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KRISLAI
Sulūžo presas.
A. Molis į Liettivą. 

lietuviai.

Prezidento kalba- 
"bendro pobūdžio

Sveikinimai suvažiavimui [is Waterburio lietuvis

LRKSA.
Lapeliai,

Rašo
ginklai.
R. Mizara

Praėjusį penktadienį sulūžo 
esąs, kuriuo spausdiname 
isvę, dėl (to ir šeštadienio 
kraštis laiku neišėjo.
Kol ♦ presas bus pataisytas, 
isvę atspaudžia kita spaus- 
/ė, bet keblumų laikraščiui 
eistj. susidaro. Jeigu skaity- 
jai Kai kada gaus Laisvę 
vėluotai, turi suprasti, kad 
pareina ne iš mūsų kaltės.

Atrodo, jog preso pataisy- 
is nemažai lėšuos.

Washingtonas. — Prezi
dento Eisenhowerio kalba, 
kurią jis pasakė inaugura
cijos dieną, buvo, sako visi 

•komentatoriai, “bendro po
būdžio”. Jo vyriausia tema 
buvo, kad pasauliui reika
linga “taika su teisėtumu”, 
bet įis nepasakė nieko kon- 
kretiškesnio. 
howeris savo 
kad Amerika 
siu “gydyti 
skaldymą”, 
vyriausia
esąs pasaulinis 
mas.

Negrų, liberalinės ir pa
žangiosios dPganizacijos 
nurodo, kad daug svar
biau, negu ką Eisenhoweris
sakė bendromis frazėmis. ’*us Nicosijos 
yra, ką jis tiksliai pralei- dalyje.

Worcester, Mass.
Draugai: Čia rasite čekį 

sumoje $5, tai mudviejų su 
____ , pasveikinimas. Mes

i Kvetkas, 
Mass., $25. Po $10: M. ir J.
Masteikai, Y. ir „R. Niaurai, 
E. Freimont, ir Žukas.

Viena gera draugė, Bed- 
fordietė, savo gimtadienio 
proga, sveikina suvažiavi
mą su $64! Tai graži dova- 

' me nei girdėti, kad laikraŠ- na. Jos pavyzdį galėtų pa-

Cambridge, Policija sako, kad sugavo

Prez. Eisen- 
kalboje sakė, 
sau stato tik- 
pasaulio susi- 

Jis sakė, kad 
skaldymo jėga 

komuniz-

do: jis visai neminėjo pa- OU111UJ 
dėties Pietuose, kur mili-'Alena pasveikinimas, 
jonų negrų konstitucines, linkime jums pravesti 
teisės lieka paneigtos ir kur | ru nutarimu mūsų 
rasistinis teroras siaučia mam laikraščiui. Mes kaip 
prieš tuos, kurie bando tas kiti skaitytojai, nenori- 
teises išsikovoti. '____ • ' ” \

NAACP vadai sako, kad^jg būtu suretintas. Užtik- 
prisiekdamas ginti konsti-, rinkite ‘pasitikėjimą skai- 
tuciją Eisenhoweris prisie-, tytojais, kad pinigu suma 
kė ginti visų piliečių lygy- kokią nutarsite' šiemet, bus 
bę, bet iš jo kalbos aišku, 
kad jis neplanuoja imtis 
rimtų žingsnių ta linkme.

sukelta kaip ii* pernai.
Jurgis ir A. Žilinskai

“pamišusį bombarduoto j ą” f

Tautininkų spauda prane- 
, kad neseniai iš Londono į 
rtuvą grįžo A. Molis, social- 
mokratų veikėjas.
Anglijon A. Molis atvyko 
karo, kartu su kitais d i pu

is. Pasiilgęs savo gimtosios 
lies, A. Molis nusitarė grįž- 
Lietuvon ir ten gyventi, ne- 
isant to, kad priešiška Pie
vai spauda jį už tai visaip 
?kinU.

Jersey Citv, N. J.
Draugai: Čia rasite $35.

Nicosia. — Kipre vėr pra
sidėjo generalinis streikas.
Kipro giaikai, sudalą gy igvejĮ<įna Laisvės dalininku 
ventoiu daugumą, protes- v. . , . . r/ '
L . J v . v č* .. i suvažiavimą sekami: A. Za-uo]a pries britri palaiko-' ... - A o .i- • v. . r \ .visius, $20; A. S. Matuliai, mą kiprieciu turku terorą. ’ 1 Mnzilmnskas <K5
Turkai sukėlė didelius gaiš- 11 Maziliauskas, $5.

graikiškoje Draugiškai, A. Matulis.

Senas kabinetas 
kitam terminui

Lietuvių Lenkijoje, sakoma, 
a tarp 25—30 tūkestančių. 
s daugiausia gyvena apie 
inus ir Punską.
Punske veikia lietuvių gim- 
.zija, ten yra lietuvių kullū- 
s namai. Lietuviškų pra
jos mokyklų yra daug.
Gi Varšuvoje, kaip rašo 
etų vos mokytojų organas 
?arybinis mokytojas”, neuž- 
jo bus suruošta lietuvių me- 
i dekada
Bet* Lenkijos lietuviai pasi- 
»nda lietuviškos literatūros, 
odėl Tarybų Lietuvos kultū- 
■s įstaigos negali aprūpinti 
.eratūra savo tautiečių, gy- 
mančių Lenkijoje, sunku pa- 
kyti?

'Romos Katalikų Susivieniji- 
as pernai minėjo savo 70 
etų sukaktį.
Septynes dešimt metų —ge- 

)kas laikas. LRKSA, rodosi, 
irėjo visas progas augti, tvir
kti. Atsiminkime, Amerikoje 
ra daugiau kaip 100 lietuviš- 
ų parapijų.

Bejt- LRKSA užuot augęs, 
ujojęs, mažėja narių skai
domi! Jis šiandien teturi tik 
irš 10,00 narių.
Jubiliejiniais metais LRKSA 
<elbė vajų naujiems nariams 
ašyti. Iš 300 kuopų vajuje 
alyvavo- tik 45, o naujų na
tų iš viso teįrašyįta tik apie 
00.

O mirtingumas d i d e lis. 
kiekviename LRKSA organo 
Garso” numery tik iš Wilkes 
larre apylinkės, kur laikraš- 
is išeina, telpa litanija min
ių Susivienijimo narių.
i Kodėl LRKSA vadovai ne- 
:ali Į savo organizaciją į- 
raukti jaunesnio amžiaus di- 
>ukų

J. Yla Liaudies Balse rašo: 
“Vien 1955 metais buvo pa- 

kleista rytinėj Vokietijoj 11,- 
■'00,(100 įvairių Vakarų lape- 
ių ^Kurstymui žmonių prieš 
aidžią.

“Lapeliai siunčiami balin
iais, paštu ir kitais būdais.

“1955 met. Rytų Vokietijoj 
>uvo rasta 7,000 balionų su 
apeliais, padegimo priemone-

Waterbury, Conn. — Po
licija čia suėmė asmenį, 
kuris, sako ji, yra taip va
dinamas “pamišęs bombuo- 
tojas”, asmuo, kuris per 
kelioliką metų laikas nuo 

j laiko New Yorke padėda
vo išsprogdinimui naminio 
darbo bombas. Suimtasis 
yra George Mateskis, 53 
metų amžiaus vyras, vien
gungis, kuris gyveno su 
dviem savo seserim.

Kaip policija iš anksto 
spėjo, suimtasis yra bu
vęs Con. Edison samdinys. 
Jis apie 20 metų atgal ap
sirgo džiova dirbdamas tos 
elektros firmos dirbtuvė
se ir paskui negavo iš kom- 

V Kvetkas ipanijos kompensacijos. Jis
Po $2: P. Krolis, M. i i • *•

ris, S. Družas, J. Butkus, 
S. Einigis, K. Pluta, A. Ka- 

’valiūnas, M. Čirienė, Eva,

sekti ir kiti skaitytojai-rė-; 
mėjai.

Po $5: Dorchesterietis 
(užsimoka duokles už 1957 
m- į Prietelių Klubą), L. 
Trakimavičius, Neužrašyta,
J. Sunkus, Ch. Žukauskas, 
A. Buividienė, V. Vaškienė,
K. Kazlauskienė, M. Dau
nienė, A. Jankus, K. Kalo- 
šis, J. Matuliavičius, T. 
Brosky, V. Tamošauskas, 
J. Usavich, S. Rainard, E. 
Beleckevičienė, J. S. Budre-

dabar pripažino, kad pra
dėjęs gaminti bombas, kai 
gydėsi nuo džiovos Arizo
noje. Bombas jis sprogdi
nęs protestuodamas 
visuomenę, 
skriaudė.

