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METAI 47-ti

KRISLAI
įdomus “supuolimas”.
Brutališkumas.
Degtinė ir dipukai.
Duomenys apia Kauną.

Rašo A. Bimba

Ir vėl Budapešte kilęs 
'triukšmas. 1A triukšmas kilo 
kaip tik tomis dienomis, kuo
met Jungtiniu Tautų asamblė
joje pasirodė amerikiečiu i- 
ncšta nauja rezoliucija.

Ar tai tik supuolimas, ar 
suplanuotas mūsų valdžios ir 
Vengrijos kontr-revoliucio- 
n i erių žygis?

9 Atrodo, jog tai bus apgal- i 
v’otas planas neleisti Vengri
joje dalukams nusistovėti, ir 
kraštui svįgrižti Į normališką 
gyvenimą.

Egipto žinių agentūra k (d i a 
prieš Izraeliečius rūstų apkal
tinimą. Ji sako, kad Gazos 
srityje izraeliečiai parodė ne
svietišką brutališkumą. Jų 
kareiviai žudė egiptiečius jau
nuolius be jokios atodairos. 
Taip buvę paskersta “dau
giau kaip astuoni tūkstanč- 
čiai jaunuolių.”

Tai bus dar vienas Įrody
mas karo nežmoniškumo. Ma
gnis žmonių žudymas nesu
derinamas su žmoniškumu. 1 
Armijos palaikomos tik vie-1 
i<am tikslui: žudyti!

Todėl kova prieš karą, ko-1 
va už išlaikymą taikos buvo ir! 
pasilieka aukščiausiu žmoni
jos idealu.

Niekam nėra paslaptis, jog ■ 
ii pas mus dipukai (su tam 
tikromis išimtimis, žinoma) 
progai pasitaikius, stiklo ne- I 
palieja. Naujieji pribuvėlai'
pralenkia net ir mus, Lietuvą 
Apleidusius prieš penketą de-1 
sėt k u metų.

Panaši istorija, pasirodo, su 
dipukais ir visur kitur. Brook
lyno Darbininke (sausio 8 d.) 
vienas žmogelis rašo apie lie
tuviškus dipukus Belgijoje ir 
sako: “didžiausias priešas — 
alkoholis”.
d Alkoholis, girdi, “suėda vi
sas pajamas, ypatingai vien
gungiams.”-

, Kunigų Draugas smarkiai 
pasiklausęs Vilniaus radijo ir 
išgirdęs sekamų duomenų 
apie senąjį Lietuvos Kauną:

Ddbar iKaune esą 7 techni- ; 
kūmai, 2 technikos mokyklos, 
2 specialios mokyklos, 10 dar-' 
bo jaunimo mokyklų, 22 vi- ‘ 
dūrinės mokyklos, 2 teatrai, 
8 kinai, 6 muzėjai, 24 klubai, 
18 klubų-skaityklų, 10 knygy
nų, 3 mokslo akademijos ins
titutai ir kt. Pramonės Įmonė
se, transporte ir statybose 
dirba apie 40,000 darbininkų, i 

“Drobės” fabriko bendroji 
produkcija per 5-jĮ penkmetį ■ 
išaugo beveik 10 kartų. Prieš • 
porą savaičių atiduota eksplo- i 
atuoti 200 vietų pirtis, baigia- s 
mas statyti per Nemuną tiltas 
ir kt.

Šiuo metu 5-se Kauno aukš
tosiose mokyklose studijuoja 
daugiau kaip 8,000 studentų, 
kaunas tapęs “tikru aukštųjų 
rAokyklų miestu”.

Skaičiai labai Įdomūs. Jie i 
^vaizduoja didžiulį ne tik 
♦Kauno, bet visos Lietuvos 
progresą.

Mūsų valstybės departmen-

Gavimui Naujų Skaitytoj ij

LAISVES VAJUS
Vajus baigsis su sausio 21 d., taigi jau paskutines 

dienos vajaus, turime suskubti sėkmingam užbaigimui. 
Prašome vajininkų, kiek dar gausite prenumeratų ir au> 
kų, išsiųst Laisvei ne vėliau kaipgi d. sausio, Galutinas 
vajaus raportas bus paskelbtas dienraštyje prieš sausio 
27-ta. c

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN YRA TOKS:
Punktai

S. Penkauskas—J. Blažonis, 
Lawrence Lowell, Mass,........ .................... 5060

Philadelphijos vajininkai ................................ 4920
Hartfordo vajininkai 4892
Waterburio vajininkai ................................... 4812
P. Paserskis—A. žemaitis, Baltimore, Md. 4145 
Geo. ShimaiGs, Brockton, Mass. 4000
Elizabetho vajininkai 3560
Pittsburgh*) vajininkai ................................... 3352
Worcesterio-Vajininkai ......................................  3130
So. Bostono vajininkai ....................................... 2520v
Rocąesterio vajininkai 1820 
Brooklyno vajininkai ......... 1612
L. Prūseika, Chicago, Ui. 1424 
llarrisono vajininkai ...i..... 1300
P. Beeis— M. Adomonis,

Great Neck, N. Y........ 1224
LLD Moterų kuopa,

Binghamton, N. Y.........  1222
L. Tilwick, Easton, Pa. 1100 
Ncwarko vajininkai ........... 1052
Chester^ Pa........................  1040
Norwoodo vajininkai '*?.......... 920
J. Patkus, New Haven, Conn. 904 
A. Apšegionč, Auburn, Mo.. 866
K. Narąvas, Shenandoah, Pa. 588
Clevelan’do vajininkai ........... 580
Patersono vajininkai ............  500
V. Ramanauskas,

Minersville, Pa.................. 500

S. Penkauskas, Lawrence, Mass., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų. Įšoko į pirmą vietą<

A. žemaitis, Baltimore, Md., vėl prisiuntė naują pre-
/ * (Tąsa 4—tame puslap.)

Šalčiai /...
New Yorkas. Dideli šal

čiai sukaustė beveik visą 
šiaurrytinę Amerikos dalį, 
šiaurrytinėje New Yorko 
valstijos dalyje šaltis vieto- 
m'ls siekia net 50 žemiau 
nulio. Pačiame New Yorke 
ir apylinkėje šaltis antra
dienio rytą buvo 3 laipsniai. 
Numatoma, kad šaltis tęsis 
dar dieną-kitą.

Hollywood.—Mirusio ak
toriaus Haumphrey Bogar- 
to kūnas bus atiduotas me
dikams, kurie tyrinėja vėžį. 
Bogartas mirė nuo vėžio 
gerklėje.

Maskva. — TSRS Aukš
čiausioji Taryba (parla
mentas) susirinks į posė
džius vasario 5 diena, v

Washingtonas. — Kvake- 
rių buletinis pasmerkė Ei- 
senhowerio doktriną.

tas pilnai patenkintas pasikei
timais Britanijoje. Premjeras 
Madmillanas bus daug pa
klusnesnis už premjerą Ede
ną.

Edeną turėtų pasekti Mol- 
let, Prancūzijos premjeras. 
Jis irgi sėdi ne savo vietoje ir 
daro gėdą visam civilizuotam 
pasauliui. Jis blogesnis už 
britų konservatorius' tuomi, 
kad jis puošiasi socialistu 
plunksnomis.

Mexico, Me.
V. Padgalskas ................ 456

Vera Smalstis. Detroit, Mich. 440
P. Šlekaitis, Scranton, Pa. 440
Plymouth Pa.......................... 440
C. K. Urban, Hudson, Mass. 440
V. Kvetkas,'

Cambridge, Mass............ 280
A. Valinčius, Pittston. Pa. 260
A. Navickas, Haverhill, Mass. 210
Stamford, Conn..................... 200
Bridgeport© vajininkai ....... 200
M. Shlave, Gardner, Mass. T160
A. Kuzmickas, I

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

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

Lenkai rengiasi 
seimo rinkimam 

šį sekmadienį
Varšuva. — Šį sekmadie

nį Lenkijoje įvyks svarbūs 
šalies parlamento—seimo— 
rinkimai. Rinkimuose fi
gūruoja vienas kandidatų 
sąrašas, kurį sudaro Jung
tinės Darbininkų (Komu
nistų) partijos, Jungtinės 
.Valstiečių partijos ir De
mokratų partijos žmonės. 
Komunistai tame sąraše tu
ri daugiausia kandidatų.
, Pasirinkimas yra toks:, 
sąrašas turi 720 kandidatų, 
o išrinkti bus 459. Rinkėjai 
turi teisę išbraukti nepa
geidaujamus kandida t u s, 
tokiu būdu paremdami vie
nos ar kitos Partijos kandi
datus, kuriuo^ palieka. 
Nors kandidatai viename 
sąraše, jų partijos žinomos.

PPR (Komunistų) vado
vas Gomulka atsišaukė į vi
sus Lenkijos darbo žmones, 
ragindamas juos dalyvauti 
seimo rinkimuose. Jis sakė, 
kad šie rinkimai yra fakti- 
nai referendumas apie nau
ja Lenkijos liaudies val
džios kursą. Reakcininkai 
norėtų, sakė jis, kad kuo 
mažiau žmonių rinkimuose 
dalyvautu, to taipgi nori ir 
kiti, kuriems nepatinka 
naujas kursas, sakė jis.

Visoje Lenkijoje dabar 
yksta priešrinkiminiai mi-

Franco poiicija šaudė į 
studentų ir darbininkų 

demonstraciją, sužeidė 3

Sovietai reikalavo 
specialio posėdžio 

dėl nusiginklavimo
Barcelona. — Čia įvyko? kad tas skaičius didesnis.

didelė studentų ir darbinin
kų demonstrącija. Demon
stracija įvyko prieš aukš
tas važiuotės kainas, bet ji 
turėjo ir aiškų anti-fašisti- 
nį antspalvį. Demonstraci
ja prasidėjo Barcelonos uni
versitete, bet persimetė į 
gretimas gatves, kur prie 
jos prisidėjo sekaitlingos 
jaunimo ir darbininkų mi
nios.

Policija bandė demon
strantus sulaikyti, bet jai 
tas nepasisekė. Tada Fran
co policininkai pradėjo į de
monstrantus šaudyti, pirma 
virš galvų, paskui tiesiog į 
žmones. ?•,<- »

Pati valdžia pripažįsta, 
kad trys demonstrantai ta
po sužeisti/bet yra įtarimo,

Egipto savanoriai v y k s 
padėt Jemeno apgynimui

Kairas. — Egipto jauni
mo ir studentų organizaci
jos pradėjo mobilizavimo 
vajų, kad pasiųsti savano
rius Jemeno pagalbai. Kaip 
žinia, Jemeną dabar puola 
britai ir britų kontroliuoja
mo Adeno klajoklių bedui
nų junginiai. Britai iš sa
vo pusės teigia, kad jeme- 
niečiai puola juos, bet vi
sos žymės rodo, kad britai 
yra agresoriai.

Britų orlaiviai jau bom
bardavo beginklius Jemeno 
miestelius. Jemenas beveik 
neturi aviacijos ir nepajė
gia gintis.

Visame Eg’pte Pasirodė 
plakatai, kurie ragina jau

Izraeliečiai sprogdina Ar i š e 
įrengimus ir civil, pastatus

2-24) Izraeliečiai sprogdina 
Kairas. — Nors daugiau 

kaip savaitę atgal buvo pra
nešta, kad izraeliečiai pasi
traukė iš didžiausio Sino- 
jaus miesto EI Arišo ir ju
goslavai įžengė į tą miestą, 
ta žinia dabar pasirodė 
•esanti perankstyva. Šią sa
vaitę. izraeliečiai- dar ran
dasi EI Ariše, nors, kaip 
matyti, jau rengiasi pasi
traukti.

Jungtinės Tautos yra ga
vusios žinių, kad izraelie
čiai EI Ariše dabar sprog-

, Belfastas. — Britai tei
gia, kad jiems pasisekė su
imti Šiaurinėje Airijoje 
IR A (airių nacionalistų po
grindinės organiz a c i j o s ) 
vyriausią/ štabą.

.tingai, kuriuose- kalba tri
jų partijų atstovai. Visos 
trys partijos stoja už soci
alizmo statybą. Socializmo 
priešams rinkimuose vietos 
nėra, sakė Gomulka.

Aštuoni asmenys tapo po
licijos suimti.

