruošiamo ban
keto skelbimas Laisvėj, ku
rio pelnas skiriamas dien
raščiui. Šiame padengime

dirbti, ar turi butą* kiek 
uždirbi? \

—Dėl uždarbio tai skųs
tis negalima: trys su puse 
—keturi tūkstančiai rublių 
per mėnesį — maždaug vi
durkis. Beje, aš čia ne vie
nas iš Lietuvos, štai day 
mūsų tautietis Alfonsas 
Danielius.

—O kaip pačiam sekasi? • 
—paklausė atvykusieji Da
nielių.

—Namie, Jurbarku rajo
no Kirovo vardo kolūkyje, 
buvau statybininkų brigą-, 
dos brigadininku,— atsakė 
Alfonsas.—Dabar dirbu at- 
skėlėjų-suvertėjų brigadoje. 
Ir nuo kitu neatsilieku. ' 
Kaip matot, šachmatinin
kas. Nesigailiu specialybę 
pakeitęs. ;

—O ar yra merginų išv 
mūsų krašto?

—Kaip gi, yra. Štai, An
tanina Baltrušaitytė. JidirK* 
bo Jurbarko taupomosioj 
kasos kasininke. Dabar Anį

Abakumovo vardo kasyfcJ 
la — stambiausia Donbjkso 
anglies gamybos įmonėC^Ji 
žinoma ne tik Tarybų Są
jungoje, bet ir už jos ribų. 
Čia paskutiniuoju laiku lan
kėsi Anglijos, Japonijos, 
Vokietijos delegacijos. Už
sienio svečiai žavėjosi dar
niu daugiatūkstantinio ka
syklos kolektyvo darbu.

Auga ir vis geriau tvar
kosi šachtininkų gyvenvie
te.’ Doneco stepėje ji atsi
rado po karo. Dabar čia 
gyvena daugiau kaip 15 
tūkstančių angliakasių.

Didingas .perspektyvas 
Donbasui atveria 6 penkme
tis. Iš visų šalies kampe
lių, partijos pakviesti, čia 
atvyksta tarybiniai žmonės, 
kad galėtų savo rankomis 
įnešti indėlį į smarkų an
glies pramonės pakilimą.

... Didelis, gražus auto
busas sulėtino greitį ir su
stojo prie kasyklos admi- 
nistracinio-buitinio kombi- tanina — devinto baro vai 
nato. Keleiviai su lagami-! gonininkė.
nęliais rankose greit užpil-1 Praėjo tik nepilni keturi 
dė centrinę paskyrų patai- ■ mėnesiai, kai atvyko dirbti
pą. .

N au j okus apspito 
niai,”

grupė j aunu t darbininkų.. iš 
ILL___  visi jie čia JsLse'- Lietuvos.

atvykę čionai taip kūrė gerai, patogiai, gyve- 
pat ne, per seniausiai. Pa- na kaip namuose. Įsisavin-
sipylė klausimai.: ! ti naują specialybę padėjo

—Ar yra kas iš Kubanės f • Seni Šachtininkai. Štai Ju- 
-Odesiečiai dar neatvyj kus Lukauskas. Buvęs uos- 

k°? • , į to darbininkas tapo gele-
1....... 1 ’ | žinkelių pertiesėju kasyklos

! vidaus transporte.
Buvęs žvejybos laivo Nr.

—Kas' iš Kursko ?
—Mes iš Lietuvos.
Vladas Untulis, išgirdęs

šiuos žodžius, sulėtino žings- 10-35 jūreivis Vytautas 
Prieš' penkerius metus Vaitkevičius dabai’ irgi jau 

.jis iš 'Klaipėdos atvyko į prityręs šachtininkas. ‘
ni

Donbasą. Įvaldęs atskėlėjo- 
sūvertėjo profesiją, dabar 
Untulis laikomas senu, pri
tyrusiu šachtininku.,

yra užkviesta ir Liaudies ' priėjęs prie naujokų, jis 
v^rų; choro grupę,'• bet ren- hžkalbiūo j juos s lietuviškai, 
gėjai. neiųate* reikalo pahįh šie tučtuojau apipylė Un- 
neti garsinime; . ■ • ’ 1 tūlį ^kląisimais: kaip; sekasi

vyrų choro grupę, bet ren
... ■■ ■ < Įi. i’

lieti garsinime; > ;;

—Manau, kad atvažia
vę čia mano draugai-žvejai 
irgi nesigailėtų,—sako jis.

Rusai ir ukrainiečiai, lie
tuviai ir gruzinai, totoriai, 
moldavai, baltarusiai dirba 
Abakumovo anglies kasyk
loje.^ P. Kraizelfruvdas
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PHILADELPHIA, PA.

MALE and FEMALE

(Tąsa)
Laukuose karštis labiau buvo jaučia

mas, negu kaimo medžių paunksmėje. 
Saulė, jš lėto kopdama į dangaus vidurį, 
svilino žmonių galvas ir nugaras, karš
tis juo labiau kamavo, kad visi buvo ap
sirengę šventadieniškai, kaip kas išga
lėjo. Niekas nebūtų pakėlęs tokios gė
dos — vienmarškiniam eiti į bažnyčią, 

•lydėti numirėlį arba dalyvauti kokiame 
kitame iškilmingame žmonių suėjime.
. Kaip koks didžiulis vikšras šliaužė

♦ dulkėtu keliu laidotuvių procesija, to
kia nyki ir nereikąlinga toj neaprėpia-

, moj laukų platybėj, po trtcT^mėlynu dan
gaus skliautu, toj karštoj, akinančioj 
saulės šviesoj. Klaikiai skambėjo ir be 
aido nyko prikimę vyrų balsai:

—Šventi Fabijonai ir Sebastijonai, 
šventi Kozmai ir Damijonai — ir čia 
pat, prie artimiausio šlaito geso moterų 
atsiliepimas:

—Melskitės už dūšią.
Bet štai nuo kalnelio pasirodė Pa

beržės koplyčia, šventorius ir kapinių 
.liepos. Tarsi atgajus vėjelis pūstelėjo 
‘į pailsusių žmonių minią, skubriau ėmė 
minti kojos, garsiau suskambėjo gies
mė.

. Kapinėse, prie iškastos duobės, laukė 
žmonių būrelis. Ant suoliuko sėdėjo 
kunigas Mackevičius su dviem bažnyčios 
tarnais. Netoli tvoros, po liepa, stovėjo 
pono Skrodskio duktė Jadvyga su Agota 
ir Katryte.