Suimtojo 
kad jis dėl 
tos nedirbo 
kė. Jis laiks nuo laiko ke
liaudavo New Yorkan, bet 
jos nežinojo, kokiam tiks
lui — manė, kad jis važi
nėja tiktai išsiblaškymui. 
Jos abi sakė, kad netiki, 
jog jų brolis yra bombuo- 
tojas.

Bet policija sako, kad jis 
prisipažino. Mateskis, sako 
pranešimai, yra lietuvis.

prieš
kuri jį nus-

seserys sako, 
silpnos sveika- 
ir jos jį i lai-

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Britų darbiečių 
partijos vadovė

Oakland, Calif. 
/

Gerb. Admin.: Siunčiu 
čeki $25. Sveikina Laisvės 
suvažiavimą LLD 198 kuo
pa.

Draugiškai,
K. B. Karosiene

Bagdado pakto 
šalims patinka I 
J. A. V. doktrina

Ankara. —Tuo tarpu, kai 
beveik visos arabiškos šalys 
griežtai stoja prieš Eisen
howerio doktriną Artimuo
se Rytuose, bent viena a- 
rabiška šalis, Irakas, kartu 

i su trim kitomis Bagdado 
kabineto, šalim, tam planui pritaria. 

Tos kitos šalys yra Turki
jai Iranas ir Pakistanas — 
visos trys irgi musulmoniš
kos, nors ne arabiškos. Jos 
visos, panašiai kaip Irakas, 
turi reakcines valdžias.

Šios keturios Bagdado 
pakto valdžios laikė per dvi

Washingtonas. — Kuo
met Eisenhoweris ketveri 
metai atgal pirmu kąrtu 
Lapo prisaikdintas, prie jo 
';ono jau radosi jo naujas 
kabinetas, susidedąs iš 9 se
kretorių. 7 ių pasiliko iki 
šios dienos ir įeiną į jo ant
ro termino kabinetą.

Iš originalaus 1______
Jarbo reikalų 
Durkinas 
mokratas 
pakeistas 
o vidaus 
rius Douglas McKay tapo 
pakeistas dabartiniu Fred 
S. Seatsonu.

Nuo pat pradžios likę ka- dienas posėdžius Turkijos 
bineto nariai yra valsty- sostinėje Ankaroje ir išlei- 
vės sekr. Dulles, apgynos. d0 bendrą komunikatą, ku- 
sek. Wilsonas, iždo sekr., riame pritaria Eisenhowe- Peslis., C.—lis, W. 
Humphrey, gen. prokuro- f rio.Dulleso planui “sulai- 
ras Brownell, pašto virsi- ( ky t i raudoną agresija Arti
ninkas Summerfeldas, že- < mųjų Rytų politinėje tuš- 
mės ūkio sekr. Ezra A. tumoje”. Kaių žinia, Egip- 
Bensonas ir prekybos sekr.;
Weeks.

Po $1: R. Čiuberkis, F. 
Dambrauskas, P. Galinis, 
E. Liment, Bostonietė, A. 
Adomaitis ir M. Čigas.

Viso Bimba pridavė $261.

sekretorius 
(vienintelis, de- 

ir unijistas) tapo 
J. P. Mitchell, 

reikalų sekreto-

Britanija iš bėdos gal 
parduos karinius laivus
Londonas. — Britanija 

itsirado tokioje sunkioje 
finansinėje padėtyje, kad 
irieita išvados, kad gal rei
kės parduoti kelis karinius 
’aivus. “Daily Herald” sa
ko, kad admiralitetas (lai
vyno ministerija) jau yra 
nusprendęs parduoti ketu
ris kreizerius, 12 naikintu
vų ir daugiau mažesnių ka
rinių laivų. Jie būsią par
duoti vyriausiai Vokietijai 
;r kitoms NATO šalims.

tas, Sirija, Libanas, Jorda
nas, Saudi-Arabija ir Jeme
nas laikosi nuomonės, kad 
Artimiesiems Rytams nėra 
jokio komunistinio pavo
jaus. taipgi, kad ten nėra 
“politinės tuštumos”.

Manoma, kad dabar, kuo
met Artimųjų Rytų kraštai 
yra pasidalinę į du gan aiš
kius blokus, Irakas turės 
apleisti Arabų Lygą, nes vi
si kiti arabiški kraštai yra 
diametriškai priešingai 
nusistatę Bagdado paktui, 
kurio dalimi Irakas yra.

K. Vorošilovas
mis ir kitais daiktais iš šalto
jo karo centrų dėl liaudies 
priešų panaudojimo.

“Vengrijon buvo siunčiama 
dar daugiau tų lapelių ir kit-

“Tenai matyti buvo priga- 
benta ir ginklų.

“Tai ką turėjo Vengrijos 
komunistai daryti, jei ne gin
tis su ginklu, kada prieš juos 
buvo paleistas ginki is ?

‘Nemalonus tai dalykas, 
bet kito kelio nebuvo.”

Maskva. — Tarybų Są
jungos Aukščiausios tary
bos prezidiumo pirminin
kas balandžio mėnesį ap
silankys Liaudies Kinijoje. 
Apie tai praneša Kinijos 
oficiali žinių agentūra 
“Hsinhua”. Galimas daik
tas, kad su Vorošilovu Ki- 
nijon vyks plątesnė tary
binė delegacija.

Varšuva. — Lenkija pa
keitė savo ambasadorių 

i Maskvoje. Varšuvos spau
da sako, kad ^ali būti ir 
kai kurių pakaitų vyriau- 

Taipgi sakoma,
Mes, 

gy- 
svei- 

lin-

Įjos Angeles, Calif.
Draugai delegatai: 

lietuviai progresyviai, 
venanti Los Angeles, 
kiname suvažiavusius,
kime viso gero. Aptarkite 
ir suraskite šaltinius 
kymui dienraščio, 
yra labai reikalingas 
kritiškoje valandoje.

Su šiuo sveikinimu 
čiame $60. Aukojo: J. 
Demenčiai, $7. Po !
Riauba, A. Yuris (čikagie-

išlai- 
kuris 
šioje

siun- 
ir M;

M. Smithai (Indiana), K. 
Pozer. 

Po $3: C. P. Lewis ir A. B. 
Po $2: G. ir A. Bernotai, 
Chikagiečiai, K. ir M. La
pė, J. Paliukaitis, J. May,

J. A. Dementis

Bimba lankėsi S. Bos- 
apylinkėje pereitą sa-tono

vaitgalį. Sausio 20 d. daly
vavo pokilyje, kuriame bu
vo surinkta pasveikinimų 
nuo sekamų prietelių:

Nuo parengimo $31. K.

Sveikina atskiri asme
nys :

Petras Kapiskas, Brook
lyn, N. Y., $10.

Matilda Tuleikienė, She
nandoah, Pa., $10.

J. Žebrys, Cleveland, 
hio, $5.

Rochester,

Rochester,

0-

N.

M. K., 
$5.

Rochester, N.

Iš anksčiau gauta $92 
Dabar įplaukė $426. Viso

Gražiai įplaukė dienraš
čiui dovanų suvažiavimo 
proga. Atrodo, kad būtų 
galima pasiekti pereito su
važiavimo aukštį dovano
mis. Pernai įplaukė $2,600. 
Prašome visų dalininkų 
būti suvažiavime, ir kvie
čiame dalyvauti bankete. 
Suvažiavimas ir banketas 
įvyks šį sekmadienį, sausio 
27 dieną. *

Laisves Administracija

Republikonai jau susirūpinę 
apie 1958-ųjp metų rinkimus
Washingtonas. — Kalbė

damas Republikonų parti
jos nacionaliniame komite 
te, Leonard Hall sakė, kaf 
jau laikas susirūpinti 195F 
metų kongresiniais rinki
mais. Praeitų metų rinki
muose, sakė Hall, republi- 
konai pralaimėjo Kongresą 
nors Eisenhoweris laimė
jo didele dauguma.

Republikonų strategija 
iki šiol buvo, sakė Hali, 
leisti savo kandidatams pri
siglausti prie Eisenhow
er io, tai yra, leisti jo popu-

iariškumui “nusitrinti” ir 
uit jų.

Bet gyvenimas parodė, 
■akė jis, kad republikonai 
legali su ta strategija Imi
nėti, kad jie turi parinkti 
geresnius kandidatus, kurie 
iatys būtų populiariški, o 
le tik Eisenhowerio rėmė- 
;ai.

Budapeštas. — Nepatvir
tintos žinios sako, kad ka
rinis sukilėlių vadas pulki
ninkas Malateris nuteistas 
mirti.

Kairas. — Egiptan atvy
ko Britanijos Darbo parti
jos pildomojo komiteto na
rė ir svarbi tos partijos va
dovė daktarė Edith Sum- sybėje.
merskill. Ji atvyko Egiptan kad Gomulkos vadovybė 
tam, kad parodyti egiptie- pradės energingesnę kovą 

kad darbiečiai ne- prje§ elementus pačioje 
PPR (komunistų) partijo
je, kurie priešrinkiminėje 
kampanijoje lokė skaldan
čią rolę.

ciams, 
sutinka su torių pravesta 
prieš juos invaziją.