Barcelonos gubernatorius 
generolas Felipe Acedo iš
leido pareiškimą, kad de
monstracijos kai t i n i n k a i 
yra “n dram ū s elementai 
studentų tarpe.” Jis sakė, 
kad studentai driso šaukti 
obalsius prieš Caudillo, tai 
vra, diktatorių Franco. Gu- 
bernatorius sakė, kad de-i 
monstracijos tapo išsklai
dytos “visu reikalingu 
griežtumu.”

Jau kelinta savaitę, kaip 
didelė, dalis Barcelonos gy
ventojų, vadovaujami stu
dentų, boikotuoja autobu-, 
sus, tramvajus ir požemi
nius traukinius, kadangi 
važiuotės kaina labai aukš
ta.

nus žmones vykti į pagalbą 
Jemenui. Plakatai tarp kit
ko sako:

“Mūsų sunkioje valando
je, kuomet mus puolė bri
tai, franeūzai ir izraeliečiai, 
mažas Jemenas mums, daug 
negalėjo padėti, bet jeme- 
niečiai visa širdimi buvo su 
mumis. Dabar, kuomet bri
tiškas agresorius puola je- 
meniečius, mes, kai vyres
nis brolis, galime ir turime 
padėti Jemenui...” 

_ ___ , <b
Washingtonas. -— Dulles 

sako, kad “pabojus Arti
muose Rytuose vra didžiau
sias paskutinių 10 metų bė
gyje.” 

dina ne tik karinius įren
gimus, bet ir civilinius pa
status. Jungtinės Tautos 
tau protestavo izraeliečiams 
prieš tuos naikinimus.

Tuo tarpu Jungtinės Tau
tos gavo raportą iš. savo at
stovų' Gazos srityje, kad iz
raeliečiai ten elgiasi, lyg 
jie planuoja pastoviai tą 
sritį okupuoti. Taipgi pra
nešama, kad 386 Gazos sri
ties arabų žuvo per izrae
liečių okupacijos laiką, vy
riausiai Khan Junise ir Ra
toje. .       * -  ■■■ .   •> ——

Tallahassee, Fla.—Vieti
niai autobusai vėl kursuoja. 
Oficiališkai segregacijos 
nėra, bet faktinai ji prave
dama, nes vairuotojai sodi
na keleivius pagal nume
rius. Negrai rengiasi iš 
naujo pradėti autobusų boi
kotą.
~~ORAS NEW YORKE

Labai šalta, temperatūra 
aplink nulį.

Jungtinės Tautos.—Ame
rika ir Tarybų Sąjunga pa
tiekė naujas rezoliucijas 
nusiginklavimo klau s i m u . 
Svarbiausiu siūlymu stebė
tojai skaito tarybinį planą 
sušaukti specialų Generali
nės Asamblėjos posėdį, ku
ris dienotvarkėje turėtų 
vieną punktą: nusiginklavi
mą. Tarybinis delegatas 
Kuznecovas taipgi patiekė 
rezoliuciją, kurioje siūloma 
tuojau sulaikyti visus ter
mobranduolinių ginklų ban-i 
dymus, tai yra, atominių iri 
hidrogeninių bombų sprog
dinę jimus.

Amerikos delegatas Hen
ry Cabot Lodge Jr. patiekė 
rezoliuciją mūsų šalies var
du. Ta rezoliucija numato, 
kad:

1. Reikia susitarti, jog 
kada nors ateityje, įvedus 
gerą tarptautinę inspekciją, 
visa termobranduolinė ga
myba būtų taikoma ne ka- 
ro-ginklų tikslams.

2. Laukiant to susitarimo
kol kas aprubežiuoti- ir su 
laiku baigti atominių-hidro- 
genin.ių bombų sprogdinėji- 
mus. •

3. Sumažinti Amerikos ir 
Tarybų S ą j u h g o s karių 
skaičių iki 2 su puse milijo
no kiekvienai, o Britanijai 
ir Francūzijai iki 750,000 
kiekvienai.

4. Įvesti efektingą kon
trolę visokiems bandy
mams, kurie vedami karo 
raketų srityje.

5. Pradėti sudaryti in- 
inspekcijų sistemą, kuri su
laikytų staigius užpuoli
mus.

McCarthy vėl 
šiaušias- jis 
prieš armiją

Washingtonas. — Senato
rius Joe McCarthy, apie ku
rį jau buvo beveik pamirš
ta, vėl pradėjo šiauštis ir 
prabilti. Jis atnaujino sa
vo seną kovą prieš armijos 
vadovybę generolo Zwicke- 
rio reikalu. Gen. Zwicke- 
ris tai tas, kuris kadaise 
pakėlė į majorus dentistą 
Peressą, kuris pasirodė esąs 
kairiečiu, dėl ko McCarthy 
tada sukėlė didžiausią 
triukšmą prieš armijos va
dovybę.

Dabar McCarthy vėl puo
la armijos vadovybę, nes 
sužinojo, kad Zwickeris. 
kuris yra vienos žvaigždės 
leitenantas generolas, ke
liamas į dviejų ’žvaigždžių 
majorus /generolus. Mc- 
Carthv saPo, kad jis bandys 
tam laipsnio pakėlimui pa
stoti kelią.

Praeitą savaitgalį Mc
Carthy buvo matomas ABC 
televizijos programoje, ir 
jis bendrai pradėjo labiau 
reikštis, lyg prisirengda-

Tarybinis delegatas Kuz
necovas sakė, kad Lodge 
siūlymai nėra pakankamai 
konkretiški ir kad jis vis
ką atidėlioja ateičiai. Jis 
sakė, kad Tarybų Sąjun
ga pasirengusi sulaikyti 
sprogdinęjimus tuojau, jei
gu Amerika padarys tą pa
tį. Tarybiniai siūlymai yra 
tokie:

1. Karių skaičius Tarybų 
Sąjungoje ir Amerikoje tu
ri būti sumažintas iki 2 su 
puse milijono, Britanijoje 
ir Francūzijoje iki 750,000 
(šis siūlymas beveik iden
tiškas Amerikos siūlymui.) 
Po to turi būti einama iki 
TSRS ir JAV karių skai
čiaus sumažinimo iki 1,500,- 
000, o Britanijos ir Fran- 

' cūzijos iki 650,0()0.
‘ 2. Tuojau baigti atomi- 
i niai - hidrogeninius bandy
mus ir visai uždrausti tuos 
ginklus po dviejų metų.

3. Sumažinti 1957-ais me
tais Amerikoj Britanijos, 
Francūzijos’ir Tarybų Są
jungos laikomas karines jė
gas Vokietijoje vienu treč
daliu.

4. Sumažinti žymiai ka
rines 'jėgas šiais metais 
abiejose pusėse — britų- 
amerikiečių - francūzų jė
gas Atlanto pakto šalyse, o 
tarybines jėgas Varšuvos 
pakto šalyse.

5. Uždaryti dviejų metų 
bėgyje visas karines bazes, 
kurias bile kuri šalis tuvi 
užsienyje.

6. Sumažinti karinius biu
džetus proporciniai ginkla
vimosi sumažinimui.

Paryžrus. :— Specialiuose 
parlamentiniuose rinkimuo
se vienoje Paryžiaus apy
gardoje dešinieji atsiekė 
laimėjimus. Komunistų 
kandidatas gavo 20f/< balsų 
vietoje 26U praeitais me
tais. Dešinis kandidatas 
gavo 33%. Socialistų ir ra
dikalų balsai taipgi suma
žėjo. Kadangi niekas^HČ- 
laimėjo daugumos, tai rin
kimai bus pravesti iš naujo 
ateinantį sekmadienį.

Budapeštas. — Vengrijos 
policija suėmė amerikietę 
fotografę Georgette Cha- 
pelle, kuri atvyko be vizos, 
ir amerikietį Diek Rora- 
back, kuris’ nelegaliai. per
ėjo sieną iš Austrijos, kad 
vesti bėglius per rubežių.

Washington's. — Prezi
dentas Eisenhoweris sugrį
žo iš kelionės po pietvaka
rines sausros apimtas sri
tis. '

mas savo karieros atnauji
nimui. Joe turi vilties, kad 
jis vėl taps senatinio tyri
nėjimo komiteto pirminin
ku, jeigu republikonai 1958 
metais laimės rinkimus.

i
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PREZ. EISENHOWERIS KELIONĖJE
ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT, prezidentas Eisenhow

eris yra kelionėje. Jis su kai kuriais savo padėjėjais 
apžiūri tas pietvakarines valstijas, kurias palietė saus
ra, kurios, sakoma, labai nukentėjo;

Pas muš jau buvo ne kartą rašyta, jog kai kurios 
valstijos tebėra sausros kočiojamos per . metų eilę. Pa
dėtis darosi vis blogesnė, nes sausra paverčia derlingą 
žemę į dykumas, išvarydama iš ten farmerius.

Nuostoliai, kul iuos sausra padarė: žmonėms, siekia 
‘į bilijonus dolerių. Bijomasi, kad sekamą vasarą, jei 
užtenkamai ir laiku lietaus nebus, tie nuostoliai žymiai 
padidės.

Gerai, kad vyriausybė bando atsižvelgti į gamtos pa
liestas sritis; gerai, kad ji žada farmeriams padėti.

Bet ry>ium su tuo kyla tokis klausimas: nejaugi ne
galima kaip nors sausros padarinių nugalėti? Nejaugi 
negalima surasti priemonių, kuriomis būtų galima nors 
dalį sausros paliestų žemių sudrėkinti? Gyvename aukš
tos technikos pakilimo gadynėje—argi negalima tą tech
niką pajungti gamtos rykštei suvaldyti? Mums rodosi, 
galima, tik reikia tam didesnio atsidėjimo, didesnio pa
siaukojimo, diclbsnio dėmesio atkreipimo.

Šiomis Hienomis J. V. 85- 
asis Kongresas atidarė sa
vo pirmąją sesiją Washing
tone.

Jeigu kam teko jį matyti' 
ar vartyti savo rankose da-1 
lyvių sąrašą, tas negalėjo J 
nepastebėti Kongreso nede-; 
mokratiškos sudėties.

Kame tas- nedemokratiš
kumas?

Jis žymus keliais atve-j
531 atsto
Kongrese., .

(Visi gyventojų skaičiai

Senate iš 96 atstovų nėra 
nė vieno atstovo 
ninkukų partijų 
klausomų grupių 
stovai is vienos 
milijonierių
mų* partijų, kuriomis

kone Florence P. Dwyer 
Elizabeth, N. J., ir demo
kratė Kathryn E. Grana- 
han iš Philadelphijos.

Tuo tarpu balsuojamojo 
amžiaus (21 metų ir vyrės; 
nių) moterų Jungtinėse 
valstijose buvo 49,549,613, o 
vyrų 47,853,694. Balsuoja
mojo amžiaus moterų skai
čius virš milijonu ir puse 
(1,695,919) didesnis, bet jos 

i tik tuziną atstovių teturi 
turinčiame

iš darbi
ai* nepri-|

Visi at- j imti/^š .1950 metų cenzo. Gi
a r <i

(Tąsa)
Tik įkėlė koją į Vengriją ir 

tuoj! griebėsi už darbo žmo
nių, pakabindami už kojų ant 
stulpų, gyviems išbadė akis, 
nudraskė, nuplėšė ausis, nu
plovė liežuvius ir leido savo 
kankiniams dar ilgai gyviem 
būt, kad gaut daugiau smagu
mo iš anų kančių. Negaliu* aš 
išmanyt kitaip kaip tik sutikt 
su tavim, kad juos yra apsė
dus tokia liga. Mat, jie, po
nai, yra nuo amžių persisun
kę despotiško gyvenimo idė
jomis. Jie yra šampano puto
se gimę, vyne užaugę, 
no, kas yra darbas, 
skurdas — vargas, 
nežino, kas tai yra
ištobulintas aukštesnis, kil
nesnis, šviesesnis ir dėl to

Neši
kas yra 
pagalios, 
progreso

intros'po to vėl prisidėjo žymus žmonijai naudingesnis moks- 
kontroliuoja- i visų gyventojų prieauglis, la 

yra kuriame moterys tebedau-
ir demokratų gėjo greičiau už vyrus.—V) priešingoj

partijos. Tiesa, demokratų 
partijoje randasi daugiau 
smulkaus biznio ir darbo 
inteligentijos žmonių, ta
čiau partija ir jos atsto
vai Kongrese pildo valią tų,

biznio valia.
Atstovu bute, kuris susi

deda iš -135 asmenų, taip 
pat visi nariai tik iš tų 
dviejų partijų. Nors vienas 
kitas ir turėjo unijų ar ki
tų liaudies organizacijų už- 
gyrimą, tačiau nė vienas 
nėra tiesioginiu ir pilnuti
niu darbininkų atstovu.

