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KRISLAI
A. Mikėnas — laureatas. 
“Vilnies Kalendorius .

1957 metams”.
Tai mėgiama knyga!
K. Račkausko - Vairo 

recenzijos.
Rašo R. Mizara

Kinijos premjeras 
T.S.R.S. sostinėje

Čou En-lajus ir kiti Kinijos 
delegatai tarėsi su TS vadais

Pasaulinėje O 1 impiadoje, 
vykusioje Australijoje, Lietu
vos sportininkai buvo ne 
paskutiniai.

Ėjikas Antanas Mikėnas ten 
•laimėjo sidabro medali, o 
boksininkas Romualdas Mu
rauskas — bronzinį.

, Kiti Lietuvos sportininkai, 
'buvę Olimpiadoje: K. Petke
vičius, A. Lauritėnas, S. Ston
kus, Pi pynė ir Ūdra.

Clevelandiškės Dirvos ko
respondentas Australijoje, ra
šydamas apie Lietuvos sporti
ninkus, sako:

“Buvo labai įdomu su jais 
susitikti ir pamatyti po vie
nuolikos metų pirmą kartą 
žmogų iš tėvynės...’’

Atrodo, tasai koresponden
tas bus dipukas. Jis, matyt, 
norėjo, kad nors vienas Lie
tuvos sportininkų pasiliktų ši
toje pusėje “uždangos”, bet 
jo noras nieko nemačijo —jie 
tgrįžo atgal tėvynėn.
* —- *—

Dabar Lietuvos sportinin
kai galvos apie kitą Olimpi- 
jadą, kuri 1960 metais įvyks 
Romoje.

Mūsų tautos istorijoje nie
kad nebuvo taip plačiai Lie
tuvoje išsiplėtojęs Sportas, 
kaip nūnai.

_ •

Mus pasiekė Vilnies Kalen
dorius 1957 metams.

‘ Tai stambi, 128 puslapių 
knyga, pilna įdomių informa.- 
c’jų ir straipsnių.

Kalendorių redagavo L. Jo
nikas.

Viršelį piešė dailininkas 
Pr. Mockapetris.

Vilnis praneša, kad daug 
.kalendorių jau tapo išsiųsta 
ir į Lietuvą.

Ir kodėl gi ten nepasiųsti?
Kalendorius — tokia kny- 

*ga, kuri niekad žmogui nepa
bosta pavartyti.

Pas lietuvius kalendorius 
prigijęs nuo senų senovės.

Kiek aš beatmenu, mūsų 
pirkioje visuomet būdavo ka
lendorius — su naujais me
lais naujas metraštis! Kai 
kada būdavo net du-: lenkiš
kas ir lietuviškas.

Kur buvęs kur nebuvęs, te
tas, atmenu^, imdavo į rankas 
kalendorių ir sakydavo: '
♦ —Reikia pažiūrec, • ką jis 

. .» varažija apie, oyą.
Vilnies Kalendoriuje pro 

tvaražijinių nėra, nes šiandjen 
tai altlieka- radijas ir laikraš
čiai.

Amerikos lietuviai taipgi 
mėgsta kalendorių.

. Pažangieji lietuviai darbi
ninkai pirmąjį “Darbininkų 
Kalendorių” išleido 1917 me
tams, V. Kapsuko iniciatyva.

1925 metams “Darbininkų 
Kalendprių” išleido Vilnis, o 
vėliai, per keletą metų jį lei- 

O do Laisvė, ir šių žodžių rašy- 
• ,tojui jį teko* redaguoti.

Vėliau ; kalendoriaus leidi
mą ir vėl 'pasiėmė Vilnis — 

f* keletą jo laidų, rodosi, reda
gavo velionis H. Jagminas, o 
po jo mirties teberedaguoja 
Jonukas. Ir iŠ “Darbininkų 
Kalendoriaus” atsirado “Vil-

W i ■.:

Maskva.—Premjeras Bul
ganinas ir kiti valdžios bei 
partijos vadai Vnukovo ae
rodrome sutiko Kinijos 
premjerą Čou En-lajų. Su 
juom atskrido ir vice-prem- 
jerai Ho Lungas ir Wang 
Čia-hsiangas. Čou En-la
jus sniego apdengtame ae
rodrome priėmė garbės sar
gybos paradą, paskui pasa
kė prakalbą apie Kinijos - 
TSRS draugingumą. Visa 
Maskva buvo papuošta rau
donomis auk$o žvaigždžių 
Kinijos vėliavomis.

Visą antradienį Čou ir 
kiti Kinijos delegatai tarėsi 
su tarybiniais vadais. Šian
dien, trečiadienį ir rytoj, 
ketvirtadienį, tie pasikalbė
jimai bus tęsiami.

Penktadienį Čou En-lajus 
ir kiti Kinijos'' delegacijos 
nariai išvyks Varšuvon, 
kur ves pasitarimus su Go-

Darbo unijų 
kovos lauke

irmulka, Cyrankevičium 
kitais Lenkijos vadovais.

Šio mėnesio 15-ą Čou En- 
lajus apsilankys Budapešte. 
Paskui pakelyje namo jis 
sustos Afganistano sostinė- 
nėje Kabule, taipgi vėl su
stos Indijoje.

“Pravda” atspausdino 
kalbą, kurią Čou En-lajus 
anksčiau pasakė Irkutske, 
kur jo orlaivis buvo nusi
leidęs pakelyje Maskvon. 
Čou sakė, kad TSRS - Ki
nijos draugingumas niekad 
nebuvo toks glaudus, kaip 
dabar. —

Airijos valdžia 
irgi smerkė IRA

Dublinas. — Airių respu
blikoniška armija (IRA) po
grindinė organizacija, kuri 
veikia už Airijos vienybę, 
žiauriai persekiojama šiau
rinėje krašto dalyje, kurią 
valdo britai. Nepriklauso
mos Airijos valdžia 
IRA toleravo, nors 
rėmė. Bet dabar 
•premjeras Costello
premjeras De Valera pareiš
kė, kad IRA yra kenksmin
ga organizacija. Jie sako,

iki šiol 
jos ne- 
A i rijos 
ir eks-Metuchen, N. J. — West

inghouse atleido iš darbo 
300 darbininkų iš savo vie
tinio televizijos fabriko. li
nija reikalauja iš kompani- kad Airija turi būti suvie-

ilgai nyta ir britai išstumti iš 
bet Ulsterio, bet to negalima 

tokį pasiekti pogrindiniu tero- 
(rištiniu judėjimu:

jos paaiškinimo, kaip 
teks būti be darbo, 
kompanija atsisako 
aiškinimą duoti.

San Francisco. — Bridge-1 Tuo tarpu Šiaurinėje Ai- 
vadovaujama krovikų , rijoje du IRA kariai ir vie- 

nas britas policininkas kri
to susišaudyme.

SO •
ir sandėliu darbininku uni
ja (ILWU) griežtai pa
smerkė Eastlando vadovau
jamą Senato taip vadinamą 
vidujinio saugumo komite
tą.

mies-

Atsikėlęs “lavonas” 
išgąsdino gyventojus

Viena. — Villacho 
telyje, Austrijoje, tūlas ju
goslavas Gadomiras Mato- 
vicas geležinkelio stotyje 
nukrito nuo perono ant bė
giu ir tapo traukinio su
važinėtas. Netoliese esąs 
daktaras ji tuojau paskelbė 
mirusiu ir lavonas tapo pa
dėtas geležinkelio stotyje 
no juodu uždangalu. Bet 
keliolika minučių vėliau už
dangalas* pradėio judėti ir 
“lavonas” atsisėdo.

Aplink esantieji austrai 
buvo apimti tikros panikos, 
sako spauda.

nies Kalendorius.”
Tai nieko!

-Svarbu tik tai, kad kalen 
dorius išeitų anksčiau: 
Kalėdas žmonės jį 
gauti. 1

prieš 
turėtų

metų žurnalo 
num. 10-ame K.

- Vairas išspaus-

Praėjusių
“Pergalės”
Račkauskas
dino Ą. Metelionio “Apie die
vus ir žmones” ir J. Vilkelio 
“Gyvenimo sūkuriai” knygų 
neilgas recenzijas.

tarsis Atlantoj
Atlanta, Ga. — Šį savait

galį čia suvažiuos negrų 
I veikėjai iš Mont g o m e r y, 
I Tallahassee ir kitų vietovių 
Pietuose, kad apdirbti ben
drą strategiją kovai prieš 
segregaciją autob u s u o s. e. 
Dalyvaus Montgomery ne
grų vadovaujantis veikėjas 
pastorius Luther King ir 
kiti.

Tuo tarpu Floridos sos
tinėje Tallahassee’je miesto 
valdžia surado sekamą bū
dą palaikyti segregaciją au
tobusuose, neleisti negrams 
sėdėti visose vietose:

Kiekviena sėdynė autobu
se dabar numeriuota ir 
“rezervuota.” Autobuso 
konduktorius (arba vairuo
tojas, Jei tik vienas yra) 
turi savo rankoje korčiukes 
su numeriais, ir jas išdaVi- 
nėja "keliautojams. Ne
grams jis visuomet paduo
da užpakalinių sėdynių nu
merius.

Tallahassee negrų vado; 
vai sako, kad autobusų boi
kotas turės būti atnaujin
tas, kad nugalėti tą naują 
segregacijos tvarką.

Gavimui Naujų Skaitytojų

LAISVES VAJUS
» / •

Vajus gavimui Laisvei naujų skaitytojų ir atnaujinimui 
prenumeratų prasidėjo spalio 1 d. ir eis iki sausio 21 
dienos 1957 m.

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN YRA TOKS:
Punktai

Hartfordo vajininkai ..................................... į. . 4812
Waterburio vajininkai ..................................   4812
Philadelphijos vafininkai ................................... 4704
S. Penkauskas—J. Blažonis, 

Lawrence-Lowell, Mass..............................   4680
P. Paserskis—A. žemaitis, Baltimore, Md. 3943
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass........................ 3600
Elizabehto vajininkai ........................................ 3480
Pittsburgh^ vajininkai .......................  3352
Worcesterio vajininkai ...................................... 3130
So. Bostono vaj’lninkaiX......................................  2520

Rochostcrio vajininkai ....... 1780
Brooklyno vajininkai ........ 1572
L. Pruseika, Chicago, TH. 1344 
Ilarrisono vajininkai ......... 1300
LLD Moterų kuopa,

Binghamton, N. Y.........  1222
P. Bečis—M. Adomonis,

Great Neck, N. Y.......... 1104
L. Tilwick, Easton, Pa. 1100
Newarko vajininkai .......... 1052
Chester, Pa............................ 1040
Norwoodo vajininkai .......... 920
J. Patkus, Now Haven, Conn. 904 
A. Apšegicnė, Auburn, Me.. 866 
Patersono vajininkai ............. 500
Clevelando vajininkai ............ 500
Mexico. Me.

V. Padgalskas .................. 456

-Vera Smalsfis. Detroit, Mich. 440
K. Naravas, Shenandoah. Pa. 408
P. Šlekaitis, Scranton. Pa. 400
Plymouth, Pa. ........................ 400
V. Ramanauskas, 

Minersville, Pa......... 380
V. Kvetkas, 

Cambridge, Mass..... 280
C. K. Urban, Hudson, Mass. 280
A. Valinčius, Pittston, Pa. 260
A. Navickas, Haverhill, Mass. 240
Stamford, Conn..................... 200
Bridgeporto vajininkai ....... 200
M. Shlave, Gardner, Mass. 160
A. Kuzmickas, 

Girardville, Pa......... 148
A. P. Dambrauskas, 

Haverhill, Mass........  120
Cliffside Park, N. J................ 80
San Francisco, Calif............  80

* k

Baltimorietis A. žemaitis labai puikiai pasidarbavo. 
Jis prisiuntė 7 naujas prenumeratas ant syk, ir atnauji
nimų.