Jadvyga su nerimastim širdy žiūrėjo 
į kunigą Mackevičių. Ką jis pasakys? 
Ar atsilieps ir kaip atsilieps apie jos 
tėvą? Ji čia atvyko, pasiruošus visąm 
kam. Ji nori žinoti viską ir turi; paro- 

'dyti, kad gali pakelti, kad ir kažin kaip 
skaudų teisybės žodį. 0 gal prieiti prie 
kunigo ir jį prakalbinti? Ne dėl to, 
kad jį palenktų į'savo pusę, bet prie
šingai, kad duotų jam suprasti, jog jis 

t neturi jos varžytis, neturi švelninti rūs-
* taus žodžio, jei buvo numatęs jį tarti.

Bet kunigas sėdėjo atsilošęs į medį, 
, akis įbedęs į tolį, ir kažką slinkiai mąstė. 
Jo tamsūs į šoną sušukuoti plaukai, tru
putį nusvirę, dengė dešinį kaktos kraš
tą, tarp antakių įsibrėžė stačia raukšlė, 
palšvai mėlynos akys žiūrėjo į tolį, tarsi 
nieko nematydamos, ir visas pailgas, 
kaulėtas jo veidas reiškė sunkų liūdesį 
ir susirūpinimą. Jadvyga neišdrįso prie 
jo prieiti ir pakalbėti. Ir ką ji jam 
pasakytų? Ne, jis ne toks žmogus, kurį 
Suveiktų kieno nėrs žodis arba varžy- 
ų kokie nors atžvilgiai.
‘Laidotuvių eitynė prisiartino prie ka

pinių. Netrukus vartuose pasirodė kai
mynų nešamas Daubaro karstas. Mac
kevičius pakilo ir, pasilypėjęs ant suole
lio, liepė padėti karstą ant žemės, netoli 
duobės. Žmonės sustojo aplinkui ir nu
tilę laukė, ką pasakys kunigas. O jis pa
žvelgė į minią, valandėlę palaukė ir pra- 

, dėjo kalbėti ramiu, tarsi pailsusio žmo
gaus balsu:

—Mano broliai artojai! Jūs atlydė jo
te čia vieną tokį pat vargdienį, kaip ir 
jūs patys. Atlydėjot savo kaimyną Po- 

• vilą Daubarą į amžino atilsio vietą. Sun
kus buvo Povilo Daubaro, kaip ir jūsų 
visų, gyvenimo kelias nuo lopšio ligi štai 

<įfšios gilios duobės: diena iš' dienos bau- 
Zdžiavinis darbas, rykštės, pažeminimas 
|ir sausas duonos kąsnis, dažnai su pelais 
įmaišytas.
f Po kelių sakinių Mackevičius pradėjo 
/ atgyti ir juo toliau kalbėjo, juo labiau 
į keitėsi jo akys, jo veido išraiška ir visa 
t jo išvaizda. Didelė, kiekvieną paver

gianti jėga ėmė veržtis jo žodžių sriau
tais, jo rankų mostais, jo įsiliepsnojusio 
žvilgsnio kaitra. Iš pradžių jis kalbėjo, 
apskritai, apie skurdą, nepakeliamą vals-

V

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

I :: LAIDOTUVIŲ :
J! DIREKTORIUS J

:: 426 Lafayette St.:
< » -r '; j t Newark 5y N. J. ;
G MArket 2-5172 
t r' . / ;
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ŽINIOS IŠ UETUVOS
Laivai išmontuojami 

žiemą
Kaunas. — Nemuno lai

vininkystės laivų remonto 
įmonėse prasidėjo upių lai
vyno žiemos remontas, šie
met Kauno laivų remonto 
įmonės ir Kalnėnių dirbtu
vės gerai pasiruošė darbui 
žiemos sąlygomis, apsirū
pino nauja technika. Daug 
darbo reikalaujantieji pro
cesai mechanizuojami. An
tai, Kauno įmonėje elektri
nis suvirinimas pakeitė 
sunkius kniedijimo darbus, 
korpusams valyti naudoja
mi smėlio srovės aparatai.

Visas dokavimui skirtas 
laivynas ištrauktas ant 
kranto. Laivų remonto dar
bai prasidėjo “Nevos”, “Se
vastopolio”, “Raudonosios 
žvaigždės” ir kituose mo
torlaiviuose.

Prasidėjo taippat darbai 
ir tuose laivuose, kurių į- 
gulos remontuoja juos savo 
jėgomis. “Ždanovo” garlai
vio komanda įsipareigojo 
baigti remontą mėnesiu 
anksčiau nustatyto laiko.

11 laivų, kurių įgulos ko
vojo už laivų palikimą žie
mojimui be gamyklinio re- 

. monto, techniškai jau pa
ruošti.

tiečio gyvenimą. Rodos, nieko naujo jis 
savo klausytojams nepasakė. Jie patys 
geriausiai žinojo savo buitį, savo1 var
gus. Tačiau kaip godžiai jie klausė ku
nigo žodžių! Kunigo nupasakota jų pa
čių buitis atrodė dar tamsesnė, negu jie 
buvo manę. O' kunigas sakė gryną tei
sybę. Neperdėjo, neprasimanė ir ne
graudino. Bet jo žodžių jėga buvo to
kia didelė, kad jie kaip ugnim kaitino 
ir kaip kūju daužė baudžiauninkų širdis. 
Juos graudino nevien kunigo žodžiai, bet 
ir jo balsas, ir rankų mostai, ir veido iš
raiška, ir ypač tos akys, spindinčios, pa
vergiančios, kiaurai perveriančios. Vie
nu žvilgsniu jis laikė apėmęs visus savo \ 
klausytojus, o kiekvienas» jautėsi to / 
žvilgsnio kiaurai pervertas ir pavergtas.