Visame 531. asmens Kon- 
’ grėsė (Senate ir Atstovų 
labute sykiu) tik keli asme-

Antai kai kuriose pietinėse valstijose — Alabamoj, Į/nys teatstovauja didžiausią 
Floridoj — buvo pradėtas vykdyti gyveniman Aukščiau-> mūsų šalies tautinę mažu- 
sio Teismo sprendimas, kad važiuotoje, autobusuose, bū-1 mą, negrus, 
tų nanaikinta segregacija, kad ten negrai būtų pripa-' kai milijonų

PIETINĖSE VALSTIJOSE yra ir kitų problemų, į 
kurias prezidentas, mūsų nuomone, turėtų kreipti dides- 

*nių domesio.

žmonės, todėl ten ir prezidento žodis galėtų turėti di
desnio svorio negu sausros paliestose srityse.

Mes kalbame apie tuos skandalingus darbus, ku
riuos pietinėse valstijose atlieka rasistai, tie žmonijos 
priešai.

j negrų esant 
žinti žmonėmis, su lygiomis teisėmis, kokias turi balt- '> šalyje Kongrese apie kas 

1 dešimtasis atstovas turėtų 
'■ būti negras. Taip bus kada 
i'nors, kuomet demokratinis 
rinkimų priheipas bus pri
taikytas rinkimuose.

Bet ką čia bekalbėti apie 
mažumas, kuomet mūsų ša
lies didžiausioji dauguma 
gyventojų, moterys, s var
gais negalais dasikasė iki 
12-os “apaštalų” Kongrese. 
(Galėjau porą ar trejetą 
pražiūrėti, nes visų valstijų 
rinkiminių davinių netu
riu, o iš vardų ne visas gali
ma atpažinti.* Kai kurie 
vardai yra bendri — vyrų 
ir moterų. Gi rinkimų įsta
tymas nereikalauia, kad 
moterys rašytų pirm savo 
vardo Miss ar Mrs., tad tas 
nerašoma nė Kongreso na
rių sąrašuose.)

Iš tų 12 atstovių tik vie
na yra senatorė. Partijomis 
dalinasi pusiau: 6 išrinktos 
demokratų ir 6 republikonų 
tikėtu.

j Veik visos pirmu 
! buvo išrinktos Roosevelto

Atsitiko tai. kad rasistai pradėjo prieš tą potvarky 
mą terorą. Jie pradėjo svaidyt^ bombas į negrų bažny
čias, į negrų vadovų gyvenamuosius namus ir kitur. 
Niekingo, žiauraus teroro pagalba rasistai moiasi nie
kais paversti Aukščiausio Teismo sprendimą.

Prieš savaitę laiko negrų vadovai pietinėse valstijose 
prašė prezidento Eisenhovverio, kad jis nuvyktų į kuri 
pietinių valstijų miestą ir ten pasakytų kalbą, raginant 
rasistus liautis naudojus terorą, raginant visus žmones 

gyveniman tai, ką Aukščiausias Teismas nu-pravesti 
tarė.

Mes manome, jog tokios kalbos pasakymas Ala- 
bamos, Floridos arba Georgia valstijos (kur prezidentas 

nors mieste, 
sudramatizavi-

jog

tai

dažnai vyksta pagolfinti) kuriame
Aukščiausio Teismo sprendimo 
mas labai daug prisidėtų prie rasistų suvaldymo, prie 
žmonių apvienijimo bendram reikalui—segregacijos 
naikinimui.

Bet prezidento sekretorius Hagerty . pranešė, 
Eisenhoweris neišklausys negrų vadovų prašymo, 
nevyks į pietus kalbai pasakyti, nes, girdi, jis apie 
kalbėjo Kongrese.

Tiesa, jis kalbėjo, bet kablėjo tik bendrais bruožais, 
’ kurie nepadarė tokios į žmones įtakos, kokią padarytų 
prezidento kalba, taikyta specifiškiems segregacijos pa- 

rnaikinimo klausimams išspręsti, sakyta tiesiai į pietinių 
valstijų žmones.
' , Turime kovoti prieš gamtos rykštę, bet dar labiau 
:turime visi kovoti prieš blogų žmonių, prieš rasistų- 
gengsterių siautėjimą!

ATSISAKO VYKTI IZRAELIN I
IŠ VENGRIJOS, kaip rašo New Yorko Times ko-j 

respondentas Max Frankel, į Austriją pabėgo apie 16,-1 
1)00 žydų kilmes žmonių, vengriškų žydų. t

Iš to skaičiaus apie 500 jau tapo atgabenti ar dar 
bus atgabenti į Jungtines Valstijas. Iš viso, kaip žinia, 
į Jungtines Valstijas bus įsileista 21,500 vengriškų pa-'' 

Gegelių tuoiau, o vėliau gal.būt bus ir daugiau.
Mr. Frankelis rašo, jop žydų organizacijos Eu

ropoje skatina tuos 14,000, kurie dar tebėra Austrijoje, 
kad jie vyktų i Izraelį, į “žadėtą žydii žemę.” Bet jie 
ten vykti atsisako. Jie geriau nori vykti į Ameriką, 
o jei ne į Jungtines Valstijas, tai j Kanadą arba Austra-

rysi, vieni iš jų dasiprotės ir 
nueis su progresu, o kiti gal 
taip ir leis savo gyvenimą pa- 
salingai krimsčiodami kitus. 
Mat, žmoniškumą ir dorą jie 
supranta kitaip, ypatingai 
Europoj darbo žmogus jiems 
ne žmogus, tai tik. kūlis, dris
kis, chlopas, jį gali parduot 
kaip arklį ar vežimą. Gali jį 
užmušt, negyvai nuplakt, iš
mest ir paliept kitiem dris
kiam užkąst. Išminties stolica 
ponas bajoras, dievo' 
ai’ valdininkas, tai 
tai pažiba, tai aukso 
dorovės ir ramybės, 
riausia užduotis, tai
valdyt chlopus, mokėt Vade
les rankose laikyt taip tiesiai 
ir tvirtai, kad rimbu plakami 
chlopai nė gaiva, nė ranka, 
nė koja negalėtų nė krypteltl^? 
iš paklusnu’mo vagos. Liuobk 7,11 
juos lazdom, kapok rimbu, 
plak rykštėmis iki kraujų, iš
gąsdink pragaro kančiomis ir 
rodyk auksu grįstą, žvaigždė-* 

amžiną 
O jų samprota-' gyvenimą dangaus karalystėj.

pojūčiai Tai čia pono žmogiškumas,

tarnas 
žmonės, 
skrynia 
Jų vy

niokit

skambaliukais skambint, be- ♦ 
sustengdama spenelį atgal 
jam įduot, ėmė jį. visaip šne-* 
kint ir vardu šauk: Albi, Al
bi, žiūrėk ką aš čia turiu, kad 
tik nukreipus atidą nuo Al- 
bio užsibrėžto tikslo. Aš pa
griebiau chrominio puodo 
dugną ir su, peiliu ėmiau gra
žiai lėtai skambint, lyg gešta- 
ru bažnyčioj ant mišparų. Al
binui patiko, jis sustojo rėkęj^ 
ir atkreipė visą ypatingą savo 
domę. Motina ir spenelį į 
iūpukes įdėjo. Nors mano? 
kaip ir jo akys mėlynos, bet» 
kaip tik mudviejų akys susi
tiko, jis savo akytes užmerkė, a 
visaip susiraukė ir kumštytėm 
skeryčiodamas pratrūko rėkt. 
Iš burnytės išriedėjo rasa 
pieno ir lyg žilgantis šilkinis 
raikštelis nutyso per kakliu
ką. Motina sako: žiūrėk, 

.žiūrėk, ką jis man daro. Al
bis rankute sumosikavęs taip 
stipriai įsikibo į motinos krū
tį, kad jo pirštyčiai suniro 
iki viršelių, o oda tarpupirš
čiuose rundinai į viršų pakilu
si darė įspūdingą regini, at> 
rodė, kad kūdikis turi dešimt 
pirštukų ant tos rankutės.

Mama atplėšė rankutę nu(į* 
krūties ir atsuko rėkiantį °ba- 
duolį” prie antros. .Albis ne- 
minkštabūdis, jis nesidavė 
apgaunamas tuščiaverčiais - 
žaislų skambučiais.

Dabar jo kilni širdelė grei
tai pajuto ramybę kovos lai
mėtojo, ir jis skaniai žysda- 
mas pieną užmigo. Ant moti
nos krūties buvo penki rausvi 
pusratukai, kur jo nagyčiai 
buvo Įklimpę. Ji sako, tai šita 
kova jau kelios savaitės kaip 
eina tarp mudviejų. Mano 
sūnus nori būti liesas, moder
niškas, o $š noriu matyti duo
bukes jo veidukuose. Jis ne- 
myli riebaus pieno, o paskuti^ 
uis pienas daug riebesnis, 
kaip tik toks pradeda ateit, 
tai jis ir išmeta spenelį »

Ji padėjo jį ant lovos, už
klojo minkštučiu kaip pūkai 
iš baltųjų angaros kralikų 
vijnų austu divonėliu, pažiū
rėjo į laikroduką, pusė po tri- - 
jų, ir ėmė per langus dairytis 
miško link. Aš dėstinėdama 
iš tvarkos išsprukusius daly
kėlius, jai pastebėjau; Nežiū
rėk Į mišką, kreipk štai $ia 
pat į višteles ant pievutės sa- 
\o atidą, matai, kaip jos gra- 
ž i a i žoliukę skabinėja — 
kapsi lyg grūdus.

Pilkasis katinas šmėkštelė
jo iš po pašiūrės, mėginda
mas sučiupti žvirblį, bet tas 
palėkė. Kaiminka k ny stelėje/. 
Ji: Nesijuok iš manęs, visi 

prieš vakarą eina sau 
ieškot, aš bijau namo

s. Jie, kaipo tokia klasė, su
sibūrė n a u j am gyvenimui 

j pusėj ir atsidūrė 
ant kranto prarajos. Progre
se ratas apriedėjo visą žemės' 
kamuolį ir tapo dideliu kaip m,s apšviestą saldų 
ii1 mūsų žemė. < 

jos šeimos reikalais, kuo- j vinias, jų vidiniai 
met jie užsklendė Kongreso-jiems diktuoja, kad tą pro- 
duris net savosioms* “lei- jtfresą reik sustabdyt. ‘ , 
denis”. O juk ir pačių | sustabdyk, didžiulį nesustab-j bus laukai išdirbti, javai pri- 
turtuolių eilėse turėtų ras-! domą ratą. Jie krinta į-prara-į 
t is daugiau ne 12 rinitų |- 
moterų, vertų išrinkti, ku-'1 
rios vjs iau ka nors nusirl 
mano : 
dauguma ir ju šeimas, ne 
žiūrint fakto, ‘ kad turtuo-1inlk Svil;žio far«ereko sū- 

nukli J 10 gvK'žinelį, tepkis sviestelio 
į ant namie keptos čielo ? 
i ė i ų grū d o d u o n utės. ma-1 i • > K <111 ll. i . 
I 1 
’ . Ji .šypsodamosi, “-ne,
man meškos mėsos,” ki,ki,ki... 
Abi nusijuokėm. Na, tik neiš- 
.1 u d ink tą savo baimę mešką 
beminėdama. Imk, štai, lėkš
telę pyčių, tik ištirpo, šįryt iš
ėmiau iš šaldytuvo, šviežios, 
skanios, kaip iš sodo.

Kiek cukraus tu į jas dė
jai? pasiteiravo kaiminka.

Cukraus, a, nė kruopelės.
O taip saldu, —1 tikrai ska

nios lyg iš sodo tos tavo py
dės.

Tai vot, mergele, tai vis 
žmonių progreso nuopelnai, 
šaldytuvas. Fašizmo suklai
dinti žmonės už progresą no
ri sadistiškai kankint kitus, 
laužyt jiem kaulus. Ką pada-

Nėra ko tikėtis, kad toks 
vienpusis Kongresas uoliai 
rūpintųsi darbo moters ar 
jos šeimos

apie musų gyventojų nuaiškinai.

lių šeimas dažnai 
samdyti tarnai.

