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I KRISLAI
Pamiršti žmonės.
Tuštuma galvose.
Kur nėra kurstytojų.
Lietuviškojo raketo krizė.
Vėl gieda už karą.
Kad nepamirštume.

Rašo A. Bimba

Kongresas jau pradėjo sa
vo sesijas. Vieno dalyko iŠ jo 
šiemet negausime: taksų su
mažinimo.

Politikieriai nė n e k a 1 b a 
apie tai. Užsidarė burnas a- 
bieju didžiųjų partijų lyde-

9 Todėl tikrai galime vadin
tis pamirštaisiais žmonėmis.

Militarinės išlaidos šiemet 
bus dar didesnės. Tą jau pa
žadėjo prezidentas Eisenho
wer is. Jis jau pasakė, kad 
patieks Kongresui reikalavi
mą 70 bilijonų dolerių!

Nonsensas šnekėti, jog Vi
duriniuose Rytuose susidarė 
“jėgos tuštuma”. Tame pa
saulio kampe gyvena astuo
nias ai' devynios valstybės. 
Ten gyvena apie 50 milijonų 
žmonių.

Gėriau ir sveikiau būtų 
įalbeti apie tūlų politikierių 
tuštumą galvoje. Jie protau
ja kreivai. Jie nepaiso kitų 
imonių. Jie nori ant tų toli
mų žmonių uždėti nauja mili- 
t arinį juhgą. •

Bet- ar tie žmonės, arabai, 
priims tą jungą? Abejotiną.

Skaičiau Įdomų straipsni 
apie rasinę integraciją West 
Virginia State kolegijoje. Tai 
svarbu. Integracija praėjo be 
jokių nesusipratimui.

Ta kolegija buvo išimtinai 
negrams. Dabar paversta vi
siems. Jon Įstojo apie 1,000 
baltųjų. Išmintingas kolegi
jos prezidentas Dr. Wallace 
sako, kad dabar, bendrai mo- 
kindamiesi, daug geriau visi 
studentai mokosi.

Matote, kur nesiranda ra
ginių kurstytojų, rasinė inte
gracija praeina sklandžiai, 
be jokios bėdos.

Smetoninė Clevelando Dir
va (sausio 3 d.) praneša, kad 
YLIKo Vykdomoji Taryba 
susmuko. Iš jos pabėgo jos 
pirmininkė Alena Devenįenė. 
Kiek pirmiau iš to raketo pa- 
aitraukė Zaikauskas.

Taip ir gerai, taip reikia. 
Visas raketinis. VLIK as turė
tų būti likviduotas. Jis daro 
Jrėdą lietuviams. Juo naudo
jasi tiktai mažytė grupelė rk- 
ketierių. t ’
t

Pastebėjau, kad, šaltajam 
karui paaštrėjus, mūšį kleri
kalai, smetonjninkai ir men
ševikai vėl Įgavo naujų vil
čių. Jie ir vėl pragydo su 
džiaugsmu apie naujo pasau
linio karo galimybes.

Chicagos Draugas (sausio 
5 d.) tiesiog reikalauja, kad 
Amerika pasileistų darbap su 
atominėmis bombomis “agre
sorius. sudrausti ir juos išvy

kti.” O agresoriais pakvaišę 
* klerikalai skaito visas socia- 

fistinius kraštus.

) I Na, o dabar, draugai, visi 
susirūpinkime Laisvės šėri- 
ninkų suvažiavimu. Jis 
jau nebetoli, įvyks sausio 27

10,000 francūzų 
pravedė žiauria 
akciją Afrikoje

Alžyras. — Apie 10,000 
sunkiai ginkluotų francūzų 
karių ir policininkų prave
dė žiaurią akciją Alžyro 
arabiškame kvartale, kuris 
europiečių vadinamas Kas- 
bah. Tie kariai ir policinin
kai pravedė kratas dauge
ly namų, areštavo šimtus 
asmenų, nušovė vieną vyrą, 
kuris, sako jie, bandė pa
bėgti, sumušė daugelį gy
ventojų ir pridarė daug ža
los.

Visos akcijos siekis, sako 
francūzai, buvo surasti 
partizanų lizdus. Bet alžy
riečiai nacionalistai sako, 
kad francūzų siekis buvo 
kitoks, kad tai jie taip no-į 
rėio teroru įbauginti ara-Į 
biškus Alžyro gyventojus.

Francūzai teigia, kad jie 
suėmė geroką skaičių na
cionalistų, kurie surišti su 
partizaniniu judėjimu.

Reakciniai francūzų laik
raščiai Alžvre pataria, kad 
tokios akcijos būtu praves
tos “bent kas savaitę”, r \ .

Britai atmetė 
Jemeno protestą

.Londonas. — Britai at
metė Jemeno protestą. Je
menas protestavo, sakyda
mas. kad britų aviacija
bombardavo Jemeno mies
tus ir kaimus. Britai, betgi, 
teigia, kad jie bombarda
vo ne Jemeną, o jemenie- 
čius, kurie įsiveržė i Adena, 
taip vadinama britų “pro
tektoratą”, koloniją Arabi
jos pusiasalyje.

Britai teigia, kad jeme- 
niečiai, Saudi-Arabijos pa
dedami, savo ruožtu pade
da adeniečiams sukilėliams, 
kurie kovoja prieš britus. 
Bet Jemenas, Saudi-Arabi- 
ja ir Egiptas kitaip persta
tų faktus. Jie patiekė do
kumentinius irodvmus. kad 
britai organizuoja Adeno 
s ri ties bedu inus-kl a j okl ius 
ir juos siunčia prieš Jeme
ną: kad britų tikslas yra 
padaryti koloniją ir iš ne
priklausomo Jemeno.
------------------- ,------------------------ ------ —

: i •dieną.
Direktorių tarybos susirin

kime gaspadorius pasiskun
dė : ’ kol kas suvažiavimui 
sveikinimų tegavome mažai. 
Gal dalykai pasitaisys suva
žiavimo išvakarėse.

“GaN neužtenka. “Gal” 
gali mu| visus suvilti. Reikia 
žemę pajudinti. O laisviečiai, 
kaip jair daug sykių Įrodėme, 
gali lietuviškąją žemę paju
dinti, tai yra, svarbiais reika
lais rimtai susirūpinti ir dide
lius naudingus darbus atlikti.

Mūsų pažangiosios orga
nizacijos savo šio mėnesio su
sirink imuose privalo atkreip
ti savo dėmesį link Laisvės 
suvažiavimo. Yra kuopų, ku
rios turi gerus, iždus. Su pa
sveikinimu doleris kitas aukų 
prisidės prie padarymo ir šio 
suvažiavimo tokiu, kokiu jis 
turėtų būti.

Egiptiečiai neves derybų su agresoriais 
britais«francūzais, o tik per Jungt. Tautas

Kairas. — Egipto val-lmątu? Kokią teisę tie už- 
džia pranešė,, kad ji neis į'puolikai turi prie Suezo? 
jokias f derybas " su agreso- j Jie bandė tą mūsų krašto 
riais britais ir f rancūzaiš ■ dalį atplėšti jėga, o dabar, 
Suezo klausimu. Britai ir Į kuomet tas jiems nepasise- 
francūzai pageidauja ati-ikė, jie nori įsigauti per de- 
daryti tokias derybas ir jie rybas. .Mes tokių derybų 
prašė Jungtinių Tautų ge- nenorime. Jeigu kur nors 
neralinio sekretoriaus Ha- 
mmarskjoldo, kad jis tar
pininkautų. Bet Egipto
valdžia, kaip tai išsireiškė 
Kairo radijas, sako:

“Suezas buvo ir lieka E- 
gipto. Tie, kurie mus už
puolė, nori, kad mes dabar 
su jais tartumės. Kokiu pa-

Kova už platesnes civilines teises eina 
Kongrese; Doulgas s iūlė kitą rezoliuciją
Washingtonas. — Kon

greso liberališki demokra
tai irz republikonai tęsia 
kovą už platesnes civilines 
teises, ypatingai prieš fili
busterius. Praeitą savaitę, 
kuomet Senatas geroka bal
sų dauguma atmetė siūly
mus baigti filibusterius, į- 
spūdis susidarė, kadį kova 
bent šiai sesijai pralaimė
ta. Bet pasirodė, kad de
damos naujos pastangos.

Svarbiausias aktds yra 
demokratinio Illinois sena
toriaus Paul Douglaso, ku

Už republikoniis 
veikęs rasistas 
atsakys teisine

Detroitas. — Federalinė I 
džiūrė įkaitino John R. Mc
Alpine, republikonų veikė
ją, kuris praeitos priešrim 
kiminės kampanijos metu 
skleidė biaurią rasistinę 
propagandą. Jis siuntinėjo 
visokius laiškus, kuriuose 
šmeižė negrus ir kitas tau
tines mažumas.

Republikonų organizaci
ja čia sako, kad McAlpine 
nėra reguliariškas j oš pa
reigūnas. Pripažįstama, 
betgi, kad jis dažnai dar
buojasi repųblikonams ir 
yra dažnas svečias jų štabe.

Kaltinimas yra, kad jis 
išsiuntė bent 6,000; rasisti
niu kiršinančiu laišku.

V fc 4,

Sirijos karo tribunolas 
teisia eks^diktatorių
Damaskas. — Sirijos ka

rinis tribunolas teisia buvu
sį diktatorių Adybą šišeklį 
ir 46 kitus sirijiečius poli
tikus ir karininkus. Jie visi 
kaltinami sąmokslo rengi
me prieš dabartinę valdžią 
ir prezidentą Šukri. Sąmok
slininkai planavo įsteigti 
Sirijoje reakcinę provaka- 
rietišką valdžią.

Jungtines Tautos. — Je
meno delegacija oficialiai 
apkaltins britus agresijoje 
prieš Jemeną.

bus tariamasi apie Suezo a- 
teitį, tai tik Jungtinėse 
Tautose. Tik ten mes esa
me pasirengę tartis, bet ne 
su britais ir francūzais”.

Kaip žinia, Jungt. Tautų 
genralinė asamblėja anks
čiau didele balsų dauguma 
pasisakė už Egipto suvere
nitetą virš Suezo. c

ris įnešė naują siūlymą 
prieš filibusterius. Jis ra
gina, kad būtų pravesta 
taisyklė, jog du trečdaliai 
Senato posėdžio dalyvių ga
lėtų uždaryti diskusijas po 
dviejų dienų, o paprasta 
dauguma galėtų jas užda
ryti po 15 dienų.

Senatorius H. Humphrey 
(dem. iš Minnesotos) įnešė 
eilę siūlymų. Vienas yra, 
kad federalinė valdžia ga
rantuotų visų piliečių teisę 
balsuoti (tai yra • taikoma 
prieš poll-tax — balsavimo

Vėliausios žinios ‘
Iš viso pasaulio

Washingtonas. — Atsto-- 
vu buto užsienio reikalu C v
komiteto narys demokra
tas Wayne L. Hays apleido 
komiteto posėdį, sakyda
mas, kad republikonai ir 
jų administracija neaiški
na Kongresui visų Eisen- 
howerio plano smulkmenų, 
daug ką palaiko slaptybėje.

Maskva. — Kini jos,prem
jeras Čou En-lajus tarėsi 
ne vien su tarybiniais- va
dais, bet ir su Rytų Vokie
tijos delegacijos nariais 
Ulbrichtu ir Grotewohlu. 
Prieš tai įvykusiame ban
kete Bulganinas dėkojo Čou 
En-lajui už Kinijos duotą 
solidarumą Tarybų Sąjun
gai Vengrijos klausimu. 
Čou En-lajus taipgi sutiko 
su Indijos ambasadoriumi 
Maskvoje S. P. Menonu. ku
ris tik grižo iš Vengrijos. 
Menonas kaip specialus Ne
hru pasiuntinys dvi savai
tes praleido Vengrijoje. 
Manoma, kad Menonas pa
tiekė Kinijos premjerui 
savo nuomonę apie padėtį 
Vengrijoje.