Taipgi ir šie vajininkai prisiuntė naujų prenumeratų 
ir atnaujinimų: M. Strižauskienė, Waterbury, Conn, (jai 
pagalbėjo su atnaujinimais J. Ynamaitis, Union City); 
J. šapranauskienė, Philadelphia, Pa., 1; K. Čiurlis, Eliza
beth, N. J., 1 (jam pagelbėjo su atnaujinimais. Antanas 
ir S. Radusis, ’ bayonnietis); J. Mažeika, Pittsburgh,

(Tąsa 4—tame puslap.)

Įvyks derybos tarp 
J. A. V. ir Lenkijos

Lenkijos konsulatai būsią vėl 
atidaryti eilėje J.A.V. miestu

Washingtonas.—Apie trys 
mėnesiai atgal Lenkijos 
valdžia kreipėsi į Amerikos 
Jungtinių V a 1 s t y-bių val
džią su raginimu, kad bū
tų atidarytos derybos san
tykių gerinimo klausimu. 
Dabar JAV valdžia tą kvie
timą priėmė. Apie tą pra
neša Valstybės departmen- 
tas. Lenkijos valdžia, sa
koma, pageidauja tartis se
kamais klausimais:

1. Lenkija norėtų’ pasko
los iš Amerikos, kad galėtų 
pirkti šioje šalyje žemės, 
ūkio mašinų, žemės ūkio 
gaminių, taukų, medvilnės 
ir kitų dalykų.

2. Lenkai norėtų atsteigti 
savo konsulatus Chicagoje, 
Detroite ir Pittsburghe, tai 
yra, trijuose miestuose, kur 
gyvena didelis lenkų skai
čius.
; 3. Lenkija taipgi nori vėl 
naudoti savo didlaivį “Ba
to ry” kursavimui tarp 
Gdansko ir New Yorko. 
Tas laivas kursuodavo tuo 
keliu iki 1951 metų, kuomet

' Amerika atsisakė duoti tam 
lenkų laivui vietą sustoji
mui New Yorko uoste.

4. Amerikoje dar randasi 
dideli užšaldyti Lenkijos 
fondai. Lenkijos valdžia no
rėtų tuos fondus atgauti.

' 5. Lenkija ■■ norėtų, kad 
būtų pagyvintas turistinis 
keliavimas tarp abiejų ša
lių, ypatingai, kad Ameri
kos lenkai galėtų lengviau 
aplankyti savo seną gimti
nę.

Valstybės departmento 
aukštas pareigūnas Lincoln 
White sakė, kad derybos su 
Lenkija bus pradėtos atei
nančių dviejų savaičių bė
gyje.

Lincoln White taipgi pa
skelbė, kad Amerika nepla
nuoja duoti jokių paskolų 
Vengrijai. Jis sakė, kad 
valdžia netui nieko prieš 
“humanitariniai - labdariš'- 
ką pagalbą,” kurią privati
nės organizacijos siunčia 
Vengrijai, bet ’nenori duoti 
pagalbos Kadaro valdžiai.

TSRS nutarė duoti
i $ , I ' * ■ ;

paskolą Vokietijai
Susitarta, kad tarybinės1 j ė g o s 

liks ateityj Rytu Vokietijoje
Maskva. — Pasitarimai 

tarp Tarybų Sąjungos ir 
Demokratinės (Rytų) Vo
kietijos respublikos pasi
baigė susitarimu ekonomi
niais ir kariniais klausi
mais. Tarybų Sąjunga duos 
Rytų Vokietijai didelę pa
skolą 340,000,000 r u b 1 i ų 
($85,000,000) kredito pavi
dale. Prekyba tarp abiejų 

I šalių bus padidinta ant 30% 
virš 1956 metų lygio.

Taipgi susitarta, kad ta
rybinės karinės jėgos liks 
Rytų Vokietijoje neribotam 
laikui, imant • domėn, kad I 1 7I------------ --------------------

Britu aviacija 
užpuolė Jemeną

Jemenas. — Britų RAF 
kariniai . orlaviai bombar
duoja Jemeno teritoriją. 
Pačiame Jemene ir Egipte 
viešpatauja didelis pasipik
tinimas prieš britiškus im
perialistus. '■ Britai' aiškina, 
kad tai ne jie yra užpuo
likai,- o jemeniečiai. Jie sa
ko, kad Jemenas ginkluoja 
Adeno arabus ir jiems pa
deda kovoti prieš britus. 
Adenas yra “protektora
tas” Arabijos pusiasalyje, 
kuris priklauso britams.

Kairas. — Nasserio or
ganas “Al Gomhouria” sa« 
ko, kad užkulisiuose susirė
mimo tarp britų ir jemenie- 
čių stoja amerikiečiai. A- 
merikiečiai ir britai pešasi 
dėl žibalo versmių Jemeno 
Adeno srityje, kur rubežiai 
dykumoje nėra labai aiškūs.

Sen. Knowland 
nekandidatuos
Washingtonas. — Reak

cinių republikonų vadas Se
nate Knowlandas paskelbė, 
kad jis nekandidatuoš 1958 
metais. Iš to tuojau pada
ryta išvada, kad Khowlan-. 
das turi kokių nors dides
nių ambicijų, kad jis pri
dengia sau dirvą kandida
tavimui į prezidentus' arba 
bent vice-prezidentus 1960- 
ais metais. >

Yra nuomonių, kad 1960- 
ais metais Knowlandas, 
kaip ir prisirengdamas prie 
dar aukštesnės vietos, kan
didatuos į Californijos gu
bernatoriaus postą, tokiu- 
būdu su s ir e m damas su 
Knight’u. Bet kokios aukš
tesnės ambicijos taipgi su
veda Knowlanda i konflik- Į 
tą, sako ekspertai, su da
bartiniu vice - prezidentu 
Nixonu..

Hempstead, N. Y. — Vie
tiniame General Hospital’e 
čia randase čilietė Gabriela 
Mistral, garsi Nobelio pre
mijos laimėtoja. : Ji, pavo
jingai serga vėžiu. -

Amerikos ir kitų šalių karo 
jėgose lieka Vakarų Vokie-

Tarybų Sąjunga laiko Ry
ti] Vokietijoje apie 400,000 
karių, sako neoficialiai šal
tiniai.

Taipgi buvo tartasi apie 
Demokratinės \ Vokietijos
respublikos teisę kontro
liuoti orini susisiekimą virš 
jos teritorijos. Kaip žinia, 
amerikiečiai, britai ir fran- 
cūzai turi, pagal susitarimą 
su TSRS, teisę naudoti “oro 
koridorių” virš Rytų Vo
kietijos susisiekimui su Va
karų Berlynu. Tuo korido
rium orlaiviai, vyriausiai 
amerikiečių, nuolat skraidi
nę j a tarp Vakarų Vokieti
jos ir Vakarų Berlyno, ku
ris randasi giliai Rytų Vo
kietijos teritorijoje.

Pasitarimuose tarp TSRS 
ir Rytų Vokietijos vadų 
pabrėžta, kad tos orinio ko
ridoriaus teisės yra laikino 
pobūdžio.

Po susitarimo pasirašy-. 
mo įvyko banketas. R. Vo
kietijoj premjeras Grote- 
wohlas ten sakė, kad Vaka
rų Vokietija yra imperia
listinė jėga, kuri savimi 
perstato pavojų taikai. 
TSRS premjeras Bulgani
nas sakė, kad ifnperialistai 
dar gali suruošti visokias 
provokacijas ir socialistinis 
pasaulis turi budėti.

Kairas. — Egiptiskas Su- 
ezo kanalo administatorius 
pulkininkas Junes įsakė 
savo laivams varyti kanalo 
valymo darbą savairpingai, 
— ir jie tą jau daro. Junes 
tuomi pabrėžė, kad po J. T. 
globa veikiantieji Suezo lai
vai tik padeda Egiptui, o 
jurisdikciją virš jų turi E- 
giptas.

Clement Attlee Amerikoj
Anna Harbor, Mich. —

Buvęs Britanijos premje
ras ir darbiečių vadas Cle
ment Attlee dabar lankosi 
Amerikoje. Jis čia pareiš
kė, kad svarbiausieji pasau
lio kanalai, įskaitant Suezo 
ir Panamos, turėtų būti su- 
tarptautinti.

Sprogime užsimušė tnrs 
Pennsylva'nį’os darbininkai

Emporiumo, Pa. — Trys 
darbininkai užsimušė spro
gime, kuris įvvko Pennsyl
vania Power Company di
namito mainymo dirbtuvė
le. Tier trys užmušti yra 
Lewis Wykoff, Luther 
Knisley ir James Barton.

Devyni darbininkai tapo 
sužeisti. Sprogimas išdau
žė langus mylios atstume 
visuose namuose.

ORAS NEW YORKE 
šaltoka, labiau apsiniaukę
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MOTERŲ KAMPELIS
Justas Paleckis

Vokietijos Demokratinėje 
Respublikoje

(Iškelionės po demokratinę Vokietiją įspūdžių)

Laikyk užrakintus šau
namus, piaunamus ar kito
kius pavojingus įrankius, 
taipgi nuodus, degtukus, ir j 
nepalik prie- vaikų rakto.

Yra ir daug kitokių nelai-> 
mėms priežasčių. Tačiau i 
čia minėtosios yra tarpe 
pačių svarbiausių.

Dar norisi palinkėti vi
siems atsargumo ant ledo. 
Ypačiai seni kaulai daug 
greičiau • sutrūksta, ilgiau 
užtrunka sugyti.

APSAUGAI NAMŲ
Statistika rodo, kad na

mie nesaugiausia. Vienok 
yi‘a sakoma, jog namai 
kartais’ gali tapti “praga
rais, bet be namų negerai.” 
Tad labai ir labai patarti
na draugėms bent retkar-

Pažangus., veiklus ir ilgas 
jos gyvenimas

Canada and Brazil, per year $11.00 j Sausio 8-ą viena žymiau- pasėkoje tapo įkuita l arp- 
Canada and Brazil, 6 months^$6.501 šių Amerikos moterų, Emi- tautinė Taikai ir Laisvei 

Moterų Lyga. Ta organiza
cija įvykdė nemažai veiks
mų už taiką.

Balch tapo tos organiza
cijos tarptautine sekretore 
1919 metais, o nuo 1935 me
tų buvo garbės prezidente. 
Po baisaus Antrojo pasau
linio karo, ji visomis pajė- 

1 už 
kad karai daugiau

Foreign countries, per year ?15.00 
Foreign countries, 6 months $8.00

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

ly Greene Balch, minėjo 
savo 90 metų sukaktį.

Miss Balch savo sukakti 
minėjo ne viena. Daugelis 
taikos ir pažangos organi
zacijų jai atsiuntė sveikini
mus. Spauda plačiai atžy
mėjo jos sukaktį.

Gimusi mažame Massa
chusetts miestelyje Jamai- gomis metėsi veiklon 
ca Plain, Miss Balch iškilo taiką, '

EISENHOWERIO DOKTRINA
PREZIDENTAS EISENHOWERIS nuvyko asmeniš

kai Į bendrą Kongreso sesiją ir siūlė, kad jis užgirtų jo 
planą “Artimiesiems Rytams išgelbėti”.

Artimieji Rytai — daugiausiai arabiškos valstybės — 
turtingos aliejumi. Saudi Arabijoje, Irake, Irane — mil
žiniškos versmės aliejaus — aliejaus, kurį kontroliuoja, 
kuriuo baugiausia naudojasi Amerikos ir Anglijos naf
tos monlopolijos.