Tačiau būtu klaida 
nyti, kad esamieji kongres- 
manai nieko nebegali iš
mokti. Jie gali. Bet jie ryž
tasi savo rinkėjų balso pa

tuomet, kai rinkėjai orga
nizuoti, kai jie veiklūs.

Kongresai!., išrinktas as
muo (politiniai kalbant) y- 
ra tarp kūjo ir priekalo. 
Turtuoliai išleidžia daug pi
nigų sau tarnus išrinkti . 
bet liaudis turi balsus. Kai 
liaudis susipranta ir veikia 
vieningai, prieš ją neatsi
laiko joks dolerių maišas. 
Dabar esantieji Kongrese 
norės tuos balsus gauti ir 
ateinančiuose rinkimuose. 
O rinkėjų proga ir pilietine 
prievolė yra žiūrėti, kad iš
rinktasis tuos balsus ir už-

Asmens su asmeniu po
kalbiuose žmonės turi daug 
pasiskundimų, tūlas ir gana

Kam pykti? Pyktis tik 
sveikatą gadina, o nieko 
neišsprendžia, nepagerina. 
Jeigu tau stoka namų, vai
kams nėra mokyklų ar vie
tų žaisti; jei įgriso mokėti 
taksus karui, o tu trokš
ti taikos, nueik ir pasakyk 
savo kongresmanui ar se
teriui, arba parašyk tiesiog

kartu į V/ashingtoną.'
Moterys galėtų tuo būdų 

Naujosios Dalybos laikais, daug pasitarnauti sau bei 
i! visuomenei kad ii* nebūda-kada žodis demokratija jau 

! buvo pusiau nužengęs iš 
Į aukštybių žodyno ant že- 
! mes. Daugelis jų ir tebėra 
| pakartotinai ir naujo iš
renkamos. Rodos, tai turė
tų būti ženklu, kad nebloga 
išrinkti daugiau moterų.

N ežiu rint p r a ė j usių j ų 
rinkimų kaitrių varžybų už 
balsus, kaip viena, taip ir 
antra mažai moterų kandi
datais testato. Dar 'mažiau 
tesistenge pastatytąsias iš
rinkti. Visoje šalyje tepri- 
sidėjo tik elyi naujos, 11-oji 
ir 12-oji. Jojų 1S yra republi-

mos Kongrese. Gi veiks
muose įgyta praktika su 
laiku gali ne vienų, ypatin
gai- jaunesniąsias moterys,

Man sakė, kad ir dabarti
niai kongresmanai. ne iš 
dausų išsnigę, iš tų pačių 
žmonių kilę. O laikai kei
čiasi. Juos keičia žmonės. 
Tie, kurie dar pagyvens gė
lėtą dešimtų metų, jei gy
vens naudingai, gali dar su
laukti žymių pakaitų ne tik 
kur kitur, bet ir mūsų ša-

pono žmogiškumas, 
dora ir kilnj’bė, nes, anot po- 

Na, ir pasakos, tik tokioj tvarkoj

j liguistą desperaciją; į sa
višką žmonių neapykantą.

Ačiū, kaiminkėle, tu gerai 
Imk savo puoduką 

arbatos, matau nevalgai mė

Ibrendinti ir į pono aruodus 
I sukrauti. Tada ponas 
baltą ranką, o vergai 
laimę ją pabučiuoti!

Tai buvo gadynė, kad 
lės nešė medų, o tranas jį tik 
ėdė.

Kaiminka atvirkščių peiliu 
nuo stalo trupi- 
, ir pasiprašius

atkiš 
turės

bite-

kvic- j žarstydama i
Labai rjus į lėkštelę,

Ar išvirt porą kiauši- i)a]SO( juokaudamas! tarė: Tai

Today's Pattern
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Kodėl jie nenori vykti į Izraelį?
Pabėgėliai žydai aiškina taip: Izraelyje gyvenimas 

nepastovus, vargingas ir visuomet pavojingas, nes Pa
lestinoje gali kilti karas. Todėl jie sako, mes geriau pa
siliksime Austrijoje negu vyksime į Izraelį.

Toks Vengrijos žydų pabėgėlių nusistatymas labai

nepatinka Izraelio valdžiau
Vengrijoje iki šiol, sakoma, buvo 120,000 žydų. Da

bar, pabėgus iš ten 16,500 jų skaičius žymiai sumažėjo.
O gal dar, apsisvarstę, iš. tų 14,000 ne vienas grįš 

atgal, iš kur pabėgo. :

dabar jau ir man vis aiškiau 
duok darosi dėlko jie neapykantos 

liga -serga. Taip ir išeina, kad 
dabar, kuomet jau apie .pusė, 
pasaulio žmonių ištrūko iš 
jų vadelių, iš vergijos, tai 
juos taip pritrenkė, tas, kad 
veik pablūdo iš desperacijos, 

j Jie įpuolė į žvėrišką, į sadis
tišką pykestį prieš darbo- 
žmones. Jiems kaip žaibas 
širdį skrodžia prisiminus a- 
uuos medaus gadynės laikus, 
kuomet liuesai ir pagarbiai 
praktikavo savo dorovę ir 
žmogiškumą. Tai buvo jų gy
venamo šviesa. Saldžiai ir il
gai išsimiegot, gražiai apsi
rengt, skaniai pavalgyt, -pa
smaguriaut ir duot užvaizdom 
paliepimus.

Aš šluostydama lėkštes už
klausiau : Bet, kaiminkėle, 
kur tų ponų moterys tada bu
vo, kad apie jas labai mažai 
girdisi, rodosi, kad tik ponaL 
gyveno, o ponių nebuvo.

/
Ji, juokaudama: Buvo 

ponios, tik 'visa bėda; kad 
toda neturėjo dūšios, tik 
ną. Papenėtos, išpraustos, 
dabintos, išsipūtusiais
aprengtos, apzalatytos, taip 
ir slankiojo šen ir ten. tarnai
čių arba vergių lydimos, pasi
šiaušusios lyg povai. Gyveni- 
nime balso jos jokio neturėjo, 

: neturėjo nė moteriškės pa
garbos, nes jų vyreliai despo- 
i tai yra smarkiai užsititulave I 
istorijos lapuose 
džiauninkių niekintojai. (

Atsibudo iš ilgo ir saldaus 
miego jos sūnelis, tuč tuojau 
pertraukė mudviejų pašneke
sius ii* pradėjo savo progra
mą. Pasiraivė, susiraukė, visas 
spėkas suorganizavęs ištrau
kė iš po užklodo vieną ranku- ■ 

Įtę, paskui kitą, tuoj kumšty-j 
tytę į burnjdę, tą ištraukė, j 
tuoj kitą, ištraukė ir tą, ir 
rankytėm beskeryčiodamas ; 
Visas puses, kad pradės rėkt, 
net padrebėdamas.

Motina gerai suprato 
mišką be žodžiu savo 
pavis kalbą ir žinojo ko jam

• 1 __ • • v •— »- __ 1 •

by
Pattern 9329: Child’s SUes 2, 

4, 6, 8, 10. Size 6 jacket and 
juniper, 2% yards $5-inrh nap: 
blouse. % yard 35-inch fabric. •

Užsakymų su 35 
(pinigais, ne stan 
ir pažymėjimu, 
numerio ir dydžio 
te: Pattern Dept., 
Atlantic

centais)

formos 
siųski- 
11042 
Rich-

ir 
jos 
kū- 

iš-
rūbais tau, kaiminkėle, teko 

apie 
Apie 
prisi-

zverys 
maisto 
eit...

Ar 
kada skaityt iš istorijos
žvėris ir Shwartza ? 
Shwartza! Ji mėgino 

(mint. Pradinėj mokykloj, ro
dos, mokytoja minėjo ką tai 
panašaus, bet aš pasaką į 
galvą neįsidėjau. • *

Brangioji, reikia atskirt 
istorijos, kaipi’uinn bmi j parakas nuo istorijos, 1 

. . • | tuščius riešutus nuo pilnų.
. Vakarienė dar anksti kaisU 

tai aš tau biskį šį tą papasa
kosiu apie Shwartzą ir žvė- 
lis, ir kas su jais atsitiko. Tai 
tu gal įgausi nuovoką, kaA 
čia tikrai nėra panterų, nė 
pavojaus.

(Daugiau bus) •

*' I Redakcijos Atsakymai

mi
sų--

ko stiklinaitę su borines rūgš
ties. skiediniu, atsuko viršelį, 
įmerkė vatos gumuliuką, ap
mazgojo, - apšluostė savo krū
tis ir pateikė pietus mažajam 
dainininkui. . Sveikas, grakštus

F. Stakvel, Albuquerque, 
New Mexico. — Jūsų laišką, 
dėl “Šv.” adreso permainy
mą perdavėme ALDLD se
kretoriui, kuris tuos reLv,
kalus tvarko. O kai dėl to, 
kodėl “USSR” žurnale iki 
šiol netilpo straipsnis apie 
Lietuvą, mes nežinome. 
abejojimo, savo laiku jis
tilps. * '/<•



V. MYKOLAITIS-PUTINAS—------------------------

SUKILĖLIAI Kovų "del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

Wanaque, N. J. Cleveland, Ohio WORCESTER, MASS. si jau virš 60 metų “jaunuo
liai,’' įvairių sunegalėjimų yra

♦ (Tąsa)
4 Tuo pačiu metu muzika sukirto sukti
nį. Visa aikštė sujudo, susiūbavo. Jauni 
ponai stvėrė kaimo mergaites, o drąses
nieji vaikinai šoko prie kaimietiškai ap
sirengusių ponių ir panelių. Po valandė- 

• lės net ir nedrąsieji iš lažininkų, paska
tinti visuotinio subruzdimo, leidosi poro
mis į aikštę.

Petras Balsys nuo pat pradžios, kai tik 
pasiekė mišką, turėjo vienintelį norą — 
surasti Katrytę. Jis apvaikščiojo visą 
aikštę, trynėsi apie visus stalus, bet nie
kur nematė nei Katrytės, nei Skrodskio 
Jadvygos, nei nieko iš Bagynų dvaro. 
Pagaliau, kiek atokiau pastebėjo vežėją 
Pranciškų, atsirėmusį į pušį ir niūriai 
bežiūrinti į tą žmonių skruzdėlyną.

Petro prakalbintas Pranciškus kiek 
pragiedrėjo.

— Na, nors vienas savas žmogus, — 
kalbėjo pasisveikinęs.—O maniau, ar ne
būsi kur pakliuvęs.

— Nieko, ramiai gyvenau. Skrodskio 
skalikai taip toli neužuodžia.

— Neini su poniom šokti? — šaipėsi 
franciškus. / -

— Tu supranti, kas tas viskas? Jei 
supranti, ir man pasakyk.

• Pranciškus niekinamai patraukė pe
čiais:

— Nesuprantu.> Sako, kažkokios uni
jos minėjimas. Dabar, sako ponai, ir 
mužikai visi lygūs būsim?

— Būsim lygūs, kai už ponus galvas 
paguldysim.

— Mackevičius sakė, kad jei guldysim 
galvas, tai tik už save ir už savo žemę.

— Už tą mes guldytume galvas ir be 
šių valgių ir gėrimų.

— Sakyk, Pranciškau, — pakeitė kal
bą Petras. — Kaip Katrė? Atvažiavo 
gal?

*— Yra, — trumpai atsakė vežę jas.
— O kaip ji ten dvare?
— Nieko gal. Dažnai ją matydavau. 

Nesiskundė. Duktė parvažiavusi tram- 
, do tėvą.

Daug dar ko turėjo paklausti Pętras, 
Aet tuo tarpu vėliava užplevėsavo pušyje 
ir muzika trenkė suktinį.

Staiga Petras dirstelėjo į kairę ir pa
matė, kaip nuo pievelės pakilo ponų ir 
ponių būrys ir bėgo į aikštę. Paskui juos, 
kažkokio ponaičio lydimos, bėgo Skrods
kio Jadvyga ir Katrytė. Net širdis nusto
jo plakusi Petro krūtinėje. Jis puolė 
priekin, bet tuo tarpu ponas sustvėrė be
sišypsančią Katrytę, ir abu įsisuko į šo
kio verpetą.