Jungtinės Tautos. — Ge
neralinė ’ asamblėja vėl 
svarsto Vengriją. Amerika 
patiekė rezoliuciją, kurio
je siūloma sudalyti specia
lią penkių Šalių komisiją, 
kuri “tyrinėtų” Vengrijos 
įvykius. Trečiadienio vidu-

ttCF
Tuo tarpu kanalo valy

mas tęsiasi. Dar 13 laivų iš
traukta ir eilė laivų, kurie 
buvo sulaikyti kanalo vidu
ryje, jau plaukia namo. 
Šiaurinis kanalo galas jau 
atdaras ir jau netoli diena, 
kuomet navigacija kanale 
bus atnaujinta. Egipto val
džia sako, kad po kanalo 
apvalymo jis neleis britų ir 
francūzų laivams kanalu 
naudotis, iki jų sąjunginin
kai izraeliečiai nepasi
trauks pilnai) iš Sinajaus 
dykumos ir Gazos srities.

Egipto spauda sako, kad 
dabar, kuomet agresoriai

mokesčius), kad būtų pla
tinami teisingos samdos 
(FEPC) įstatai ir kad ge
neralinis prokuroras turė
tų teisę naudoti savo galią 
civilinių teisių paneigimo 
atsitikimuose valstijose.

Senatorius Morse patiekė 
kitą siūlymą prieš filibuste
rius. Morse, buvęs repub- 
likonas, dabar yra demo
kratas. Jis iš Oregono.

Atstovų bute taisyklių 
komiteto pirmininkas E. 
Celleris (dem. iš N. Y.) ža
da duoti pirmenybę civili- 

dieni prasidėjo diskusijos 
tuo klausimu.

New Yorkas. — Į J. T. 
generalinės asamblėjos se
siją atvyko Francūzijos už
sienio reikalų ministras 
Christian Pineau.

Praga. — Čekoslovakijos 
Komunistų partijos orga
nas “Rude Pravo” kriti-
kuoja Jugoslavijos ir Len
kijos spaudą, ypatingai 
Lenkijos teorinį laikraštį! 
“Nowe Drogi”. “Rude Pra-' 
vo” sako, kad Lenkijos ir 
Jugoslavijos komunistai 
skleidžia revizionizmą.

Devyni vengrų bėgliai 
sugražinti į Austriją
Camp Kilmer, N. J. — 

Devyni vengriški pabėgė
liai, kurie < šiomis savaitė
mis tapo atvežti šion šalin, 
dabar lišskraidinti atgal 
Austrijon. Vienas jtj sava
noriai norėjo vykti atgal, 
gal tam. kad grįžti Vengri- 
lon. Kiti išvežti, nes pasi
rodė. kad jie i teiki? ameri
kiečiams neteisinga infor
maciją apie įsa v e.

Londonas. — Darbiečių 
lyderįs James Griffith par
lamente sakė, kad Edeno 
valdžia tai aiškiai parodė 
savo nekompentiškumą, 
kad stebėtina, jog ji neat- 
sistatydina.

buvo priversti trauktis, jie 
bando pažeisti Egipto ne
priklausomybę kitais ke
liais. Tam tikra prasme 
jiems padeda ir J. T. jėgos. 
Pavyzdžiui, po amerikiečio 
Wheelerio komanda veda
mas kanalo valymas iš pra
džios buvo vestas, lyg va
lytojai, o ne Egiptas, yra 
kanalo šeimininkas. Bet 
egiptiečiai greit paėmė rei
kalus į savo rankas ir davė 
Wheeleriui suprasti, kad 
tai egiptietiškas adminis
tratorius Junes, o ne jis, 
Wheeleris, šeimininkas.

nių teisių projektams, taip, 
kad jie greičiau būtų per
duoti buto balsavimui. Pats 
Celleris pasiūlė eilę civili
nių teisių įstatymų.

Liberaliniai nusiteikę 
Kongreso nariai jaučia 
kad jie šioje sesisijoje turi 
geresnę.progą atsiekti bent 
dalį savo planų, Rad^n^i 
visoje ^šalyje jaučiasi ne
menka’ paratna piktesnių 'ci
vilinių teisių siekimui.

Norfolk,“ Va. — Keturi 
Amerikos naikintuvai su
grįžo iš Artimųjų Rytų.

E. Roosevelt už 
JAV ir Sovietų 
bendrą veiksmą

New Yorkas.^ — Eleanor 
Roosevelt pareiškė, kad A- 
merika ir Tarybų Sąjunga 
galėtų bendru veiksmu už
tikrinti taika Artimuose 
Rytuose. Amerika ir Tary
bų Sąjunga, sako Roosevel- 
tienė, galėtų susitarti, kad 
neintervenuos į tos srities 
reikalus, nesimaišys ten su 
karinėmis jėgomis.

Rooseveltienė sakė, kad 
Eisenhowerio doktrina apie 
“tarybinės agresijos” sulai
kymą Artimuose Rytuose 
yra keista, nes^nėra kokių 
nors žymių, ' kad Sovietai 
^stengtųsi ten agresiją pra
vesti.

Roūseveltienė kalbėjo 
Krikščioniu Palestinos ko
miteto pobūvyje.

Saudi-Arabijos karalius 
Saudas atvyks Amerikon
Washingtonas. — Saudi 

-Arabijos karalius Saudas 
sausio mėnesio * pabaigoje 
atvyks Washingtonan. Jis 
viešės kelias dienas, bus 
vašinamas Baltajame Na
me ir taTsis su pbez. Eisen- 
howeriu. Saudo priėmimo 
vaišėse dalyvaus tik vyrai, 
kaip to reikalauja ortodok
sinis arabų-musulmonų ti
kėjimas.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kuijie jos dar neskaito.

Lenkai pasiūlė 
naują komisiją 
Korėjai vienyti

Jungtinės Tautos. — A- 
merikos rezoliucija Korė
jos vienybės reikalu gavo 
57 balsus. Prieš balsavo 8 
(socialistiniai) kraštai. 13 
neutralistinių kraštų, į- 
skaitant Indiją ir Indonezi
ją, susilaikė nuo balsavi
mo.

Amerikos planas reika
lauja, kad šiaurės Korėja, 
nors ji nekviečiama į Jung
tinių Tautų posėdžius net 
patariamu balsu, įsileistų 
J. T. komisiją rinkimų ren
gimui.

Po balsavimo Lenkijos 
delegatas Katz-Suchy pa
siūlė, kad būtų sudaryta 
nauia tarptautinė komisi
ja Korėjos klausimo spren
dimui, kad būtų sušaukta 
nauja tarptautinė konfe
rencija tuo reikalu. Jis 
taipgi sakė, kad abį dalys 
turėtu gauti ekonominės 
pagalbos po Jungtinių Tau
tų globa.

Tarybinis delegatas Ca- 
rapkinas parėmė lenkų pa
siūlymą.

Įėjo Kennedy, 
o ne Kefauveris

Washingtonas. — Senato 
demokratų frakcijos vaira
vimo komitetas nominavo 
senatorių Kennedy (Mass.) 
į senatinį užsienio reikalų 
komitetą. Tos vietos norė
jo Kefauveris ir jis teigė, 
kad jo seniority teisės jam 
duoda tą privilegiją.

Kefauveris išreiškė savo 
nepasitenkinimą. Jis sakė, 
kad nustumti į šalį seniori
ty teises, yra žalingas da
lykas..

Kaip žinia, Kefauveris 
praeitame Demokratų par- 
tijųs suvažiavime nugalėjo 
Kennedy1 varžybose į vice- 
prezidentinę kandidatūrą,.

Budapeštas. — Laikraštis 
“Nep Szabadsag” sako, Ra- 
košis, Gero, Hegedus ir 
grupė kitų asmeniu kurie 
lošė svarbią rolę Rakošio 
režimo metu, bus pašalinti 
iš parlamento, kurio depu
tatais jie yra. Dauguma tų 
asmenų dabar randasi už
sienyje.

' <

Belgradas. — Jugoslavi
joje lankosi buvęs Ameri
kos US Steel korporacijos 
prezidentas B. Fairless. Jis 
ten vieši kaip ekspertas, 
kuris pataria Amerikos val
džiai apie užsieniui duoda
mą pagalba. Jį priėmė Ti
to Jr užsienio reikalų mi
nistras Popivicas.

Jakarta. —Indonezija pa
sirašė prekybos sutartį su 
Šiaurės Vietnamu. ‘

ORAS NEW YORKE
Giedra iš ryto, popiet ga

li būti lietaus.
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SOCIALISTINIAME PASAULY
NESENIAI Vengrijos sostinėje įvyko svarbi kon

ferencija, kurioje dalyvavo, be Vengrijos vyriausybės 
atstovų, Tarybų Sąjungos atstovai—Chruščiovas ir Ma
lenkovas,—taipgi dalyvavo Čekoslovakijos, Bulgarijos ir 
Rumunijos vyriausybių bei komunistinių partijų at
stovai.

Konferencija!buvo svarbi, nes ji aptarė ne tik tai,. . .
kas įvyko Vengrijoje, o ir tai, kokie santykiai turi būti 
tarp socialistinių šalių.

Įvykiai Vengrijoje, be abejonės, 
soms socialistinėms šalims: moko 
dairumo ir bendrai savisaugos.

Vis daugiau ir daugiau paaiški, 
didelės komunistinės partijos dar neužtikrina padėties! 
saugumo. Tenka žiūrėti, kokia ta partija, kas ją sudaro, i 
kokie jc.s nariai, kiek aukštai jie prasilavinę, kiek daug 
jie atsidavę socialistiniam dalykui. Vengrija turėjo 
didžiulę komunistų-darbininkų partiją — apie milijonas 
narių ją sudarė. Bet dalis tų narių, pasirodė, buvo ap
simetėliai, karjeristai, bet kurią dieną pasirengę tar
nauti socializmo priešui.

Po Budapešto konferencijos, Vengrijos revoliucinė 
darbininkų ir valstiečių vyriausybė išleido pareiškimą, 
kuriame lyg ir nustatomos ateičiai gairės.

Vyriausybė, sako pareiškimas, dės pastangų gerin
ti žmonių būvį, bet sccfalistihė sy

su imperialistinės agentū
ros ir kontr-revoliucinių jė- 

‘ “Ten" buvo e’a veiksmais Vengrijoje ir 
pasakyta nemaža kalbų j-! karu.’. k?rjTAng-
vairiais Mausimais ir pa- !’os’ Francuzuos ir Izrae- 
darvta eilė nutarimų. I 110 J«’P®Uallatal, suk?le .

Sesijoje sakė kalbą ir de paveikia kai kuriuos nemo- 
putatas, Lietuvos 
Akademijos ] 
prof/ Juozas Matulis. Nuro
dęs tuos pasiekimus, ku
riuos Tarybų LSetuva atli
ko ir pasiryžusi atlikti vi
sose gyvenimo srityse (pa
siekimus darbo ^žmonių 
naudai), prof. Matulis pri
siminė ir apie Amerikos 

į “laisvintojų”
1 į spaudą bei jų “taktiką” Ta

teikia pamokų vi

ukščiau

Jtįstas Paleckis >

' Vokietijos Demokratinėje Respublikoje
(Is keliones po demokratinę Vokietiją įspūdzią)

įh’U..” Tai monumentalus pa- buvo tarp čia kalėjusių Ta- 
statas, kurio aukštis siekia 
91 metrą. Viduje ir iš lau
ko tą paminklą - panteoną 
puošia masyviškos akmeni
nės statulos ir goreljefai.
Įkopus vingiuotais laiptais 
į paminklo viršūnę atsive
ria vaizdas į Leipcigą ir to
limą apylinkę. Paminklas 

!.buvo atidengtas 1913 m.
Nuo Leipcigo ne taip toli 

Veimaras — maistas, kuris 
susijęs su daugelio pasau
linės reikšmės žmonių var
dais. Sutikome čia daug 
jau Leipcige matytų užsie
niečių, atvykusių nulenkti 
galvą vokiečių genijams 
Getei ir Šileriui.