Darbiečių vadovę drau
giškai sutiko visa , Egipto 
spauda. Visi laikraščiai pa
žymėjo, kad invazijos "me
tu darbiečiai smerkė Edeno 
valdžios ' žygius. Daktarė 
Summerskill pareiškė, kad 
ji atvyko Egiptan kaip ge
ros valios ambasadorė, no
rinti įtikinti egiptiečius, 
kad dauguma Britanijos 
žmonių' lieka draugiški E-

Pilni rinkimų rezultatai 
oficiališkai bus paskelbti 
rytoj.

Maskva. — Tarybų Są
jungos apgynos reikalų mi
nistras maršalas G. Žuko
vas išskrido Indijon.

Washingtonas. — 28 At
stovų buto ' nariai po E. 
Cellerio (demokrato iš New 
Yorko) vadovybe patiekė 
siūlymą, kad būtų pada
rytos pakaitos imigracijos 
įstatymuose. Jie nori, kad 
metinis imigrantų maksi
mumas būtų pakeltas nuo

Britanijos Darbo narti- 
jos vadas H. Gaitskell, ku
ris lankėsi Amerikoje, ka
bineto krizės metu nusisku
bino namo. Jis dabar Lon
done, kur sakė spaudos 
atstovams, kad darbiečiai 
nenustos reikalvę rinkimų, .
nors gerai žino, kad kon-j 154,657 iki 250,000, taipgi, 
servatoriai bent nekurį 
laiką bandys laikytis.

Netiesiogines derybos 
tarp Ispanijos ir T. S.
Paryžius, — Tarybų Są

jungos
Francūziioje 
ir Ispanijos 
Jose Moreno 
tą kartų ir tarėsi, 
ma, kad pirmiausia jie ta
rėsi apie kai kurių ispanų 
repatrijavimą, o paskui ir 
anie galimybę užmegsti di
plomatinius santykius tarp 
abiejų šalių. Keletas tūk
stančių ispanų, tarp ių ir 
tokie, kurie atvyko Tary
bų Sąjungon kaip lojalistų 
vaikai, sugrąžinti Ispani
jon pagal jų pageidavimus.

Į Valenciją, Ispanijos 
uostą, atplaukė pįrmaš nuo 
1938 metų tarybinis laivas.

Ii 5

ambasadorius 
Vinogradovas 
ambasadorius 
susitiko kele- 

Mano-

kad kvota būtų ne pagal 
tautybę, o pagal užsiėmimo 
grupes. Kaip žinia, dabar
tiniai įstatymai diskrimi
nuoja prieš Pietų Europos 
žmones, duoda pirmenybę 
“nordikams”.

New Yorkas. — Italijos 
laivininkystės linija ir Šve
dijos linija, kurios ilgai 
bylinėjosi dėl Andrea Do
ria ir Stockholmo susidū
rimo, dabai; tiesioginiai su
sitarė. Italų linija atšaukė 
reikalavimą gauti 30 mili
jonų dolerių už Andrea Do
ria paskandinimą, o švedų 
linija atšaukė reikalavimą 
gauti milijoną už žalą, ku
ri padaryta Stockholmui.

ORAS NEW YORKE 
šilčiau, gali būti lietaus.

NfaM —r-
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New Yorko valstijos automobilistų bėdos
ŠIAIS METAIS New Y orko valstijoje, pradėjo veikt, 

įstatymas, apsunkinantis automobilių savininkus. Ei
nant juo, kiekvienas automobilio savininkas turi-ap
drausti (inšiūrinti) savo automobilių, kad, atsitikus ..ne
laimei, — važiuojant užgavus žmogų ar kitą automųbi- 

būtų užtikrinta, kad nusikaltęs automobilio sa
vininkas nuskriaustajam finansiškai atsiteis. O jei au
tomobilio savininkas automobiliaus ncapdraudžiaį tai jis 
turi įrodyti, kad savo turtu atsakys už padarytą kitam 
žmogui žalą.

New Yorko valstijoje yra apie 5.000,000 laisniuotų au
tomobilių. Daug jų savininkų yra darbo žmonės, netur
tingi žmones, kadangi šiandien automobilius jau yra ne 
liuksusas, o būtina priemonė susisiekimui. Dėl to, ap
draudžiant savo automobilių, kiekvienas savininkas tu 
rėš sumokėti per metus nemaža pinigų.

E vienos pusės, toks įstatymas yra geras, kadang’ 
neatsargaus vairuotojo užgautas žmogus, bus užtikrin
tas, kad gaus šiokį tokį pinigini atlyginimą už sužeidi
mą. Bet iš kitos pusės, geri, atsargūs vairuotojai, kurie 
važiuodami niekad nėra padarę kitam žmogui žalos, da
bar turės mokėti už apdrauda pinigus tik dėl to, kad ne 
a'snrgūs vairuotojai padaro klaidas!

Tas rats įstatymas reikalai! ia, kad kiekvienas automo- 
b’lius, 4 melų ar daugiau senumo, turi būtinai būt’ 
kartą per metus patikrintas tam tikrų ekspertų; tokiu 
autcmobil’ų savininkai turės patikrinimo ženklelį gaut’ 
iš tikrintoju. Čia ir vėl susidarys ekstra iškaščių.

Taigi ir New Yorko vaistuos automobilistai susilaukė 
to. ką jau nuo seniai turi kai kurių kitų valstijų automo
biliu savininkai.

Kitais žodžiais, ir mūsų valstijos automobilistams lai
kai. pasunkėjo.

lių,

MOTERŲ KAMPELIS
Amerikoje yra moterys 

v v 

ir moterys
Dvidešimt du milijonai: dirbančios moterys pasida- 

rnoterų, apie pusė jų ištekė- ■ darančios kaip ir nebemo
kusios, užima trečdalį visų1 teriškomis, perdaug drąsio- 
Amerikoje darbų. . Dirbau-, mis, landžiomis. Nebeturė- 
šių moterų eilės padaugėjo darni, kas jiems paklustų, ir 
50 procentų bėgiu paskiau- vyrai pasidarą 
du 15 metų. Tai vieūas dra- Į kais, nepaisėliais. 
matiškųjų faktų, kurį ban-' 
lo išspręsti žurnal 
Tam išleista speciali 
užvardinta “Amerikos mo-

Nauji palengvinimai 
dirbančiai motinai

1— Nauji paengvinimai tar motina nori pasilikti 
Tarybų Sąjungoje įveda

ma priežiūra pradinių ir iki 
11 metų mokinių po mo
kyklos valandų iki jų tėvai 
sugrįžta iš darbo. Vaikų 
užsiėmimui tomis valando
mis vadovaus, juos prižiū
rės specialiai tam paruošti kurortuose vietas, kad kiek- 
asmenys (vienas grupei 25 
iki 40 mokinių).

Išsigalintieji tėvai turės 
XT . v. ! už ta patarnavimą užmokė- 
Net namie būnančios mo-,ti Bet vietingms taryboms 

I _ - » « a w • 1 •

nebevyriš-

prie 
ar irkūdikio namie metus 

ilgiau, ji gali tai padaryti 
be praradimo pastovaus 
darbininko teisių (senio- 
lity).

Numatyta žymiai padau- 
ginti nėščioms poilsiniuose

vienai būtų galimybe ku
rortuose pabūti. Darbavie
tė turės mokėti už tas, ku
rios neturės ištekliaus pa
čios užsimokėtit -p i v • . .... 1 il. Dei vielinėms ecu y uums. ctus u^siiiiuneu.

aS]%e’ tel’yS U1 P. ePa^1"i leista neišgalinčius paliuo-l Norinčioms pasilikti dar- 
m?1sl Kac* nebūti mažiau guo^ nuo mo]<esties pagal be ir kūdikio sulaukus ban-

teris — jos atsieki 
bėdos.”

mai ir

Kaip Life tą aišk ina?
Žurnalo Life especialėj

moterų padėčiai g viĮdenti
laidoje veik visi ra stąi su
kasi ir r vados seka re-
miantis padėtimi t į po te-1
ru, kurios tesudaro mažytį
procentą šios šalies moterų.į

Žurnale veik visa s dėme-
<vs kreipiamas į v durinės
Masės ankštųjų siuo'ksnių
ir aukštosios klasės įnote-
ris. Jis perkrautas ppzuo-

733 “SUBVERSYVIŲ” GRUPIŲ
NEAMERIKINĖS Veiklos turinėiimo komitetas išlei

do knygutę — “Guide to Subversive Organizations and 
Publications”, kurioje yra sudėta net 733 organizaci
jos, įstaigos ir laikraščiai, apskelbti “subversyviais”, va
dinasi, neištikimais “tikrajam amerikanizmui”.