Neilgai kalbėjo Mackevičius apie sun
kią baudžiauninko dalią, bet kiekvienas 
klausytojas pajuto, tarsi sunkus akmuo 
prislėgė jo krūtinę: ko belaukti, kaip ■ 
bėgyventi... Mackevičius tai matė. At
ėjo momentas pakelti juos iš tos siel
varto bedugnės, pažadinti juose norą 
gyventi, viltį, kad tas gyvenimas bus 
geresnis, pasiryžimą siekti, tobulesnio 
gyvenimo. Jis valandėlę kveptėlėjoĮ ir 
prašneko vėl ramiu balsu:

—Taip. Sunkus artojo gyvenimas, 
karti jo duona. Daugelis mano, kad taip 
turi ir būti, kad dievas to nori kad jis 
pasauli taip sutvarkė. \

Ir staiga kylančiu balsu, pabrėždamas 
žodžius, iš reto ėmė sakyti:

—0 aš jums tvirtinu, kad dievas to ne
nori, y ir ne jis taip pasaulį 'sutvarkė. 
Tokis gyvenimas, kaip jūsų, ne dievo, 
bet piktų žmonių padaras; tokis gyve
nimas turės pasibaigti. Jis ne amžinas! 
Turės pasibaigti žmonių vargai. Sakau 
jums, kad jie pasibaigs, praeis kaip šalta 
žiema, kaip tamsi naktis’J Sakau jums, 
kad pasibaigs, praeis ir nebegrįš .nieka
dos!

—Iš kur jūsų vargai, iš kur skriaudos, 
iš kur neteisybės? Pasižiūrėkite aplink 
save. Kam jūs dirbate? Kieno laukus 
jūs apariate, ąpsėjate, kam derlių į 
kluonus suvežate?

Dabar jis ėmė- kalbėti, iš kur kyla 
žmonių vargai, kas yra jų skurdaus gy
venimo kaltininkai. Pirmiausia, dva
rininkai, bajorai, ponai. Jie paveržė že
mes ir miškus, jie užkrovė nepakeliamą 
baudžiavos jungą. Jiems padeda vyriau
sybė! Kas doras, tas skriaudžiamas, o 
niekšas-nenaudėlis — aukštinamas, ger
biamas.

Ir čia Mackevičius ėmė kalbėti apie 
tai, kas labiausiai jaudino baudžiaunim 
kus. Jie suprato, kad kunigas turi gal
voje jų poną.

—Ar reikia jums įrodyti, kad aš sa
kau teisybę? Jūs patys savo akimis ma
tėte, daugelis savo krauju, o kai kurie 
ir gyvybe patvirtino tą baisią teisybę.

Ir jis parodė ranka tolėliau supiltą 
kapą.

—Antai kapas mergaitės, kurią jūs 
visi pažinote—mergaitės skaisčios, geros 
ir darbščios mergaitės, kuri nieko bloga 
nepadarė, tik pasipriešino nedoriems po
no geismams. Iš ano kapo šaukia jos 
balsas dangaus keršto, ir dangus išklau
sys tą balsą! Sakau jums, kad dangus 
išklausys, ir atpildas ateis!. .

Verkimas kilo kapinėse. Visi žinojo, 
4ad kape, kurį kunigas rodė, gulėjo 
Bagdonų Ievutė. Kiekvienas jų prisi
minė kaip gyvą — smarkią darbininkę, 
linksmą dainininkę, visiems paslaugią ir 
mielą. Ir štai ji guli aname kapelyje. 
Kapelis, apkasinėtas, baltais akmenukais 
apdėliotas, iš rūtų kryželis nusodintas, o 
pakraščiais baltų saulučių, eilutė.

Mackevičius kalbėjo toliau. Aidėda
mas kapinių medžiuose, ligi pat bažnyt
kaimio sklido jo balsas:'

(Bus daugiau)

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. 3-8740.

(250-257)

Švenčių laiku buvau užimtas, išvykau porai 
savaičių į Floridą, poilsiui.

Tad šia proga noriu pasveikinti sezono šven
tėmis gimines, draugus ir pažįstamus.

Laimingų ir sveikų naujų 1957 metų!

HELP WANTED-MALE

MAŠINISTAI. Tuojau priimami. 
Reikalingi prie Engine lathes, mill
ing machine, tekintojas ir lydytojas, 
su patyrimu,
žiuje. Visos apdraudos. 
tės: H. & H. MFG. CO.,
& xMille Rds., Clifton Heights, Pa.
MA. 3-8900. (4-13)

Nėra skirtumo am- 
Kreipki- 

Sycamoro

0

MACHINISTS. Immediate ojien- 
ings, wanted for Engine lathes, Mil
ling Machine, Cylinder. Grinder & 
experienced combination welder. Age 
no object. All benefits. Apply: II. & 
II. Mfg. Co., Sycamore & Mill Rds., 
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 ambitious men. 
Phono Mr. Carter, 11 A. M.—-7P..M. 
FU. 9-5043. F. T. Robinson & Co., 
Dodge - Plymouth Dealer (please 
mention this ad.)

(248-254)

F. P. Malkaitis
Easton, Pa.

LINKĖJIMAS

Linkiu laimingų Naujų 1957 Metų Laisvie- 
čiams, prieteliams, ir net priešams.

Stanley Raymond
Baltimore, Md.

\a

Svarbi diena apšvietą branginantiems Ameri-

Lit e ratuninis-m uz ikinis 
vakaras

Akmenė. — Vietos kalkių 
i gamyklos klube įvyko lite- 
, ratūrinis-mizikinis vaka- 
: ras, kuriame dalyvavo dau- 
I giau kaip 200 žmonių.

Rajono pradedančiųjų ra
šytojų būrelio ‘nariai V. 

j Blinkevičius, S. Niūnia
vai tė, V. Moskevičius ir kiti 
paskaitė savo kūrinius. Į- 
domią muzikinę programą 
atliko rajono kultūros; na- 

j mų saviveiklininkai. 
' rinkusiems ypač
■ choro padainuota daina 
i “Nebaisu, nors tamsu”. Žo- 
I džius šiai dainai parašė
Viekšnių vidurinės mokyk
los mokytojas Vytautas 
Blinkevičius, o muziką — 
vietinis kompozitorius, nu-

■ sipelnęs meno veikėjas Al- 
; binas Jasenauskas.

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

(246-252)

HELP WANTED

•>

FEMALE ..

Susi-

Užbaigėja. Tiktai patyrusi, dirb
ti prie vyrų drabužių, geros me
džiagos. Mokanti kaip padaryti 
guzikams skyles. Gera alga tin
kamai moteriukei. Robert Stewart, 
15-18 Walnut St., po 9:30 ryte.

(1-7)

■L

Sausio 27 £ 
kos lietuviams, nes tą dieną—sausio-Jan. 27— 
įvyks dienraščio Laisvės bendroves dalininkų su
važiavimas. Prasidės 10 valandą ryto.