Veimaras, kur gyveno ir 
nes i l i pengvosi°s tekstiles pramo- kūrė Gėtė ir Šileris, o taip 

p Į nes prekėms parodyti. Ypa- pat poetai Herderis ir Vi- 
a ‘ a ~ tingai daug džiaugsmo landas, žymusis dailininkas 

tekstilės skyriuje turėjo' Lukas Kranachas, garsieji 
moterys. Moterų mados ir kompozitoriai Bachas ir R.

, , r_.. „ _ įvairiausi moteriško apdaro
klėstė ji m u T ^rybų reikmenys buvo gausiai ir 

įspūdingai atstovaujami.
Tačiau Leipcigas gali pa

sigirti ne tik mugės tradi
cija, ne tik savo prekyba ir 
pramone, ne tik garsiųjų 
“Auerbachskeller,” kuris 
minimas Gėtės “Fauste,” ir 
kitomis įžymybėmis, bet ir 
savo revoliucinėmis tradi
cijomis. Čia buvo žymus 
Vokietijos darbininkų ju
dėjimo centras, o jau 1865 
m- įvyko didelis spaustuvi
ninkų streikas. Įsikūrus 
Vokietijos socialdemokratų 
partijai, Leipcige aktyviai

I veikė jos kairysis sparnas.

Šie gandai kartais

Mokslų kančius kritiškai galvoti in- 
prezidentas, | teligentus bei moksleivius.

rybų Sąjungos ir Lietuvos 
atžvilgiu. (Tenka priminti.jas 'budrumo, ap- \ ** t • r ’J kad 195t> metais proi. Ma-

(Tąsa)
Leipcige, kur teko nuvyk

ti iš Harco krašto, tuo me
tu prasidėjo tradicinė ru
dens mugė. O Leipcigo mu
gė turi apie 500 metų tra
dicijas. Mugėje buvo atsto
vaujamos 7,132 firmos is 
33 kraštų, • jų tarpe 5,146 
firmos iš demokratinės Vo
kietijos ir 1,146 firmos iš 
vakarų Vokietijos. Mugė 
parodė aukštą Vokietijos 
Demokratinesi Respublikoj 
pramonės lygį ir plačius jos 
ryšius su užsieniu.

Platesnės būna pavasari
nės Leipcigo mugės, kurio- 
s e išstatoma įvairiausių 
pramonės šakų gaminių. 
Šioji mugė buvo skirta

rybų Sąjungos piliečių.
Susimąstę žmonės stovi* 

prie požemyje esančių dvie
jų krosnių, kuriose buvo'de
ginami nužudytųjų ir nu
kankintųjų lavonai. Užra
šai skelbia, kad lavoninei 
skirtame kambaryje dažnai 
neužtekdavo vietos ir lavo
nų krūvos stovėdavo -lauke. 
Kieme prieš tą lavoninę da-’ 
bar stovi Ernsto Telniano 
biustas, o prie jo sudėta. • 
daugybė vainikų. Vokieti-.* 
jos Komunistų partijos va
das E, Telmanas buvo at-* 
gabentas į Buchenvaldą ir 
nužudytas, o hitlerininkų 
spauda paskelbė, kad Tel
manas žuvo per stovyklos 
bombardavimą.

Iš Veimaro važiavome 
Drezdeno kryptimi. Kaip 
tik toji diena Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
vyriausybės paskelbta fa
šizmo aukų paminėjimo 
diena. Pakeliui Jenos mies-* 
te, matėme darbininku ko- 7 v-
lonas, organizuotai vyks
tančias į paminėjimo mitin- . 
gus. Kari Marsštate ir ki-' 
tuose miestuose matėme 
tam paminėjimui skirtus 
plakatus, kurie šaukė į ko
vą prieš hitlerizmo dvasios 
atgimimą Vakarų Vokieti
joje.

Drezdeno miestas, į kurį 
atvažiavome, yra žiauriai 
nukentėjęs. Visa šio gra
žiausio miesto centrinė da
lis lyg šluota nušluota, 1945 
m. vasario 13-14 d. d. ame
rikiečių aviacijai įvykdžius ( 
masinį bombardavimą. Sun
ku net išaiškinti, kokią 
prasmę ir kokį tikslą turė'* 
jo Drezdeno bombardavi-* 
maš, nes čia jokių kariškų 
objektų nebuvo. Nukentėjo 
daugelis muziejų, mokslo ir 
meno įstaigų. Griuvėsiuo
se tebeguli eilė bažnyčių, 
buvusieji kurfiustų rūmai, 
išdegęs operos teatras: O 
daugely vietų net sunku 
įsivaizduęti, kad ten būta 
puikių miesto kvartalų.

Didelė laimė, kad Tary
binė Armija suspėjo laiku 
išgelbėti neįkainuo j a m o s 
vertės meno turtą — gar-, 
šią ją Drezdeno paveikslų 
galeriją.

Daug padaryta Drezdeho 
atstatymui. Yra jau ištisos 
naujų namų gatvės. Pa
statyta nauja miesto rotu* 
še. Tačiau dar daug rei
kės darbo kol tas gražusis 
miestas visiškai bus atsta-» ‘

“Šie žmonės ima pūsti 
pas mus esamus trūkumus 
ir darbe pasitaikančias 
klaidas, užmiršdami stam
bius respublikos darbo 
žmonių ūkinės bei kultūri
nės statybos laimėjimus "ir 
nenorėdami matyti didelių 

; ateities perspektyvų. Klai
das ir trūkumus mes ištai
sysime darniu ir ; 
siu darbu.

“Mes pagrįstai didžiuo
jamės literatūros, meno ir 
mokslo I '

i valdžios metais, mokyklų 
j tinklo plitimu. Kiek antita- 
' rybinė propaganda besis-

tūlis buvo Jungt. Valstijo
se kaip tarybinės delegaci- 

! jos narys Jungt. Tautų a- 
i samblejoje.)

Prof. Matulis sakė: 
1 . ,“Dar pernai rudeni, 
Tarybinės vyriausybės

' k ingos politikos dėka ir pa- 
! saulinio taikos, šalininkų są- 
' jūdžio pastangomis buvo 
! pasiekta žymus tarptauti- 
' nių santykių įtempimo su- 
1 mažėjimas, man teko skai- 

......... . .... _____ ____ ___ intvarka Vengrijoje į tyti Amerikos^ dešiniųjų lie
bus šventai saugojama, socialistinis (kolektyvinis) že- tuvių emigrantų spaudoje 
mes ūkis bus palaipsniui plečiamas, stambiųjų ūkininkų fantastines . pasakas apie 
nuosavybe bus aprėžta, socializmo priešai bus suvaldyti, darbo žmonių "
Sukilimai Vengrijoje padarė šaliai didžiulių nuostolių, Tarybų Sąjungoje ir Lietu- 
bet juos Vengrijos liaudis, su pagalba socialistinių kai-' voje. Jų gausi spauda, at- 
mynų, išgyvendins, nors tai pareikalaus didesnio pasi- rodo, varo^ tikrą, konkuren- 
aukojimo iš. visų gyventojų, j ’ . „. v

Kitais žodžiais, Vengrija susitvarko ir galimas daik-. ir apšmeiš 
tas, kad jos liaudis, pdsimokiusf iš 'baisių išgyventų i gą, tame tarpe ir Tarybų-4ns skaičius apie Lietuvos 
dienu, žygiuos pirmyn sparčiau negu kada noi 1 ..... ......... .

kad tik turėjimas

kai

žmonių gyvenimą

tengtų sumenkinti mūsų 
šios srities laimėjimus, ji 
negali nuslėpti Tarybų Lie
tuvoje vykstančios kultū
rinės revoliucijos, Užtenka 
prisiminti, kad dabartiniu 
metu Isietuvos TSR aukšto
siose mokyklose mokosi a- 
pie 6 kartus daugiau jau
nimo, negu paskut. metais 
buržuazijai valdant Lietu
vą. Visose mūsų respubli
kos mokyklose dirba apie 
tris kartus daugiau moky- X. M

štrausas, žinomasis opti
kas K. Ceisas ir eilė Idtų 
meno ir mokslo korifėjų, 
dažnai v vadinamas ‘‘vokiš
kais Atėnais.’* Čia pasi
reiškė vokiškojo kūrybinio 
genijaus viršūnė. Ir lyg 
piktas pasityčiojimas, kraš
tutinis kontrastas, vos už 
kelių kilometrų nuo Veima
ro yra Buchenvaldas, kur 
hitleriniai žmogėdros buvo 
įrengę koncentracijos sto
vyklą žmonėms kankinti ir 
naikinti. Buchenvaldas da
bar yra paverstas muzieju
mi. Vokietijos Demokrati
nė Respublika nuosekliai 
rūpinasi išrauti bet kokias

. ciją, kas labiau apjuodins Galime drąsiai
Tarybų Sąjun- jog prof. J. Matulio paduo-

! Po Didžiosios Spalio sočia- j^jZmo šaknis, ir Buchen- 
Galime drąsiai tvirtinti,listinės revoliucijos Leipci-

. Lietuvą.

LENKIJOJE žmonės ruošiasi prie seimo rinkimų, | 
kurie įvyks šio mėnesio 20 dieną.

Rinkimai bus naujoviški. Kiekviename rinkiminia
me rajone balsuotojai galės pasirinkti kandidatus, kurie 
jiems patinka, ne taip, kaip ligi šiol būdavo. Iki šiol 
balsuotojai balsuodavo už arba prieš, nes į rinkiminius 
sąrašus būdavo dedamas toks skaičius kandidatų, kiek 
reikėdavo išrinkti deputatų. Dabar kiekviename rinki
miniame rajone kandidatų bus išstatyta gal du kartu 
tiek, kiek reikia išrinkti deputatų, gal daugiau ar ma
žiau. Iš tų kandidatų balsuotojai pasirinks, pagal jų 
nuomonę, pačius geriausius ir už juos balsuos.

Neužilgo, spėjama, tarp Lenkijos ir Amerikos vy
riausybių bus pradėti pasitarimai dėl visos eilės klau
simų išsprendimo.

Lenkija ryžtasi pirkti Amerikoje kai kurių pro
duktų; ji nori, kad iai būtų leista atidaryti konsulatus 
Chicagoje, Detroite ir Pittsburghe, kur gyvena daug len
kų.' Daug dalykų stovi darbų, dienotvarky ir juos abiejų 
šalių vyriausybių atstovai bandys išspręsti.

NESENIAI Rumunijos ir Lenkijos delegacijos lan
kėsi Maskvoje ir ten buvo išspręsti kai kurie klausimai, 
liečiantieji bendrus abiejų,pusių reikalus.

Šiomis dienomis Vokietijos Demokratinės Respu
blikos vyriausybės atstovybė lankėsi Maskovje. Tarp 
Rytų Vokietijos ir Tarybų Sąjungos taipgi buvo padary
ta nauja, sutartis, kurio je paliesta daug svarbių dalykų.

Įdomu tai, kad tiek Rumunijai, tiek Lenkijai, tiek 
Vengrijai, tiek Rytų Vokietijai Tarybų Sąjunga paža
dėjo teikti stambią ekonominę pagalbą, pinigais ir daik
tais—žaliąja medžiaga. ; ‘ < D

DIDŽILLĖS REIKŠMĖS turi vizitas Chouį En-la- 
'jaus, Kinijos Liaudies Respublikos premjero.

Chou En-lajus, kaip žinia, vizituoja Tarybų'Sąjun
gą, Lenkiją ir Vengriją.