Bet arabiškos valstybės silpnos. Jos neturi kitos, sa- niais klausimais, mokytoja, 
vų pramonės. Jos, per ilgus metus, buvusios imperialistų ’ visuomenės veikėja, redak- 
valdomos, nebepajėgė, išsilaisvinusios, atsistoti ant kojų. tore.

tos valstybės nori turėti nepriklauso-
savo žmonių J iione Jane Addams darba

vosi 1915 metais Hagoje į-
1 vykusiame tarptautiniame 

Tai padaryti joms savo jėgomis nėra lengva. Gi iš ka-! moterų kongrese, kuris iš- 
pitalistinio pasaulio jos nesitiki nuoširdžios pagalbos, I }eid0 reikalavimą baigti 
kadangi kapitalistai, nežiūrint kur jie bebūtų, nori už, imperialistinį Pirmąjį pa- dar 
savo įdėtą dolerį gauti didelius pelnus. j " ' ' '

Tad kai kurios tų arabiškų valstybių pasiryžo kreiptis!
dėl gavimo pagalbos į socialistinį pasaulį, į Tarybų Są- i 
jungą, ii- kitus socialistinius kraštus. . j

Bet tos 
mą, laisvą gyvenimą, kad galėtų pakelti 
buitį į aukštesnį lygį, kad galėtų pakilti pramoniškai ir 
kultūriškai.

į daugelyje sričių pirmau- nepasikartotu. » Ūž nuopel- ^ais i^iti iš tų nesaugių 
j jancią moterį. Ji tapo pn- nūs toje darbo srityje 1946 .... 7 * ------7. ’ —
1 pažintu ekspertu ekonomi-1 metais ji kartu su Dr. John ^uoti savo unijojns, darbi-
jančią moterį. Ji tapo pia nus toje darbo srityje 1946 namų į “svietą”, pasidar-

belio dovana daugiausia pa
sidarbavusiems taikai tais 
metais.

Mes sykiu su milijonais 
amerikiečiu ir kitu taikos 
mylėtojų visame pasaulyje 
tariame Emilijai Greene 
Balch: Geros sveikatos ir 

ilgiausių nuodarbių 
j saulinį karą, šio kongreso' metų!

R. Mott tapo apteikta No- pbikų spaudai, organizaci-

Emily Balch sykiu su ve-

Ant šluotos koto gal norėtum joti ? 
AS ožj pabalnočiau sau mielai. 
O Šiaip toli, ilgai dar telfs klaippoti.

Kas skaitė Gėtės garsųjį 
“Faustą,” tas prisimins 
šiuos. Mefistofelio žodžius, 

į kuriais jis ragino Faustą 
pasiskubinti į Valpurgijos 
naktį. 0 vieta, kur Mefis
tofelis su Faustu keliavo, 
nurodyta Širkės ir Elendo 
kaimų apylinkė, Harco vir
šūnių kalnyne. Netoli tų 
kaimų iškyla eilė Harco vir
šūnių, jų tarpe aukščiau- 
siasias ir garsiausias yra; 
Brokeno kalnas, plačiausiai 
žinomas kaip “raganų kal
nas,” kuriame vykusi raga
nų šventė ir visa velniava, 
aprašyta “Fauste,” “Val
purgijos nakties” skyriuje. 
Ir kitas didis vokiečių po
etas — Heinė---- satyriška
proza ir eilėmis aprašė sa
vo kelionę po Harco kalny
ną, aštriai pašiepdamas s'a-

Būkime šiemet saugūs
Pradėjus metus, verta iŠ

Jas
ne tik persvarstyti, 

atmintinai išmokti ir

nepatinka kapitalistiniam pasauliui. Jo spauda tuojau j 
pradėjo skelbti, būk Egiptas ir Sirija virstą Tarybų Są-. 
jungos satelitais, būk neužilgo ten busianti įkurta sočia- saugumo taisykles, 
listinė santvarka. j reikia

Žinoma, to nėra. Tiedu kraštai yfa nepriklausomi ii*. bet 
tokiais nori būti visuomet, bet jie gerai žino, jog tik! grj<
socialistinės :alys tegali juos atjausti, tegali jiems pade- taptų Įpročiu, 
ti nuoširdžiai ir pi ieteliškai.

Anglijos ir Francūzijos imperialistai, kurie dar ne per’ 
seniai valdė arabiškas šalis, pasimojo ginklu “pamokyti” 
pirmiausįa Egiptą, drįsusi prašyti talkos iš socialistinių 
šalių ir norėjusį nepriklausomai tvarkytis. Londono ir; 
Paryžiaus viešpačiai pirmiau užsiundė ant Egipto mažy-

Mūsų šalyje kas metai 
įvyksta namuose milijonai

I nelaimių, 1
būtu galima išvengti. Tuk,— 

i tančiai tų nelaimių yra

• j ketai įsikaJkurių daugumos . . ff.... livLoH TnkJmis 1 rahką.

Niekad nemesk piausto- 
muosius peilius ir kitus aš
trius įrankius plauti sykiu 
su kitais stalo įrankiais ar 
indais. Nuplauk pirma ar 
paskui atskirai, po vieną, 
kad nereikėtų užsimiršus 
iš plautuvės ištraukti neti- 

įsikabinusį asmeni-

čionybės įtakoj graži senų- 
j ų germanų Valpurgijos 
šventė (gegužės 1 d.), ku
ria buvo atžymimas pava
sarinis gamtos pabudimas, 
kaip ir pas mus joninės, ‘ 
imta vaizduoti kaip velnių 
ir raganų šventė. Iš čia ir 
siaubingos pasakos apie* 
Valpurgijos naktį kaip apie 
raganų, velnių ir įvairių * 
šmėklų pokylių ir šokių \ 
naktį Brokene ir kituose 
kalnuose. Viduramžiais tos 
pasakos buvo patvirtinamos 1 
raganų procesais, kada in
kvizicijos teismo budelių 
kankinamos ragan y s t ė j e 
apkaltintos moterys “prisi
pažindavo” šokusios Broke
ne ir ne viena ją buvo su
deginta.

Stovėdamas Brokeno kal
ne, ties dviejų Vokietijos 
dalių siena, ant dviejų pa
saulių ribos, negali negal-* 
voti apie tas tikrai realias 
raganiškas piktas jėgas, 
kurios mūsų amžiuje jau ( 
du kartus pavertė Europą» 
ir beveik visą pasaulį raga
nų katilu, sukurstydamos 
baisius pasaulinių karų 
gaisrus. Tos pavojingos tai
kai ir tautų likimui jėgos 
tebėra gyvos ir vis labiau . 
kelia galvą vakaruose.

Kaip tik tuo metu Vaka
rų Vokietijoje buvo užda
ryta Vokietijos komunistų 
partija, o netrukus buvo 
paskelbtas nutarimas apie 
buvusių hitlerinių esesinin
kų priėmimą į naujai ku
riamąją armiją — “bunde
sverą.” Tos. pačios juodo- > 
sios jėgos sukosi aplink kai-’ 
zerį Vilhelmą II, tie patys 
juodieji-nagai išugdė Hit
lerį* tie patys juodi reakci-* 
jos krankliai dabar susibū
rė aplink Adenauerį. Tai 
vis tie patys krupai, Tise- 
nai, Pferdemengesai ir ki
tokie kapitalistai, tie kru
vinieji alchemikai, kurie 
žmonių kraują ir kančias 
sugeba paversti į auksą. t

Viso to akivaizdoj ypa
tingai ryškiai galima su
prasti, kokią didelę princi
pinę reikšihę turį Vokieti-’ 
jos Demokratinės Respubli
kos gyvavimas. Pirmą kar
tą didelėje Vokietijos daly
je, nuo Brokeno ligi Oderio, 
savo krašto ir visų jo tur-* 
tų šeimininku pasidarė vo
kiečiu darbininkas ir vals
tietis. Šiandien Brpkėnąs # 
jau nebe “raganų kalnas,” 
nebe šmėklų ir piktų dvasių 
simbolis, bet dabar jis—rdi- 
džiosios taikos, demokrati
jos ir socializmo stovyklos^ 
priešakinis bastionas. Apie 
tai, be kitko, liudija Bro!

joms.
Juk ne kas kitas, kaip 

darbininkų organizacijos, 
gelbstimos pažangios spau
dos, iškovojo tokias 
gas, kad ne vienas 
ninkas jau išgalėjo 
ir savo namelį, arba 
gi a išlaikyti sau ir 
butą i nors ir svetimuose 
namuose.

Organizacijos, Jose veik
la. gelbsti apsaugoti namus 
ir visus kitus iškovojimus, 
kad. jie nebūtų atimti.

O svarbiausia tai, kad 
mūsų šeima nebūtų iš mū
sų namu ištraukta sveti
muose kraštuose kariauti 
už turtus svetimiems.

Saugumas mūsų šeimos, 
mūsų namų, mūsų šalies ir 
pasaulio randasi ly gi ai L v ........
kiekvienos š e i m i n i nkės reiškinius, kurie duotų pa
rankose, kaip kad jis yra-grindą įspėti, kuriuo keliu 
ir rankose visų kitų pilie
čių.

Nė viena šeimą ir namus 
mylinti šeimininkė to netu
rėtų pamiršti.

sąly- 
darbi- 
įsigyti
pajė-ivo laikų buržuazinę “aukš- 

šeimai tuomenę.”
Apie visa tai negalėjau 

neprisiminti- pats neseniai 
patekęs į tą p&tį Širkės kai
mą, Brokeno papėdėje, Vo
kietijos yiduiyje.

Buvo įdomu pamatyti ir 
gamtą, ir išgirsti įvairius 
pasakojimus bei padavimus 
iš praeities. Tačiau d a r 
įdomiau buvo pažinti da
bartinį Vokietijos ir vokie
čių tautos gyvenimą, taip 
pasikeitusį po nesenų ant
rojo karo įvykių, stebėti

•eis toliau vokiečių tauta.
Ne ant šluotos koto, ne 

raiti ant ožio, bet galinga 
tarybinės gamybos automa
šina \ per keliolika minučių 
asfaltuotu plentu pasiekė
me Brokeno viršūnę. Tuoj 
prašosi to kalno palygini
mas su mūsų Šatrija, bet 
jis ir žymi'di aukštesnis, nes 
siekia 1,142 metrus, ir savo 
raganomis jis daug garses
nis.

Plati apylinkė matyti iš 
Brokeno kalno. Apskrities 
miestas Vernigerodė atrodo 
esąs čia pat, o iki jo 16 ki
lometrų. Ir dar toli už Ver- 
nigeroįės, o šviesią dieną- 
net ligi Magdeburgo, maty
ti begąlė kaimų ir miestų 
rytų pusėj, naują gyvenimą 
kuriančioje Vokietijos De
mokratinėje Respublikoje,. 
kur žmonės galvoja apie 
taiką ir dirba ramų darbą.

Vakarų pusėj diinkso tik' 
juoduoją eglių miškaį, dau
bos ir kaimyniniai kalnai. 
Ant artimiausio kalno tįso 
geležinių konstrukcijų 
bokštas — tai jau Vakarų

Nedelsiant nuvalyk ap
lietas ar kokiomis lupyno- 

, r -j. • |mis apibertas grindis.sius palieka pabėgėliais vij 1
sam likusiam amžiui. Daug! Linoleum patiesalus lai- 

i kitų turi panešti ilgo sirgi-lkyk priklijuotus ar prikal- 
; mo iškasti. Į tus prie grindų. Po audek-
! Štai ką apie nelaimes na-j
I muose rodo ištaigu surink-! 
tos skaitlinės:

Vieneriais 1954-ais me
tais namuose įvyko 4 mili
jonai ir 400 tūkstančių ne
laimių.

Dėl tų nelaimių mirė 
tūkstančiai asmenų.

Susižeidė 2,350,000.
Visam laikui likosi palie

gusiais 110,000.

paskui patys pradėjo jį “mokyti”. Bombone- dingos. Kitos ištiktuo-
1 . .. . niuo nnhAl.'o nn I 1 on'nll n 1 o iri.