Knygutė papildyta nauju sąrašu. “Subversyviėmis” 
apskelbtos tokios organizacijos, kaip jau mirusioji Pro
gresyvių partija, kuril948 metais savo kandidato vietai 
statė Henry A. Wallace. “Subversyvėmis” apskelbtos 
Kroatų Fraternalė Sąjunga ir Slovėnų Tautinė Pagalbos 
Teikimo Draugija — abi pašalpinės ir apdraudos organi-j 
zacijos. i

“Subversyviais” laikraščiais apskelbti savaitraštis 
“The National Guardian” ir mėnesinis žurnalas ’’Jew
ish Life”.

Taipgi “subversyve” apskelbta ir Methodist Federa
tion of Social Action organizacija.

Kaip matome, tie, kurie save skaitosi “šimtaprocenti- 
nais amerikonais”, nepašykštėjo sau nepatinkamas or
ganizacijas ir laikraščius paniekinti, pažeminti.

Mums rodosi, visgi tam turėtų būti padarytas galas! j

jaučių brangiai pasipuošu
sių moterų paveiksi 
tokia šypsena, kuri 
atvykęs svečiuosna 
zų rašytojas 
Beauvior pavadino 
na kaip ‘lockjaw’” 
surakinimo liga).

Life tipiškos amerikietės 
pavydžiu raštuose pastato 
žmoną, kurios vyraš uždir
ba $25.000 metams (iš tėvo 
Paveldėtoje agentūroje). Ta 
hnona turi pilną laiką jai 
lirbanč;ą tarnaitę, įodinin- 

ir išleidžia perls°vaitę 
no šimtinę už grosepus.

Tokia moteris, ’bus ji dir
banti už algą ar šeiminin
kė, nedali būti statoma gre- 
"a milijonų tų šeimū, kurių

ais... su 
ą čion 
francū- 

Simone De^
sypse- 

(žandų

reikšmingomis už dirban
čias, jos laksto į mitingus, 
lermuoja i 
mitinguos. Tokia šeiminin
kė galinti vyrui ir vaikams 
pridaryti tiek pat žalos,! 
kiek ir dirbančioji svetur 
karjeristė žmona ir motina.

Kai kurios rašytojos, 
kaip Margaret Mead, Emi
ly Kimbrough, pažymi kai 
ką iš istorijos už lygias tei
ses ir progas moterims. 
Jos reiškia viltį, jog Ameri
kos moterys taip pakils, 
kad jokių kitų šalių mote
rys nebegalės mums prilyg
ti. .

Linkėtina kad taip būtų. 
Kas gi nenorėtų pakilti — 
jeigu ir nepabėgti nuo kitų, 
tai nors neatsilikti nuo jų. 
Tačiau mūsų progresas te
bėra be galo, be krašto lėtas. 
Žygiuojam vėžio žingsneliu.

Dabartinės progos mer
gaitėms siektis aukštesnio 
mokslo tebėra žymiai ribo
tos. o gyvename gadynėje, 
kada aukštasis mokslas yra 
pagrindu visko,

Pavyzdžiai, kaip išaiš
kinti faktą,; kad daugelis, 
mūsų šalies i 
mokyklų nepriima moterų

■ reikalą.
Vaikams duos karštą

tėvų ir mokytojų vaĮgį visose mokyklose mo
kyklos ir po mokyklos va

landom i s. Neišgalintieji 
i paliuosuojami ir nuo mo
kesčio už valgį.

Žymiai palengvins padėtį 
turintiems kelis mažus vai
kus tas, kad apjungiami 
kūdikiams lopšeliai ir vaikų 
darželiai, įrengiami greta 
vienas kito.

Nauju pagerinimu nėš
čioms ir motinoms yra tari
mas, kad jos gali pasiliuo- 
suoti iš darbo trims mėne
siams nemokamų atostogų 
priedams prie tų nuo se
niau turimu liuosų 112 die
nų su užmokesčiu. .

Jeigu susilaukusi kūdikio

doma palengvinti Įrengimu 
prie darbavietės patogių 
specialių kambarių kūdi
kiams papenėti.

Bendrai visų moterų pa 
togumui prie darbaviečių 
įrengiama daugiau švirkš- 
linių prausyklų ir poilsio 
kambarių, tai darosi juo 
labiau reikalinga dėlto, kad 
vis daugiau moterų po dar
bo nori vykti i mokyklas 
arba saviveiklom

Gyvenviečių srityse ruo
šia daugiau aikštelių ir pa
talpų žaismėms ir sportui. 
Vietiniai gyventojai parū
pins vadovybę ir priežiūrą.

Visa tai nuims didelę rū
pesčių našta nuo dirbančios 
motinos pečių.

Kalbant apie ligones, v 
na iš narių pranešė, k 
draugė Vaičiulienė ftesv 
kuoja, randasi po gylytę 
priežiūra. Mes klubjet 
linkime jai greitai pasve? 
ti. Taipgi serga draugė B 
juodienė. Tikimės, kad 
greitai pasveiks, grįš į n 
sų tarpą, kaip gera pan 
girnų komisijos narė.

Klubo sekantis susirin 
mas įvyks trečiadienį, vai 
rio 6 dieną, 8 vai. vaka? 
Visos narės kviečiamos ; 
silankyti, apsimokėti sa 
duokles. Šiame susirin 
me atitarsime Tarpttutir 
moterų dienos pamiAejii 
reikalus. Nutarėm tą j 
minėjimą ruošti sekmad 
nį, kovo 10 dieną.* Besik 
bedamos užsigersime 
skania kava. Tad malonė 
įsidėmėti.

Klubo Ko respondent

Šeimininkei!

■

M-t e

SOCIALISTŲ GRUPES VIENIJASI
NESENIAI NEW YORKE Įvyko Socialistų partijos 

ir Socialdemokratų Federacijos atstovų konferencija. Jo
je buvo nutarta tas abidvi organizacijas suvienyti į vie
ną, kuri vadinsis Socialist Party-Social Democratic Fe
deration (koks ilgas pavadinimas!).

Socialdemokratų Federacija atskilo nuo Socialistų 
Partijos dar 1936 metais ir ji veikė atskirai. Ji leidžia 
“New Leader”, savaitraštį, atkakliai puolantį Tarybų 
Sąjungą.

Bet newyorkiškė žydu socialistų organizacija “Ver- 
band” atsisako eiti į anvienvtą organizaciip. O ši žydu 
grupė, sakoma, yra didelė ir ligi šiol priklausė Social
demokratų Federacijai.

Tenka pasakyti, kad ir apvienyta, Ši organizacija vis- 
vien bus maža, silpna.

Yra dar dvi trockistų “socialistinės partijos”, o , be 
to, vra Socialistų Darbo Partija, jau labai sena, bet silp
nutė. •

STUDENTŲ-LITERATŲ
DRAUGYSTĖ

- “Sveik i name
rašyto j us.'

Šiauliai.
jaunuosius rašytojus.'” — su 
tokiu šūkiu Pedagoginio insti
tuto kolektyvas sutiko į sve
čius atvykusius Kauno Poli
technikos instituto bei Lietu
vos žemės ūkio akademijos li
teratų būrelių narius ir jau
nuosius rašytojus A. Pabijūną

Karšti gėrimai šalčiuos
I 4

Buvusi 5 laipsnių ♦temi 
ratu ra ir pažadai daugi r 
panašių šalčių paskatą 
specialistus skubiai pris! 
tyti savo klijentams reel 
tų karštiems gėrimams. S 
v o šeimoje ar su svečiai; 
jie gali pavaduoti kasdieį 
nę arbatą ar kavą.

Mišrių skonių punčiusį i
4 juodukai pieno
2 šaukšteliai kavos mil 
4 šąukšteliai cocoą mil 
4 šaukštai cukraus 
keli grūdeliai druskos. į 
šaukštelis mėtinio e’ 

trakto.
Užkaitink iki virimo p 

na; dadėk instant kavą;

PASIPIRŠO
| Keturių šimtų svarų vai

kinas įsimylėjo į septynioli
kos metų 86 svarų merginą. 
Kūčių vakarą atidarė duris 
ir lyg aitvaras apsikrovęs 
ryšuliais įsikraustė berny
tis. Dribo į krėslą ir papra
šė merginą, kad ta išdėlio-

medikališku apie eiglait?.
j Šeima šnekučiavo ir ste- 

A AX V A V4. ilV Ml AAillUi AAAWVV/A #

studentų, o tūlos priima tik bejosi kaimyno nepaprastu 
mažą procentą, kuomet mo- duosnumu. Gi _ jaunikaitis 

pajamos nesiekia net tūks- terys yra šalies gyventojų ’ 
i y* 11  x _ JI rl n n rrumotančio doleriu metams. Ne- dauguma.