Petras išbalęs sustojo vietoje, nulydė
jo juos akimis ir pro sukąstus dantis 
prakošė:

— Dvaro šliurė!
*• Bet čia prišoko prie jo Jadvyga, žibu
riuodama akimis, pakreipusi' galvą ant 

’ peties, ji įnoringai paklausė:
„ — Jūs šiandien nepašokinsite manęs?

Ir staiga nesuprantamas pašėlimas 
pasidrumstė Petro galvoje. Jis sustvėrė 
Skrodskytę per liemenį ir kaip viesulas 
metėsi į aikštę. Vos neparmušęs petim 
pasipainiojusios jam ant kelio poros, jis 
greit atsidūrė su sava pana aikštės vidu- 
fy. Jis suko ją, kilnojo ir svaidė kaip 
plunksna, pats nežinodamas, dė ko 
jis tai daro. Gal būt, dėl to, kad jis jau
tėsi laikąs glėby didžiausio savo priešo 

^dukterį ir galėjo ją kaip šapą mėtyti 
kur nori, o gal dėl to, kad šitaip su ja 
šėldamas, jis norėjo keršyti Katrytei. 
Bet iš tiesų, jis neturėjo jokios minties, 

’bei jokio noro, tik per ilgą laiką susikau
pęs jame sielvartas, pats savaime kunku
liavo ir veržėsi aikštėn tame pašėlusia-

* me šokyje.
Jadvygai iš pradžių patiko toks to 

jauno stipraus berno aistringumas. Ne- 
, šama stiprių jo rankų, ji skrido pirmyn 

ir sukosi ratu atbula, vos žemę liesdama, 
vos kvapą atgaudama. Bet netrukus ji 
ėmė nebetekti jėgų. Ji bandė sakyti, kad 
jau pailso ir jau nori pasilsėti, bet jis 

jar tai negirdėjo, ar tai nekreipė dėmesio 
D jos prašymą. Pasižiūrėjus jam į veidą, 
sutiko tokį niūrų jo žvilgsnį ir tokią 

« žiaurią kietai užsispyrusią išraišką, kad 
*vos neapalpo iš baimės. Kiek laiko jis ją 

taip blaškė Šokėjų minioj, ii jau nebesu- 
vokė. Kai muzikantai pailsę nustojo

groti,. jis paleido ją aikštės pakrašty. 
Prispėję ponai paėmė ją vos..gyvą į savo 
globą.

Petras grįžo prie Pranciškaus. Rado 
ten keletą nepažįstamų vyriškių ir šlėk
telę Dimšą, kažką gyvai bekalbantį. Bet 
Petras nebeklausė. Atsisėdo ant žemės, 
atsišliejo į pušį ir taip pasiliko besėdįs 
į tolį įsmeigtomis, bet nieko nematančio
mis. akimis.

Tuo tarpu aikštėje vėl sujudo žmonės. 
Kažkas šūktelėjo, kad reikia išrinkti 
šventės pasilinksminimo viršininką.

— Nereikia viršininko’, — suriko ki
tas. — Šventės karalių rinkime!

Sumanyas visiems labai patiko.
— Karalių, karalių! — šaukė iš visu 

pusių.
Kaip tyčia, per aikštės vidurį ėjo po

nas Vincentas: Belazaras su savo nuola
tiniu paldovu Adomu Bite. Vienas dide
lis, iškilnus, rimtas, antras mažiukas, 
gyvas, nuolatos kalbąs ir mostaguojąs 
rankomis atkreipė visų dėmesį. Puikiai 
tą dieną atrodė ponas Belazaras. Apsi
vilkęs tamsiai mėlyna čamarka, apsijuo
sęs žvilgančiu, sidabru lietu senovišku 
diržu, aukštais geltonais batais, auksinė
mis plačiomis kelnėmis, stambus, aukš
tas, su puikiais ūsais, ant galvos at
smaukta, pakrypusia į šalį konfederat- 
ka jis tikrai buvo tinkamiausias kandi
datas į tos šventės karalius.

— Ponai, statykit kandidatus! — su
šuko sumanytojas.

— Ponas Belazaras! Renkame Belaza- 
rą! — ėmė šaukti iš visų pusių.

Jaunimas seko prie pono Belazaro, su
čiupo jį, pakėlė ant rankų ir ėmė mėtyti 
į viršų, šaukdami “vivat karalius!”

— Vivat! Vivat! Vivat karalius! — 
šaukė visi susirinkusieji.

Pasibaigus ovacijoms, naujai išrink
tas “karalius” mostu įsakė groti mozū
rą, ir “karalius”, padavęs ranką pirmai 
pasitaikiusiai poniai, sudarė pirmąją 
porą. Visi įsilinksmino. Šoko mozūrą ir 
suktinį, polką ir kadrilį ir dar ką kas 
sumanė, ir ką mokėjo muzikantai.

Kai visi pailso ir muzika nutilo, iš ano 
aikštės krašto, kur telkėsi daugiausia 
žmonių, nuskambėjo skardus .vyro bal
sas. Kažkas pradėjo sakyti prakalbą. 
Visi, kas stovinėjo, sėdinėjo, šnekučiavo
si atokiau, sukruto ir bėgo klausyti pal- 
bėtojo. Pro Petrą prabėgdami du vyru
kai, šūktelėjo:

— Mackevičius kalba!
Pranciškus su savo pašnekovais nusis

kubino paskui juos, o Petras taip ir pa
siliko besėdįs vienas: Keistas abejingu
mas, sukaustęs jį visą, neleido jam at
siplėšti nuo tos pušies, kurios atramą 
jis jautė savo pečiais ir galva. Ir jam bu
vo gera jausti tą raminančią.* vienatvę 
ir pamažu blėstančią širdyje aistrą.

Staiga šalia jo kažkas subruzdo. Jis 
pakreipė galvą ir pamatė greta stovintį 
barzdotą vyriškį, įdėmiai įbedusį į jį sa
vo žvilgsnį.

—Tai ką, Petrai?’Nepažįsti manęs? — 
prakalbino tas. ;

— Juozai! Tu?!
Viena akimirka Balsys nusikratė savo 

sustingimu, pašoko nuo žemės ir stvėrė 
Pranaičio ranką. >

— Taigi matai. Neini pamokslo klau
syti? — pasišaipė Pranaitis. — Atrodai, 
sugniužęs, nusiminęs kažko. . .

— Niekis. . . Nusisekau. . . — tyčia su
melavo Petras.

— Linksma su ponais? —• Pranaičio 
balse suvirpėjo pikta gaida. — Na, ką 
gi. . . šokite, šokite, jei linksma. . . Mu
dviem nepakeliui. . .

Jis jau buvo beapsisukąs nueiti, bet 
Petras vėl nusitvėrė jo ranką.

—Juozai, ką tū?!. . Juokų nepažįsti?.. 
Sėsk, pasikalbėsime.

Pranaitis atlyžo.
— Einam už tų krūmų, čia per daug 

♦aišku, . . Velnias mane pagundė’ Neiš
kenčiau ir aš čia nepažvalgęs. . . Be rei
kalo. Na, gerai, kad bent tave sutikau.

Jiedu pasitraukė už krūmų, susėdo ir 
ėmė kalbėtis. Bet pašnekesys nesisekė. 
Petrui rūpėjo sužinoti, kur'ir kaip Juo
zas verčiasi. Ar teisybė, kad jis susidė
jęs su plėšikais, keliuose žmones užpul- 
dinėjąs ir dvarus plėšiąs?

(Bus dahglau)

;5 pusi.*-Laisvė (Liberty)- Trečiad., sausio (Jan.) 16, 1957

ALICE YAKAV0N1S
Šiandien, sausio 16 d., 

yra jos gimtadienis. Am
žiaus 1 metų. Jos tėvai, 
Juozas ir Juozafina (Jos
ephine) Yakavoniai, gyve
nanti Wanaque, N. J., ger
bia jų dukrelės gimtadienį, | 
įdėdami paveikslą laikraš
tyj, nes kadangi Juozas tu
ri labai daug giminių ir 
pažįstamų Montelloj ir apy
linkėj (Mass.) ir negali ten 
dabartiniu laiku nuvykti, 
tai nors paveikslu nori per
statyk savo dukrele Alice. 
Džiaugiasi ir senukas Alex 
Yakavonis s a v o anūkės 
gimtadieniu, taipgi ir teta 
Mrs. Alice Fischer, gyve-j 
nanti Brooklyn, N. Y.

Alice tėvas Juozas ir se
nukas Alex yra ir brookly- 
niečiams pažįstami, nes abu 
anksčiau dirbo lietuvių 
rest a u r a n te (Lituanica 
Rest.) ant 
Brooklyne.

Linkime

Union i Avenue,

Alice sulaukti 
daug linksmų 

gimtadienių.
Happy birthday, 

Alice!
sweet

So. Boston, Mass.
MES PASIILGOME JŪS

Rodosi, kaip čia seniai mes 
gėrėjomės gamtos grožiu, ji 
traukte traukė 
po sodus, 
pasigėrėti medžių o š i m u 
paukščiu čiulbesiu, o gal sma
giausiai laika prašei sdavoin 
piknikuose, besikalbant su idė
jos draugais. Vasarą, lig toji 
saldžioji jaunystė, tik sapne at
sispindi ir verčia mus rūgoti 
ant šiaurės vėjo-žiemužės, kam 
išvijo paukščius giesmininkus, 
kam nukando medžių lapus ir 
neleidžia gėlėms žydėti, kam 
sukaustė visa gamtų j baltąjį 
plieną, kam suvarė j pastogę 
tik per šarmotą langą žiūrėti...

Tačiau, tobulas žmogus mo-

pasivaikščioti 
išvažiuoti i girias, 

iv

siela

MARIE REED HAUG 
JKALTINTA.

Marie Haug yra baigusi So
cialistų Mokslų Kolegiją New 
Yorke ir yra pilnai atsidavusi 
unijų vadovė, stovinti už pilną 
demokratiją unijose. O tais už- 
kietėjusiems unijų biurokra
tams yra peilis po kaklu. Pir
miausia Marie Haug prigulėjo 
prie d.IO, kurioje buvo sutvėrur 
si unijistų mokyklą ir joje mo
kytojavo. Ji buvo pirmutinė 
moteris, išrinkta į CIO Centra- 
linę Tarybą. Keli metai atgal 
CIO biurokratai apšaukė Marie 
Reed Haug vadovaujamą dis- 
triktą kaip komunistų domi
nuojamą ir išmetė iš CIO. Tuo
met tas distriktas prisidėjo 
prie United Electric, kuris pa
tapo demokratiškiausiu ir ge
rai veikė iki pereito rudens, 
kada prisidėjo prie Interna
tional Association of Machin
ists Workers ufiijos, kuri pri
klauso prie AFL. Prezidentas 
George Meany barė ir net pro
testavo už priėmimą UE dis- 
trikto su visais jo viršininkai?. 
Moany reikalavo, kad Marie 
Reed Haug, Hershberg ir kiti 
radikališkesni to distrikto vir
šininkai būtu išmesti. Bet uni
jos nariai tam priešinosi ir iš
silaikė IAM lokalu 2155 iki jos 
arešto.

Dabar Marie Reed Haug ta
po federalės grandžiūres įkai
tinta neva už kreivą priesaiką, 
išpildant sulyg Taft-Hartley 
įstatymo reikalavimu afideivi- 
tą, nesisukant, kad ji yra “ko
muniste.” Dabar ji yra paleis
ta po .$10,>000 kaucijos.

Marie Reed Haug apkaltini
mui čia yra atsiųsti du specia? 
lūs advokatai iš teisingumo dZ 
partmento, vidujinio saugumo 
divizijos. Jeigu ją galėtų ap
kaltinti, jai gręsia 5 metai ka
lėjimo ir iki $1.0,000 pabaudos. 
Už tą vi'są nuožiūra krinta ant

i užkietėjusių unijos biurokratų, i
I

Marie vyras; Fred Haug, yra j 
areštuota,s tuo patim kaltinimu I 
kaip ir jo žmona, kada jis va
dovavo International Union of 
Mine, Mill and Smelter Work
ers lokale 715, ir tuojau jis bus 
atiduotas federalei grandžiūrei.