šiais naikino Egipto miestus ir kaimus, žudė žmones ir 
pagaliau išsodino Egipto žemėn savo kariuomenės dali
nius. .*

Egiptas, tačiau, rankų nenuleido: jo žmones kovojo 
prieš agresorius. Visas pasaulis, pagaliau, prieš juos su
kilo ir reikalavo, kad agresoriai pasitrauktų is Egipto 
žemės.

Na, ir jie buvo priversti iš ten pasitraukti. (Tiesa, Iz
raelio kariuomenė dar tebelaiko užgrobusi Egipto terito
rijos plotus, bet manoma, kad ir ji iš ten bus priversta

didele gėda.
Tokia yra trumpa istorijukė, kuri, beje, paakstino 

prezidentą Eisenhowerj paskelbti savo “doktriną” — 
kištis į Artimuosius Rytus su doleriu ir, jei prisieis, su 
ginklu.

PO TO, KAI iš Egipto žemės pasitraukė Anglijos ir 
Francūzijos agresoriai, Washingtone, Londone ir Pa
ryžiuje pradėta nuogąstauti: girdi, dabar Artimuosiuose 
Rytuose “pasiliko tuštuma”.

“Tuštuma”, tų ponų akimis, esanti dėl to, kad arabiš
kos šalys liekasi be imperialistinių armijų, kad jos siek
ais pačios kaip nori savo ateičiai gaires statyti. Pradėta 
rėkti, būk dabar į Artimuosius Rytus įsikiš Tarybų Są
junga ir “viską pasiims”.

Tų nuogąstavimų ir baimės paakstintas, mūsų val
stybės departmental ir prezidentas nutarė “tą tuštumą” 
užpildyti. Prezidentas pareikalavo, kad Kongresas su
teiktų jam teisę Artimuosiuose Rytuose “tvarką pridabo
ti”, saugoti arabiškas šalis.
Į Konkrečiai: prezidentas nori* gauti teisę . finansuoti 
tuos kraštup pagal saVo nuožiūrą ir, f<rekalui ešant”, pa
siųsti ten karines Amerikos jėgas,, kad jos*apgintų tas 
šalis nūo komunizmo!

Tokių teisių prezidentas reikalavo iš Kongreso praė
jusį šeštadienį.

Sakoma, Kongresas užgirsiąs, gal kiek ribotai, prezi
dento prašymą.

Bet pasaulis dėl to nerimastauja, nes tokia politika 
ne tik tvirtina šaltąjį karą, — jį gali uždegti ir karš* 
tąjį karą.* . '

Visai tai griežtai smerkia socialistinės valstybes. Vi
sa tai smerkia ir Indijos valdžia.

Atsiranda kritikos balsų ir pačiam Kongrese.
Kaip matome, ligi šiol mūsų vyriausybė dažnai saky

davo, jog taikos palaikymą pasaulyje tegali išlaikyti tik 
Jungtinės Tautos. Bet šiuo atžvilgiu Jungtinės Tautos 
pamirštamos ir Amerika pati viena ryžtasi kištis į Arti- 
mupsius Rytus, nors arabiškos valstybes to neprašė. Ne 
tik neprašė, bet Sirija ir Egiptas netgi griežtai prieš 

’tokią politiką užprotestvo.
- Mums rodosi, jog arabiškos šalys,- kaip ir visos kitos 
šalys, turi teisę valdytis kaip jos nori, turi teisę spręsti 
savo ateitį sulyg tuo, kaip joms patinka. Niekas'neturėtų 
kišti savo nosį į jų reikalus.

B-tė

29

. lininis laikyk paklotus plo- 
| no gurno patiesalus ar nors 
į kampuosę pritvirtink gaba
lėlius gurno.

Laikyk, šėpelių stalčius 
ir 
tas.

Hollywood as. — Gražuolė 
aktorė Marie McDonald" 
pranyko kelioms dienoms ir 
dabar tapo kidnepinta. Bet 

i ir policija mano, 
“kidinepinta”

• duris sandariai uždary-jjos vyras 
kad ji buvo 

Nesistddinėk ant kėdžių su jos pačios pritarimu 
ar dėžių. Turėk gerus laip
telius aukštumoms pasiek
ti. i

Išmok kilnoti sunkmenas 
vartojant šlaunų raumenis, 
ne strėnų.

Neužgiliozdink . priėjimai 
urie laiptų. Lai būna laip
tai gerai apšviesti.

Nebėk laiptais žemyn nei 
aukštyn; eik, visada prisi
laikant paramsčio.
APSAUGAI Su VAISTAIS!

Nevartok nusenusių vais-i 
tų — kai kuriuos vaistus; 
žymiai kėičia laikas, kaip | 
kad keičia maistą. - Be to |

nai ir 250 tūkstančių.
Tais pačiais metais viso

kios kitos nelaimės sudėtos 
kartu (įskaitant įvykusias 
darbuose, su automobiliais 
ir bile kur ne namie) suda
rė 5 milijonų ir 400 tūks- 
taųčių skaitlinę.

Tos skaitlinės tikriausia 
pasako, kad namai yra pa
vojingiausia vieta pasauly
je, išskyrus karo frontą.

Saugumo nuo nelaimių i juk kinta ir žmogaus kūno
' sistema. _, .

Nuodingų vaistų kamštį 
apklijuok bintu.

Visuomet atidžiai per- 
: skaityk ant bonkos ar dė
želės užklijuotą' informaci
ją pirm vartojimo vaistų. 
Atsimink, kad tinkamoji' 
formoje ir mieroj pavartoti; 
tie patys vaistai yra vais- '■ 

pir-jtais, o kitai}) panaudoti ga-1

To day’s Pattern
NEW-Win’lefl^PatteTn
, Easier to r-*t 

Sew and fit

APSAUGAI VIRTUVĖJ
Užsidegusių riebalų ne-: 

liek vandeniu. Liepsną už-; 
dusink dangčiu bei guminiu 
ar kokiu kitu tankiai su
austu > audiniu, per kurį 
menkai tepraeina oras ir 
greit neužsidega.

Atidengiant puodą, į,l. ( 
ma kelk į viršų toliau nuo; H tapti nuodais. ■
saves esamą.)! kraštą, Vąi- Į Neimk vaistų tamsoje. I 
dą laikyk juo toliau nuo; Neimk kitam išrašytų:

' vaistų.
APSAUGAI VAlkŲ

Nepalik kūdikio maudy-
• 1 • v • •> ne vie-į

prie neuždaro, ! (pinigais, ne stampotnis) 
v v ir pažymėji jnų forntos

numerio ir^dydaįįo siųski-

9046
V/AIST - jįįf

24"— 30”.

Printed Pattern
Printed Pattern 9046: Misses’ 

Waists 24, 25, 26, 2$,. 30* inches. 
All given sizes: 1 ^ard 54-inch.'

Užsakymą su 35 centais)

Turėk prie pečiaus pa-i 
kankamai vatinių ar šiaip: 
storų, iš tankaus audinio: 
padarytų puodkelių. f j nėję be priežiūros

Nedėvėk prie pečiaus rū-1 nai minutei, 
bo pįačiomis rankovėmis ar Nepalik 
apvedžiotą purįais greit už- neužgrotuoto langVų 
degamais pagrąžinimais. Visuomet laikyk

Kapoj ant ąr piąustant tus elektrįnius įrankius,
produktus laikyk pirštus uždarytais visokiąs mąšir (Atlainiic?JAv^^ 
iinlnnlrfna fnlvn nnn nkne. nnc Q .aw’ SST'•'*

Visuoipet laikyk išjung 
Kapoj ant ąr piąustant tus <’

palenktus tolyn nuo piaus- nas. nrond Hill19, N. Y.
t.

Vokietijos arba Vokietijos I keno bokšto kavinėje maty-* 
Federalinės Respublikos ra- tieji ženklai su dviem vėlia- 
dijo stoties bokštas — ka- vomis — juoda - raudona - 
pitalistinio pasaulio šmeiž- auksinę ir raudona- 
to ir • pagiežoj propagandos 
forpostas. Čia pat, Broke-’Heinė reiškė

eina siena kalnus, kad galėtą būti to- 
tapp dviejų Vokietijos da- liau nuo pasipuošusiu- 
Jįų. . gražiakalbių, bet: jtešird$

no pašlaitėse,

Kadaise didysis pbfetast 
norą kilti į

lt
,r.v . ' 

ponų ir ponių, šiandien šia
pus Brokeno esančiuose ku
rortuose jis atrastų ne dy
kaduonius ponus ir ponias, 
bet darbo žmones, darbi
ninkus, valstiečius, inteli
gentus, besiilsinčius gra
žiuose poilsio namuose, ku
rių daugelis pavadinti ko
votojų už pažangą ir dar
bo žmonių gerovę vardais. 
Pavyzdžiui, širkėj yra Kar-^

. lo Libknechto, Franco Me-^ • 
dar-j ringo, Augusto Bebelio var- 

bu. Užtat viena tokių ak- do poilsio namai, o geriau-^* 
menų .krūvą pavadinta sias viešbutis pavadintas'^ 
“yęįpjo sakyklą/’ o kitą —• Heines vardu. , ' ’’ w 
“tagąnų. altbi’iųmi.” Krife-i

Apačioj buvo ramų ir ty
lu, o Brokeųo viršūnėj šėlo 
smarkus ųr žiaurus vejas, 
kurs čia beveik nuolat siau
čia ūždamas, švilpdamas, 
kaukdamas, žmogų iš kojų 
versdamas. Brokeno viršū
nėje klaikumos įspūdį suda
ro didžiuliai akmenų blo
kai, lyg kokių milžinų iš
mėtyti, išvąrtyti, kits ant 
kito užrioglinti. Žmonių 
prietaringoj vaizduotėj tai. 
atrodė “piktų dvasių” T

viešbutis pavadintas

(Bus daugiau)
L- • iį | / A * 1 4 • ' nt ‘ , Į * * 1 ’ J r.’F r
2 ’ pusi. Laisvė (Liberty) į Trečiad., sausio (J an.) 9 1957
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Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais
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MONTREAL, CANADA

* (Tąsa)
• Vincui ir Genei labai patiko Katrytės 
pasakojimas apie tą šventę. Tai buvo 
taip *nauja, negirdėta J Jiedu ir patys 
mielai ten eitų, jei tik galėtų iš namii 
ištrūkti. Dabar tik beliko klausimas, 
kaip duoti Petrui žinią apie tą Pane
vėžio Šventę ir prikalbinti, kad jis ten 
nuvyktų. Bet laiko buvo dar daug, tad 
visi tikėjosi, kad pasitaikys proga apie 
Visa] tai Petrui pranešti.

Atlankius tėvus ir kaimynus, Katrytė 
vakare grįžo į dvarą.
* Po Daubaro laidotuvių Šilėnų kaimo 
žmonės greitai aprimo. Viskas ėjo po 
•senovei, ponas spaudė lažu, na, nebent

' prievaizdas, vaitas ir tijūnas , pasidarė 
žmoniškesni, nebečaižė žmonių bizūnais 
ir rykštėmis. Sako, kad tai panelė iš
reikalavusi iš tėvo, kad uždraustų plak
ti baudžiauninkus.

Praėjus kelioms dienoms po Daubaro 
laidotuvių šilėniečiai apsižiūrėjo, kad 
nebėra Pempienės. Vaikai pirmieji pa
matė, kad tos raganos ožka< kur buvo 
pririšta galulaukėje griovyje pasigany
ti, nugraužė virvę ir bastosi po kaimą, 
darydama jeibes daržams. Kai nuvarė 
ožką prie trobelės, pasiruošę senę iš
plūsti, pasirodė, kad jos nėra. Ožką

* priglaudė Jakaitis, bet praėjo kelios die
nos, o senė neatsiliepė.