: salima statyti nė eL’ęta tų, i_ • _ _ • ___  /„v: L i_ j:.. i

Panašių
■ t I \ v' 1 • v •

kuriu pajamos (abiem dir-1 norinčios 
bant) siekia iki 4 iri5 tūks- profesijų.

....tančiu metams, v 0 ar ne

padėčių 
siektis

sutinka 
ir kitų

valdžios
ir įstatymų leidimo orga-

tas pats

Į 1956 metų kovo mėnesį nnose?
• Cenzo (biuro buvo aprokuo- 
ta, kad šalies 43 milijonai 
šeimų (paėmus visas bend- Kuomeį Tarybų Sąjunga,

1 ra! ?Yerage ) 5 n?e" daug jaunesnė respublika
tais turėjo po $4,4(0 paja- mūsiškę, turi 348. Dar 
mų metams. didesniu procentu ten mo-

Aukštosiose mokyklose ru’o- 
'iami literatūriniai vakarai, 
kuriuose dalyvauja iŠ kitą res- 
oublikos .miestu atvykę jau
nieji literatai, tapo tradicija. 
Pedagoginiame institute įvy
kusiame vakare svečiai supa
žindino tsusiriąkusius su nau
jais savo kūriniais. Savo kūry
bą skaitė ir šiauliečiai.

Šeima šnekučiavo ir ste-

Mūsų 
randasi

š a lies Kongrese 
dvylika moterų,

rai — “average”) 1955 me
tais
mų metams.

Imant dėmesin tai, kad į terys išrenkamos į vietinius 
bendra skaičių įtraukti pel- ’ ,v‘ * 1
mintieji milijonus, gaunan
tieji po kelis šimtus tūks
tančių dolerių kompanijų 
viršininkai, dešimtimis 
tūkstančių įmautieji vai- j 1956 metais 71
uz’os tarnautojai, kąi kurie 
technikai ir profesįjonalai, 
darosi aišku, kaų labai 
daug liekasi liesaiame šone 
nuo vidurinių $4,400 paja
mų metams.

To paties Cenzo biuro ap
gavimu-, vienas penktada- 
i;s. visų šeimų (visų 7,500,- 
300 — septyni ir pūsė mili- 
iono) 1955 metais teturėjo 
mažiau dviejų tūkstančiu 
dolerių pajamų metams. O 
17-os ir pusės milijono kitų 
'eimų pajamos buvo tdrp 
dviejų ir penkių tūkstančių 
doleriu metams.

Taigi, žurnale Life pa
vaizduotasis amerikietės su 
25 tūkstančiais dolerių me-! vinių dalykėlių, 
tinių pajamų gyvenimas ................. .

laužė sau galvą, kaip čia 
užvesti kalbą. Ir pradėjo 
pasakot apie iki ausų įsimy
lėjusią porelę. Šeima kar
tais juokėsi, kartais, jam 
prigelbėjo suvest posmus. 
Tik mergaitės {tėvas lupą 
timptelėdamas skersomis 
žvilgčiojo į svečią.

Riebušliui baigus sugal
votą skymą, šeima pasileido 

i į savas juokingas pasakas. 
Bernytis kiurksojo krėsle 
lyg apsienintas, sunkiai 
klaidžiodamas nerimo mig
lų painiavoje.

Staiga ištiesė savo ran
kas, lyg 'maišus pelų pri
kimštus, link merginos, iš 
visu jėgų truktelėio savo 
sunkų kūną iš krėslo ir

valdžios organus ir samdo
mos įvairių įstaigų atsakin
gais vedėjais.

Tarybų Sąjungos medi
kai iškošė mokyklose 1955— 

procentas 
buvo moterys. Pažvelgi į griuvo ant kelių prie mer- 
daugelį kitų’mokslo sričių, ’ ginos kojų, pro verksmus 
matosi panaši padėtis. ' , \

Nesuprantu, kaip mes jas .šioji, leisk man 
pralenksime dabartine savo tavo kojeles! Tu esi to dar- 
eisena. Vieton girtis, vely žo gražiausioji rožė, kve- 
pradetume rūpintis, kad pianfi lelija. Tu esi toj1, 
gyvenimas nepaliktų mus merginą, o aš vaikinas, ga- 
užpakalvje ne tiktai didžių- tavas mirt už tave. Mane 
ju ir pažangiųjų, bet ir ma
žiuku kraštu, v

Žurnalas, žinoma, labai 
gražiai padarytas. Daugu
ma raštų įdomiai parašyti. 
Greta sapniškųjų svajonių 
(tokiomis galima pavadinti 
kai kurias visiškai gyveni
mui neatitinkančias išva
das) šen ten randi ir tikro-

Toronto, Canada
Iš Toronto I/etuvių Moterų 
Klubo veiklos

Toronto Lietuvių Moterų 
Klubas turėjo visuotiną su
sirinkimą, kuriame buvo 
išduotas raportas iš praei-Į kakavą, taipgi cukrų, dr 
tų metų veikimo. Paaiškė- ką ir peppermint extra 
io, kad buvo atlikta neina- Supilk į puodukus. Ant v 
žai kultūrinio darbo. š;

„ . . v. (putni, kaip putelė saidKa,n įau yra r'moma, Mo-'^U 
teni klubas turėjo vien mo-i 
terų chorą. Šį sezoną jau Į 
turime mišrų chorą, ] 
globoja Moterų _____
Chorą sudaro gražus būrys 
dainos mėgėjų. Kadangi 
chorui reikia mokėti moky
tojai už pamokas ir dėl to 
susidaro nemažai išlaidų, 
tad šeštadienį, vasario 9 d., 
yra ruošiamas 
rengimas su 
Dainuos Bangos 
bus šokiai, kuriems 
geras orkestras, veiks bufe
tas. Labai svarbu, kad šis 
parengimas būtų 

nuo to daur 
choro gyvavi- 

kuris tu-

aus uždek po mashmall'

kurį! Jungtinės Tautos. — Š’ 
'klubas.' dijos delegacija pasiū 

kad dviems metams bū 
sulaikyti visi atominiai 
vandeniliniai sprogdinę 

* 9mai.

Klubo pa- 
programa. 

choras 
gros

pasek

pradetume rūpintis

Todays Pattern

" Įšaukdamas: žvaigžde švie- 
pa bučiuot

Teko skaityti to leidinio

. Mane 
sapnų karaliene, ištiesk 
map savo baltą rankelę!

Mergina išsigandus 
spruko pro duris, bet tuo’ 
susigryžus:

-į- Tu jauti, tu neturi ne; 
proto, nei gėdos. Eik lau
kan iš čia!

Vaikinėlis, atsidusęs:
— Tai patrauk tą krėsi? 

artyn, pagelbėk man nors 
atsisėsti. Farmerka

nėra eilinės amerikietės gy- gan išsamią peržvalgą, ku- -----------------------------------
venimu. Irią parašė darbininkų sa-Iprogreso, jų padėtis vis te-

Žurnale, greta kitko,! vaitraščio The Worker ra- 
svarsto klausimą: dirbti ardytojas Lester Rodney. At- 
nedirbti? Išvada kreipiama rodo visiškai .priimtina jo 
ta linkme, kad geriau būtų, Į vyriausioji išvada, kurioje 
jeigu moterys būtų namie,; jis sako, kad:’ 
nors ten pat pripažįstama,! Amerikos moterų atsie- 
jog daugelis eina dirbti dėl Limai ir bėdos, aišku, yra

A. Šimkus to, kad jų padėtyje yra BŪ- reikalingas nuoširdaus ty-

2 pusi. Laisvė (Liberty) TrečiacL, sausio (Jan.) 23, . 1957
TINA dirbti. rimo klausimas. Nežiūrint j L

Labai dąug rašoma, kad daugelyje spčių pądarytp j
1 ‘ — < • 4 ‘ ’ ........  ' . ' . • ' i

rimo klausimas. Nežiūrint
'•i

bėra žymiai blogesnė ieško
jime 'saugumo ir pagarbos 
per darbą. Tad skubiai pa
stebiu. kad nežiūrint Life 
žurnalo gabiai ir gražiai 
paruoštos laidos, nors įdo
mi, vargiai galim ją pava
dinti tikruoju padėties ty
rimu.

LiL B-**

mingas, nes 
priklausys 
mas. Kiekivenas, 
ri kibirkštėlę meilės lietu
viukai dainai, turėtų daly
vauti šiame parengime 
“Tegul bėga mūsų upės 
jūras giliausias, tegu1 
skamba mūsų dainos po ša
lis plačiausias”.