čia visi Laisvės skaitytojai, 
virš 70, kurių baigėsi prenume
rata, vajaus laikotarpiu atsi
naujino, o kai kurie ir aukų 
pridėjo Laisvės sustiprinimui. 
Skaitytojai veik visi proletarai, 
tik vienas senas verslininkas ir 
darbininkas Juozas Lietuvnin
kas, kuris užlaiko gazolino sto
tį ir automobilių taisymo gara
žą, pasipasakojo, kad sveikata 
pusėtinai šlubuojanti, daug 
vaistų jau sueikvojęs, dažnas 
gydytojo lankytojas ir ligoninė
je tekę pabūti. Antras — J. 
Krukonis, žibalo pardavėjas.

Kaip čia pasakius apie barbe
nus. Jie bizniški amatininkai- 
darbininkai ir čia jų turime
L. skaitytojų tarpe visą pus
tuzinį: D. Mažeika, T. Krapas,
M. Mačionis, J. Jonaitis, J. Lu
kas ir A. Pilkauskas. Jie vi-

turėję, bet šiuo tarpu visi gra
žiai darbuojasi savo amate.

Kiti visi proletarai, jau ne
mažai jų ant “loskavos duonos” 
gyvena. Linkiu visiems ir vi
soms ilgo amžiaus ir dar daug 
kartų atsinaujinti Laisvę!

Vajininkas

Lengviau keliaut Lenkijon

Lenkijos valstybinis turiz
mo biuras “Orbis” per savo 
raštinę New Yorke paskelbė, 
kad Lenkijos konsulatai da
bar išduoda vizas daug grei
čiau; negu praeityje — per 8 
dienas po prašymo padavimo.

AimerikieČiai (kurie gauna 
Amerikos pasportus išvažiavi
mui) tokiu būdu gali daug 
greičiau prisirengti kelionei 
Lenkijon.

Brockton, Mass

Kviečiame į Banketą
Šį sekmadienį, Sausio-Jan. 20-tą, 1-mą va

landą dieną, įvyksta šaunus banketas su gražia 
programa, kurią išpildys South Bostono Liau
dies Choro Vyrų Grupe, vadovaujant St. Paurai.

Taipgi bus duodami geriausi valgiai, paga
minti pačių geriausių gaspadinių. Kviečiame 
ne tik bostoniečius, bet ir iš apylinkės atsilan
kyti. Pelnas nuo šio banketo yra skiriamas 
dienraščiui Laisvei.

Vieta 318 Broadway
Iš Laisvės redakcijos šiame bankete daly

vaus Antanas Bimba; Pasirūpinkim visi, kad 
šis banketas būtų sėkmingas, kad jo pasiseki
mas pralinksmintų Laisvės bendrovės dalininkų 
suvažiavimą.

Nuoširdžiai kviečiame visus,
Liet. Lit. Draugijos 2-ra Kuopa

Brockton, Mass

PHILADELPHIA, PA

HELP WANTED-MALE
Salesmen. Immediate openings for 

3 men for our new office. High 
immd. percentage earnings. Excellent 
opportunity for ambitious young 
men. To work for one of the largest 
national electrical sales Co. in this 
area. Many extras incl. pension plan 
and insur. ELETROLUX CORP., 
8102 W. Chester Pike, Upper Darby. 
Fa. Ask for Mr. Vastanlis. Any day 
bet. 10-12 A. M. HI. 6-5702.

(11-17)

Liet. Literatūros Draugjios 6 kuopa ruošia 
draugišką vakarą su arbatėle ir užkandžiais, 
įvyks šeštadienį, Sausio-Jan. 19 d., pradžia 7-tą 

_ vai. vakare, Lietuvių Tautiško Namo žemuti
nėje svetainėje, 8 Vine St., Montello, Mass.

Turėsime ir svečią iš Laisvės redakcijos. 
Kviečiame visus atsilankyti. Ypač apšvietą 
branginanti pasirūpinkite pribūti. Tai bus pir
mas šiais metais mūsų suėjimas ir pasikalbėji
mas spaudos reikalais.

LLD 6 Kp. Valdyba

ap- 
pa-

ne-

idienį, 1-
.318 W.

ka prisitaikyti prie gąmtos 
linkybių ir sudaro sayotiką 
silinksmininlą, kad jo 
pagelstų it medžio laįįas ir 
nuvystų kaip gėlė.

Sausio 20 d., sekrrt. 
mą valandą popiet,
Broadway, So. Bostone, Mass., 
įvyks Banketas. Man rodosi, 
kad žodis banketas tam įvy
kiui per siauras. Kodėl? To
dėl, kad mūsų gaspaclinės nuo 
seniai mitinguoja ir \planuoja, 
kaip skaniau pavaišinti sveč
ius. , Vienas iš sepiai laukiamų 
svečių bus Laisvės redaktorius 
Antanas Bimba. '

AUTOMOBILE Salesmen. We pre
fer an exp. man in this field. How
ever if you are amb. & not afraid 
of hard wrk, we will train you to 
sell the car most people prefer. We 
have a very lib, comm. & ‘bonus 
plan, Our< men arc earning as much 
as $1500 per month. Demonstrator 
avail., plenty of floor time. Assoc, 
yourself with a house that has en
joyed 38 yrs. of honest, fair deal
ings. Pref, given to man residing in 
lower Bucks Co. for appt, call LI. 
8-5595 or Doylestown 947.

Mr. Hendrickson.
(11-13)

Po pietų bus plati programa, 
kuri susidės iš kalbų iii dainų. 
Reikia pasakyti, kad vyrų cho
ras toli nu progresą vo| ir šį sy
kį duos gražių liaudies dainų, 
kurios atgaivinu jūsų sielos 
jausmus! Tai bus banketas,'I 
prakalbos ir koncertas.

Mes labai pasiilgom draugų 
i iš Stoughtono, N o r w o o d o , 
Brightono ir Cambridžiaus. i 
Kaip sakiau, mes jūs pasiilgo
me, o antra vertus, jūs nesigai
lėsite pas mus atsilankę ir 
linksmai laiką praleidę. .

Beje, šiame pokyly sužinosi-1 
te, kokią ąjistovybę Bostonas j 
•pasiųs į Laisvės šėrininkų su
važiavimą. Jūsų dalyvavimas 
pakels ūpą he tik čia, vietoj, 
bet ir būsimame L. šėrininkų I 
suvažiavimę.; - ■!

Pradėkime naujus metus kon-1 
į struktyviai ’ .launutis '

MAŠINISTAI. Tuojau priimami. 
Reikalingi prie Engine lathes, mill
ing machine, tekintojas ir lydytojas, 
su patyrimu. Nėra skirtumo am
žiuje. Visos apdraudos. Kreipki
tės: H. & II. MFC. CO., Sycamore 
& Milte Rds., Clifton Heights. Fa. 
MA. 3-8900. (4-13)

HELP WANTED—FEMALE

Comptometer Operator. Steady po
sition. Pleasant working cond. Air- 
ccnd. office. 5 days, Mon. thru’ Fri. 
Salary commensurate with ability 
and .exp. Liberal vacation and wel
fare insurance benefits. Apply Mr. 
Carey or Mr. Patton. GENERAL 
BAKING CO., 300 E. Godfrey Ave., 
FL. 5-3440.

(11-17)

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/

4 WA. 2-2730.

(7’13)

Sausio 27S
11

<> Svarbi diena apšvietą branginantiems Ameri- 
" kos lietuviams, nes tą dieną—sausio-Jan. 27— 
; ■ įvyks dienraščio Laisvės bendrovės dalininkų su- 
H važiavimas. Prasidės 10 valandą ryto. II * *
I I

• ‘
I • 

* • 

" Po Suvažiavimo, Vakare Bus

BANKETAS
< I

E Valgiai bus duodami 6-tą valandą vakare *.
;; Taipgi bus daili koncertinė programa
i >
< > 
4»

■ >
:: Suvažiavimas ir Banketas Bus
o 

o

Liberty Auditorium
U 110-06 Atlantic Ave,, Richmond Hill 19, N. Y.
• >* •• a —<V
( • 

«,

•• Prašome išanksto įsigyti banketo bilietą, nes 
U BANKETUI BILIETAS $3.00 ASMENIUI
•• rengėjams svarbu išanksto žinoti kiek bus pub- 
į! likos, kad tinkamai ją aprūpinti valgiais. I 

y r
i H

 K
i ll

 I 
*



Cliffside, N. J
Mūsų žinios

1956 metų gruodžio 20 d. 
mirė Wiliam Katinas, su
laukęs 69 metų amžiaus. 
Palaidotas Hackensak ka
pinėse be bažnytinių cere
monijų. Liko du broliai, 
Petras ir
Brooklyne liko p:.-brolis M. 
Liepa, kuris jam buvo la
biausiai ištikimas.

Velionis Wm. Katinas at
vyko i Ameriką 1913 metais 
ir man nuo to laiko teko su 
juo susipažinti. Priklausė 
visoms progresyvėms or
ganizacijoms. Būdavo kuo
pų sekretorium, netingėda
vo darbuotis. Aukoti darb- 
ninkiškiems reikalams ne
atsisakydavo — visada bū
davo pirmutinis. Buvo ne
vedęs^ — visą savo amžių 
gyveno viengungiu. Per 
paskutinius dešimt metų,

taipgi

77 kuopoms, 
tižiais, buvo

klausė I.DS 115 ir Ai.DI.D 
Kitais žo- 

ipsi rūpinęs, 
kad, atsitikme mirties, bū
tu iš ko palaidoti. Jis nie
kam skolingas neliko ir į 
ALDLD 77 kuopą mokes
čius buvo pasimokoįes už 
1957 metus.

Lai jam būva lengva Šio 
krašto žemė?

Pereitais - metais nelaimė 
atsitiko Ch. J. Barauskui.

paplaukioti boteliu. Botelis 
apsivertė. Jo draugas išsi
gelbėjo, o |is nuskendo. Bu- 

’ vo 41 metu amžiaus, neve
dęs, gvveno pas tčv’.s.

mesJau antri metai, kai 
netekome E. Bakūnienė> 
buvo progresyvi moteris, 
visados paremdavo mūsų 
judėjimo reikalus ir pri
klausė prie progresyvių or
ganizacijų.

Jau eina ketvirti metai, 
kai atsiskyrė iš gyvųjų tar
po Kazys Steponavičius. 
Dviem metais vėlinu mirė 
jo brolis, Juozas.

Lai abudu jiedu ramiai 
ilsisi Amerikos žemėje!

MOTINOS PALIKTAS 
VAIKAS MIRĖ

Mrs. Irene Pierce gruodžio 
M d. buvo palikus savo tris 
vaikus Grand Central stot.yj’e. 
Jie buvo nugabenti į N. Y. 
Foundling Home įstaigą, šio
mis dienomis vienas jų, tik 
trijų mėnesių amžiaus, šioje į- 
staigoje mirė. Motina sakėsi 
palikusi Vaikus todėJ. kad ne
turinti ištekliaus juos užlai
kyti.

Lietuvio dailininko 
Vytauto Kasiulio 
kūriniai N. Yorke

ŠĮ antradienį

' ieno geriausiai žinomų pa- Į 
sauliniu mastu liotu\ių 
ninku Vytauto Kasiulio 
i’ių paroda. V.‘ Kasiulis 
ilgokai gyvena Paryžiuje, kur į
iis plačiai žinomas. Jis taipgi I 
žinomas kitose šalyse, nes 
laimėjo eilę pryzų tarptauti-; 
nėse parodose. Koleri metai’

jau

1 Time” plačiai rašė apie 
perspausdino jo kūrinių

Kasiulio kūrinių paroda 
randasi Hammer galerijose 
51 East 57th St. Tai yra jo 
pirma paroda New Yorke. Jos 
IKivadinimas paremtas, kaip 
matyti, kūrinių bendra tema, 

’’Gyvenimo džiaugsmas” 
(“The Jov of Living”). Gale- 

6atdara nuo 11 ryto iki 
ro. Įėjimas laisvas.

SERGA
Serga Dotnazas Mičiulis

Jau senokai Domazas M.i-

metai jam blogiausi. Naujų 
metų dienoje turėjo skaudžią 
širdies ataką, sukrito savo na
muose li
goninę, 
grįžo į
jautėsi gerai ii

buvo atiduotas į li- 
Babuvęs ligoninėje 
n a m u s, v a i k št i n ė j oe

jair norėjo ei
ti į darbą. Tačiau vėl pradėjo 

įspausti jam krūtinę ir vietoje 
Įeiti į darbą, mano 
Įduoti į ligoninę.