Netrukus po to Petro Brazio vaiką Jo
nuką, kuris daugiausia geniojo ožką ir 
koneveikė Pempienę, ištiko nelaimė: 
miške gyvatė įkirto jam į koją. Brazys su 
vaiku tą pačią dieną ėjo su dovanomis 
senės prašyti, kad gyvatės įgylimą už
kalbėtų, bet pirkelę rado tuščią. Ryto
jaus dieną koja patino, Jonukas ėmė 
karščiuoti. Brazys vežė vaiką kažkur 
apie Pociūnėlius pas žinomą diedą-ra- 
ganių, ir tas už paršą ir tuziną kiauši
nių įkandimą užkalbėjo. Vaikas pagijo, 
bet kaime kilo įtarimas, kad dabar Pem- 
pienė ims keršyti visiems, su kuo buvo 
piktumu. Iš tiesų, kaimą apniko viso
kios bėdos. Galiniai pastipo kiaulė. Gri
galiūnui apšlupo arklys, Beržiniui kar
vė ėmė nebeduoti pieno, o Vaškelienei 
taip ėmė gelti strėnas, kad nebežinojo, 
kur dėtis. Dabar Vaškelienė atsiminė, 
kaip sykį susibarė su sene už tą pačią 
ožką, kai bevarydama ją iš kopūstų, su
drožė pagaliu per strėnas. Senė tada 
kiaurai pervėrusi VaŠkelienę savo bai
siais vyzdžiais ir pro dantis prakošusi: 
“žiūrėk, kad tau pačiai kas strėnų ne
nuleistų !”

*—Štai ir nuleido,—skundėsi Vaškelie
nė kaimynėms.

, Pempienei išnykus, prievaizdas su 
vaitu apžiūrėjo trobelę. Rado ten pri
kaišiota visokių džiovintų žolių, šaknų, 
butely kažkokiu skysčiu užpiltą gyvatę, 
kažkokių kauliukų, šiaip skarmalų, — 
nieko, kas apsimokėtų paimti. Nusispjo
vė prievaizdas su vaitu ir paliko trobe- 

-4ę, ūenutarę ką su ja padalyti. Vaka
rais šilėniečiams nejauku darėsi pro ją 

‘einant. Moterys ir vaikai sutemus iš to
lo jos lenkėsi. Ėmė kalbėti, kad pirkelėj 
vaidenasi.

Mirus Daubarui, išnyko paskutinys 
skaudulys, kuris primindavo šilėniečiams 
aną baisią balandžio mėnesio dieną. 
Smarkiausi vyrai — Petras Balsys, Pra
naitis, Dzidas Morkus kažkur dingo, nu
plaktųjų žaizdos užgijo, lažą ir prievo
les dvarui žmonės atlikinėjo po senovei, 
naudojosi dvaro mišku ir ganyklomis, 
.jr atrodė, kad nebeliko ko laukti, ko ti
kėtis.

Bet tai buvo tik laikinis atoslūgis, o 
gal laikinis atbukimas po baisaus smū- 

*gįo, suduoto 'Bagynų baudžiauninkams 
aną balandžio dieną.

Pasibaigus šięnapiūtei, žmonės kiek 
laisvįau atsikvėpė ir ėmė žvalgytis, kas 
darosi aplinkui. O aplinkui buvo nera
mu. Dar prieš Daubaro mirtį pasiekė 
šilėniecius žinia, kad Kalnaberžės, Mi- 
leigėnų, Kėdainių, Zabieliškių dvaruose 
žmonės atsisakė atlikinėti baudžiavines 
prievoles. Ypač kietai baudžiauninkai 
laikėsi grąfp Eduardo čapskio Kalna
beržės dvare ir pono Kozelos Mileigėnų 

Aivare. Nieko nepadėjo pačių dvarinin- 
<kų> valdininku ir fligel-adjutanto pulki- 

xninko Manziejaus įkalbinėjimai. Šau- 
r^kiamį, valstiečiai rinkdavosi būriais, su 
** moterimis ir vąįkais, pasiryžę kentėti 

kad ir 'kažin kokias bausmes, bet po
nams nepaklusti. Tada ponai išreikala-.
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vo iš Kauno kareivių kuopą su tuo pa
čiu žandarų pulkininku Skvorcovu, ir 
pasikartojo tas pat, kas buvo įvykę Ši
lėnuose aną balandžio mėnesio dieną.

Netrukus po Daubaro laidotuvių vėl 
pasirodė šlėktelė Dimša.Jis buvo kaž
kur išvykęs, ir daugelis jau pasigedo ne 
tiek' jo paslaugų, kiek jo naujienų iš to
limesnių Lietuvos vietų. Dimša papasa
kojo* kad ir tolimesnėse vietose nera
mu. Vienur žmonės atsisakinėjo eiti į 
lažą, kitur nenori sudarinėti išperkamų
jų lakštų, steigti naujų valsčių, rinkti 
vaitų ir seniūnų.

Dimša nepraleido progos nepakurstęs 
Šilėnų vyrų.
• —Gerai daro tie, kurie atsisako nuo 
sutarčių. Užsidėtų naują jungą lant 
sprando—’ir ne tik .sau, bet ir savo vai
kams ir vaikų vaikams. Be to, ir ponai 
taip žemes paskirstys ir išrėžys, kad ir 
toliau jus laikys' savo rankose.

— Tai ką daryti, ponas?—klausė ne 
vienas. — Lažu ir prievolėmis kitaip ne
atsikratysime.

Dimšelė apsižvalgydavo aplinkui ir ty
lesniu bal.su kartodavo tą patį, ką jau 
nesykį buvo sakęs:

—Palaukit, pakentėkit. Bus “pausta- 
nė,” sukilimas. Stos kita valdžia. Duos 
žemės be išpirkimų.

Nežinodavo žmonės, tikėti ar ne, bet 
tų sutarčių ir nauju valsčių bijojo. Dar 
labiau susirūpino šilėniečiai, kai kitą 
kartą Dimšelė vėl prasitarė:

— Žiūrėkite, Šilėnų gaspadoriai, 
Skrodskis padarys jums šunybę. Jis te
begalvoja iš jūsų žeme atimti, o jus nu
kelti į'pabalius. Tada'ir sutartis pa
siūlys pasirašyti.

Netrukus po to vieną kartą piemenu
kai, parginę karves, pasakojo, kad du 
ponai vėl goglinėję po kaimo laukus, 
rankose laikydami popierius, kažką ra
šę, o paskui nujoję į dvarą. Iš kitų pa
sakojimų apie tuos du ponus buvo gali
ma suprasti, kad laukus ir Šį kartą ap
žiūrinėjo Skrodskio patarėjas Jurkevi
čius su kažkokiu ligtol nematytu ponpa
laikiu. Artęįančio pavojaus grėsmė vėl 
pakibo ties. Šilėnų kaimu.

Viepą dieną Stasiui, Keduliųi ir Bra
ziui vaitas įsakė šeštadienį po pietų sto
ti į dvarą ir prisistatyti ponui prievaiz
dui. Su nerimastimi širdyje įsakytu lai
ku stovėjo trys vyrai prie pono Pšemic- 
kio durų. Bet prievaizdas priėmė juos 
maloniai šypsodamasis ir paprašė į vi
dų. Netrukus atėjo juriskonsultas Jur
kevičius. Pasisveikinęs su kaimiečiais, 
jis sėdo prie stalo ir paprašė juos artyn 
pasislinkti. < Užsirūkęs pypkę, ’ponas 
Jurkevičius pradėjo pašnekesį nuo kas 
girdėti kaime, kaip sekasi darbai, koks 
šįmet bus derlius. Atsargiai atsakinėjo 
trys kaimiečiai į pono klausimus ir tei
sybės nesakė: kaime viskas po senovei, 
darbai atsilieka, derlius būsiąs nekoks...

—Nenusiminkite, viskas bus gerai, — 
ramino juos juristas.—Praeis dveji me
tai nuo manifesto paskelbimo dienos, ir 
jūs pasidarysite laisvi gaspadoriai ant 
savo žemės. Tada ponui Skrodskiui nė 
dėkui.

Kaimiečiai su nepasitikėjimu žiūrėjo 
j Skrodskio patarėją.

—Kažin, ponas.4—suabejojo Brazys.— 
Visaip žmonės prišneka. Sako, išperka
mieji sunkūs.

Juriskonsultas pikiai susiraukė:
— Neklausykit jūs. jokių spėkų. Sun

kūs išperkamieji? Karališkiai ir čišinin- 
kai daugiau išmoka, o pažiūrėkite, kaip 
jie gyvena! Kas iš anksto kalba apie 
sunkumus, tas ne žmonėms padeda, tik 
riaušes kursto. Jūs esate išmintingi 
gaspadoriai ir jokių kurstytojų neklau
sykite. Yra ciesoriaus manifestas, yra 
įstatymai, privalomi ponams ir muži
kams. Pagal juos viskas bus teisingai 
sutvarkyta.

Juristas ėmė dėstyti manifestą ir įsta
tymus, nes dabar privisę visokių neva 
žinovų, kurie tik klaidiną žmones. Kai
miečiams vien reikią susitarti su dvari
ninkais dėl išperkamos žemės, kad abi
dvi šalys būtų patenkintos. Išdėstęs vi
są reikalą, juristas išsitraukė stambio
mis raidėmis spausdintą popieriaus lapą 
ir, rodydamas jį vyrams, aiškino:

—Jei netikit manim, patikėkit mūsų 
visų gerbiamo ganytojo jo ekscėlencijos 
vyskupo Volončevskio žodžiais. Kuris iš 
jūsų moka skaityti?

(Bus (Jaugiau)

DALIS LIGONINIŲ 
VĖL PAKĖLĖ KAINAS »

Nors dabartiniu laiku, 
ypatingai jei kas neturi jo
kios apdraudos, ištikus li
gos nelaimei, darbininkui 
jau ir taip buvo sunku pa
kelti ligoninės išlaidas, tuo 
labiau, kurių liga užsitęsia 
ilgai, bet štai, nuo sausio 1 
d. dalis Montrealo ligoninių 
vėl pakėlė kainas nuo $1 
iki $2.50 į dieną už kam
barį. Kol kas pakėlė "kai
nas tik keturios ligoninėj 
bet kitos, sakoma, planuoja 
pakelti vėliau.

Pakėlė kainas ir nuo da
lbai’ kainuos vien tik už 
■ kambarį į dieną sekančiose 
| ligoninėse:

SERGA
Elzbieta Pakirskienė per

gyveno sunkią vidurių ope
raciją. Ligonė randasi 
Daktarų ligoninėje.

MIRĖ
Sausio 1 d. mirė Stasys 

Genevičius (J. Pelakausko 
švogeris), sulaukęs 72 metų 
amžiaus. J-

9, 1957

vie-Victoria ligoninėje, 
šam kambary — $9.25 į 
dieną; pusiau privatiškam 
— $13.775; privatiškam — 
$19 ir $20 į dieną, ši li
goninė taipgi pakėlė kainą 
už laboratorinį patarnavi
mą ir už X-ray.

Montreal General ligoni
nėje, viešam kambary—$8; 
pusiau privatiškam (nuo 
balandžio 1 d.)—$13; pri
vatiškam kambary—$18 ir 
$19 į dieną.

St. Mary’s ligoninėje, vie
šam kambary — $9; pusiau 
privatiškam — $12 ir $13; 
privatiškam — $17 į dieną. 
Taipgi, pakelta kaina ir už 
laboratorinį patarnavimą.

Žydų General ligoninėje 
viešam kambary palikta ta 
pati kaina, o pusiau priva
tiškam kairiuos $12 ir $13; 
privatiškam—$18 į dieną.