Po Suvažiavimo, Vakare Bus

BANKETAS
3

Valgiai bus duodami 6-tą valandą vakare 
Taipgi bus daili koncertine programa

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

(250-256)

4*

Suvažiavimas ir Banketas Bus

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Berlynas. — Rytų Vokie- 
! tijos komunistų vadovų de- 
i legacija su Ulbrichtu ir 
Grotewohlu priešakyje tu
rėjo penktadienį pribūti 
Maskvon.

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. 8-2255.

(250-254)

Finansine parama Laisvei 
visada reikalingai.

Prašome išanksto įsigyti banketo bilietą, nes <
BANKETUI BILIETAS $3.00 ASMENIUI ’

rengėjams svarbu išanksto žinoti kiek bus pub- j 
; likos, kad tinkamai ją aprūpinti valgiais. ;

A

NATURALIS So. Boston. Mass

MAISTAS
G.G.B. BROTH

Sausio 2Q January

GGB-HERB, GRAIN PRODUCT 
BROTH is comiHJsėd of 16 Natur
al Green Vegetable Povvders: Al
falfa, Parsley, Watercress, Spin
ach, Dill, Onion, Celery Stalks and 
Seeds, Tomatoes, Kale, Carrot 
Stalks and Root, Barley, Green,

Pea, Soy Bean, Garlic, Brewci's 
Yeast and flavored with Monoso
dium Glutamate (a wheat protein 
derivative) Salt.
Selling large quantity of GG 
BROTH. Slash the price down:
4 oz. 95c, 8 oz. $1.35, 1 lb. $2.35.

Thomson’s. V-12 Salt is composed 
of- 12 natural. 100% pure land and 
Sea Vegetables, all loaded with 
Chlorophyll. They are Alfalfa,

Įvyks Metinis Laisves Naudai

BANKETAS
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 2-ra 
kuopa tikslu pasveikinti Laisvės bendrovės 

suvažiavimą ir finansiniai'paremti 
dienraštį Laisvę.

KB

Atydai Hartford, Conn., ir Apylinkės Miestų

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N. V. „ “ 

atidarė ofisą po sekamu adresu:
951 ALBANY AVENUE, HARTFORD, CONN. Tel. Chapel 7-5.164

Mūsų firma yra palikimą išsiuntimui paklotų j Tarybų Sąjungą — 
Lietuvą, Latviją, Estoniją, Ukrainą ir tt. Esame laisniuoti ir auto

rizuoti INTOURIST, Maskvoje. Muitas Apmokamas čia. Garantuo
jame pristatymą. Atdara kasdien ir sekmadieniais.

3 pusi. Laisvė (Liberty) šeštad., sausio (Jan.) 5, 1957 won

.Kelp, Celery, Carrot, Dulse, Esca- 
role, Dill, Parsley, Watercress, 
Kale, Garlic, Onion, Brewers 
Yeast, and pure Salt. Try it now, 
8 oz. can 40c.

Garden Green Brand Herb Tea 
, 1

Composed of 12 Natural Herbs: ry Leaves, Linden Flowers Loaves, 
Chamomile Flowers, A 1 f a l f a 
Leaves, Red Clover Blossoms, 
Strawberry Leaves, Peppermint. 
Leaves, Papaya Leaves','Raspber-

Yerba Mate,. Sage, Coltsfoot 
Leaves. Drink it with every meal 
this tasty, refreshing and deli- ' 
cious tea. Try it now. 55c.

V. B. Vitamin B Complex is a Natural Preparation from 'Highly ; 
concentrated Brewers Yeast, and it is very essential to men, women, 
and children. The Human body: requires Vitamin B Complex to 
maintain the communication apparatus, the telephone systeYn, which 
through the Eight Billion Conductors in the Spinal Cord, enable the 
Brain to irlform itself of conditions at all points and automatically 
to control- such activities ot every Organ, Muscle or Celt as may be 
necessary for the good of the Whole Body.

Vitamin B-Complex: 150 tablets 95c, 250 tablets $1.50, 500 (ablets 
$2.50, 1000 tablets $4.50. .Dept Ls. ■ . L

Garden Green Brand Co., R.F.D. 1, Rt. 32, No. Franklin, Conn.
5»

Vieta 318 Broadway
Pradžia 1-mą valandą dieną

Gražią dainų programą duos South Bostono 
Liaudies Choro Vyrų Grupė, vadovaujama 

St. Pauros.
Pačios žymiausios gaspadines vaišins svečius 
kuo geriausiai pagamintais skoningais valgiais. 

Svečių dalyvaus iš visos apylinkes.
. O iš Laisvės redakcijos atvyks

Antanas Bimba
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti

Rengėjai



d

So. Boston, Mass
DISKUSIJOS PER PIETUS

Agi apie 
disku santai, 

ėjo per toli, 
moterų ir vyrų
Sakydami, kad 
visuose kamba- 
veidrodžių, kad 
lankyti barber-

5

nagų dabini- 
Vienas draugas 

pasakojo apie Floridos

t

j teatraii-

su kuriais 
Mano 

žmonės nuo

Gruodžio 23-čią . South Bos
tono Liet. Inter. Draugijos Mo
terį] skyrius surengė pietus iš
leistuvių proga važiuojantiems 
į Floridą. Petūs buvo labai 
geri, už pigią kainą ir iš gero 
maisto pagaminti. Čapsai su 
košeliena, kava su pyragais.

. Gražus būrelis pažangiečių, 
skaniai pasivalgę, metėsi Į dis
kusijas, kurioms vadovavo Ciu- 
berkienė.

Sunku būtų atspėti, apie ką 
buvo diskusuojama. 
grožį. Nekurie 
mano supratimu, 
kalbėdami apie 
pasidalinimą, 
reikia turėti 
riuose daugiau 
reikia dažnai 
nes, grožio saliomis veidų ma
sažams, plaukų, 
mams, ir tt. 
plačiai 
moterų ir merginų gražumą. Jo 
manymu, tai nėra kito tokio 
centro, į kurį taip daug gra
žuolių suvažiuoja. Ten nebuvęs, 
negaliu kritikuoti, bet reikia 
nepamiršti, kad Hollywoodas, 
Kalifornijoj, ir New Yorko 
miestas yra didesni artisčių 
centrai už Miami; juose randa
si privažiavusių iš visos šalies, 
net ir iš viso pasaulio gražuo
lių, norinčių patekti 
nius darbus.