Domazas Mičiulis 
amato dailydė, dirba 
d inkų, deda, grindis.

vėl pasi-

yra

Darbas 
()0 metų 

fačiau jis laikosi ge-amžiaus.
rame ūpe, tikisi
pasilaikyti tame pačiame dar- 

apšvietos my- 
Laisves rėmė-lėtojas ir geras 

jas.
Linkime jam

sustiprėti

greit sustipre-

P. B

SERGA FRANK NORRIS
Apie du mėnesiai atgal F. 

Noris iš Flushing, L. 1.,turėjo 
sunkią viduriu operaciją. Dvi 
savaites išbuvo ligoninėje, grį
žęs iš ligoninės gydosi namie. 
Laipsniškai jo sveikata taisosi, 
tačiau ims dar gerokai laiko 
iki pilnai pasveiks.

Tik dabar gavome žinią, 
kad jis sunkiai serga. Gaila, 
kad liga vargina gerą žmogų.. 
Linkime jam greit sustiprėti.

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuoT-mo psl.) 

numeratą ir atnaujinirhų. Jis puikiai darbuojasi naujų 
prenumeratų reikale.

K. Naravąs, Shenandoah, Pa., taipgi prisiuntė nauja 
prenumeratą.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnatijinimais: 
R. Merkis, Philadelphia, Pa.; Hartfordiečiai; Geo. Shi- 
maitis, Brockton, Mass.; Elizabethiečiai, su pagalba O. 
Vertelienės; A. Balčiūnas Brooklynui; L. Prūseika, Chi- 
go, III.; P. Beeis, Great Neck, N. Y.; J. Žebrys, Cleveland, 
Ohio; V. Ramanauskas, Minersville, Pa.; C. K. Urban, 
Hudson, Mass.

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1957 METAMS 
Eva Lekas ir šeima, Wollaston, Mass. ... 
Matulio Darbininkas, Brooklyn, N. Y. .. 
Antanas Dillis, Hawthorne, N. J. . 
;J. Motuzą, Trenton, New Jersey ...........
K. Senkus, Minersville, Pa. . . •..............
V. Kazlauskas, Flushing, L. I...............
J. Yatužis, Riverside, New Jersey.........
K. Grimašauskas, Philadelphia, Pa. ....
F. Yokubonis, Tewksbury^Mass.............
Joe Kundrot, Wilkes-Barre, Pa...............

. $15.00 

.. 10.00 

... 5.00 

... 5.00 
. . 3.00 
... 2.00
.. 2.00 

... 2.00 

... 2.00 

... 2.00

Ačiū vajininkams už pasidarbavimą, ir geriesiems 
prieteliams už paramą dienraščiui..

Laisves Administracija

Brooklyno moterims HELP WANTED MALE

Kas girdėti tarp lietuvių
Vienas brooklyniškės šven

to Jurgio 'Draugystės'* narys 
man rodė tos draugijos pra
nešimą ir balotą. Ten rašoma:

“Lietuvių šv. Jurgio Drau
gystes Meiliniam ir Extra Na
rių Susirinkime Sausio-Janua- 
ry’2 d., . 1957 m., vienbalsiai 
nutarta 
mą ligoj
nes sausio 
draugystės

“Dabar 
Draugystės
tra narių susirinkimas Sausio 
23 d., 7:30 
Union Avė.,

“Prašome

Ar • tik 
apie visų 
vienijimų sujungimą į 
didžiulę lietuvių 
organizaciją ?

ne laikas pamąstyti 
trijų lietuvių susi- 

i vieną
1 i etų vi ų f r at e r n e 1 ę

sustabdyt i išmokė ji
sai pą ir pomirti/ię, 
2 d. išsibaigė visi 
pinigai. Į,
dėl likvidavimo 

yra šaukiamas ex-

Brooklyn, N
280

dalyvauti tirba 
lapą su. parašu,

na langutį padek

Tai dar viena sena lokalinė 
draugija likviduojasi. Mažai 
tokių draugijų beliko. Praeis 

laiko ir paskutinės 
draugijos sūsilauks 
likimo.

lokalines

Fraternaliai lietuvių susi-1 
vienijimai yra laimingesni 
tuo, kad jie gali pergyventi ir Į 
sunkesnius laikus. Mat jie su-į 
tvarkyti taip, kad jų turtas j 
visada auga ir todėl nėra pa-j 
vojaus, kad jie bankrūtuotų, 
kaip lokalinės draugijos.

Bet ir susivieni jimai rn au- Į 
ga nariais. Naujalietuviai (di
pukai) mažai jais' domisi. 
Jaunimo visai mažai gauna
ma. Todėl ateitis ir jiems ne

MIRĖ
Nelaukta mirtis

Sausio Los dienos 
Antanas žilis su savo 
klube gurgšnojo, pare, 
mo atsigulė lovoj ir 
amžiniu 
rū pintis

JO. J 15 
A n ta na

būt niekas 
ar nežino-

vakarą 
draugu 
jęs na
il žmigo

miegu... Nebuvo kam 
nei jo palaidojimu, 

jokių giminių neturė- 
t u re jo pusbrolį irgi 
žilį, gyvenantį Gard

ner, Mass.,, bet tur 
jam žinios nedavė, 
]o jo antrašo.

Antaną miestas 
ar sudegino, niekas nežino 
laidojimo ceremonijų, o gal 

sunku pasakyti nuoša- 
stovinčiam. Gal kas dau- 
apie tai praneš.

buvo gavęs užsilikusių pi- 
iš senatvės pensijos ir

liair 
gi a u

Jis 
nigų
pasidėjęs bankai), tai veikiau
siai miestas pasiims už patar
navimą...

Jie čia, Brooklyne, gyveno 
trys broliai: Bronių vėžys su
ėdė, Joną traukinys užmušė, 
(■ Antaną palieku skaitytojui 
mirties paslaptį išrišti....

Pranešėjas

Nemyli jie nei'Tito
Knights of Columbus, kata

likiškos fraternalės brolijos, 
New Yorko skyrius pilėme re
zoliuciją prašyti prezidento 
Eisenhowerio nekviesti šion 

Jugoslavijos Tito, 
of Columbus sako, 

esąs “katalikybės

šalin

kad Tito 
engėjas ir persekiotojas”, ka
dangi dar vis kalina arkivys
kupą Stepinacą.

Stepinacas, kaip žinia, nu
teistas už 'bendradarbiavimą 
okupacijos metais su naciais 
ir fašistiniais Kroatijos usta- 
šiais.

l<4*4Ml*af**l*4**I,4*4"l,4*4'4“i**I<4*4**I,4*4**l*4*4*4"^< '

MATTHEW A

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

®O6saCza6'a

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

sekamas visų laisviečių są- 
skridys jau visai arti. Tai bus 
sekmadienį, sausio 27 d. Tai 
bus dienraščio Laisvės šėri- 
ninkų suvažiavimas ir banke-

Ruoškimės visi , šioje didžiu
lėje pramogoje dalyvauji. 
Ruoškimės gražiai pasveikin
ti suvažiavimą. Kveskime ir 
pašalinius dalyvauti bankete.

Tai mūsų visų pareiga.

Šiomis dienomis gavau laiš
kutį iš Lietuvos. Mano brolis 
rašo, kad jis gauna dienraštį 
Laisvę ir džiaugiasi šia dova
na. Jis duoda ir kitiems pasi-

Rašo taipgi, kad su -šių me
tų pradžia pakelė algas ma
žiau uždirbantiems darbinin
kams.

Tai jau1 nę pirmas iš Lietu
vos rašo, kad Laisvė juos pa
siekia. Tik reikia ją savo gi
minėms ar pažįstamiems už
prenumeruoti.

Rep.

Išvyksta Floridon
Bellmorietė draugė Se

mėnienė šią savaitę iš
vyksta Daytonon • (Fla.) 
praleisti Šalčius.

Malonaus poilsio! S.V.

bartinis

Teatruose
City Music Hall da- 

f i lipa s yra “The Bar- 
Wimpoie Street”, ku

riame vadovaujančiose rolėse 
vaidina lietuvių kilmės britų 
aktorius John Gielgud ir Jen
nifer Jones.

55th St. teatras rodo klasi
kinį filmą “Oedipus Rex”.

Rivoli teaH’as Ma/ihattane 
dar vis rodo “Around 
World in 80 Days”.

the

Brooklyn, N. Y.
iš LDS 46 kuopos susirinkimo

LDS 46 kuopos susirinki
mas įvyko sausio 9 d. Liberty 
Auditorijos pastogėj. Apie 
trečdalis kuopos narių daly
vavo. Išklausyta kuopos'kom. 
raportas. Kuopa gerai gyvuo
ja. Praeitais muitais gauta 2 
nauji nariai. Nors dar tik pra
džia metųų o jau 14 narių pa- 
simokėjo savo mokestis už vi
sus šiuos metus. Kuopoje 
dasi 14 jaunuolių.

Komisija raportavo iš 
eito banketo, kuris
rengtas kartu sir richmondhil- 
liške kuopa. Banketas viduti
niškai pavyko, bet dar galuti
no suvedimo nepadaryta, to
dėl nežinoma kiek liks pelno.

Praėjusieji
nariams buvo neblogi, kas lie
čia sveikatą, turėta tik du na
riai, kurie sirgo ir tie j an yra 
pasveikę. j

Praėjusioje 3-osioos apskri
ties konferencijoje kuopa tu
rėjo tris delegatus. W. Skodis 
davė raportą, sakė, kad kon
ferencija buvo sėkminga.

Sekančiame sus irinkime 
reikės pakalbėti apie' vasayi- 
nio sezono veiklą.

. z , Koresp.

ra n-

pra
buvo

metai kuopos

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

leškome Kaluševičiaus Antano, 
kilusio iš Lietuvos, Jezno vals
čiaus, PaverkmTų kaimo. Jis 
anksčiau gyveno Pittstono mieste. 
Jeigu esate gyvas, tai prašome at
siliepti broliui Jonui ir senutėms 
Monikai, Marijonai, Anelei, Karoli
nai, Emilijai ir Elenai. Adresas: 
Lithuania, ŪSSR» Jezno rajonas ir 
paštas. Sal. Nėries g-vė, nr. 4. 
Kaluševičiūte’ Ąnelė.

(10-12)

New Yorko 
spaudoje

Praeito savaitgalio New 
Yorko laikraščiuose pasirodė 

! atviras protesto laiškas Jugo
slavijos prezidentui Titui. Ta
me laiške protestuojama prieš 

I Džilaso areštą ir nuteisimą 
1 kalėjimai). Džilas yra buvęs 
artimas Tito bendradarbis, 
kuris dabar tapo kaip ir so
cialdemokratu.

Po protesto laišku pasirašo 
eilė žymių asmenų jš šios ša
lies )r kitų kraštų. Tarp pasi- 
r a ša n č i ų a m eri k i e č i ų 
Wolter Reutheris, 
Thomas, senatoriai
Neuberger, ir Humphrey, ra
šytojai Archibald MacLeish 
ir Bertram D. Wolfe bei kiti..

Kaip žinia, Džilas Vengri
jos įvykių metu sakė, kad Ti
to turėtu remti sukilėlius. TiL 
i o, betgi iš pradžios pritarė 
Kadaro valdžiai. Džilas buvo 
nuteistas dvejiems metams už 
straipsnio parašymą N e w- 
Yorko socialdemokratiniam 
žurnalui “New Leader”.

Moterų Klubo 
rinkimas įvyks 
vakaro 8 vai, 
Prašome atvykti.

svarbus* siisi- 
sausio 17-os

Valdyba

Žiaurių chuliganų įrankiai

Gamtos istorijos muziejus 
(Museum of Natural History) 
įsigijo rinkinį ginklų, kuriuos, 
sako muziejus, “naudoja ne
ramūs šių laikų miesto 
d ugnių elementai”. Tai 
visokie peiliai, metalinės 
tinęs ir kitokie įnagiai, 
i iuos policija konfiskavo 
nų bandytų tarpe.

| Sheet Metai Mechanikas. Su pą^ 
i tyrimu prie to ' darbo, electronic 
chassis, turintis kantrybės, 
turite kvalifikacijas, tai 
puikų darbą, kitaip nėra 
kreiptis. KEPCO LABS, 
5700.

Jeigu < 
turėsite 
reikalp 
FL. 8- 

(8-14)

pa
yra

k u- 
jau-

Superii 
jinis peči 
elektra;

i tendon t. Flatbush. Alio- 
>s. 3 kambariai, gesas ir 
Priskaitant gerą algą.