Taigi ligoninėj vien tik už 
kambarį, jei ligonis turi jo
je ilgiau pabūti, jau neap
sakomai brangiai kainuoja. 
O kada prisideda medikalis 
aptarnavimas, gydytojas ir 
vaistai, tai jau žmogui ir 
pusėtinai ekonominiai pasi
turinčiam sunku pakelti li
gos išlaidas. Žinoma, ligo
ninių negalima kaltinti, jos 
visos sunkiai finansiniai 
verčiasi. Bet kaltos fede
rate ir provincionalė val
džios. Jos plėšia iš žmonių 
taksus, pinigus švaisto mi
lijonais dolerių visur, karo 
pabūklų gaminimui, bet 
ligoninių palaikymui pini
gų “neturi.” Toks jau ka
pitalistiniam pasauly liki
mas, darbo žmogus turi pa
nešti visas išlaidas ant sa
vo pečių.

APVOGĖ DIPLOMATĄ
Naujų metų vakare Da

nijos generalinis konsulas 
buvo pakviestas jo vientau
čių į naujų metų sutikimo 
balių. Nuvažiavo su savo 
automobiliumi, kuris buvo 
atžymėtas su DPL 85 plei-* 
telėmis, ii\ po trijų valan
dų tapo pavogtas.

Pasirodo, vagys nepripa
žįsta diplomatinės neliečia- 

i mybės . . .
i SUSIŽIEDAVO

Kalėdą vakare susižieda
vo Bronė Navardauskaitė 
su anglų tautybes jauni
kaičių, 6 maujų metų vaka
re Genutė Mockevičiūtė su
sižiedavo su Juozu Stul
ginskiu.

SVEČIAVOSI
Montrealiečių Kavalųišei

ni a sezoninių švenčių proga 
buvo išvažiavus į JAV pas 
jų dukterį, kuri su šeima, 
pastoviai ten apsigyvenusi.

Benius Strimas taipgi ąu 
visa savo šeima buvo atva
žiavęs iš Toronto čia pas 
motiną Malviną Tamašaus
kienę pasisvečiuoti.

Annie Plaušihytė, moky-' 
toja,' iš Hamilton, Ont., apy-n 
linkės buvo atvažiavus pa-, 
sisvečiuoti pas dėdę AĮeką' 
Plaušinį, taipgi pas Džiau-; 
gius. ' ' • ‘ .■■■'

So. Boston, Mass.
RADIJAS IR TELEVIZIJA

šiais moderniškais laikais 
radijas ir televizija yra nepa
vaduojami. Tavo tartą žodį 
ne tik gali girdėti, bet ir tave 
kalbant gali matyti visas pa
saulis. Aišku, svarba tik ta
me, ką sakai ir darai.

Bostono srityje veikia viena 
televizijos stotis, pasivadinus 
Channel 2. ši stotis pasilaiko 
palikimais ir aukomis ; apmoka
mų skelbimų neprisileidžia, o 
perduoda tik informacijas ir 
kas rišasi su studijomis, kaip 
tą i: muzika, paišyba, ITancū- 
j ų kalba, gamtos užkariavi
mas, medicina ii visuomenės 
sveikata.

tabakas nuvaro į kamus. Buvo 
padarytą porą paątabų: viena, 
kad dabar moteiys labai smar
kiai pradėjo rūkyti, tai joms 
dar didesnis pavojus gresia, o 
antra, kad tabakas daug pri
sideda prie širdies ligų, ypa
tingai prie vainikinio t rumbo- i so.

Kalbant apie tabaką, iš nuo 
pat mažesns rūkiau ir gal dau
giau surūkiau tabako negu tu
zinas karvių per metus suėda 
šieno. Bet koki septyneri me
tai tam atgal Dr. Kaškiaučius 
patarė mesti rūkius, tai aš ir 

’ mečiau. Dėkingas esu dakta
rui ir džiaugiuosi, kad jo pa
klausiau. Perskaitę šiuos žo
džius, paklausykite manęs ir 
meskite rūkę.

Bostono apylinkėj nestoka ir 
lietuviškų radijo pusvalandžių. 
Malonu yra išgirsti lietuvių 
kalba pranešimus ir liaudies 
dainas. Tačiau nemažai tie ra- 
dijušai ir prijuokina publiką 
savo žioplumu. Paimkime Knei- 
žio pusvalandį. Kiekvieną sykį 
Jonas Romanas pasako pa
mokslą. Jonas statosi “labai 
mokytu,” ir visiems yra žino
mas kaip pasižymėjęs legijo- 
nierius ir daugiau kame... Ne
seniai jis per savo pamokslą 
pasakė: “Dievas — tai yra

materializmas.”
Dabar pagal Jono filosofiją, 

tai dievas susideda iš: kumpio, 
kopūstų ir ruginės . . .

Minkus per savo pusvalandį 
irgi visuomet “pamokina svie
tą.” Tai žmogus, kuris nemo
ka lietuvių kalbos. Jo sakiniai 
—tikras jovalas. Tačiau, kuo
met Indijos premjeras atvažia
vo Į Washingtona pas mūsų 
prezidentą, tai ponas Minkus 
iškoliofo jį, sakydamas, kad 
Nehru yra pasimojęs užka
riauti Balkanų karalystes.

Mums yra žinoma, kad da
bar Balkanuose nėra nė vieno 
karaliaus, tai kokį karalių Neh
ru mojasi užkariauti? Absur
das.

Oi, jūs vyrai tuščiagalviai, 
Skaitotės mokyti, 
Pasimojot oro bangomis 
Vargšę liaudį klaidinti.

Jei žinotųt, ką jūs darot, 
Tai taip nedarytųt,— 
Vietoj juokinę svietą, 
Patys geriau pasimokytųt.

Jaunutis
i

Deli. — Indijos sostinė ją 
vyksta mokslininkų medikų 
tarptautinė konfe r e n c i j a 
apie džiovą (TB). Dalyvau
ja 60 šalių medikai.

Kiekvieną ketvirtadienį 8:30 
v. vakare duodama “Frontiers 
of Health.” Čia ne tik aiškina
ma apie sveikatą, bet ir pa
veikslais paradomos daromos 
operacijos. Gruodžio 21 d. aiš
kino apie tabaką ir vėžį plau
čiuose. Net šiurpas nukrėtė; 
pamačius skaičius, štai kokie i 
jie baisūs. Iš šimto tūkstančių į G 
keturiasdešimties metu am
žiaus nerūkorių vėžiu miršta 8, 
rūkorių—24; šešiasdešimties
metų nerūkorių miršta 24, o 
rūkorių 131. Reiškia, net 107

• >

PHILADELPHIA, PA

HELP WANTED-MALE

FOREMAN. Su patyrimu, prie 
metalinių gaminių ir sustatymų. 
Gera alga, kompanija ir apsauga.
Apmokamos atostogos. Nuolatinis 

darbas. Skambinkite, telegrafuokite 

ar (kreipkitės: AIR MASTER CORP., 
2OHi * Allegheny, Phila. BA. 3-7700.

(6-8)

Reikalingi Auto Mechanics. Su 
įrankiais, pasitikimi; nuolatinis dar
bas su Philadelphijos didžiausiu 
Chrysler-Plymouth pardavėju.

E|.FM AIV-KITC HNER 
4518 Baltimore Ave. BA. 2-7900.

MAŠINISTAI. Tuojau priimami. 
Reikalingi prie Engine lathes, mill
ing machine, tekintojas ir lydytojas, 
su patyrimu.
žiuje. Visos apdraudos.
tės: M. & H. MFG. CO., Sycamore 
& MiUe Rds., Clifton Heights, Fa. 
MA. 8-8900. (4-13)

Nėra skirtumo am
Kreipki

MACHINISTS. Immediate opera

jugs, wapted 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. 8-8900.

(250-259)

HELP WANTED—FEMALE

Svarbi diena apšvietą branginantiems Ameri-

Sausio 27“
kos lietuviams, nes tą dienąę—sausio-Jan. 27— 
įvyks dienraščio Laisvės bendrovės dalininkų su
važiavimas. Prasidės 10 valandą ryto.

Po Suvažiavimo, Vakare Bus

BANKETAS
■ 1 - ’ 1 ’ 

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

Suvažiavimas ir Banketas Bus

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

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

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

T

So. Boston. Mass

Sausio 20 January
Įvyks Metinis Laisves Naudai

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

suvažiavimą ir finansiniai paremti 
dienraštį Laisvę.

(5-7)"

Vieta 318 Broadway
Ą v

Pradžia 1-mą valandą dieną

(J'žbąigeja. Tiktąi ■ pątyrusi, dirb- 
ti prie vyrų drabužių, gątos me
džiagos. Mokanti kaip padaryti ■ 
guzikaips skyles. Gera alga tin
kamai moteriškei. Robert Stewart, 
15-18 Walnut St., po 9:30 ryte.

' ' ,•

’ • ■ v • ' . (1-7)

PARDAVĖJOS
Su patyrimu. Gera pradžiai al

ga. Apdrauda. Atostogos iki 3-ją sa
vaičių. šešios apmokėtos šventės.

Darbininkėms nuolaida pirkiniuo
se. Pensijos planas. Malonios1 dar
bo sąlygos.

S •

Aplikacijos priimamos tarp 10 v. 
ryto iki 12 v. dieną. Kreipkitės j 
raštinę, rear Mezzanine. Matykite:

Mjss MUI*tha Biedennaun 
' Personnel

H. L.„GREEN CO., INC.
1015 Market Št., Phila. 7, Pa.

Paminėkite šj .skelbimą.

Gražią dąinų 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 apylinkės. 
O iš Laisvės redakcijos atvyks

Antanas Bimba
Nuošiįldziai ■ kviečiame visus atsilankyti. .

x Rengėjai

bal.su


Miami, Fla.
Vietinės žinios

Gruodžio 27 Journeymen 
Barbdrių Unijos lokalus No. 
523 a,tlaikė savo skaitlingą 
susirinkimą, 2957 N. W. 17 
Avė. Jau metai, kaip toj pa
čioj vietoj laiko mitingus kož- 
no mėnesio paskutinį ketvir
tadieni. Sekantis mitingas at
sibus sausio 24 d., apie 8 vai. 
vakare.

Buvo perinkta valdyba 
1957 metams. Raštininkas ir 
iždininkas pasiliko tas 
Joe Smith. Lokalas turi 
ris šimtus narhi, tarpę 
priklauso pora lietuvių 
bėrių. Pageidaujama, k 
daugiau ateitų prisirašyt.

pats,

Buvo Įnešta. kad vaikus 
kirpt 25 centais mažiau 
negu nustatyta unijos kaina. 
Įnešimas buvo atmestas, na- 
matuojant, kad . yi-a labai 
daug prastų vaikų, kurie ne
nori kirptis, verkia ir spardo
si, labai kraipo galvas; moti
na su tėvu už kojų ir rankų 
laiko ir tai barberys turi 
daug vargo pakol /nukerpa, 
žinoma, ne visi yra prasti

Pastaruoju laiku mus už
klupo brangūs 'svečiai, Leo
nas Tilvikas ir Feliksas Mal
kaitis iš Easton, Pa. Pasitai
kė, kad naktys vešios, bet 
d ienomis saulutė k a i tino. 
Tuomi svečiai yra patenkinti. 
Vakarais lanko Bayfront Pai
ko Bandshell koncertus, o 
dienom jųjų artimas draugas 
su savo mašina nuvežė 
dyt Monkey Jungle, 
pusėj Miamės miesto, 
mylių

pąro- 
anlro j 
už 22 

Įžanga $1.40 ypatai.
apsimokėjo pamatyt 

ir visokį 
Tą pačiąMonkey Business, 

dieną patraukė Į 
National Parką už 15 myliu 
antroj pusėj Miami miesto. 
7 a proga pamatė aligėtorių ir 
įvairiausių paukščių.

K Gruodžio 31 d., Naujų Me
lų išvakarėse turėjo progą 
pamatyt miesto centro šaunią 
paradą per 
Vienų tiktai 
dalyvavo 27. 
liausi vežimai
kitokiais visokiais

porą valandų, 
benų-kapelijų 
Benai ir Į vai

su panelėmis ir 
cimbolais.