Buvo ir rimtesnių 
mų-grožio klausimu, 
dalinai galima sutikti, 
supratimu, jeigu 
p<it mažens turėtų normalų gy
venimą, tinkamą mokslą, jie ir 
senatvę, daugumoje, nugyventų 
normaliai. Bet taip nėra. Vie

nna draugė diskusantė teisingai 
išsireiškė, pasakydama, kad 
darbininkės moterys per daug 
dirba, jų grožis be laiko pra
nyksta, nors amžiumi da)’ ne
senos tebebūtų.‘Jeigu turėtume 
mažiau visokių rūpesčių, ma
žiau chemikalais sudarkytą 
maistą, užtenkamai poilsio, 
žmoniško pasilinksminimo, ma
žiau kvailavotų programų tele
vizijoj, tuomet būtume gražes
ni ir 
lamų

be visokių ant nosies pi- 
pauderių ir plaukai dau- 
patys savaime gai’biniuo-

tusi.
BŪSIMAS BANKETAS

Sekmadieni, sausio 20 d., yra 
rengiamas banketas 318 West 
Broadway, So. Bostone. Ban
keto pelnas ęis geram tikslui— 
Laisvės dalininkų suvažiavimo 
pas veik i n i m u i. Su važ iav i m as
įvyks, rodos, sausio 27 d. Bū
tų gerai, jeigu So. Bostono pa
žangiečiai tą suvažiavimą pa-

!
 To Al) Our Lithuanian Friends

THE JAMAICA FUEL OIL 
and SERVICE CO.97-20 Sutphin Boulevard, 

Jama ten, L. I.
e Wishes All’Of You A
į Happy Now Year.
¥ For the New Year, give 
ft Better Heating.
a JA. 3-0805

$

gthem

(251-257)

S KJ3£ JėSSi
$ Linksmų Sezono švenčių
1 JOSEPH MASANIELLO I

VI Juvellerius

S
 164-58 76th Ave., Flushing, L. I. i 

J A. 3-3313

(248-254)
■

Linksmų Sezono Švenčių

FATAL JEWELERS 
87-01 Jamaica Ave.

2
(248-257)

Woodhaven, L. L — VI. 9-3550

Linksmų Sezono švenčių

PODESTA JEWELERS 

i 35-63 82nd St.
j Jackson Heights, L. I. NE. 9-8765 g

(248-254)

I
 Visiems Lietuviams | 

Linksmų Sezono švenčių. |
WILLIAM O. MULLER jįsteigta 1922 j

59-30 Myrtle Ave. 1

Ridgewood 27, L. I. HE. 8-5898 | 
Puikios futros jX (248-257)

sveikintų su didesne suma,
Girdėjau draugus kalbant 

apie asmenišką apsilankymą 
suvažiavime. Jei oras bus gra
žus, žadame su mašina aplan
kyti Richmond Hillyj apšvietos 
darbą tęsiančius draugus. Be 
tam pasišventusių žmonių ne
turėtume darbininkiškos spau
dos bei progresyviško pobūdžio 
rašinių ir knygų. Todėl kiek
vieno susipratusiu lietuvio par
eiga yra atvykti i aukščiau mi
nėtą banketą ir savo '’.raugus 
bei , pažįstamus paakstinti tą 
pati padaryti. Tikiu, kad jau
simės pasitenkinę tai padarę.

Pas i matysi m o ban k ete.
,SV j -V ? '> j 1 f v ;• « ;• Z ' ■ - -

/<—a

Halford, Conn.
1956 METALS IšSISKYRi"

Toko sužinoti per “Laisvės” 
'•ajininkus, ka(J nemažai skai
tytojų pasitraukė iš gyvųjų 
tarpo. Mos viešai pagerbiame 
juos, už tai, kad jie iki mirties 
nepasitraukė iš skaitytojų gre
tų: W. Yorkevičius, L. šila- 
baitis, A. Rūkštelis, P. Kris- 
chus, K. Lukas, Walter Bogush, 
Fit Mickevičius, ’ A. Millen's, 
M. švilpa ir P. čelkonis.

Ilsėkitės ramiai šios 
pilkojo žemelėje!

širdinga užuojauta jų 
moms ii* pažįstamiems:

šalies

R('por!(‘ ris

ŠALTAME VANDENYJE
IŠSIPAGIRIOJO

P('r Naujus Metus 
linksmindamas, Joe ( 
tiek buvo prisigėręs, !«

Šumane i East Upę

o, kad geriausia 
tai pulti į šalta

\ andeni.

Nusikaltėlis išsidavė 
švaistydamas pinigus

James Clifford Alexander 
lio savaitės atgal paliko

darbą sporto reikmenų krau 
t u vėjo 
(1 ouse
nes įtariama, 
tos Įmonės vedėją Andersoną.

dirbtuvėje “Norse 
s dabai- suimtas, 

nužudė

s negyvas 
iš registro 

Tuo pa-

Andersonas ra: 
•toje įmonėje, o 
pavogta virš $3,000. 
čiu laiku policija suseko, 
-A 1 e x a n d e r p ask u t i nė m i s 
nomis švaistėsi pinigais, 
ko naują automobilį ii

pir-

kur tuos pini

X*x-xV'isienis Lietuviams v yj
•A Linksmų Kalėdų. j*

THE EASTERN ALLIED ’ A 
Sl television company - | 
I 56-39 61st St./yiaspeth, L. I. A 
| TW. 4-9652 |

Visiems Lietuviams
K Linksmą švenčiu! X
S 1S THE BASILE ROOFING CO. ft 
| 37-16 Ditmars Blvd. ft
K L. I. City, N. Y. Astoria 8-2692 ft

| BERNIE’S RADIO & |
« TELEVISIOU SERVICE “ įĄ
s Linki visiems linksmą švenčią. S 
E 117-10 Liberty Avė. g 
g Richmond Hill, L. I. VI. 8-4523 |

8 Visiems Lietuviams .ft
Linksmų Švenčių. «

THE JOHN KRTIL |
FUNERAL HOME, INC. |

1297—1st Avė. (70th St.),N.Y.C. «
RH. 4-3084 |

Visiems Lietuviams Linksmų 
s Sezono Švenčių. K

THE MARLOWE 
JEWELRY CO., INC.