Valdvba savo raport 
pranešė, kad praeitais me 
Lais buvo susirgusios 9 klu 
ho narės, kurios buvo at- 
lankytos ir perduoti linkėj1 
mai nuo narių dėl greito 
pasveikimo. Bet buvo i' 
-okių, kurios buvo nea® 
’ankytos. Tas įvyko todėl 
kad apie susirgimą nebuvo 
mformuota klubo valdybe 
ar kam kitam ir tokiu būdu 
niekas nesužinojo. Svarbu 
kad susirgusios draugės 
praneštų apie tai valdyba1’ 
ar nors kuriai narei. O kas 
liečia nares, tai nereikia pa
likti vien valdybai. Sužino
jus reikia pranešti valdybai 
ir stengtis pačioms atlanky
ti sergančias drauges. Į 
valdybą įeina šios draugės: 
M, Paužienė, pirmininkė; 
B. Janauskienė, raštininkė; 
A. Poškienė, finansų rašti
ninkė; A. Pažėrienė, išdi- 
ninkė. . * . . _ _

NEW Printed Pattern
Easier tv cut 
Sew and fit

12- 20 
30-42 

Printed Pattern
Sizes 12. 14, 13,”18, 20^30,liTS 
3G, 38. 40. 42. Size 16 takesį5 yard- 
39-inch fabric

Užsakymą su 35 centai 
(pinigais, ne stamptmis 
ir pažymu j i m u foAno, 
numerio ir dydžio siųski 
te: Pattern Dept, 110-11 
Atlantic Avenue, Riehl 
mond Hill 19, N. Y. d

Printed Pattern 9063: Misset 
Sizes 12, 11, Id. 18 2n- .in io



V. MYKOLAITIS-PUTINAS
Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

Waterbury, Conn.
SERGA

lią naniie sėdėdama ir lauk
dama, kad kas užeitų pasi
kalbėti.’

niai pasivalgem kalėdinių 
patrovų ir pasišnekučiavo
me apie kalėdinius įvykius.

(Tąsa)

— Aš nenoriu gąsdinti žmonos. Sū
nus rašo, kad Rusijoje bręsta revoliuci
ja. Jei baudžiava nebus panaikinta iš 
viršaus, tai ją panaikins iš pačios. Tam
sta supranti, ką tai reiškia?

Vasarą parvažiavo Viktoras. Stepo
nas dažnai girdėdavo jo kalbas ir ginčus 
su tėvais ir svečiais vis tais pačiais klau
simais: valstiečių būklė, reformos reika
las, kova ir intrigos, valdžios viršūnėse, 
revoliucionierių veikla. Tada Steponas 
pirmą sykį išgirdo Gerceno, Černyševs- 
kio, Dobroliubavo pavardes. Iš tų kalbų 
ir ginčų sumanusis liokajus pasidarė 
svarbių išvadų: ponai ir valdžia naudo
ja ir skriaudžia valstiečius, valdžia gali 
būti nuversta. Jaunasis ponas. Survila 
Stepono akyse pasidarė nenuginčijamas 
autoritetas, naujo gyvenimo pranašas.

Viktoras jau tą pirmą atostogų vasa
rą grįžo iš Peterburgo kaip demokratiš
kai nusiteikęs dvarininkaitis. Jis neven
gė pasikalbėti su valstiečiais ir su dvaro 
tarnais. Jis greitai pastebėjo Stepono 
pranašumą, tad noromis jį švietė ir da- 
vihėjo kai ką pasiskaityti. Steponas, 
atsilygindamas, pasakodavo Viktorui a- 
pie valstiečių gyvenimą jo tėvo ir kituo
si (Laruose. Viktoras iš liokajaus suži
nojo apie Skrodskio baudž. skurdą, apie 
Paberžės filialistą kunigą Mackevičių, 
Paberžės dvarininką Stanislovą Šilingą 
ir veterinorių šlėktelę Dimšą, kaip apie 
žmones, nekenčiančius ne vien baudžia
vos, bet ir tokių ponų kaip Bagynų 
Skrodskis, Kalnaberžės ir Kėdainių gra
fai Čapskiai ir kiti panašūs.

Paskelbus ciesoriaus manifestą, neva 
. panaikinti baudžiavą, Viktoras, parašė 
tėvui laišką, aiškinantį reformos apgau
lingumą ir neuriimtinumą valstiečiams. 
Netrukus Stepono vardu atsiuntė tokio 
pat'turinio spaudinių, kad pats pasiskai
tytų ir duotų kun. Mackevičiui. Neiškęs
davo Steponas nepapasakojęs apie Vik
torą savo giminėms ir pažįstamiems.

t Visa tai žinojo ir šlėktelė Dimša. Aną 
vąjsarą, viešint Viktorui tėvo dvare, ve- 
terinorius kelis kartus jį aplankė ir tuoj 
rado bendrą kalbą. Būdamas atsargus, 
šlėktelė be reikalo niekam neplepėjo, ką 
girdėjęs iš studento, bet patikimiems 
žmonėms papasakodavo imperijos sosti
nės naujienas. O Viktoras, pažinęs vė
tei įnorių kaip atsargų, apsukrų ir landų 
žmogų, numanė, kad ateity jis. gali būti 
labai naudingas.

Prasidėjusios po manifesto paskelbi
mo riaušės Lietuvos dvaruose Viktorą 
Survila, kaip busimąjį teisininką, labai 
sudomino, bet jis neturėjo tikslesniu ži
nių, dėl ko. kada ir kaip tie sumišimai 
vykdavo. Tėvas rašė trumpai ir nenoro
mis, o daugiau tokiam reikalui tinkamų 
žmonių jis neturėjo. Tad nemaža nudžiu-

go, gavęs gegužės mėnesį Stepono laiš
ką apie balandžio įvykius Šilėnų kaime. 
Laiške, be to, Steponas rašė, kad Skrods
kis ketinąs atimti iš šilėniečių jų dirba
mą žemę ir nukelti juos kaž kur į netin
kama vieta.

Viktoras tuo reikalu susirūpino, atsa
kė Steponui, kad nuramintų kaimie
čius ir ketino parvažiavęs pats jų reikalą 
ginti. Jei jaunasis Survila būtų parvy
kęs, kaip ketino, bent birželio mėnesį 
ir į tą bylą įsikišęs, galimas, daiktas, Jur
kevičius nebūtų drįsęs greibtis neteisėtų 
prievartos ir klastojimo veiksmų. Bet 
Viktoras tą vasarą pavėlavo parvažiuoti. 
Nei Skrodskis, nei juriskonsultas nesi
tikėjo, kad kas nors, iš kaimynų kišis į 
dvaro ginčą su kaimiečiais dėl žemės. 
Jurkevičius buvo įsitikinęs, kad, turėda
mas trijų kaimo neva įgaliotinių pasi
rašytą sutikimą keltis į kitą vietą, leng
vai įvykdys Skrodskio pageidavimą. Jis 
savo praktikoj dar neturėjo atsitikimo, 
kad teismai ir kitokios valdžios instan
cijos šiokiu ar tokiu reikalu nepalaikytų 
dvarininko pretenzijų. Dėl to, pasibai
gus rugiapiūtei, artėjant žiemkenčių sė
jai, nutarta paskelbti šilėniečiams spren
dimą keisti dirbamą žemę ir sudaryti su 
ponu sutartis dėl jos išpirkimo. Tuo 
ta/rpu nutarta tas sumanymas laikyti 
paslapty, ypač kai buvo gauta žinia, kad 
parvažiavo Viktoras Survila.

Vieną sekmadienio popietę, baigiantis 
rugpiūčio mėnesiui, Mackevičius su Dim
ša, sėdę į vežimėlį, išdardėjo pas poną 
Survilą į Klevų dvarą. Iš Peterburgo 
parvažiavęs jaunasis Survila panoro pa
simatyti su artimesniais kaimynais ir 
pasidalinti sostinės, naujienomis. Kvie
timą kunigui įteikė Dimša, tad sutarė 
vykti į Klevus kartu. Esą dar kviesti iš 
Paberžės ponas Šilingas, iš Surviliškio 
ponas Kudrevičius bus dar pana Jad
vyga Skrodskytė su savo svečiu iš Var
šuvos — ponu Pianka.

Išgirdęs tai, Mackevičius nustebo:
— Kaip? Skrodskytė su Pianka? O 

kaipgi tėvas? ‘
— Tėvo ponas Survila nekvietė.
— Ir duktė važiuos viena, be tėvo?—

Jau ilgokas laikas, kai 
'nesijautė gerai drg. Kazi
mieras Lušas, gyvenąs 158 
Fairlawn Ave, Waterbury. 
Dabar pasidavė Į ligoninę 
ir sausio 18 dieną jam pa
daryta operacija Waterbu
ry Hospitaly. Draugai, ku- 
trie galite, aplankykite, nes 
draugų lankymas ligoniui 
padeda ligą nugalėti.