Laikraštis “Herald” paduo
da, kad Miamės parado ste
bėtojų dalyvavo 450,01). Kaip 
jie tiek svieto galėjo suskai- 
t\t, tai jau jų biznis.

Porai dienų praslinkus, tas j 
pats draugas svečius nuvežė i ' 
Crandon Parką, kuriame ran-1 
/laši byčius ir žvėrinčius. Kai į 
tą viską ir dar Fairchild Tro
pical Garden pamate ir 'ap- į 
žiūrėjo, tai Leonas Tilvikas; 
su F. Mal kaičių buvo paten- i 
kinti šimtu nuošimčių.

L. Rcp. j

WORCESTER, MASS
Tikrai didelis muitas

Besiartinant žiemos šven
tėms, pradžioje gruodžio mė-1 
nėšio ir aš, dėl išbandymo. | 
pasiunčiau Į Lietuvą mažytį' 
pundelį; tai buvo kaklaraiš
tis, šilkinė skarytė ir 3-jų 
metų mergaitei
virš trijų dolerių vertės vis
kas. Siunčiau per paštą, už
mokėdamas virš du dolerius 
už persiuntimą. Ten gavo ge
rai, gruodžio 22 d., tik turė
jo sumokėti muito 25 rublius, 
kas reiškia $6.25, tai yra du 
syk daugiau negu daiktai 
verti. Tačiau gavusieji dide
liai’ džiaugėsi ir dėkoja už 
dovanėles, net artimi kaimy
nai suėjo žiūrėti amerikoniš
kų daiktų. 1

J. V. paštas priima punde
lius pasiuntimui į Lietuvą, tik 
turi išpildyti keturias kortu- 
kes, pažymint, kas, ir kiek 
vertės, ir adresus, savo ir ga
vėjo. Nuo gavusiųjų pundelį 
laiškas atėjo oro l<Mįii Į 9 
dienas. Taipgi gavau Naujų 
Metų sveikinimo kortą su 
spalvotais paveikslais ir -eg- 
liuke.

Ufcratykltc Laisvę savo draugui

NewYirto^^fe^yZlnlof
Vis daugiau kandidatu 

Stark, Cavanagh, 
Gerosa

Atsiranda vis daugiau de
mokratinių kandidatų i mies
to majoro vietą. Dar nežinia, 
ai- dabartinis majoras Wag
neris vėl kandidatuos, bet vi
sa eile asmenų jau išreiškė 
savo prisirengimą kandida- 

; tuoti — jeigu Wagneris ne
kandidatuos.

Vienas toks kandidatas 
r miesto tarybos pirminin- 

kandi- 
komisi-

kas Abe Stark. Kitas 
datas yra ugniagesių 

Įjonierius Edward F. 
Įnagh. Dabar atsirado 
j norintis būti kandidatu :
trolerius Lawrence E.

Jeigu
luotų, tai G erosą kandidatuo
tu i savo seną kontrolieriaus

trečias 
kon- 

Gerosa. 
Wagneris kandida-

Rinkimai 
menesi.

Plaza teatras jau ketvirtas 
mėnuo rodo Van Gogh’o bio
grafini filmą “Lust for Life“.

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

Pa., 2; M. Kazlauskas, So. Boston, Mass., 1; J. Patkus, 
New Haven, Conn., 1.

Kaip matote, Hartford ir Waterbury stovi lygiai, vie
nas iš jų turės daigiau pąsidarbuoti dėl pirmos vietos.

Šie vajininkai pakilo punktais tik su atnaujinimais:
S. Penkauskas, Lawrence, Mass, (pagelbėjo J. Gaidis, 

Maynardietis); Ge. Shimaitis, Brockton, Mass, (su S. 
Skerston, Bridgewater); J. Stanley, Rochester, N. Y.;

kiėnė, Binghamton, N. Y.; O. Gaškauskienč dėl greatne- 
kiečių; M. Uždavinis, Norwood, Mass.; J. Žebryp, Cle
veland, Ohio; K. Naravas, Shenandoah, Pa.; V. Žilins
kas, Plymouth, Pa.; J. K. Alvinas, San Francisco, Calif.

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1957 METAMS
$10.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00.. 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 4.00 
. 2.00’ 
. 2.00 
. 2.00 
. 2,00 

. 2.00

J.

A. Baniulis, Mahanoy City, Pa..............
Juškevičius, Waterbury, Conn......... .
P. Malkaitis, Easton^ Pa................
Kaunas, St. Clair, Pa....................... . .
Koslosky, Noxen, Pa..........................

Mary WaSsel, East Pittsburgh, Pa........
J. Gabriūnas, So. Boston, Mass. ....... 
P. A., Brooklyn, New York..................
Laisves Patriotas, Pittsburgh, Pa.........
John Ella, Butte, Montana ................ .
P. Babarskas,- Hollis, Long Island .......
J. Šūkis, So. Boston, Mass......................
Frank Mergiūnas, New York City, N. Y

J. Ynamaitis, Union City, Conn. .
M. Ginaitienč, Detroit, Mich. ...
Nuo Helen, Montreal, Canada .
J. Chichinskas, Maurice, Canada
Po$l: L. Zelson, So. Boston, Mass.; J. Brūzga, Blair- 

more, Canada; Clifford Pozar, Hannacroix, N. Y.; C. 
Tamul, Bridgewater, Mass.; J. Žiūlys, Toronto, Canada; 
K. Cherka, Woodhaven, N. Y.; Wm. Stodolnik, W. Lynn, 
Mass.

šie Miestai Aukomis Stovi Sekančiai:
Hartford, Conn. . 

pirštinytės, Rochester, N. Y. '...
Pittsburgh,. Pa. ...
Worcester, Mass. ..
Waterbury, Conn. .
Baltimore, Md.
So. Boston, Mass. .z 
Elizabeth, N. J. ... 
Lawrence-Lowell,

Mass................ 80.00
Brooklyn, N. Y.......... 65.00
Brockton, Mass.........64.00
Plymouth-Wilkes-Brre,

Pa............ 62.00
San Francisco, Calif . 58.00
Philadelphia, Pa........ 56.09
Newark, N. J. .... 48.00 
Bridgeport, Conn. ... 43.00

Skaitytojas Paul Alexander, So. Sudbury, Mass., pri
siuntė naują prenumeratą.

Nepamirškite, kad vajus pratęstas iki siausto 21 d. Yra 
dar laiko gauti nauji skaitytojų ir padidinti punktus.

Ačiū vajininkams už . pasidarbavimą ir rėmėjams už 
gražią paramą dienraščiui.

\ Laisves Administracija

pės, dalyvavusios Naujų 
tų laukti

tesi tas 
laikomi.

Tarp Dėtuvių
Dar apie šauną Nauju 

Metą pokylį

Įražiai pasirodė visos gru- 
Me-

Liberty Auditorijo- 
kitų, man i ąkis mc- 
gražus būrys ties 

Skaitlingas, šeimy-
:as. Linksmai vaišinosi se

nimas, grakščiai gyvai šokė
juose linksminosi jaunimas 
Tai buvo viena jaunimu tur- 
čingiausių grupių.

Tik vėliau sužinojau, jog 
tai buvo Marijonos 1 
nūs sumobilizuota ii 
dukra ir draugėmis 
aptarnauta grupė. Ji 
niai dalyvauja šiame pokyly

• JOS su 
vaisomis 
trad i c i-

j(' kas metai.
Rep

FOLICISTAS SUMUŠTAS

Policistas P. P o m o d o r, 
Transit Authority tarnauto
jas, bandęs klausinėti nužiū
rimą asmenį, kuris vietoj at
sakyti i klausimus smarkiai 
jį sumušė ir pabėgo. Sumuš
tasis nuvežtas ligoninėn.

$305.56 Chicago, Ill. .......
144.00 Easton, Pa...............
131.23 Detroit, Mich.........
f26.00 Stamford, Conn. .
108.00 Pittston, Pa. ..........
104.00 Binghamton, N. Y

. 99.00 Great Neck, N. Y
. 81.00 New Haven, Conn

38.00 
37.00 
29.00 
20.00 
20.00 
18.00 
16.00 
12.00 
12.00 
11.50 
10.70 
10.00 

8.00 
.8.00 

.. 7.00 

.. 4.00 
.. , 3.00 
... 1.00

Chester, Pa...............
Mexico-Rumford, Me
Paterson, N. J.
Shenandoah, Pa.
Minersville, Pa.
Scranton, Pa.
Girardville, Pa.
Auburn, Me. ..
Haverhill, Mass.
Hudson, Mass.. .

Daily Worker išleis 
jubiliejinį numerį

Šio mėnesio 27 dieną kal
niečių “Daily Worker” išleis 
jubiliejinę laidą. Tai bus to 

sukaktis, 
tame laikraštyje 

n u o 
p au 
kad 
jam

laikraščio 33 metų
Ta proga 
tilps daug pasveikinimų 
organizacijų, grupių ir 
vienių. Laikraštis tikisi, 
jubiliejine laida taipgi 
padės sėkmingai pabaigti sa
vo finansini vaju, kuri prą- . ■ * . i
dėjo dai’< praeitais metais, j

Automobilių nelaimės 
N. Y. sumažėjo

N. Y. policijos komisionie- 
jrius Kennedy tvirtina, kad 
I per 1956 metus-N. Y. suma- 
■ žėjo automobilių nelaimės 3 
j procentais, palyginus su 1955 
metais.

1956 metais turėta 3,4,010 
nelaimingų atsitikimų su au
tomobiliais , o 195,5 —-34,072. 
1956 metais automobilių ne
laimėse užmušta 593, 1955 — 
698, * arba 7 procentais ma
žiau už 1955 m.

Tai parodo, kbmisionierius 
sako, kad geresįė /policijos 
priežiūra gatvėse hr auto vai
ruotojų kooperacija gali žy
miai sumažinti auto nelaimes.

Beje,\ 1956 metais automo
bilių nelaimėse per visą kraš
tą žuvo virš 40,000 amerikie
čiu.

Professor Slochower 
ir vėl bus nušalintas
Profesorius IL Slochoweris 

gavo laišką nuo Brooklyno 
kolegijos, kad jis vėl priim
tas kaip dėstytojas. Slocho
weris tapo pašalintas iš tos 
kolegijos keleri metai atgal 
už . jo politinius įsitikinimus. 
Per tą visą laiką jis teis
miniu keliu' kovojo už teisę 
likti mokytoju ir pagaliau 
laimėjo: ‘Aukščiausias teis
mas nutarė, kad kolegija ne
turėjo teises jo išmesti ir Įsa
kė jam sumokėti algą už visą 
sugaištą laiką, taipgi padeng
ti teisminius kaštus, priimti 
atgal tarnybon.

Brooklyno kolegija tą ir 
padarė: išmokėjo jam $40.- 
000 algos, padengė kelis 
tūkstančius dolerių teismo 
kaštų ir dabar paskelbė, kad 
jis vėl priimtas tarnybon. Bet 
jam taipgi buvo pranešta, 
kad jam nėra reikalo atvykti 
mokyklon, kad jis grąžintas 
tSrnybon tik oficiališkai, kad 
patenkinti teismą, šią savaitę

kad jis
> bet šiuo

jam buvo pranešta, 
vėl bus pašalintas, 
Laitu neva ne už politinius 
Įsitikinimus, o už “mokytojui 
netinkamą elgesį.”.

Slochoweris" sakė 
atstovams, kad jis 
kovos teismuose už
tyti Broklyjflo kolegijoje, 
bandys Įrodyti, kad ir dabar
tinis išmetimas • -turi politinio 
pagrindo.