Kinijos Liaudies Respublika šiandien daro nemaža 
įtakos į visą socialistinį pasaulį. Tačiau jos pačios var 
dovai visvien pripažįsta, jog Tarybų Sąjunga tebėra 
socialistinio pasaulio centras.

Ką Kinijos vadovas svarstė su Tarybų Sąjungos va
dovais? * ,

Netenka nė šaky Vi, kad vienas svarbiausių klau
simų buvo: “Eisenhowerio doktrina”—Amerikos pasiry
žimas kištis į Artimuosius Rytus, “apginti juos nuo 

; komunizmo.’’
Artimieji Rytai yra Aizijoje, o- Kinija—didžiausia ir 

' galingiausia Azijos valstybė, socialistinė valstybė. To
dėl,, nors Artimieji Rytai yra toliau nuo Kinijos negu 
nuo Tarybų Sąjungos, tačiau Kinijai lygiai taip pat 
.rūpi, kad ten būtų taika, kad arabiškieji kraštai, ga
lėtų laisvai savo reikalus tvarkyti, be imperialistų 

į^takos.”

Si reakcine spauda, su- 
: klostuodama faktus ir skat- 
' Čius, stengiasi įtikinti emi- 
i gruntus, kad pas mus nuo
lat badaujama, viešpatauja 
nedarbas, nėra socialinio 
aprūpinimo ir t. t. Šioje 
spaudoje stengiamasi įti
kinti užsienio lietuvius, kad 
Tarybų Lietuvoje jau ma
žai besą lietuvių, kad mo
kyklų ir mokytojų skaičius 
palyginti su buržuazijos 
viešpatavimo laikais žymiai 
sumažėjo, kad kaimo vie
tovėse mokyklos beveik ne
lankomos, nes vaikai neturi 
kuo apsiauti, apsirengti ir 
taip toliau?
“Skaitydamas tokią spau- 

prisimėni taiklų afo- 
, kurį neseniai! pas

kelbė liaudies Lenkijos 
dienraštis ‘Tribūna Liudu’. 
Laikraštis rašė, kad yra 
žmonių, kurie lenktyniau
ja tarp savęs, kuris jų to
liau nuspjaus. Galima dar 
pridurti, kad šie žmonės 
kartu konkuruoja, kuris jų 
storiau apspiaudys ir ap- 
drabstys nešvarumais savo 
tautą, darbo žmonių didvy
riškas pastangas ir jų są
žiningo doro, darbo vai
sius”.

Kas buvo 1955 metais, 
tas pats (o gal dar šlykš
čiau) buržuazinių naciona
listų spaudoje atsispindėjo

da, 
rizma

ge išsivystė platus darbi
ninkų judėjimas ir komu
nistų partija turėjo didelę 
įtaką. Ir hitlerinės dikta
tūros laiku Leipcigas buvo 
žymus pasipriešinimo cen
tras. Apie 6-000 pasiprie
šinimo dalyvių buvo fašistų 
represuoti, o 136 žuvo nuo 
fašistinių budelių rankų. 
Antrojo pasaulinio karo 
metu veikė pogrindinė pa
sipriešinimo grupė, kuriai 
Vadovavo' G. Šumanas, hit
lerininkų nužudytas 1945 
metų pradžioj.

Brangios tarybiniam, 
žmogui yra vietos, susiju
sios su Lenino buvimu 
Leipcige. Priemiestyje 
Probstheide tebėra namai, 
kuriuose 1900 ųi. buvo 
š p a u s d inapias laikraštis 
“Iskra.” Dabar ten įreng
tas muziejus, ir jame su
rinktos senos mašinos, ru
siškų raidžių kasos ir kiti 
įrengimai iš b u v<u s i o s 
spaustuvės. Prie muziejaus 
yra paminklinis, akmuo su 
įrašu ir Lenino bareljefu.

Su didele pagarba vaikš
čiojome po Dimitrovo mu-. 
ziejų, įkurtą buvusiuose 
Valstybės teismo rūmuose, 
kuriuose vyko fašistų su
ruoštasis provokacinis pro- 

i cesas-. Kaip • žinoma, vos 
'kai*! pagrobę valdžią, hitlerinįn- 

_... ...... vaikystės lkai padegė reichstago ru
di e n if. Ji yra, gabi muzikante, į mus ir pasinaudojo tuo ne
savo ’ laikais. buvo choro diri-1 presijoms ^rieš komuhis- 
gente. , j tus bei bylos prieš komu-

savo laimės, į nistų. partiją iškėlimui. Vy-

mokyklas ir mokytojus 
“laisvintojų” spauda “nuzia- 
latins” savaip, kaip ji daro 
su kiekvienu Lietuvos liau
dies pasiekimu bet kurioje 
šalies ūkio bei kultūros sri
tyje.

Jos tikslas: meluoti 
šmeižti!

ir

Great Neck, N. Y.
Susižiedavo

Alma Kasmočiūtė, savinin
kė Pavilion Park, Restaurant 
& Grill, 91 Steamboat Road, 
s u s i ž i e d a vo N a u j i.i 
karėse su Jerry 
greatneckiečiu. Jis 
statybos biznyje.

Nauju Metų 
1956 metų
Almos įstaigoje 
banketas, 
linksmai 
metų, ti

Metu išva- 
Shanahan, 
yra namu

išvakarėse 
gruodžio 31 d., 

buvo gražus 
žmonės susirinko

^sulaukti naujųjų 
fa i jiems besilinks

minant, belaukiant naujų me
tų, Alma ir Jerry viešai susi
žieduoja. Jerry įteikė jai pui
kų susižiedavimo žiedą. Nors 
Alma ir Jerry buvo nusistatę' 
datą iš anksto, bet susirinkę, 
jų draugai ir pažįstami, nie
ko apie tai nežinojo, jiems 
buvo svirprizas. j

Alma Kasmočiūtė yra Ame- ! 
rikoj gimusi lietuvaitė, kuri ' 
puikiai vartoja lietuviu i 
bą. Pažinau ją nuo

valdo muziejus padeda at
skleisti baisų fašizmo vei
dą. demaskuoja jo kruvinus 
darbus.

Šiurpas ' krečia vaikščio
jant po Buchenvaldą, kuris 
simbolizuoja. fašizmo iš
raustą šlykščiausią morali
nio žlugimo bedugnę. , Čia 
nuo 1937 ligi 1945 m. ge
gužės kankinosi apie 250,- 
000 žmonių, kurie buvę ati
duoti visiškai sužvėrėjusių 
esesininkų valiai. Jie dėl 
menkiausios priežasties ir 
visai be priežasties buvo 
'mušami laizdomis, kanki
nami, badu marinami, o 
apie 55,000 jų buvo išžudy
ta- Viduryje tebestovi stul
pas, ant kurio būdavo už 
rankų pakabinami žmonės 
!ir turėdavo kabėti ne ma
žiau 5 valandų, o kartais ir 
!iki mirties. Sunku įsivaiz
duoti žmogų paniekinan
čius pasityčiojimus, kuriuos 
tekdavo iškęsti kaliniams.

Buvusioje didžiulėje sto
vyklos kameroje išstatyti 
šiurpūs eksponatai/ Tai 
krūvos moteriškų plaukų, 
nukirptų prieš jas nužu
dant. Tai krūvos vaikiš
kų, moteriškų ir

apart
1956 metais, tas piats yra Alma turėjo ir nesmagumų.

Ji buvo sunkiai susirgus plau- byloje, buvo žymusis bulga 
čių uždegimu (pneumonia) ir rų jr7tarptaUtinip darbiniu

ir šiuo metu.
“Laisvintojų” spauda te

bevaro tą biaurų ir niekin
gą darbą pirmyn, lenkty-

riausiu kaltinamuoju toje’

niuodama tarp savęs del to,’ į)u

reikėjo1 ligoninėj gydytis. Ji 
dabar, sako, jaučiasi sveikes
nė, bet dar poilsis yra svar

ai iki pilnai sustiprės.
Almai daug laimės 
ir greitai sustiprėti

kur? i liaikraštis pasakys di
desnę kvailybę.

Toliau 
priminė;

“Mes negalime
akių ir> į tai, kad dar ir pas 
mus atsiranda atskirų žmo- Bonna. — NATO pradės 
nių, kurie įvairiais būdais i ' ..........
gaudo tuos spiaudalus ir I dar 24 aerodromus

Linkiu

prof. J. Mratulis ?ąv^ikatoj,
i

užmerkti

mat vykdyti visus savo gyve
nimui planus.

Buvo progos pamatyti ir 
gražiąsias Saksonijos Švei
carijos vietas.

/ Reikia pasakyti, kad vo : 
kiečiai yra dideli mėgėjai 
keliauti. Ir čia, saksų Švei-

■ car i joj, ir Harce, ir kituiV 
vyriškų kur tik teko būti, visur 

batų, likusių nuo nužudy- daug turistų, jaunų ir senų, 
tųjų žmonių. Patys šiur-1 įvairių sluoksnių ir įvairuį 
pieji eksponatai -—abazu-' profesijų žmonių, kurie sa4 • 
rai ir kitokie išdirbiniai išvo atostogas ar laisvalaikį 
žmogaus odos, pagaminti! praleidžia susipažindami su 
pagal būdelės Izės Koch už- į savo krašto grožybėmis ii; 
sakymą.I. Koch buvo nu- įžymybėmis. *
bausta kaip karo nusikaltę- ‘“Gute Reise und aufwie- 
lė, bet Adenauerio vyriau- desehen” (“Geros kelionės 
šybė ją išleido iš kalėjimo. iįr jki pasimatymo”)—skel- 

Didelej urnoj supilta* Bu-! didelis užrašas ant via- 
chenvaldo žemė sumaišyta j dūko, einančio viršum au- 
;su sudegintų žmonių pele-; tostrados, vos išvažiavus iš 
inais ir kaulais, o prie jos * Drezdeno pakeliui į Berly- 
■ lenta su pavadinimais ša-! tik plačiosios au-

fTen išvardinta | Vokietijoje labai gerk Dau- 
dauguma Europos šalių. ; gelis jų, ypač pietinėje da- 
Parodyta muziejuje ir pasi- i hJe, apsodinti .vaisine*’ 
priešinimo veikla, kuri ne-i Ežiais, daugiausia obelimis*, 
nurimo ir stovykloje, nors i Niekas obuolių neliečia ir 
čia aplink.siaūtė mirtis. Ir ! priklauso tam valsčiui^j 
pažymėtina, kad daugiau-1 Per kurį eina kelias; 
šiai pasipriešinimo grupių ) (Bus daugiai)

visur

kų judėjimo, veikėjas G. Di-
I mitrovas, kurs ne tik suge
bėjo apginti komunistų-par- iRu, iš kuriu kaliniai buvo j tostrados, bet ir šiaip keliai 
tijos garbę, bet ir viso pa-j stovykloj. Ten išvardinta ; Vokietijoje labaigerkDau- 
saulio akyse atskleidė fašis-; ' “ ' —v- x

Būnant Leipcige negali
ma neaplankyti ir tokio žy
maus istorinio* paminklo, 
kaip 1813 m., įvykusių 
Leipcigo: kautynių pamįnk-

įstatyti Vakarų Vokietijoje-lo, paprastai vaxdih:ariio 
I dar 24 aerodromus. “Tautų / kautynių pamink- 2 pusi.'Laisvė (Liberty) iKetvirtad., sausio (Jan.) 10, 1957
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SUKILĖLIAI Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1861 metais

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

(Tąsa)
Tik vienas Brazys mokėjo paskaityti, 

Let ir tai iš savojo “Aukso altoriaus”. 
Tad ėmė skaityti pats ponas Jurkevičius.

— Klausykite, ką sako vyskupas: “Mo
tiejus Kazimieras Volončevskis, iš mie- 
laširdystės dievo ir mylistos sosto apaš
tališko vyskupas Žemaičių. Žmonėms 
darbininkams, mylimoms avelėms savo 
siunt pasveikinimą ir palaiminimą”.