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

. VI. 8-1987

(249-255)

NewYorto^<žiig^2lnl(H
4i 'i ' idiąsir

AIDO CHORASTarp Lietuviu Politinėje padangėje
Neseniai išvyko į Arizoną 

Pranas Varaška. 
tai ma
tei) ap-

broklynietis
Jeigu jam ten patiks, 
no ii- ilgesniam laikui 
sigyven,ti.

past aru o,j u

kai' choras 
sum ažėjo.

vienu. dainininku :

Būtų smagu 
ką sugrįžtant 
Jani choro.

rinkimų

' i vimnose galėtų dalyvauti visi, 
......................... j kurie sulaukė 18 metų am

žiaus, o ne 21, kaip tai dabar 
matyti Varaš- yra.. Jis taipgi nori, kad žmo- 

inčs galėtų balsuoti po te., kai 
I ėšgyveno šešis mėnesius valsti
joje ir du mėnesiu apskrityje

dainuo

Taipgi neseniai i) e t e k o 
choras kito gero dainininko 
__Aleko Kandrftškos. Jis gri
žo gyventi i Bostoną.

no-
re jo savo seimą 
New Yoi'ką. Bet ati 
jo žmona ir dūki 
Aloka. Tai dabar

aveikė 
te k o m e 

j gero Laisvės darbininko ii- gc- 
;ro aidiečio.

d.)

Lietuvių Kultūrinio Centro 
ratfeįai Pranas ii- Ona čei ne- 
vičiai šiandien (sausio 
išvyksta Floridon.

Prisibijome, kad 
a pleištų 
.Linkime

Maspetho 
laimingai 
ir vėl pas mus

• jie ne
pastoviai.

praleisti 
su-

grįžti.

D. ir J. Burbos iš Stam
ford, Conn., su Naujais Me
tais pasveikino Lietuvių Kul
tūrini Centrą, paauk''.darni

•Beveik nei vieno didesnio 
parengimo jie neapleidžia. 
Juos visada parengimuose 
gali susitikti ir malonini su 
jais pasikalbėti.

Vienas 'kibančius man pasa
kojo, kad jis turėjęs dirbtų
jų ginču su tūlais dipukais.

Lietuvoje kolūkiuose žmonės 
esą priversti beveik x’eltui 
dirbti: Visa šeima dirbanti n' 
nepadaranti p r a g y v e n i m o.‘ 

krų iš Lietuvos.. Mano mirusio 
brolio vyresnysis sūnus rašo, 
kad jo motina dirba kolūkyje, 
o keturi vaikai lanko mokyk
lą. Viena uždirba visai penkių 
narių šeimai pragyvenimą.
, Kitame laiško rašo mano 
sesuo, kad jos vyras dirba ta
rybiniame ūkyje, keturi vai
kai mokinasi mokyklose. Ma
no sesuo nosveikauja ir tik 
ąpie namus dirbinėja, taipgi 
prižiūri senutę motiną. Tai 
pasirodo, kad vienas gali už
dirbti net septyniems šeimos 
n a ri a ms p ragy ve n i m ą.

Rep.

Linksmų Sezono Švenčių S

VIGILANT JEWELERS 
33-02 Ditmars Blvd.

Lon Island City, N. Y. RA.8-2455

(248-254)

Visiems Lietuviams 
Linksmų Švenčių.

J QUEENS 
GENERAL FLORISTS 

87-70 Par,sons Blvd., Jamaica, L.I. 
RE. 9-7076 — Prie Ind. subvefe 

(249-255)

Linksmų Seono Švenčių
THE ABCO TELEVISION 

SERVICE
1578 —1st Avė., N. Y. C.

RE. 7-0409

(250-257)

Si £
Visiems Lietuviams Linksmų 

Sezono švenčių.

RAPOPORT’S RESTAURANT
INC.

93 —2nd Ave., N. Y. C.
(tarn/5-6th Sts.) GR. 7-9338

(250-257)

G ubernatorius Ilarrimanas 
sekančią savaitę (ketvirtar 
dieni) kalbės valstijos legis
late rojo • Ilarrimanas sako, 

nori sudemokratinti 
sistemą. Visų pirma

Demokratai grąžino
Powell’ini teises

New Yorko ;laidomo nogiu 
kongresrnanas Adam Clayton 
Powell, kuris buvo “nubaus
tas” demokratų vadovybės už 
tai, kad jis rinkimuose padė
jo Eisenhoveriui. 'dabar išėjo 
laimėtoju. Demokratų vadai'’ 
atstovų bute Rnyburna.-. ir 
M c C o r m a c k a s Wash) n g tone 
paskelbė, kad Powellib teisės 
partijoje ir Kongrese atstaty
tos.

Manoma, kad demokratai 
įsitikino, kad Pcwellio nubau
dimas . dar labiau atstums 
New Yorko negrus, nuo de
mokratų partijos.

Bandys Peniciliną gerklės 
ligoms gydyti

New Yorko valstijos svei
katos departmentas paskelbė, 
l.ad netrukus pradės bandyti 
peniciliną naudoti gerkles li-

Teatruose
Neužtenka, kad tas “pami

šęs bombarduotojas” padeda 
bombas New Yorko kino te
atruose, bet dabar iš / Ilolly- 
woodo pranešama, kad Fox 
kino-studijos planuoja paga
minti f/lrną apie tą bombar
duotąją... -

ACLU (Amerikos Civilių 
Laisvių Sąjunga) pasmerkė 
katalikišką hierarchiją už fiL 
mo “Baby Doll” cenzūravimą. 
ACLU sako, kad dvasiškiai 
turi teisę raginti tikinčius ne
matyti to ar kito filmo, bot 
neturi teisės raginti boikotuo
ti teatrus, kurie tą filmą rodo. 
Mat, Albanyje v y s k u pas 
Scully ragino katalikus 
kotuoti visus Stanley - 
liet teatrus, kam jų kai kurie 
teatrai rodo “Baby Doll”.

boi-
War-

“Daily N’ews” sakė, kad 
Jungtinės Tautos neturėtų 
leisti Vengrijos delegacijai 
grįžti į' posėdžius.

/ BALALAIKA
Simfonijos Orkestrą, 

ALEXANDER KUTIN, vedėjas. 
Minės Mikhail Glinkos 100 me
tų mirties sukaktį, koncerto at
žvilgiu. Bus rodoma pirmas ak
tas iš Glinkos operos 
Sussanin” (A Life 
su orkestrą, choru, 
jusiais solistais.

CARNĖGIE HALL
ŠEŠT., SAUSIO ,12, 1957 

) ALEXANDER RtlTIN) Riejas 
Bilietai: $8;' $2.150; , $1.75;

$1.15. Per paštą užsisakykite 
pas: Mrs. R. Kutin, 60 W. 8th 
St., N.Y.C. Salės kasoj bilietai 
gaunami 10 dieną iš anksto (tax 
incl.)