Taipgi draugė Sinkevičie
nė neseniai buvo ligoninėje 
ir turėjo operaciją. Dabar 
randasi namie po daktaro 
priežiūra. Ji gyvena 119 
Ledgeside Ave., Waterbury. 
Taigi, draugės ir draugai 
nepatingėkite užeiti ir 
sikalbėti apie praeitį ir 
tus dalykus. Ligoniui 
daug gero daro. Aš tą
są gerai žinau iš patyrimo.

Taipgi drauge D'anesevi- 
čienė nesijaučia gerai, gy
dosi namie; gyvena 40 N. 
Riverside St., Waterbury. 
Ji taipgi nuobodžiauja vie-

Strižaiuskas

Lewiston-Auburn, Me.
Sustojau pas laisvietį K. 

Steponaitį. Žmona pagami
no skanią vakarienę ir da
vė gražų paltą pasiųst Lie
tuvon mano seseriai, dar ir 
vilnonių megstinių sveterių 
paruošė. Po to pasikalbė
jom apie bėgančius nuoty
kius.

Laisvietis Vaišvyla irgi 
nesijaučia pilnai sveikas. 
Tik vieną laimę jis turi: jo 
francūzė žmona visuomet 
dirba ir aukštą mokestį 
gauna.

Linkiu visiems greitai pa
sveikti. P. Petrov

pa
ki
tus 
vi

Laisvės skaitytojas K. 
Martinkus nesveikatos su
vargintas — negali paeiti. 
Abie j i jo namai ant parda
vimo. Martinkus paruošė 
gardžius pietus.

Čia Kalėdų rytas buvo la
bai šlapias. Aš nuvažiavau 
pas Levutę ūkyj Kalėdas 
praleisti. Laisvės skaityto
ja Selemonienė sutaisė ge
rus pietus. Jos įnamis A- 
donas, aš ir gaspadinė ska-

Miami, Fla.
Vietines žinios

Netikėtai mus užklupo 
svečiai, trys draugai, buvu
sieji eastoniečiai, iš Pa.: 
Petras Blėka, jo brolis Po
vilas Blėka ir Charles Di- 
bulskis, kuris dabar gyve
na Paterson, N. J. Jie daug 
ką aplankė, pamatė, o ir į 
patį smaigalį Floridos (Key 
West) buvo nuvykę, 160 
mylių nuo Miamės miesto.

rengusi balių-pikniką Lie
tuvių Piliečių Klube, 3655 
N. W. 34th St. Įžanga buvo 
po vieną dolerį nuo ypatos, 
tai didžiuma lietuvių susi
laikė eiti į balių, kurie ba- 
liavojo prie baro, kur ne
reikia mokėt įžangos.

Baliuje, orkestrui grie
žiant polkas ir valcus, šok
davo ne daugiau kaip dvi- 
trys poros, o svetainė pusė
tinai erdvi, užtenka dėl šo
kėjų iki 50 porų. Baliuje da
lyvavo ir mūsų svečiai su 
savo artimaisiais kolegom.

Klubas pabūdavotas su 
dviem skyriais. Viename 
gale baras su stipriais gė
rimais klubo nariams. O 
antrame gale > svetainė su 
virtuve dėl šokių, koncertų 
ir prakalbų.

Oras palankus, naktį pu
sėtinai vėsu, bet idienomis 

| saulutė apšildo, temperatū
ra pakyla iki 80 laipsnių. 
Byčiuose žmonės maudosi

Sausio 13 d., sekmadie- ir n'"’8i ant smilčių’., -----------
turėjo su- L. Rep.

27ta DIENA
SAUSIO-JANUARY

Yra svarbi diena progresyviams Amerikos lietuviams, nes tą dieną 
Įvyksta Laisvės B vės dalininkų suvažiavimas, o po jo vakare bus

— Aš manau, kad važiuos su Pianka.
— Bet tai juk priešinga ponų etiketui, 

ponas Dimša!
Šlėktelė pašaipiai nusijuokė:
— Šių dienų jaunimas, persiėmęs de

mokratinėmis idėjomis, nelabai paiso 
poniško etiketo. Be to, kiek aš žinau, 
jaunasis Survila domina paną Jadvygą 
ne vien politinėmis naujienomis.

— O! Tamsta man pasakoji įdomių da
lykų! — sušuko Mackevičius. Jei taip, 
tai ponui Skrodskiui teks pakelti didelių 
sukrėtimų.

— Tikrai, kunige, — pritarė šlėktelė.
(Bus daugiau)

BANKETAS
Suvažiavimo Pradžia 10- Valandą Ryto, Banketo Pradžia 6 tą Vai. Vakare

Bilietas S3.00 Asmeniui

Apart Gerų Valgių Bus Dainų Programa
J;į Atliks Aidsietyno Kvartetas, Vadovaujant Mildred Stensler

Laiškai iš Lietuvos
Džiaugiasi gavęs Laisvę 

pasiskaityti

i Jonas Gasiūnas gavo laiš
kuti iš Lietuvos. Rašo jo 
brolis Povilas sekamai:

i

“Sveikinu su Naujais 1957 
metais. Linkiu jums viso 
geriausio. Labai nudžiugau 
gąvęs iš jūsų dienraštį 
Laisvę. Labai dėkoju. Jei ir 
toliau siūntinėsi, būsiu la
bai dėkingas. Jei siusite 
laikraščius ar knygas iš A- 
merikos, tai siųskite tik pa
žangius leidinius. Laukiu 
žurnalo Šviesos. Norėčiau 
gauti ir naujos laidos kny-

“Pas mus naujienos to
kios. Po naujų metų pakelia 
algas darbininkams, kurie 
mažiau uždirba. Šiaulių 
miestas atsistatė. Per karą 
buvo sugriautas apie 90 
procentų. Dabar miesto 
c(*ntras yra gražesnis, negu 
buvo prieš karą. Pristatyta 
46-5 aukštų namų ir mies
tas. smarkiai išsiplėtė kilo
metrais. Visi džiaugiamės 
miesto atsistatymu”.

Povilo duktė Regina iš j 
Vilniaus rašo:

“Aš gyvenu Vilniaus ben
drabutyje. Bendrabutis ne
blogas, nors vietos nedaug. 
Bendrabutis tuo patogus, 
kad duoda patalinę, lovas, 
šviesą ir apšildymą tik už 
15 rublių į mėn.

“Mokaus Vilniaus Val
stybiniame V. Kapsuko U- 
niversitete, fizikos-mate
matikos fakultete. Specia
lybė — matematika. 1957 
metais baigsiu universiteto 
mokslą ir būsiu gimnazijos 
matematikos mokytoja.

“Dabar gaunu 200 rublių 
stipendijos, o tėvelis man 
prisiunčia kitus 200 rublių. 
Tai pragyvenu pusėtinai, 
nors trūkumu ir turime.

“Aš pramokau ir anglų 
kalbos, nes gimnazijoje te
ko jos mokintis”.

Kiek žinoma, dienraštis 
Laisvė Lietuvos žmonėms 
patinka — žingeidus skai
tyti. Tai graži saviškiams 
dovana.

Laisvės prenumerata į 
Lietuvą — $15 metams.

rO DARBO - PRIE KNYGOS
Kaunas. — Pasibaigus dar

bo dienai, daugelis “Ežerėlio” 
durpių gavybos įmonės darbi
ninkų su knygomis rankose 
pasuka Į darbininkų gyvenvie
tėje esančią vakarinę mokyk
lą.

Darbininkų jaunimo mo
kykloje anksčiau veikė dvi 
klasės — penkta ir šešta. Ten
kinant jaunųjų durpių ruošė- 

Į.ių pageidavimą, neseniai ati
daryta septintoji klasė.

Dabar vakarinėje mokyklo
je mokosi 34 darbininkai.

P. Šmuilys

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED-MALE
Mildred Stensler Ona Stelmokaitč Tadas Kaškiaučius

5 pusi.—Laisvė (Liberty)- TrečiacL, sausio (Jan.), 23, 1957

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

(11-17)
HELP WANTED—FEMALE I 

I
Comptometer Operator. Steady po

sition. Pleasant working cond. Air- I 
cond. 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.. 
PL. G-JM40.

I _______ JI (11-17) .

Suvažiavimas ir Banketas bus

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

Kiekvienas šėrininkas, kuriam nepertolima kelionė, privalo dalyvauti suvažiavime.
Taipgi dalyvaukime ir bankete ir pasirūpinkime iš anksto įsigyti banketo bilietą.



s NewWto^/M^ferZlnloi *
Tarp Lietuviu !

Brooklyniškis franciskonu ■ 
kokono organas “Darbinin
kas” antai paskelbė tai, ko 
nesitikėjo jo vieros žmones, 
•’is rašo:

“Lietuviai jėzuitai. gauto-I 
mis žiniomis, visa esą paleisti j 
iš Sibiro. Tėvas J. Paukštys 
pats savo noru vėl išvyko i Si
birą, norėdamas padėti savo 
tautiečiams”.