Maldingai susikaupę klausė trys bau
džiauninkai tų šventų žodžių, taip iškil
mingai tariamų pono Jurkevičiaus. O jis 
'skaitė toliau vyskupo raštą apie tai, kaip 
šviesiausias ciesorius Aleksandras II da- 

•vė naujus įstatymus pagerinti valstiečių 
padėjimui, kad reikia juos priimti su ge
ra širdimi, kaip dera geriems katali
kams, kad nereikia jų ' netinkamai aiš
kinti, kad tai esanti naujo gyvenimo 
pradžia, o paskui būsią dar geriau, bet 
kad dar keleri metai praslinksią, kol vy
riausybė viską surėdysianti ir kad tuos 
kelerius metus priderės palikti po val
džia ponų.

Paskaitęs šitai, juristas vėl pakėlė bal- 
6ą ir skaitė toliau vyskupo raštą:

— “Už vis neturėkit už neprietelius 
ponų valdytojų jūsų, bet visados rody- 

\kit gerą širdį, idant ir anie galėtų ju
mis mylėti. Žinokit, jogei anie tai pirmi 
meldė šviesiausio ciesoriaus, idant jumis 
teiktųsi išliuosuoti ir suglobti, nustoda
mi pagaliau dėl jūsų savo poniško gero. 
Todėl gyvenkit su jais zgadoj, vienybėj 
ir meilėj kaip su vyresniais broliais savo. 
Nemislykit taipogi, myliausieii vaikai 
mano dvasiški, idant kadanorints apsiei- 
tumėt be darbo, nes be darbo niekas ne
turės duonos. . . Ir dar prašau jūsų, už- 
silaikyt spakainiai, idant nepagadintu- 
mėt visa gera savo. Melskitės už švie
siausią ciesorių, už patys save, už ponus 
ir valdytojus jūsų ir už, rm/ne. Motiejus 
Volončevskis, vyskupas.”'

* ’ Baigęs skaityti, ponas Jurkevičius 
klausiamai žiūrėjo į kaimiečius, Jaukda
mas jų pritarimo. . .

♦ — Tai ką, vyrai, teisingai vyskupas 
rašo?

—Ne mūsų galvai tai suprasti. Jei 
vyskupas, tai jau, tur būt, teisingai^— 
pagaliau atsiliepė Kedulis.

— Teisingai, — patvirtino juristas.— 
O jei teisingai, tai reikia jo klausyti. 
Neklausėte, tai ir bausmę buvote užsi
traukę. Vyskupas sako, kad dar kelerius 
metus, reiks palikti po ponų valdžia. Bet 
ponai ir vyriausybė nori jums paleng

vinti ir jau ateinančiais metais viską 
. sutvarkyti. Pradėti reikia jau šįmet.
Pirmiausia reikia susitarti su ponu, kiek 
ir kokią žemę jūs gausite ir kur. tar že
mė bus. , j

< Kaimiečiai susirūpinę , žiūrėjo! į juris
tą, onBrazys neiškentė:

— Kaip tai, ponas, kur? Mums rodosi, 
. kad mes gausime tą žemę, kūr dabar 
valdome. Visi taip sako.

— Visi taip sako, kurie nežino, — už
ginčijo juristas. — Manifeste aiškiai pa
sakyta, kad dvarininkams paliekama 
leisė laisvai sudaryti su kaimiečiais su
tartis, kur, kiek ir kokios žemės ir ko
kiomis sąlygomis ją gaus. Ponas Skrods- 

rkis man pavedė su jumis dėl viso to su
sitarti.

Brazys vėl paabejojo:
, — Tai gal reikėtų, ponas, tartis su vi
so kaimo gaspadoriais? Mes trys nega
lime atsakyti už visus,

— Tarsimės paskui ir su visais, ėet 
1 iš pradžių aš noriu susitarti su jumis. 
Jūs esate seniausi ir protingiausi kaimo 
vyrai. Čia reikalas rimtas ir nelengvas. 
Reikia gerai apsvarstyti. O su kuo svar
stysi? Balsio sūnus pabėgęs, Noreika ir 

i Vaškelis ♦karštuoliai, Miknius ir Želvys 
I užkuriai, Jankausko sūnus pramušta- 
\ galvis, Jakaitis su Grigaliūnu taip pat 
\ netinka. Kitų nėra ko nė minėti. Belie- 
'kate jūs trys. Jumis ir ponas Skrodskis 
pasitiki ir kaimas pasitikės.

Labai patiko-trims kaimiečiams toks 
• garažus pono apie juos atsiliepimas. Bu- 

, Vo jie patys tamsiausi Šilėnų kaimo ap
sileidėliai, kaimynų dažnai pašiepiami ir 

T * ir niekinami. Nors visi trys jie valdė po 
valaką, bet trobesiai jų vos laikosi, gy
vuliai vos vilko kojas. Nors, buvo prisie- 
rį-r- ----  - * -į —•»«.. .i-*— .
3 pu»l. Laisve (Liberty) Ketvirtad., sausio

kę blaivybę, mėgo išgerti ir visi trys tu
rėjo skolos pas smuklininką Mendelį. 
Tad dabar, išgirdę tokią juristo apie sa
ve nuomonę, staiga pasijuto esą šio to 
verti ir privalą tokią nuomonę pateisinti.

Tuo tarpu atėjo Agota ir pakvietė po
ną Jurkevičių pavakarių.

— Žinote ką, pana Agota, — tarė ju
ristas, — atneškite man pavakarius čia. 
O ne pro šalį būtų štai ir“ kaimynams 
Šilėnų gaspadoriams. užkąsti. Pasakykite 
ponui Pšemįckiui, jis žinos, kaip tai pa
daryti. Tegu ir vaitą čia atsiveda.

Netrukus pasirodė Agota su tarnaite, 
nešdamos kumpio, dešros, sviesto ir sū
rio, o prievaizdas su vaitu po butelį degti
nės. Jurkevičius ir Pšemickis, širdy keik
dami mužikus7 ir jais biaurėdamiesi ir 
kartu dirbtinai šypsodamiesi, sėdo prie 
stalo. Jiedu vien reikalą ves, o chlopams 
degtinę pilstys ir su iais gers vaitas, nes 
ir jis pats chlopas. Jiedu, bajorai, gal 
ir išgers po stiklelį-kitą mužikams .pa
lenkti, nes reikalas svarbus. Tie trys 
chlopai turi pasirašyti, kad sutinka da
bar dirbamą žemę grąžinti dvarui, o im
ti kitą, prie Užbalių kaimo.

Kai stalas jau buvo paruoštas, Pše
mickis išsiuntė abidvi moteris ir įsakė 
vaitui šeimininkauti. Jurkevičius, paste
bėjęs, kad vaišės jau ima minkštinti tri
jų mužikų širdis, grįžo prie reikalo.

Saulė jau buvo netoli laidos, kai iš 
prievaizdo buto išėjo vaitas, Kedulis, 
Stašys ir Brazys. Visi atrodė linksmi. 
Vaitas draugiškai kumščiavo į pašonę 
tai vieną, tai kitą ir klumpančiu liežu
vių vogriojo, nusikvatodamas: ,

— Tai ką, Keduli, tai ką; Stasy! . . . 
Dar po pusę valako laimėjote!, v ..Tur
tuoliais pasidarėte!. . . Che-che-che. . . 
Tai kas, kad smiltynai!. . . Lengva žemė 
ir dirbti lengviau. Bežarstai sąu. . . Gri
kių pasisėsjt — košės turėsiu. . . O, cha- 
cha-cha. . / Ponas ir miško duos — trio-, 
bas pasistatysite su dideliais langais, po- 
nie, su seklyčiomis, su kaminais, kaip 
karališkiai. . . E-che-che-che.... •.

' ’ / I ’ ( į

Stašys, pakėlęs pečius ir įtraukęs, gal
vą, tartum kokio smūgio bijodamas^ šve
beldžiavo, lyg teisindamasis.

, — Su žandarais, su policija tai aš ne... 
Bet ponas, tai vis ponas. . . Kaip jis sa
ko, taip turi būti... . Aš prieš poną nei
siu.

Kedulis, pasiramsčiuodamas lazdele, 
kad nenukryptų į šoną, piktai šūkavo:

— Galvočiai, mokslinčiai!. . Uždraus
tus raštus skaito! . . Prieš ponus,, prieš 
ciesorių! ... O vyskupas ką sako?.Zga
doj, vienybėj ir meilėj gyvenkit su po
nais. Melskitės už šviesiausią ciesorių, 
už ponus ir valdytojus jūsų. . . Štai ką 
sako vyskupas.

Brazys ėjo galvą panarinęs ir vienas 
sau niurnėjo:

— Ne aš, tai kitas. . . ar ne vis tiek... 
E, ir ten bus galima gyvęnti. . . Kas ne
norės, galės neiti. . . O matai, pusę vala
ko pridėjo! Ir ganyklų ketino duoti ir 
miško. O čia kas? Nei kelio, nei ganyklų, 
nei miško. . . E, ir ten bus galima gy
venti.

Priėję prie kryžkelės, kur stovėjo 
karčiama, vyrai sulėtino žingsnius, o 
Stašys, lyg ir svyruodamas, paabejojo:

— Kažin, vyrai, ar pas Mendelį neuž
suktume?. . .

Bet vaitas, atsiminęs Pranaitį su raz- 
baininkais ir rekrūtų ‘kaladę, griežtai 
pasipriešino: •

— Ką tu, Stasy!. . . Dar tau negana? 
Boba kuodą nuraus.

Kedulis pritarė vaitui, ir visi pasuko 
namų link. '■

Tuo tarpu juristas su prievaizdu sėdė
jo rūmų verandoje ir pasakojo Skrods- 
kiui apie sandėrį su chlopais.

— Parinkome pačius nuolankiausius ir 
kvailiausius — ir tai dar turėjome du 
butelius degtinės sugirdyti, kai susikal
bėjome, — piktinosi prievaizdas.

Jurikonsultas, . pasitiesęs ant stalo 
planus, aiškino dvarininkui, kaip jis su
galvojo- nukelti šilėniečius į pabalius, 
kur, kiek ir kokios žemės reiks duoti 
chlopams mainais už jų dirvas.

> (Bus daugiau)
r - “ ----

an.) 10, 1957

O

V. Staugaitis, iš Hartford, 
Conn., gavo laišką nuo sa
vo sesers Elzbietos ir jos 
šeimos. Laiškas seka:

1956. XII. 2. 
Mielas broli!

Pirmiausia pasveikinu vi
sus šeimos vardu jus ir 
žmoną, bei linkime jums 
daug laimės kasdieniniame 
jūsų gyvenime, leisti sėk
mingai greit bėgantį laiką.

Dabar labai dėkoju už 
laišką ir foto nuotrauką, 
kurią jūs mums prisiuntėt; 
jis bus man ilgam prisimi- 
nimuii kad prisiminčiau 
jus, kaip trumpai mes kar
tu gyvenom ir išsiskyrėm 
amžinai, nes vieni nuo kitų 
esame labai toli ir, var
gu teks mums susitikti, nes 
veda mus skirtingi keliai, 
kurie mūs niekados nesuves 
į vieną kraštą.

Mes daug kartų pagalvo
jame apie savo ir jūsų gy
venimą, kurie daug kuo 
skiriasi. Pas jus, kaip visi 

j ten gyvenanti lietuviai ra
šo, gyvenate pasiturinčiai, 
gerai uždirbate, kiekvienas 
dirbantis įsigyja auto maši- 

| nas, statosi puikiausius na- 
į mus, rėdosi geriausių me- 
: džiagų drabužiais ir leidžia 
' laiką linksmai. O tuom tar
po bei kelios dešimtys metų 
anksčiau mūsų gyvenimas 
esti visai kitoks, nes pas 

! mus žmonės irgi nori gy- 
' venti taip, kaip pas jus, bet 
I nespėja gerai prasigyventi, 
iškyla karo audros, kurios 
sunaikina viską, kas papuo
la — trobesius, gyvulius, 
žmones bei visą turtą, ku
riam įsigyti trunka dauge-

rtiiau gyvenom atskirai vie
ni nuo kitų, o dabar sukur
ti kolūkiai, visi žmonės dir
ba išvien, kaip viena šeima.