“Ivan 
for the Tsar) 
ir pasi’Xyme-

7

UNIVERSAL PACKAGES, INC.
189 Second Ave., arti 12th St., N. Y. (Phoenix Theatre Bldg.)

AL. 4-1193
SPECIALES ŽEMOS VASARINES KAINOS Z

Pasiunčiame siuntinius į visas dalis Sovietų Sąjungos—į Lietuvą, 
Latviją, Ukrainą Ir kitas šalis. MES GARANTUOJAME GREITĄ 
PRISTATYMĄ maisto, drabužių siuntinių žemomis kainomis ir ap
mokėtu muitu. Jūs gaunate rasytę su adtęaanto parašu. SIUNTI
NIAI ORO PAŠTU PRISTATOMU I 10 DIENŲ. Jei jūs gyvenate 
toli, tai galite prisiųsti mums siuntini su reikalingais nurodymais. 
Tas jums sutaupys laiko ir pinigų. Jūs galite pirkti iš mūsų drabu
žių, batų, medikalų ir kitokių daiktų savo siuntiniui. SPECIALUS 
APSAUGOJIMAS—apart reguliarūs apdraudos. Jūsų siuntinys bus 
apdraustas nuo pavogimo ir nuo ugnies. NEDELSIAMA. SIUNTI
NIAI SIUNČIAMI TUOJ.

Ofisas atdaras kasdien, jskait. šešt. 9-6. Atdara sekmadieniais. 
ju.Mes išsiunčiame per Parcels to Russia, Inc.

ucum

(county). Dabar reikia būti 
gyvenusiam vienerius metus 
valstijoje ir keturis menesius 
apskrityje.

Ilarrimanas taipgi nori, 
kad PP'R (pastovus registra
vimasis), kuris jau galioja 
New Yorko miestę, galiotų 
visoje valstijoje. Pirminiuose 
balsavimuose turėtų teisę da
lyvauti, sake Ilarrimanas, vi
si, kurio tik norį, o ne užsire
gistravę partijos žmonės.

New Yorko 

Har-

Phi-

spaudoje
“Amsterdam News”, 

lemo negrų laikraštis, 
spausdino interviu su 
lip Randolph, geležinkelių 
porterių bręlijos prezidentu ir 
AFL-CIO vice - prezidentu. 
Randdolph sakė, kad 1957 
metai yra metai, kuomet 
įvyks lemiamos kovos už neg
rų pilną lygybę Amerikoje, 
už jų teisę būti pilnais pirma
klasiais Amerikos piliečiais 
ne tik popieryje, bet ir gyve
nime.

Randolph sakė,, kad jis ir 
kiti negrų vadai yra pasiren
gę artimoje ateityje konfe- 
ruoti su Eisenhoveriu.

“Daily Workerio” kampa
nija sukelti $50,000, kad išsi
rioglinti iš sunkios finansinės 
krizės eina pamažu, sako ta# 
laikraštis,- bet visgi stumiasi 
pirmyn. Jau sukelta virš 
835,000. Jeigu iki sausio pa- 

I baigos bus sukelta likusi su- 
ima, tai laikraštis kaip nors iš
sivers.

Iš kampanijos rezultatų 
matyti, kad jos pradžioje jai 
kiek kenkė faktas, kad laikj 
jaštyje vedama linjja nepati
ko visiems skaitytojams. Bet 
paskui iš tų pačių nesutinkan
čių skaitytojų pasigirdo daug 
balsų, kad laikraštį 
nuoširdžiai remti, nes 
fiška linija yra vienas daly
kas, o nuolatines laikraščio iš
laikymas kitas dalykas — ir 
žymiai svarbesnis.

reikia 
speci-

kaipJau kelinta diena, 
“Times” spausdina specialius 
ekonominiai - f i n ą n s i n ius 
priedus, nušviečiančius Ame
rikos ir pasaulio biznio per
spektyvas šiais metais. Tie 
priedai didesni už patį likusį 
laikraštį.

Jie, žinoma, nedomina eili
nio skaitytojo nė pramoninin
ko, finansierians arba komer- 
cisto. Bet matyti, kad ‘Times’ 
skaitytojų tarpe turčių skai
čius' pakankamai didelis, kad 
jiems tokius priedus leisti. 
Tuo atžvilgiu- “Times” lyg 
konkuruoja, su “ Wall Street 
Journal”, dienraščiu, kuris 
visas kasdien pašvęstas . vy
riausiai tokiems klausimams.

POPIERIO DARBININKŲ 
UNIJOS VIENIJASI

TnterhatioMl Brotherhood 
of reaper Makers ir United 
Paperworkers of America nu
sitarė kovo 6 d. sueiti i vieną 
uniją su 13,0,000. narių.

Aido pamoka įvyks šį penk
tadienį, sausio 4 d., 8 vai., 
Auditorijos Muzikos kamba
ryje. • Mokytoja, ir valdyba 
prašo visus narius atvykti ir 
besiruošiančius stoti i chorą 
ateiti dabar. Tuojau smarkiai 
imsimės mokytis dainas pava
sarinei savo meninei progra
mai. Visi sykiu pradėję, grei
čiau, gražiau išmoksime ir 
publika bus dėkinga mums 
už gražiai pastatytą operetę.

E-ne

PRANEŠIMAI
BROOKLYN. N. Y.

t * ' I •

'LDS j 46 -kuopos metinis susirin
kimas įvyks -trečiadienį, sausio 9 d., 
7:30 vai. vak., Liberty Auditorijoje, 
Richmond Hill

Visi nariai kviečiami dalyvauti. 
Bus duodamas kuopos komiteto ra
portas ir kitus reikalus reikės ap
svarstyti. Valdyba. (4-5)

RICHMOND HILL, N. Y.
LLD 185 kuopos susirinkimas 

įvyks sausio (Jan.) 9 d., 7:30 vai. 
vakare, Kultūriniame Centre. Vi
si nariai malonėkite dalyvauti.

Valdyba (3-5)

BROOKLYN, N. Y
LDS 1-mos kuopos narių atydai. 