». Po G v. v.

(10-12)

BUSINESS OPPORTUNITIES

randasi 
Norma n 
Douglas,

pradėjo
Rooose-

kolumną

Vietinis “Posit” 
spa usd inti Elcanoros 
veltienės nuolatinę 
“My Day”, kurioje buvusio
prezidento našlė reiškia savo 
nuomones įvairiausiais klausi
mais. Rooseveltienės kolumna 
praeityje tilpo tai viename tai 
kitame laikraštyje. Ji sako, 
kad yra patenkinta, jog da
bar jos kolumna tilps laik
raštyje, .kuris yra artimesnis 
jos politiniam nusistatymui: 
liberaliniai - demokratiniame 
“Post”. '.

Prezidentas Eisenhoweris, 
sako “Daily Worker”, daug 
kaitų keliavo! į pietines valsti
jas (ypatingai į Georgia) kad 
pasisemti saulės spindulių ir 
energijos poilsyje. Kodėl jis 
negalėtų padaryti kelionę i 
Pietus specialiai tam, kad sa
vo moraliniu prestižu paremti 
kovą prieš rasistus? Jis tuo- 
mj juk .tik paremtų Aukš
čiausio teismo nutarimus, įsta
tymus, tvarką ir. ramybę....

AREŠTUOTA MOTINA
Queens 18 

motina Carlita 
ta ir įkalinta, 
mėnesiu dukros
muose palikimu.

metų amžiaus 
Boros areštuo- 
Kalitinama 7 

vienos, na-

GAISRE 4 SUŽEISTI
Bronxe ištikusiame 

keturi buvo apdeginti ir 
ninėn nuvežti.

gaisre
ligo-

aktąWagner prieš imigrantų
N. Y. majoras Wagner pasi

sakė už atšaukimą McCarran- 
Walter akto ir ton vieton nau
jo imigrantu akto priomųuą.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 
i sausio 20 d., 2:30 v. dieną. 1150 N. 
4th''St. Nariai malonėkite būti lai
ku, turipne daug reikalų apkalbėti. 
Taipgi reikia duokles pasimokėti už 
195? m. Taipgi, yra narių, kurie dar 
netižsimokėjp už 1956 ip. —-Vald.

. 1 (11-13)

BROCKTON, MASS.
LLD 6 kp. ruošia draugišką va

karą, sausio 19 d. LTN kambariuo
se, 7 v. v.- Turėsime ir svečių iš 
Laisvės personalo. Prašome visus 
narius ir ne narius dalyvauti. įėji
mas veltui. Apkhlbė-sime apie siun
timą delegato į Laisvės Bendrovės 
dalininkų suvažiavimą.

Liuosybės Choras tebegyvuoja, 
praktikas turi kas trečiadienio va
karą. Vadovas Alb. Potsius. Ku
rie mylite dainuoti, prašome ateiti. 
Choras nutarė turėti pirmą paren
gimą, vakarienę ir koncertą, vasario 
22 d., 7 v. v. LTN salėje. Prašome 
pasižymėti ant kalendoriaus, nepa-. 
mirškito dalyvauti.

Gęo. Shimaitis (10-13)

WORCESTER, MASS.
Atydai LDS 57 kp. narių

LDS 57 kuopos susirinkimas ta
po atidėtas į sausio 17 d. iš prie
žasties didelės sniego audros sausio 
10 d. Jsitėmykite ir kitiem pasaky
kite ateiti i susirinkime sausio 17 d.

£p. Valdyba (10-12)

Iš REFORMŲ MOKYKLOS 
I APIPLĖŠIMĄ

'•Trys - brooklyniečiai 
nuolĮai, išėję iš Warwick

jau- 
re- 

formų mokyklos, netrukus bu
vo areštuoti ir kaltinami gink
luotame apiplėšime.

Gas Station^ Puikioj vietoj. Rch- 
da $150. Daug pataisymų, gert 
proga tinkamam asmeniui arba 

, partneriams. Geras biznis. At
eikite persitikrinti. A. & H. Servicij

i Station, 121-08—18th Ave., College 
Point, L. I. IN. 1-6129.

(10-12)

’52 PACK—$440 
Sedan. Exceptional No. 612

’51 HUDSON—$245 
No. 447, Sedan sharp, equipped.

’51 PONT—$210
2 dr. Catalina, R. * II. Hydra.

FALCON BUICK
151st St. <fc Gr. Concourse, Bronx

AUTO INSURANCE. Yra vėliau 
negu jūs manote. Nereikia rankpini
gių. Lengvi bankos susitarimai. Pas
kutinė data Sausio 31 d., š. m. Grei
tas patarnavimas pirmadieniais iki 
šeštadienių' nuo 9 v. r. iki 9 v. v. 
S. S. Siegel, 255 Livingston St., Bk’- 
lyn, N. Y. U L. 2-5092.

(11-17)

Fruit & Vegetable Store pardav<- 
mui. Ideališka vieta, geras biznas, 
gerai įsteigta. Savininkas išeina ka
riuomenėn. Priverstas parduoti. Per- \ 
žiūrėkite ir persitikrinkite. Kaina I 
prieinama. 902 Hunts Pt. Avė., « 

' Bronx, N.Y. DA. 9-7908. ♦
(11-17)

LIQUOR STORES(11-17)

Puiki vieta atsivesti savo pažį
stamus valgyti. Geriausi steak’ai, 
chops, žuvų valgis. Skaniausi vy
nai ir degtinės. Prieinamos kai
nos. Pamėginkite.

JOHN’S RESTAURANT 
802 E. 12th St., N. Y. C.(1-2 Avs.) 

Mr. Danny Pucciatti, sav.
Įsteigta 1910.

(11-17)

, MISC. ADS

FELLMAN’S VANS. Anksčiau 
Maspethe, dabar Ridgcwoode.' Kaip 
nauji t rokai, geras, atsargus patar
navimas. Mes perkraustome lokali
niai ar toliati. Esame apdrausti ir 
bonduotę Mūsų perkraustytojai yra 
mandagūs vyrai, kurie žino savo bi
znį. 785 Cypress Ave. E Vergreen 
6-7857.

(11-20)

Išrūdykite gražiai drabužiuose, 
kurie yra ekspertiškai išvalyti. Nėra 
ekstra mokesties už išvalymą per 2 
vai. tą pačią dieną, arba vienos die
nos patarnavimas. Išrodys kai nau
ji. Prieinamai.

JIM DANDY CLEANERS, 
66-30 Grand Ave., Maspeth, L. I. 

IL. 8-8500.
(11-17)

F. & J. LUMBER & TRIM CO., 
Lentų, trim and» mouldings,— win
dows, doors, shęetrock and plywood. 
Celotex, masoncte, roofing and in
sulation. Budavotojams medžiagos ir 
luboms čerpių. Kainos prieinamos. 
87-71 180th St., Richmond Hill, L. 
I. VI. 7-5308.

(11-17)

NEW ERA LUMBER & TRIM. 
CO., Inc. Geriausios rūšies lentų 
Ceiling tile, wallboards, telcboard, 
Celotex, Sheetrock, Mouldings ir ki
tokios medžiagos namų savininkams, 
kontraktoriams ir budavotojams. 
Kainos prieinamos. 128-24 Rockaway 
Blvd., So. Ozone Park, L. I.

Vlrgipjn 3-8999.
(11-17)

COSMAS FLORISTS 1
Padovanokite savo mylimiems 

gražių, šviežių gėlių. NesigailėT 
site. Gėlių visokiems reikalams. 
Kainos prieinamos. Pristatome 
bet kur.
2121—8rd Ave., NYC. LE, 4-3849

(7-13)

Didelis Atidarymas. SEfeT., SAU
SIO 12 d, čiužinėkite Brooklyno 
naujausioj arenoj. Matykite ex-* 
hibicijas. ' Geras sveikas sportas 
jauniems ir seniems. 7:80 iki 
10.80 v. v. Ne pirmd. šešt., 
sekmd. ir šventd. nuo 2 Iki 5 v.v.

ROLLERAMA
24th Ave. & 86th St.—ES. 2-9178

(9-15)

VEIDRODŽIAI
Taipgi stiklinius viršus (Mularo- 

me pagal užsakymą. Sieniniai ir 
prie ugniavietės veidrodžiai. Ra
kandai ir ant deskų stiklų, šios 
savaitės geriausias pirkinys : 
Whopping 48x72. Reg. $80.00. 
Dabar $65. Veidrodžiai su nupo- 
lišiuotais kraštais, viską jstato- 
me. Dėl geros rūšies kreipkitės 
pas ’ 1 ’

C. & R. GRANT
101 W. 58rd St. (6-7th Avės.) 

CI.7-4294.
Nuolaida su šiuo garsinimu.

(10-16)
t

Henry’s Wines & Liquors praneša, 
kad turi puikių vietinių ir impor
tuotų vynų ir degtinių už labai pri
einamas kainas. Mūsų sandėlyje 
tik geriausios rūšies degtinės.. Pa
mėginkite pas mus. 9-10 Ditmars 
Blvd. L. L C. AS. 8-2192. (8-14)

RADIO & TV.

BOB’S TV REPAIRS. 24 hr. ser
vice. Only S3 plus parts. (Sat. Sun. 
incl.). Expert TV & Radio repairs 
by a qualified, competent expert. 
Protect yourself. Deal with a relia
ble established service. 82-06 29th 
St., Long Island City, N.Y. -

RA. 1-5828

PRODUCTS

(11-1$)

Atydai Pizzeria kepėjams. Su 
mūsų sūriu padarysite skanius pife- 
za pies. Naudokite mūsų Superior 
Mozzarella Sūrius. Mes taipgi tu
rime soso, miltų, pomidorų alieju
je, ir tt. Užsakymai priimami nuo 
8 v. ryto iki 11 v. v. per ištisą sa
vaitę. ISLAND CHEESE CO., 315 
Pelton Ave., West Brighton, S. I. 
GI. 8-6400. (5-11)

PETS

Control bred Parakeets, Parrots. 
Taipgi turime ir mažyčių papūgėlių. 
Garantuotos dainuot kanarkėlės, 
taipgi tropiškų žuvelių. Ilgam laikui 
garantuojame mūsų papūgas, žuvis. 
Turime visus reikalingus įtaisymus, 
prieinamai. FISH & CHEEPS PETC 
SHOP, 22 —2nd Ave., N. Y. C., tarp 
1st ir 2nd Avės. Atdara sekm. 12-4 
Vkl. dieną. GR. 5-6450.

(11-14)

RESTAURANTS

Valgykite gilumoj Chinatown. 
JOY YOUNG RESTAURANT. Ki- 
nietiški valgiai, orientališka atmos
fera. Geras valgis, už prieinam® 
kainą. Vėsu. Atdara nuo 11 v. 
ryto iki 2 v. ryto. Baras. 65 Mott 
St., N. Y. C. Rezervacijoms: WO. 
4-8034. BE. 8-9404. (10-12)

AUTOS

Dėl gero nusipirkimo naudotų au
tomobilių, visi garantuoti per auto
rizuotą pardavinėtoją, tai mėginkite 
pas: * t *

THE M. & J. UPTON 
SALES & SERVICE

2801 Jerome Ave., 138th St., Bronx 
Šaukite Mr. Heller. Geri pirkiniai.

CYpress 5-1400
(11-17)

Plymouth 1956 Station Wagon. 
Puikiame stovyje. Mes esame au
torizuoti Plymouth ir DeSoto par
davėjai. 1 metų garantija ant 
sų naudotų mašinų. Labai prieina
mai. JACKSON MOTORS, 95-10 
Northern Blvd., Jackson Hts., L. I. 
TW. 9-1770. (10-16)

JEWELERY

DeNatalo Bros. Jewelers. Didelis 
išpardavimas. Parduodame urmų, 
Kainos nužemintos, tinkamos jūsų 
biudžetui. Puikios dovanos jūsų 
mylimiesiems. Briliantų, žiedų, iš- 
braižymų ir lt. DeNATALE BROS., 
1 Malden Lane, N.Y.C. 8-feios lubos. 
RE. 2-2966.

4 pusi, Laisvė (Liberty) Trečiad., sausio (Jan.) 16, 1957

(7-13)

THE BASILE ROOFING CO. 
37-16 Ditmars Blvd.

L. I. City, N. Y. Astoria 8-2692

Visiems Lietuviams
K Linksmų švenčių!