Gamtos atžvilgiu pas mus 
niekas nepasikeitė, nes tie 
patys keliai, kaip jums gy
venant Lietuvoje, tą patį 
purvą reikia bristi pavasa
rio bei rudens laikot'arpyj. 
Tik tiek pasikeitė, kad pir
miau kaimuose avėjo klum
pėmis, o dabar batais, ir 
anksčiau kaimuose nebuvo 
mašinų, o dabar yra, tai va
saros laikotarpyje galima 
greičiau susisiekti su mies- o 
tu.

Žinoma, bėgančių metų 
laikotarpyje gal bus patai
syti keliai, nusausinti lau
kai, nereikės purvą bristi, 
kaip anksčiau.

Šiaip viskas pas mus ge
rai einasi; laukiam pavasa
rio, kada vėl galėsime išei
ti į laukus.

Baigiu rašyti ir lauksiu 
nuo jūsų atsakymo. Siun
čiu prisiminimui paveikslą, 
kuriame matysite savo se
serį, švogerį ir mudviejų 
sūnų Joną su žmona, ku
ris, kaip rašiau, apsivedė 
šiemet.

Sudie, su pagarba, 
didžiai jūs pasiilgusi 

sesuo Bilietu

PHILADELPHIA, PA

HELP WANTED-MALE

New Haven, Conn.
LLD 32 ktfopa laikė susi

rinkimą, paskutinį 1956 me
tais. Nariai manė daug ką 
pakalbėti apie Literatūros 
Draugiją, bet pasirodė neku- 
riems keista, kad apskrities 
valdyba nieko neveikia, tai 
palikta ant toliau.

Kuopos valdyba užgirta ta 
pati dar vieneriems metams. 
Ji dirbo gerai parengimuose 
iv Laisvės vajuje. Nariai 
gerame stovyje.

visi

New Maven Clock 
dirbtuvė subankrutavo, 
darė savo duris. Apie 
tančiui darbininkų teks ieško
tis kitur darbų, bet ypatingai 
pusamžiams d a rbininkams 
bus sunku juos gauti.

už
tuks

Du vaikėzai pridarė daug 
nuostolių vienai mokyklai. 
Kada policija sugavo, tai ir 
tėvai turėjo eiti teisman. Tci- 

po 
buvo

sėjas paskyrė bausmę 
$250, nors nuostolių 
pridaryta daugiau.

iu pas mus pasklydo 
dinimai bombomis. Net 
dirbtuvės buvo įspėtos, 
ten sprogs bombos.

ieškojo tų, kurie darė netik
rus pranešimus; apie 10 to
kių padėti po $500 kaucijos 
ir laukia teismo. . JK.

gąz- 
tūlos 

kad 
Policija

FQREMA’N. Su patyrimu, prie 
metalinių gaminių ir sustatymų. 
Gera alga, kompanija ir apsauga.
Apmokamos atostogos. Nuolatinis 
darbas. Skambinkite, telegrafuokite 
ar kreipkitės: AIR MASTER CORP., 
20th & Allegheny, Phila. BA. 3-7700.

* (6-8)Jums išvykus iš Lietuvos 
pas mus praslinko dvi ka
ro audros, kurios ■mums 
nieko gero* neatnešė, tik 
skurdą ir vargą bei paliko 
daug invalidų, kuriais, kei- 

jčiantis santvarkoms, niekas 
i nes i rū p i no, a r j ie gal i gy
venti niekas nesiįdomauja. 
Taip ir po pastarojo karo! 
Lietuva tapo kariaujančių i Reikalingi prie Engine lathes, mill

ing. machine, tekintojas ir lydytojas, 
su patyrimu, 
žiuje 
tęs:
& Milte R<ls 
MA. 3-8900.

Lietuva tapo kariaujančių 
šalių auka, nes daugelis 
mūsų krašto kaimų labai 
nukentėjo, ypač 1941-5, me
tų kare, buvo išdeginta iš
tisi kaimai, žmonės išnai
kinti, išgriauti ištisi mies
tu kvartalai, 
boms 
metų; be to, šis paskutinis 
karas paliko daug aukų-in- 
validų. Nežinia, kas čia 
kaltas — ar kad kraštas 
stovi tokioj nelaimingoj-vie
toj, ar kas užtraukė pra
keikimą, kad mūsų tauta 
turėjo matyti tokią netiesą, 
kurią vos galėjo pakelti.
z Šis karas palietė ir mūsų 

nes nuo jo ir mano 
Beneminas neteko 
kojos, kaudamasis

kurių staty-
praleista daugelis

seimą, 
sūnus 
kairės 
tarybinės kariuomenės eilė
se 1945 metais, o jam kaip 
tokio amžiaus yra skaudus 
smūgis, nes pati jaunystė, 
pats gyvenimas, kada žmo
gui esti viskas įdomiausia. 
Dabar truputį jau pamiršo, 
bet visvien teks tą. smūgį 
prisiminti jo gyveninio lai
kotarpy. Taip pat buvo ka
re sunaikinti mūsų gyvu
liai, sudeginta trobesių, su
naikintas turtas, . nes mes, 
užėjus fronto linijoms, tu
rėjome /palikti namus, o-su
grįžę po poros mėnesių ne
radom nieko. Bet ką pada
rysi, vėl pradėjom gyventi 
iš penkių pirštų. Bet per 
tą 11 su viršum metų, ga
lima sakyti, gyvenimas grį
žo į senas vėžes; nors dar 
yra kai kurių trūkumų gy
venime, bet, palyginus su 
kitais gyventojais, mes gy
vename gerai.

Kaimuose pas mus gyve-; 
n ima s daug pasikeitęs; pir-

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

ELFM A WITC HNER 
4518 Baltimore Ave. BA. 2-7900.

MAŠINISTAI. Tuojau priirnami

Nėra skirtumo am-
Visos apdraudos, Krcipki- 

li: & H. MFG' CO.. Sycjimore
Clifton Heights, Pa.

(4-13)

MACHINISTS- Immediate open
ings, wanted for Engine lathes, Mil
ling Machine, Cylinder, Grinder & 
experienced combination welder. Age 
no object. All benefits. Apply: H. & 
II. Mfg. Co., Sycamore,& Mil! Rdso 
Clifton Heights, Fa. MA. 3-8900.

(250-259)

HELP WANTED—FEMALE

Stenografistč ir reikalų vedėja dėl 
nuo Ugnies Apdraudos Kompanijos. 
Gražus ofisas žemutinėje dalyje 
miesto. 3714 valandų. Patyrimas 
nereikalingas, mes sutinkame išmo
kinti biznio. Šaukite Mr. Wight.

WA. 2-2730.

(7-13)

Binghamton, N. Y.
Serga Mary Luzinienė. 

Pergyveno skaudžią operaci
ją City Hospital, Binghamton, 
N. Y. Sveiksta ir mano tgreit 
sugrįžti į savo namus. Mes. 
A. Žemaitienė, K. Juozapai- 
tienė ir šių žodžių rašėja su
sitarėme ir aplankėme ligo
nę. Atradome ją gerame ūpe

aplan- 
šleinis, 
ir turi

kad buvo
Anelė Ka- 

žmona. Išbu-
Laiki- 

savo 
John-

Taipgi antrą ligonę 
kerne, tai yra Mrs. P. 
kuri turi sužeistą koją 
gulėti lovoje. Ji randasi ant
rame aukšte Binghamton Ci
ty Hfospital.

Teko sužinoti, 
rimtai susirgusi 
mjnskienė, Jono
vo ligoninėj 14 parų, 
nai yra parvažiavusi į 
namus, 18 Rogers 
son City, N. Y.

Serga Peter 
Randasi ligoninėj,

Visiems ligoniams linMįme 
preit pasveikti ir būti s 
kiems! A. ir J. Neleih

St.

Mainionis.
C lint o St.

i-

Svarbi diena apšvietą branginantiems Ameri-
• •

Sausio 27*
kos lietuviams, nes tą dieną—sausio-Jan. 27— 
įvyks dienraščio Laisvės bendrovės dalininkų su- 
važiavinlas. Prasidės 10 valandą ryto.

Po Suvažiavimo, Vakare Bus

BANKETAS
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. Y.

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

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

So. Boston. Mass
/

Sausio 2Q January

PARDAVĖJOS
Su patyrimu. Gera pradžiai al

ga. Apdraudą. Atostogos iki 3-jų sa
vaičių. šešias apmokėtos šventės.

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

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

X Miss Martha Biedermann 
Personnel

H. L. GREEN
z 1015 Market St.,

Paminėkite šj

jvvks Metinis Laisvės Naudai

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

suvažiavimą ir finansiniai paremti 
dienraštį Laisvę.

Vieta 318 Broadway
V

Pradžia 1-mą valandą dieną

CO., INC.
Phila. 7, Pa. 
skelbimą-

Užbaigė ja. Tiktai* patyrusi, dirb
ti prie vyrų drabužių, geros me
džiagos. Mokanti kaip padaryti 
guzikams skyles. Gera alga tin
kamai rhoteriSkei. Robert Stewart, 
15-18 'Walnut ąt., po 9:30 ryte.

(1-7)

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

St. Pauros.
Pačios žymiausiios gaspačiutes vaišins svečius 
kuo geriausiai pagamintais skoningais valgiais.'

Svečių dalyvaus iš visos apylinkės. , 
O iš Laisvės redakcijos atvyks

Antanas Bimba
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti.

, . ’ Rengėjai
T

b



Wollaston, Mass.
Mirė Jokūbas Lekas

Gruodžio 20 d. nuo širdies 
smūgio mirė Jokūbas Lekas,

MS

NewYorto^^ig^ZInka
sulaukęs mėtų amžiaus.

Velionis buvo pažangus 
žmogus, mylėjo skaityti pa
žangiąją spaudą, nors vėles
niu laiku nebeturėjo Laisvės 
ore numerates, bet didesne ar 
mažesne auka visuomęt pa
remdavo ją.

Velionis Lekas iš Lietuvos 
paėjo Kadarų kaimo, Papilės 
parapijos. Biržų apskrities.

į šią šalį atvyko 1906 me
tais pas brolį Jurgį Leką j 
So. Bostoną. Ten gyvendamas 
susipažino su Eva žaldokaite 
ir 1912 metais apsivedė. Tu
rėjo pavyzdingą šeimyninį 
gyvenimą.

Pabranginti paštą, 
ir pagreitinti?....

Dien rastis “Daily 
at n a u j i n o k a m p a n i j ą 
resnj ir greitesni pašto 
statymą.
\ ten intel is

New Yo: 
did mieštis

N ews” 
go- 
pri- 
yra 

pašau-
paštas pristatomas 
į dieną. Londone,

ipie

ir kituose 
poliuose

pasaulio metropo- 
; pristatomas ma
lt art, o kai kur ir

tris kartus.
“Daily News” mano, kad

galima būtų pristatyti čia

Kas girdėti tarp lietuviu
Pereitą pirmadienį įvyko 

Lietuvių Namo Bendroves di
rektorių susirinkimas. Svars
tyta keletas svarbių namo 
reikalais klausimų.

Gaspadorius W. Brazaus
kas raportavo, kad Naujų 
Metu pasitikimas gražiai pra
ėjo ir dar liks iš to Kultūri
niam Centrui naudos. Nuo 
Aido Choro stalo gauta Cent-

su tūlu kataliku:
— BALFui paaukojau sa

vo panešiotų drabužių, — aiš
kino jis. — Vėliau nuėjau j 
krautuvę pasipirkti porą pa
nešiotų kelinių. Išsirinkau to

pai, kokias buvau BAL- 
paaukojęs. Parsivežu na- 
žiūrinėju, na, ii- randu 
ženklus. Tada supratau, 

tie šelmiai, kurie gavo
mano kelines, pardavė sen- 
štoriui, o aš visai netikėtai 
tas pačias kelines nusipirkau.