Slqchowevrt .dėsito vokiečių 
]itęratūi;ą. , Į ,

Atsidarė Taverna

spaudos
iš naujo 

teisę dės- 
Jis

Senas atletas Billy Welton, 
ilgus metus ėjęs Atletų Klu
bo manadžerio pareigas, da
bar įsisteigė savo taverna biz
ni toje pačioje vietoje, kur 
seniau buvo Atletų Klubąs' 
168 Mąrcy Ave., Brooklyn,

Billy Welton yra pirmojo 
pasaulinio karo Veteranas.

I Armijoje būdamas jis išsila
vino kumštynių sporto, grįžęs 
iš militarinės tarnybos jis da
lyvaudavo lietuviškų organi
zacijų rengiamose kumštynių 
rungtynėse ir yra atsižymė
jęs kaipo geras boksininkas. 
Biznyje jis irgi yra sugabus 
vyras. Linkime jam gero pa
sisekimo..

Laisves Rep.

.1

Teatruose
Fine Arts teatras Manhat- 

tane rodo naują komedija 
“Pantaloons”. Tame francū- 
ziškame filme variausią rolę 
vaidina žinomasis komikas 
Fernande]. Filmą, režisavo a- 
mc^ikietis John Berry, vienas 
anti-fašistinių film ininkų, 
kurie buvo priversti apleisti 
Hollywooda ii* dabar dar
buojasi užsienyje.

Paramount teatras 
j hattane rodo Alfredo 
i cock o iątryginį filmą
Wrong Man.”. Vaidina lien
ly Fonda ir Vera Miles.

Man- 
Hitch- 
“The

Victoria teatras rodo su 
dideliu pasisekimu “Baby 
Doll”. Katalikų kardinolo 
Spellmano padarytas filmo 
pasmerkimas 'teatrui, sako 
vedėjai, nei kiek nekenkia. 
fSpellmanas gavo dar kitą 
smūgį: »neseniai britų katali
kų hierarchija paskelbė, kad 
-ji njeko neturi prieš “Baby 
doll”, o dabai- taip pat išsi
reiškė Paryžiaus arkivysku- 
kupas Feltinas.)

Pataria tartis su 
Taryby Sąjunga .

N. Y. Herald Tribune ko- 
lumnistas W. Lippmann rašo, 
kad viepos Jungtinės Valsti
jos negalėsiančios užpildyti 
tą tuštumą, kurią palikę Arti
muosiuose Rytuose anglai - ir 
francūzai, kurių autoritetas 
tarp arabų visai nupuolė:

Lippmann pataria neatšisa- 
kylti nuo pasitarimų su Tarybų 
Sąjunga, kuri dabar turi tarp 
arabų daug įtakos, kad visą 
ten padėtį stabilizuoti, kad 
Artimuosius Rytus neutrali
zuoti. ' :

Pavyzdinga draugė
Amelija Laurušaitienė, k.ūr 
gyvena Long Islande ir il

goką. laiką vis sirgo ir dabar 
nedirba/ o vistiek savo kūmui 
Jonui Apšegai, kuris gyvena 
Lietuvoje, užrašė Laisvę čie*- 
liems metams.

Aukščiau minėta draugė 
duoda mums visiems pavyz
dį, kad ir mes taip darytum 
ir užrašytum Laisvę bei Vilnį 
savo giminėms, Lietuvoje gy
venantiems. ’ ’ .

Jonas Juška

GIMIMŲ SKAIČIUS 
DIDĖJA

gi-Brooklyne 1956 metais 
mė 56,721 arba 41 daugiau 
už 1955 m.; Queense — 31,- 
085 arba 46 daugiau už 1955 
m. Apsivedimų skaičius irgi 
padidėjo.

POETĖ SUNKIAI SERGA
Hemstead, L. I., ligoninėje 

randasi Čilės poete-rašytoja 
Lucilla G. Alcayagą, kuri 
1945 metais už 1 iterating dar
bą gavo Nobelio dovaną. Jos 
gyvastis esanti pavojuje. Ji 
yra 67 metų amžiaus.

Visiems Lietuviams •
S Linksmų Kalėdų. ; 
| THE EASTERN ALLIED ’ 

» TELEVISION COMPANY ’
| 56-89 61st St., Maspeth, L. I. i
| TW.^ 4-9652

8 Visiems Lietuviams į
M 'Linksmų švenčių! 4
K THE BASILE ROOFING CO. |
g 37-16 Ditmars Blvd*. | 
S L. I. City, N. Y. Astoria 8-2692 |

Visiems Lietuviams
Linksmų Švenčių.^

THE JOHN KRTIL
FUNERAL HOME, INC.

1297—let Ave. (70th SL),nY.C.'
RIL 4-8084

Eina ant operacijos
šio mėnesio 15 d. pasiduo

da operacijai Petras Bahars- 
kas, gyvenantis Hojlis, L. L

Petras Babarskas yra vi
suomeniniai. veiklus žmogus ir 
jau ilgametis Didžiojo New 
York'o apylinkės gyventojas. 
Dėl nesveikatos jis jau seno
kai skundžiasi ir nusispren.de 
pasiduoti operacijai.

Linkime Babarskui sckipin- 
gos operacijos ir greito7 su
stiprėjimo. s, , -

TARNAUTOJAS NUSIŽUDĖ
Pennsylvanijos geležinke

lio raštinės* tarnautojas Jo 
seph Winters, 31 metų, pa
lindo po bėgančiu traukiniu 
ir vietoje buvo užmuštas.

DU JAUNUOLIAI 
UŽSIMUŠĖ

Du Belvedere, N. J., 
nuoliai, skubiai, važiuodami
automobiliu, atsimušė i medį 
ir ant vietos užsimušė.

jau-

Biltmore viešbutyje dabar 
vyksta pasaulinis kortų loši
mo bridge kontestas. Atvykę 
kortininkai iš įvairių šalių.

Jie ištraukė kryžių 
iš teduoto Hudsono...

Prie Hudsono upės, West 
43rd St. gale įvyko sekama 
ceremonija: graikų ortodok
sų šventikas iš policinio lai
velio tris kartus metė vande
nin kryžių. Metaliniu! kry
žiui pradedant skęsti, du jau
ni graikų kilmės kareiviai, 
Stergionas ir K o u tsuodis, 
kiekvienu' kartu metėsi van
denin ir kryžių ištraukė.

Buvo šalta diena ir Hudso- 
ne plaukė ledai. Stergionas 
po tos ceremonijos beveik 
apalpo. Tai buvo kasmetinė 
graikų religinė Kalėdų cere
monija.... X

PRANEŠIMAS
WORCESTER, MASS.

Pirmas šių metų LLD 11-os kuo
pos susirinkimas įvyks. sausio 14 d.. 
7:30 v. v., 29 Endicott St. Čia kuo
pos valdyba išduos raportus iš pra
eitų metų veiklos, ir galutino apta
rimo del būsimo parengimo sausio 
20 d. Laisvės. dalininkų suvažiavi
mui sveikinti. Stehgkitės visi nariai 
atsilankyti j susirinkimą.

" Kp. Sekr.
(6-9)

JIM’S RESTAURANT & 
PIZZERIA

Turi skaniausius valgius. Galite 
ir išsinešti. Alus, vynas. Kainos 
prieinamos.

85-01 Grand Avenue,
Maspeth. — DA. 6-7327

(6-12)

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 negrasiname, tik patariame. 
Mūsų kainos prieinamos. 
SERVICE CO., 38 Kossuth 
B’klyn, N. Y. GL. 5-8646 ar

ACME 
Place, 

5-8669. 
(3-9)

Jūs negalite nusipirkti 1957 au
to laisnių be Auto Liability apdrau
dos. Jeigu pagautų operuojant auto 
su 1957 laisniais be apdraudos, ga
lit būti nubausti $1,000. Mūsų kai
nos prieinamos? Turime ir kitų ap- 
draudų. GERTNER KAPLAN & 
(’O., INC., 708 East Tremont Ave., 
Bronx N. Y. CY. 9-6611. (3-9)

PETS

Puikiausia dovana, tai gražus 
šuniukas -r Chątnpion Bred Ger
man Shepherds; $6ft A-l; AKC 
breds. Visi registruoti, garantuoti. 
Maži rankpinigiai, 12 mėnesių išmo
kėjimas. PET FAIR, 87 Main St., 
cor. Center St.-, Hempstead, L. I. 
IV. 8-0584. ’ (3-9)

FURRIERS

, Nenumeškite savo senų futrų, mū
sų ekspertai- pataisys taip kaip nau
jas. Mes duosime nuolaidą, kostu- 
meriams, kurie ateis su šiuo skel
bimu. Norite taupyti pinigų, tai 
kreipkitės pas mus: SHEIBAR & 
OXENHORN, 150 W. 28th St., N. 
Y. C. AL. 5-0079. 13-12)

Padovanokite' savo mylimiems 
puikią futrą. Kainos labai prieina
mos. Tiesiog iš dirbtuvės. Eksper
tiškai pertaisome ir sutaisome. Jums 
Užsimokės ateiti pas mus. GRECO 
FURS, 180 W. 80th St., N. Y. C. 
WL 7-5782. 16-tos lubos. Nuolaida 
su šiuo skelbimu. (3-9)

HELP WANTED MALE

Generator-Pradėjas, Perbudavotoja^
Nuolatinis darbas, gera alga. .

TWO-STAR
< 51 '•Richardsoi} St., B’klyn.

EV. 8-9510.

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) 
-----w

RADIO & TV.

Didelės Nuolaidos. Sutaupinkitc 
iki $100.. Naujos Hot-point ir Mo- 
torala Televizijos. Pertaisytos TV 
$19.95 ir aukščiau. Naujas seta,š ga
rantuojamas vienus metus dėl pa* 
vdikslų rodymo. 90 dienų dėl dalių- 
-^TV patarnavimas ■ $2 už atėjimą. 
6 mėnesių garantija ąpt tūbų ir da
lių. BEDFORD MUSIC CO., TV 
SERVICE, 12 Bedford AVe., EV. 8- 
1590. Ant išmokesčių.

BOATS
28 pėdų Krūzerls. 4 vietos miege

li, privatiškas savininkas. N<? rūdi
jančio plieno virtuvė. Pilnai įtaikyta, 
įskaitant žieminius užklojimus. Pui
kus pirkinys, pamatysite po. inspek
cijos. Mr. Enqulst. WH. 9-2060 (ra
štinės); WH. 9-6758 (narni)). * 

(6-12) 4

TRUCKS

Chevrolet 1950. 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. „

(4-10)

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

PRODUCTS

i At ydai Pizzeria kepėjams. ( Su 
mūsų sūriu padarysite skanius piz
za pies. Naudokite mūsų ’ Superior 
Mozzarella Sūrius. Mes taipgi ttf 
rifne soso, miltų, pomidorų alieju
je, ii* tt. Užsakymai prlimafni 'nuo 
8 v. ryto* jki 11 v. v. per ištisą sa-w 
vaitę. ISLAND CHEESE CO., 3I<5 
Pelton Ave., West Brighton, S.' I. 
GI. 8-6400. ' (5-11)

FINNEGAN’S NILE ROOM . 
Skanūs Pietūs kasdien 

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

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

(2-8)

DU PONT 
FUNERAL HOME, INC. 

Raymond J. Zajkowski, dir. 
109-82 Ascan Ave. 
Forest Hills, L. I. 

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

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

Pulkus patarnavimas

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

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

(4-10) V

Visiems Lietuviams
Linksmų Naujų Metų

g THE RICHMOND' . |
§ ROOFING CO. C
$ 131-19 Liberty Ave.

§ Richmond Hill, L. I. VI. 3-1005 J

' (4-9)
------------------------------  —,----- j---------- ---------

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 1
Newark 5, N. J. ;
MArket 2-5172

1957
/ •• '

4 pusl.Laisve (Liberty) Trečiad., sausio

nusispren.de