Dėl priežasties Naujų Metų šventės,, 
kuopos susirinkimas tapo nukel
tas iš 1-mos dienos sausio j antra
dienį, sausio 8 d., 7:30 vai. vakare, 
Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti susirinkime nes 
kuopos valdyba patieks metinį ra- 

, portą iš savo veiklos. Nepamirš
kite pažiūrėti į savo mokesčių kny
gutes. Metų pradžioje .ir vėl reikia 
duokles užsimokėti. Valdyba (3-4)

AUTO INSURANCE

Automobilių Savininkai! Jūs ne
galite įsigyti 1957 laisnių be Auto 
Liability Apdraudos. Jeigu vairuo
site auto su N. Y. 1957 laisniais 
neapdraustą, tai galite užsimokėti 
$1,000 pabaudos ar gauti kalėjimą. 
Mes. nnegrasjname, , tik patariame. 
Mūsų > kainos prieinamos. ACME 
SERVICE CO., . 88 Kossuth Place, 
B’klyn, N. Y. GL. 5-8646 ar -8669.

(3-9)

Jūs negalite nusipirkti (1957 ąu- 

 

to laisnių be Auto Liability apdrau
dos. Jeigu pagautų operuojant auto 
su 1957 laisniais be apdraupos, ga
lit būti nubausti $1,000. sų kai
nos prieinamos. Turime ir (kitų ap- 
draudų.' GERTNER KA AN & 
CO., INC., 708 East Trem Ave.,

Bronx N. Y. CY. 9-6611. -9)

PETS

Naujiems metams padovanokite 
savo artimiesiems puikų German 
Sheppard Coįlie, Wire hair, beagles 
ar Irish setters. Toy Foxes, Min. 
Hoodies, Doberman Pinschers, , ar 

Tai puikūs šuniukai.
NEW NATURELAND 
64 Main St. Hemp-

IV. 1-6864. (3-5)

ar Irisr
Boodles.
Toy Boston.
Visi AKC.
PET SHOP, 
stead, L. I.

tai gražus 
Bred Ger- 
k-1; AKC 
garantuoti.

Champion 
$65. 

Visi registruoti,

Puikiausia dovana 
šuniukas 
man Shepherds, 
breds. 
Maži rankpinigiai, 12 mėnesių išmo
kėjimas. PET FAIR, 87 Main St., 

/•or. Center St., Hempstead, L. I. 
IV. 8-0584. (3-9)

FURRIERS

Nenumeskite savo senų futrų, mū
sų ekspertai pataisys taip kaip nau
jas. Mes duosime nuolaidą kostu- 
meriants, kurie ateis su šiuo skel
bimu. Norite taupyti pinigų, tai 
kreipkitės pas Inus: SHEIBAR & 
OXENHORN, 150 W. 28th St., N. 

'Y. C. AL. 5-0079. (3-12)

Padovanokime i savb mylimiems 
< * t <, ( , 1/1

puikią futrą. Kainos labai prieina
mos. Tiesiog iš dirbtuvės. Eksper
tiškai pertaisome ir sutaisome. Jums 
užsimokės ateiti pas mus. GRECO 
FURS, 180 W. 30th St., N. Y. C. 
WI. 7-5782. 16-tos lubos. Nuolaida 
su šiuo skelbimu. ' (3-9)

Jeigu norite siųsti pakietus Į Tarybų Sąjungų— 
Lietuvą, Estonlją, Latviją, Ukrainą ir tt., kreipki
tės į pasitikimą firmą —

PARCELS TO RUSSIA, INC
1530 BEDFORD AVE., BROOKLYN 16, N. Y.

Telefonai: Ingersol 7-6465 — Ingersol 7-7272

Mes 
statymas garantuotas, muitas apmokama čia. Atdara kasdien,— 
šeštadieniais 9—4; sekmadieniais 9—6.

esame autorizuoti ir laisniuotl INTOURIST,, Maskvoj. 4 Pri
ll

4 pusi. Laisvė (Liberty) Šcstad.,* sausio (Jan.) 1957

HELP WANTED MALE

GenerOlor-Pradėjas, Perbudavotdjas.’, 
Nuolatinis darbas, gera alga.

TWQJSTAR
51 Richardson St., B’kl.xn.

EV. 8-9510. ..
(4-10)

Superintendent. Washington Heights, 
N. Y. Yra keltuvas, aliejaus šiluma, 
3 rūmai- basemente. Vyras gali dirb
ti kitur. $110. Skambinkite pirma
dieni, LOrraine 9-1960, Manhattan.

Auto Pjovikų. Reikalinga 30 vy-, 
rų, nuolatiniam ir ekstra laikui

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

WY. 3-2800. >

ti-7)

MALE and FEMALE

B. ALTMĄN & CO.
of Short Hills, N. J. I

Jlems Reikia
KEPftJAMS PAGELBININKŲ 

PAPRASTŲ VIRĖJŲ

Moderniška virtuvė.
sąlygos. Geros
asmeniškai.

Puikios darbo 
algos. Kreipkitės

DR. 9-301
(252-258)

TRUCKS

Chevrolet 1960. 1 tono panel t ro
kas. A-l mechaniškam stovyje. Pri
vatinis savininkas parduoda už pri
einamą kainą, $275. Geras pirkinys. 
Ateikite pademonstruosime. GE. 9- 
8281. GE. 9-6672. Brooklyne.

' . (4rlO)j

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 pęrsitikrint. EX« 
2-5810, paprastom dienom. , (1-7)

FINNEGAN’S NILE ROOM 
Skanūs Pietūs kasdien 

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

Pizzas-Hero - Sandwiches-JStto.
GI. 2-9898 /

(2-8)

Nepcrvėlu duoti Jai'futrą’nuo
WOLOSCHUK FUR CO. 
343 —7th Avė., N.Y.C.

LO. 8-5823
Turime puikių futrų. įsteigti virš 
50 m. Galite gauti visokių madų 
pas mus. Pertaisome ir perdirba-* 
Tie modelius.

t

(249-255

DU PONT 
FUNERAL HOME, INC. 

Raymond J. Zajkowski, dir. 
109-32 Ascan Ave. . 
Forest Hills, L. I. 

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

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

Puikus patarnavimas

BOB’S TV REPAIRS
Tik $3, priskaitant dalis. 

ŠeŠt. ir Sekm. 
Ekspertiškai pataisome.
RA. 1-5828 — L. I. C.

>

(4-10)

■ ' ~ i < »

Visiems Lietuviams
Linksmų Naujų^Metų

THE RICHMOND
ROOFING CO.

131-19 Liberty Avė.
Richmond Hill, L. I. VI. 3-1005
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