Tai kokių prajovų Įvyksta 
tarp lietuvių.

Fui 
nio, 
savo

10 metų, vėliau 
venti 
Roxbury
33’ metus, sunkiai

Bostono priemiestį1 
J a ss. Ten išgyveno j

deda siūlymą, kuris 
jau saldus: kad 
girnų i 
siuntimą reikėtų
Ii is centus, kaip

ne toks 
paden- 

už paprasto laiško pa
mokėti 

dabar,
no

o

Pajautęs silpnėjant sveikatą,
lengviau pagyventi. 

Pasipirko vienos šeimynos 
mėli Wallaston, Mass., 
tikėjos ramiai pagyventi, 
silsėti.

Bet neilgai teko džiau 
Nelaboji liga smarkiai 
spaudė ir nuvarė į ligoninę. 
Ten išbuvęs apie porą savai
čių grįžo namo, bot sveikatos 
nebeatgavo. Išgyvenęs tik 
vienerius metus savo smagioj 
rezidencijoj, po antro širdies 
smūgio 1956 m. gi 
d. mirė.

Paliko daleliame 
savo mylimą gyvenimo drau
gę Eva Lekas, tris dukteris ir 
žentus, Mr ir Mrs. Gustaw- 
Adela Pinkui, Mr. ir 
Freed-Palmira Seaberg 
ij- Mrs. Albert-Matilda 
ir 9 anūkus.

sumanė
na-

pa-

20

or r.
Ansit

vė taikaus būdo žmogus; jis 
su visais gražiai sugyveno.

Pašarvotas buvo D. A. Za- 
lesky’s • laidotuvių koplyčioj, 
564 Broadway. Daug gyvų 
gėlių vainikų puošė jo karstą.

Išlydint iš koplyčios, evan
gelikų ministeris pakalbėjo 
maldą, o prie kapo paskutinę 
atsisveikinimo kalbą pasakė 
Petras Snimon.is.

I paskutinę pasilsiu 
palydėjo daug draugų;
apie 30 automobilių, nors 
įas buvo labai blogas ir

buvo
o-

sli-
dus kelias.

Velionis Jokūbas Lekas 
po palaidotas gruodžio 2 1 
Cecamone 
Roxbury.

Lai jam 
šios šalies

O jo liūdesy j likusiai šei
mai reiškiu giliausią užuo
jautą.

* kapinėse4,

būna lengva 
žemelėj!

ta-

West

H. Thomas

mūsų padėka

Mirus mano mylimam gy
venimo draugui ir šeimos tė
vui Jokūbui Lekui,, reiškiame 
širdingiausią padėką visiems 
artimiesiems ir draugams už 
gėles, už išreikštą užuojautą 
visiems, ‘kurie kuom nors pri
sidėdami pagelbėjo man per
gyventi sunkiąsias gyvenime 
valandas. Ačiū laidotuvių di
rektoriam D. A. Zaleckams, 
kurių koplyčioj velionis buvo 
pašarvotas, už malonų patar
navimą. Ačiū P. Shimoniui už 
pasakytą kalbą prie kapo. 
Ačiū d.d. V. Mineikienei ir 
D.. Ruplėnienei už pagelbėji
mą pagaminti užkandžių, šir
dingiausias ačiū visiems daly
vavusiems šermenyse ir laido
tuvėse mano mylimo vyro ir 
šeimos tėvo Jokūbo Leko.

Eva Lekas ir šeima

Madridas. — Fašistinės 
partijos Falangos vadas Jo
se Puis Arrese pasitraukė 
iš valdžios. Nors Falanga 
yra valdanti partija, ji ne
turi pakankamai galios, 
nes Franco perdaug klauso 
katalikiškos klerikalijos, 
sako Arrese. Tarp klerikalų 
ir Falangos jau seniau vyk
sta tam tikras trynimasis.

Yra ir kitokiu
Yra nuomonė, kad 
mos klasės paštas

nuomonių.
visas pir- Į
būtų oi-o i

paštas, kad būtų baigta šiun- i
tinėti laiškus geležinkeliais (
ir laivais, kad viskas būtų 
pristatoma orlaiviais. Taipgi, 
kad pačiame New Yorke laiš
kų pristatymas iš vienos mie
sto dalies į kitą būtų atliktas

VAIKŲ PARALYŽIUS 
NEAPLENKIA NEI 

SUAUGUSIŲ
Dr. Jonas Salk, polio čiopų 

išradėjas, kalbėdamas N. Y. 
Mokslo Akademijoje, nuro
dė, kad vaikų paralyžius pa
liečia ir suaugusius, nors tai 
retesniais atsitikimais, todėl 
ir jiems tenka čiepytis. šie 
čiopai gali suteikti atsparą ir 
prieš kitus nervų virusus-pą- 
i aly žinotojus.

MOKSLO
GAVO

IŠTAIGA 
$17,500

Polytechnikos 
iš DuPont Co.

Brooklyno
Institutas gavo 
dovaną — $17,500, kad gale- 

išplėsti chemijos tyrinčji-tu
m o skyrių. •

Miestas planuoja statyti 
’i.aują tiltą virš 1 lai lemo u- 
pės. Senasis Broadway tiltas 
lapo pažeistas praplaukian
čio ekskursinio laivo. Naujo 
tilto pastatymas kainuos 
S. 12,666,000.

Majoras Wagneris sugrįžo 
iš savo ž temos atostogų, ku
rias jis praleido Kuboje.

Bingo davė 231 milijonus 
. New Jersey valstijoje 

go davė virš 23 milijonus 
lei'ių biznio.

b in
do

ma. ]
Namo prižiūrėjimo komisi

ja raportavo, kad Titanis ir 
J. Kalvaitis išpentavo du iš
einamuosius kambarius ir kai 
kurįas kitas vietas. Virtuvė 
taipgi gražiai išpentinta. Šia
me darbe Titanini ir Kalvai
čiui padėjo P. Višniauskas ir 
Mikulėnas. Visas darbas at
liktas be jokio atlyginimo. 
Tai talkos darbas.

Na'rno Bendrovės preziden
to W. Kcršulio. klausiau, kaip 
yra su jo žmona, ar ji tvirtė-

' — Laipsniškai eina geryn, 
bet dar nėra tvirta, — 
no Keršulis, dėlto ir 
Įėjome dalyvauti Naujų 
pasitikime.

O Keršuliai
vaudavo ir dar savo vaišių at
siveždavo. Jie

visada

nega- 
Metu

neapleisdavo
jokio mūsų parengimo.

Linkime d.
nugalėti ligą ir vėl su 
dalyvauti.

Keršulienei greit 
mumis

mine
kriaušius man pri- 
koki pasikalbėjimą

Tūli laisviečiai 
jasi apie vietas 
Laisvės bankete, 
kad šis banketas 
skaitlingas.

Taip ir turėtų 
visi viską 
Laisvės 
banketas 
negu buvo 
Iš anksto reikia banketo bile- 
tus Įsigyti ir kitiems parda

jau teirau- 
dienraščio 

Jie 
bus

mano, 
publika

būti. 
daryti, 

suvažiavimas, 
būtų skaitlingesni, 
pereitais metai'š.

Turime 
kad tiek 

tiek

vinėti.
Kaip žinia, suvažiavimas ir 

banketas įvyks sekmadienį, 
sausio 27, Liberty Auditori
joje. Visi dalyvaukime.

Feliksas Malkaitis, 
nąs Easton, Pa., 
sveikinimą iš Floridos.

Jis su L. Tilviku1 ten leido 
atostogas. Florida jiems pati
ko. Gražiai praleido laiką.'

Malkaitis ir Tilvikas yra 
geri mūsų įstaigų rėmėjai.

Rep.

gyve- 
prisiuntė

P a m i šęs bombi ninkas paskelbė 
paliaubas,” sako policija; jau 

esą žinoma, kur jis dabar gyvena
Policija paskelbė, kad taip 

Į vadinamas “pamišęs bornbar- 
jduotoįas”, tai yra, tas tipas, 
Įkuris laiks nuo laiko per ko- 
• lioliką metų padeda bombas 
i viešose New Yorko vietovėse, 
j dabar paskelbė kaip 
I baubas. Esą, vienas 
' laikraščių gavęs nuo 
■ką, kuriame jis žada 
; kurį laikai

ii

ir pa
vietinių 
.jo laiš- 
per ne-

nebombard uoti. 
Let jis nesako, kad visai bai
gia savo karjerą. Anaiptol 
tai tik paliaubos, “truce” 
ne taika. Kitaip sakaitt 
savo “veiklą” atnaujins.

o 
j is

dėl jis dabar tas paliaubas 
paskelbė. 1 • ■

Bot policija, paliaubos ar 
ne paliaubos, tuo tarpu. tęšia 
bombarduotojo susek imo 
kampaniją. Jau esą ižinoma, 
kad jis gyvena Westchest'Orto 
apskrityje, tai yra, priemies
čiuose į šiaurę nuo paties 
miesto. Tai gal todėl jam taip 
paranku pasiekti Grand Cen
tral geležinkelio stotį, kur jis 
yra padėstęs didelį nuošimtį 
savo bombų.

Policija taipgi sako, 
tyrinėjant automobilių 
ruotojų aplikacijas
chesteryje, surasta kelios, ku
rių rankraštis labai panašus 
į jojo. Policija tikisi, kad tai 
bus tas siūlas, kuris prives 
prie nusikaltėlio.

kad 
vai- 

West-

New Yorko 
spaudoje

Praeitais metais žurnale 
“Life” tilpo ilgas straipsnis, 
kurį parašė anti-tarybinis ė- 
dikas Isaac Don Levine. Tai 
buvo n;ęva dokumentuotas 
ekspozė, bandantos parodyti, 
kad J. Stalinas savo jaunys
tės laikais buvo ne tik revo
liucionierius, bet ir caristinės 
ochranos (slaptosios polici
jos) agentas, šnipas.

Buvo net atspausdintas do
ku m e n t £*8, k u r i s neva 
buvo rastas caro ochranos aiy 
chyvuosė ir kuris kaip nors 
patekęs.į Levino rankas.

Visi New Yorko didlapiai 
tada su pasigardžiavimu per
spausdino ištraukas iš to 
straipsnio, padarė didelį daly
ką iš jo.

Dabar vienas Brooklyno 
kolegijos profesorius, krimi- 
nologas ir raštų bei doku
mentų ekspertas, įrodė, kad 
dokumentas buvo falsifikaci
ja. Jis nurodė, kad tas doku-, 
menitaš negalėjo būti rašytas 
autentiškai, nes nesu puola 
laikas, rašomos mašinėlės, 
kurias ochrana naudojo, ir tt. 
Tas profesorius net nuvyko 
Vojcietijon, kur susitiko su 
asmenimis, kuriuos Don Levi
ne padavė kaip savo kontak
tus. Pasirodė, kad tie asme
nys, Levino niekad nesutiko, 
jo nežino.

Falsifikacija, reiškia, aiški.
Profesorius^ sušaukė spau

dos konferenciją. Susirinko 
šimtai laikraštininkų, taipgi 
kriminologų ir ekspertų. At
vyko ir pakviestas^Don Levi
ne, kuris bandė aiškintis. 
Vienintelis jo aiškinimas bu
vo, kad jis turįs dar kokius 
tai slaptus dokumentus, ku
rie patvirtiną jo pusę, bet A- 
nierikos valdžia jam nele’iį 
džiariti tų dokumentų' skelbti, 

•benit per 10 metų.... į
■ • ' . '

Visi laikraštininkai aiškiai 
įsitikino, kad Levine tik ati-. 
įiėlioja, .'.kad negali išsisukti; 

' Ir, kaip spauda reagavo? 
Visi laikraščiai, kurie su to.; 
kiu pasigardžiavimu' rašė apiė 
Levine iškeltus neva “fakį 
tus”, dabar visai nemini, ką 
iškėlė profesorius. Tik vienas 
laikraštis, “Daily Worker”/ 
davė tam reikalui vietos. ‘

NAMŲ SAVININKAI 
PRIEŠ RENDŲ 

KONTROLĘ
Dvi Brooklyno namų savi

ninkų organizacijos .susijungė 
bendrai kovoti už panaikini
mą rendų kontrolės. Jungti
nės organizacijos piiTn. Vito 
Battista aiškina, kad ši orga
nizacija kovos už mažųjų na
mu savininku teises. * *

REIKALAUJA LAUŽYTI 
KORĖJOS SUTARTI

Pietų Korėjos ambasado
rius, New Yorke kalbėdamas, 
sakė, jog jo valdžia nori, kad 
Jungtinės Tautos laužytų su
tartį, o tai reiškia, kad vėl 
atnaujintų Korėjoje karą. 
Bet vargiai jis tam gaus pri
tarimą.

VĖL PAKELTA FĖRAS
Long Island Rail Road 

kompanija vėl pasirįžo pa
kelti važinėjimą fėrą 5.4%. 
Fėras pakeltas su sausio 3 d. 
Public Service Komisija turės 
apklausinėjimą sausio 22 d., 
kodėl kompanija pakėlė fė
rą, Tai. jau 8-as fėro pakėli
mas pastarųjų 10 metų laiku.

PRAŠO NEPAGYDOMUS 
MARINTI

Oswego N. Y., gyventojas 
W. J. Corwin, 71 metų am
žiaus, per 13 paskutinių metų 
nepagydomai . paralyžiuotas, 
prašo N. Y. valstijos legisla- 
tūrą pravesti įstatymą, sutei
kiantį gydytojams teisę ne
pagydomus ligonius numarin
ti.

MIRĖ [ŽYMI DAKTARĖ
Dr. Anna Marie Agnew 

mirė turėdama 93 metus am
žiaus. Ji darbavosi Brooklyno 
valstijinėje ligoninėje nuo 
1907 metų ir tik prieš 6 me
tus pasiliuosavo iš tos tarny
bos. . ... ......

JEWELERY

IJeNatalc Bros. (Didelis
išpąędavimas. Parduodame ' urmu. 
Kainos nužemintos, tinkamos jūsų 
biudžetui. Puikios dovanos jūsų 
mylimiesiems. Brilidntų, žiedų, iš- 
brąižymų ir U. ‘ DeNATALE BROS., 
1 Malden Lane, N.Y.C. 3-čios lubos. 
RE. 2-2966.1 . ' , ; i ' f 

** (7-13,

,JIM’S RESTAURANT & 
PIZZERIA

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

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

. (6-12)

HELP WANTED MALE

Generator-Pradėjas, Perhudavotojas.
Nuolatinis darbas, gera alga. a

TWO-ST
51

EV. 8-9510.

B’klyn.son St

(4-10>

HELP WANTED—FEMALE

Namų Darbininkė
Paprasta Virėja) 

ir Pirmadieniais
Gera alga.
2-5192

Sekmadieniais 
laisva.

EN.

(7-8*

RADIO & TV.

PLYMOUTH RADIO . & TELEVI
SION CO. praneša naują nusista
tymą visiems drapgąms. Pataiso
me Visokių rūšių radijus ir TV.,^ 
duodame raštišką - garantiją. Ne
mokamai apžiūrime. Prieinamos* 
kainos. 10 A. M. iki 10 P. M.,? 
45-08*48th St., Woodside, L. I. ST.. 
4-4400.

BOATS

28 pėdą Krūzeris. 4 vietos miego
ti, privatiškas savininkas. Ne rūdi
jančio plieno virtuvė. Pilnai įtaisyta, 
įskaitant žieminius užklojimus. Pui
kus pirkinys, pamatysite po inspek
cijos. Mr. Enquist. WH. 9-2060 (ra
štinės); WH. 9-6758 (namų).

(6-12) *
-♦

TRUCKS

Chevrolet 1950. 1 tono panel tr</. 
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 kainą, 
$1,050. Mes nesame naudotų mašinų 
pardavėjai. Galite persitikrint. EX. 
2-5810, paprastom dienom. (1-7)

PRODUCTS
4------------------------------------------------ \—

Atydai Pizzeria kepėjams. Su 
fnūsų sūriu padarysite skanius piz- 
?a pies. Naudokite mūsų Superior 
Mozzarelja Sūrius. Mes taipgi tue 
rime soso, miltų, pomidorų aliejuj 
je, ir tt. Užsakymai priimami nuo 
8 v. ryto iki 11 v. v. per ištisą sa
vaite. ISLAND' CHEEŠE C6., 31’5 
PeltYm ’ AVe., West Brighton, S.
GI. 8-6400. ‘ 1 (5-11)

f 
FINNEGAN’S NILE ROOM

Skanūs Pietūs kasdien 
1804 Richmond Ter.
W. Brighton, S. I. 

Plzzas-Hėro! Sandwiches 50c.
GI. 2-9898

(2-8)
4.

Policija neskelbia, ko kito 
tas psichopatas tame laiške 

Įsako. - Nežinia, ar jis duoda 
; kokius nors aiškinimus, kodėl 
į taip daro, taipgi nežinia, ko-

KRAUJĄ ATVEŽĖ 
Iš ANGLIJOS

Retos rūšies kraujas tapo 
orlaiviu atskraidintas specia
liai iš Britanijos ligonei Lor
raine Lind, kuri randasi i 
Mount Sinai ligoninėje. Tai j 
tam tikros rūšies kraujas, ku- į 
rį turi tik vienas žmonijos 
nuošimtis. Pasitaikė, kad jo
kia ligoninė Amerikoje netu- 
lėjo tokio kraujo plazmos, 
bet viena Londono ligoninė 
atsiliepė.

CEMENTAS VIRŠUM 
PLANO

iAkmene. — Cemento ga
myklos kolektyvas pirma lai
ko įvykdė savo įsipareigoji
mą — pagaminti viršum me
tinio plano 5,000 tonų ce- 

! mento. Per 11‘1956-ųjų metu 
mėnesių pagamintas toks kie
kis viršumplaninės rišamosios 
medžiagos, kuriai pervežti 
prireiktų penkių geležinkelio 
viršumplaninės produkcijos 
gamybos padidinimą, įmonėje 
pirmauja meistro drg. Juoza
pavičiaus vadovaujama pa
maina.

Elta

Perskaitęs savo Laisvę Pa 
diiok kitam lietuviui, kuris 
jos dar neskaito.

Lefkowitg užimsiąs J avit so 
vietą kaip gen. prokuroras
Vakar, trečiadienį, New 

Yorko generalinis prokuroras 
J. Javits atsisltatydino, kadan
gi jis praeituęse rinkimuose 
tapą išrinktas Senatan. Jis 
galėjo atsistatydinti metų 
pradžioje ir tuojau užimti 
vietą Senate, bet tada demo
kratinis gubernatorius Ilarri- 
manas būtų paskyręs genera
liniu prokuroru demokratą. 
Taisyklės taip reikalauja, 
kad vėliau’ prokurorą skirtų 
ne gubernatorius, o valstijos 
legislature, kurioje republi- 
konai turi daugumą. Tad Ja
vits laukė su atsistatydinimu 
ir dabar republikonai,' jo par
tija, skirs pasekėją.

Pats Javits norėjo,, kad 
naujuoju generaliniu proku-

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 1 del būsimo parengimo sausio 
20 d. Laisvės dalininkų suvažiavi
mui sveikinti. Stengkitės visi nariai 
atsilankyti i susirinkimą.

Kp. Sekr.
. ' (6-9)

K Visiems Mano Lietuviškiems
Draugams ir< KčštumerlamS.

g WILLIAM O. MULLER |
K Ėst. 1922 S
§ »
g Sveikinu visus 3

,9U Sezono šventėmis.
tfj Padovanokite savo artimiems

roru taptų James Moore, xbet 
dabar sakoma, kad republi- 
konų aparatas nusitarė rem
ti Louis J. Lefkowitza. Lef- 
kowitzas yra buvęs teisėjas. 
Jis turi 51 įmetus amžiaus ir 
yra skaitomas kiek liberališ- 
kesnio sparno žmogus, pana
šiai, kaip Javitsas.

BRAZILIJpS GENEROLAS 
VEDĖ NEVVYORKIETĘ

Brazilijos ori a i vyno brig, 
gen* Manuel B. Neves šiomis 
dienomis apsivedė newyor- 
kieifę L. Parannos. Netrukus 
jaunavedžiai išvyks Brazili
jon. /

Keturi policininkai turėjo 
įšokti į led uotą H udsono van
denį aną dieną, kad ištraukti 
skęstantį kroviką Isadore Jo
nis. Jonjs sveria 225 svarus.

- COSMAS FLORISTS
Pądovanokite savo mylimiems 

gražių, šviežių gėlių. Nesigailė
site. Gėlių visokiems reikalams. 
Kainos prieinamos. Pristatome 
bet ,kur.
2121—3rd Ave., NYC. LEj 4-3349

(7-13)

wt puikią futrą, geriausią kur gali-
« ma gauti už pinigus. t Visos
S futros žemai nukainuotos, pagal $

jūsų piniginę ir biudžetą. Leng- M
K vai galima pasiekti iš Queens ir į

Brooklyno. Ateikite patys persi- S
$ tikrinti. (1 blokas nuo Ridge- L
$ wood Saving?) g

59-30 MYRTLE AVENUE g
S RIDGEWOOD 27, L. I. į 
g š HE. 3-5898

» ' . J ' rg Visiems Lietuviams h 
JA ' Linksmą Kalėdų. » 
| THE EASTERN ALLIED | 

g TELEVISION COMPANY
I 56-89 61st St., Maspeth, L. I. g 
g TW. 4-9652 |

2

R Visiems Lietuviams J
R Linksmų švenčių! a 
B THE BASILE ROOFING CO. | 
| 37-16'Ditmars Blvd. |
g L. I. City, N. Y. Astoria 8-2692 |

Ht Visiems Lietuviams a.
2 Linksmų Švenčių*. s 
| THE JOHN KRTIL J
g FUNERAL HOME, INC. j 
| 1297—1st Ave. (7Oth St.),N.Y.C.|
8 RH. 4-8084 I

AUTO INSURANCE
-----------------------------v----------

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 gaūti kalėjimą. 
Mes negrasiname, tik patariame. 
Mūsų kainos prieinamos. ACME 
SERVICE CO., 88 Kossuth Place, 
B’klyn, N. Y. GL. 5-3646 ar 5-3669.

(3-9)

JOs 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. GjERTNER KAPLAN & 
CO., INC., 708 East Tremont Ave., 
Bronx N. Y. CY. 9-6611. (3-9)

PETS

Puikiausia dovana tai gražus 
šuniukas — Champion Bred Ger
man Shepherds, $65. 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. 3-0534. (3-9)

FURRIERS

Nenumeskite 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 8i 
OXENHORN, 150 W. 28th St., N. 
Y. C. AL. 5-0079. (3-12)

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)

--- k

g

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 

Puikus patarnavimas

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

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

(4-10) 
_______>

Visiems Lietuviams

Linksmų Naujų Metų

THE RICHMOND
ROOFING CO.

181-19 Liberty Avė.
Richmond Hill, L. L VI. 3-1005 i

V' ' (4-9)

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAŲSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St., 
, Newark 5, N. J.

MArket 2-517^ '

4 pusi. Laisve (Liberty) iKetvirtad., sausio (Jan.) 10, 1957

t