Pirmiau skelbė, kad visus 
dvasiškius iš Lietuvos išveža 
Sibiran ir jie jau daugiau ne
begrįš, o dabar — jau visi 
grįžta Lietuvon.

Pirmiau rašė, kad prievar
ta Sibiran išveža, o dabar ra
šo, kad “tėvas” Paukštys, 
grįžęs iš Sibiro, kiek pabuvo
jęs Lietuvoje, “savo noru” iš
dyko Sibiran.

» * *

Vienas “Darbininko” skai
tytojas anądien pasiskundė 
man, kad jis jau nebesusigau- 
do, kada jo laikraštis rašė tei
sybę.

Jis negali suprasti tai: pir
miau rašė i<> skaitomas laik- 
laštis, kad Lietuvoje tikėji
mas yra persekiojamas, baž
nyčios uždarinėjamos, kuni
gai žudomi ar kalėjimuose ar 
Sibire. O dabar jau primena, 
kad Lietuvos žmonės lanko 
bažnyčias ir kunigai jiems pa
tarnauja.

Jis priminė, kad iš Lietuvos 
nuo saviškiu gavęs laišku,, ku- 
i įuose rašoma, kad ten baž
nyčios atdaros ir kunigai vi
siems lygiai patarnauja.

Rep.

Wagneris apie save...
Miesto majoras Robertas 

Wagneris jau pradėjo kalbėti 
apie savo ateities planus. Ma
tyti, jis nori, kad jo būtų 
klausomasi ir skelbiama vie
šumon jo planai. Jau senokai 
norima žinoti, ar jis vėl kan
didatuos i miesto galvą 1937- 
ais metais. To laukia visa ei
le norinčių būti kandidatais, 
kaip tai Abe Stark, Gerosą ir 
kiti.

Dabar iš.Wagnerio pasisa
kymų atrodo, kad jis kandida
tuos. Jis sakė, kad “nekandi- 
datuos i Senatą 1958 mertais, 
jeigu kandidatuos į majorus 
1957-ais metais ir rinkimus 
laimės”.

Politikieriai tai skaito kaip 
ir pareiškimu, kad Wagneris 
kandidatuos, nors tas pareiš
kimas padarytas labai aplin
kiniu keliu.

SIŪLO 13 CENTŲ FĖRĄ

N. Y. Transit Authority 
buvęs viršininkas f L J. Klein 
siūlo, kad transportacijos te
ras būtų numažintas iki 13 
centų, nes jau dabar T. A. 
turi apie 55 milijonus dolerių 
pervirsiaus.

ŽINIŲ ŽINELĖS APIEi;

Filmininko GEORGE KLIMO Veiklą

FILMININKAS GEORGE KLIMAS
160 Forbell St., Brooklyn, N. Y. Tel. MI. 7-3174

Laisves bankete turėsime 
gražią programą

Dienraščio Laisves banke-
tas bus Įvairus. Turėsime 
trumpų prakalbėlių, taipgi ir 
muzika lės programos.

Aido Choro mokytoja Mil
dred Stensler smarkiai dar-

j buojasi. kad Aidsietyno kvar
tetą gerai paruošti banketui, 

i Praeitą sekmadienį šis kvarte
tas visą dieną lavinosi naujas 
dainas, kad tik geriau banke

te pasirodyti. Neabejotina, 
i L. a d jis gerai mus palinksmins.

Turėsime skaniausių valgių, 
kokių tik galima paruošti. Bi- 

’ lietas tik $3 asmeniui.

Socialistai ir socialdemokratai 
dabar jau viena organizeija

Praeitą savaitgalį Biltmore 
\ i ešb u tyj e į vy k o k o n f e r e n c i j a, 
1 orioje susiliejo dvi organiza
cijos: socialistų partija ir So
cialdemokratų federacija. De
rinus Amerikos socializmo 
sparnas tokiu būdu dabar vėl 
turi vieną organizaciją, nors 
ne visai. Mat, prie Socialde
mokratų Federacijos priklau- 
santis taip vadinamas Socia
listinis Verbandas, žydu so“ 
c i a 1 d e m o k rat ų o rga n i z a c i j a, 
nutarė nesivienyti su socialis
tais iš Normano Thomaso pa
stogės. Verbando žmonėms,, 
kurie maždaug tokie', kaip 
mūsų naujieniniai - keleivi
niai, Thomaso socialistai jiems 
“perkairūs”.

Vienaip ar kitaip, Biltmore 
viešbutyje1 'susiliejo socialistai 
ir bent dalis socialdemokratų. 
Naujoji organiz-acija ieškojo 
ir ieškojo kito vardo, bet ne
surado. Pagaliau prieita prie 
tokios pat išeities, ^kaip priėjo 
AFL ir CIO. Ten naujasis var-

Toscanini laikinai 
palaidotas prie N. Y.

Arturo Toscanini laikinai 
palaidotas Walhalla kapinėse 
prie1 New Yorko. Anksčiau bu
vo manyta, kad karstas su 
Toscanini o kūnu tuojau po 
laidotuvių apeigų New Yorke 
Irus išskraidintas Italijon, bet 
Italijos valdžia pranešė, kad 
ji verčiau palauks bent kiek ir 
Toscaninio lavoną perveš prie 
atitinkamos progos.

Laidojimo apeigas praeitą 
savaitę’ pravedė Šv. Patricko 
katedroje kardinolas SpelĮma
nąs. Grabnešių (tarpe radosi 
Italijos ambasadorius Manlio 
Brosio ir žymiausieji Ameri
kos muzikai bei kiti svarbūs 
asmenys.

Katedroje radosi apie 3,500 
žmonių.

Klimas važiuoja Floridon, 
bet ne vienas. Su juo va
žiuoja apie šimtas meninin
kų iš Chicagos ir New Yor
ko. Jie ten aplankys daug 
lietuvių, vaidins operetes, 
dainuos, šoks lietuviškus 
šokius. Į flew Yorką su
grįš apie pradžią Kovo- 
March mėnesio.

Sugrįžę jie turės maršru
tą po Naujosios Anglijos 
lietuvių kolonijas. O vėliau, 
ateinančią vasarą, Klimas 
gamins naują veikalą

‘ K ATR11 JT ĖS G INTA RA I ’ 
T a m reikalui jis jau tu
ri suorganizavęs geriausius 
Brooklyno artistus.

Tikimės svečių iš tolimes
nių kolonijų. Tai bus gera 
proga su jais susieiti.

Ban ketas prasidės 6 vai. va
kare. šėrininkų suvažiavimas 
— 10 vai. ryto.

Svarbu dalyvauti tiek šėri- 
ninku suvažiavime, tiek ban
kete. Tad šį sekmadienį visi 
trauksime į Liberty Auditori
ją. Nei sniegas, nei lietus netu- 
i etų mus tą dieną namuose 
sulaikyti. Savosios įstaigos rei
kalai stovi aukščiau visko. 
Pribūkime laiku.

Sėrininkas

das yra AFL-C1O, o čia nau
jas sudėtinis vardas irgi api
ma abiejus senus vardus ir 
jis yra ‘Socialistų partija-So- 
c i a 1 d e m o k rat ų f e d eraci j a”.

Suvažiavime buvo skaitytas 
sveikinimas nuo Britanijos 
Darbo Partijos vado Gaitskel 
l’io. Jis planavo asmeniškai 
dalyvauti suvažiavime, bet tu
rėjo prieš laiką apleisti šią 
šalį dėl Britanijoje susidariu
sios krizės.

Suvažiavimą as m eniškai 
sveikino Francūzijos socialis
tų partijos atstovas Jules 
Mach, kuris yra savo šalies at
stovas Jungtinių Tautų nusi
ginklavimo komisijoje, Veng
rijos socialdemokrate Anna 
Keth y ir kiti.

Social d e m o k rat ų f c1 dera-
cija atskilo nuo socialistų par
tijos 1936-ais metais. Dabar
tiniame jų vienybės suvažiavi
me priimta rezoliucija prieš 
bendrus frontus sir komunis
tais.

Susirinkimas
LLD 1-os kuopos svarbus 

susirinkimas įvyks sausio 25 
d., 7:30 vai. vakaro, Audito
rijoj. Nariai prašomi atvykti 
anksčiau, nes kai kurie nariai 
turi dar ir kitas pareigas tą 
vakarą. Sekr.

Pažangaus New Yorko len
kų klubo Polonia delegacija, 
kuriai vadovavo Kazimieras 
Novackis, klubo pirmininkas, 
laikėsi pas Lenkijos ambasa
dorių Washingtone Romualdą 
Špasovskį. Delegacija Ameri
kos lenkų vardu išreiškė pasi
tenkinimą, kad lengvina
mos turistu keliavimo Lenki
jon sąlygos.

SPAUSTUVININKAI 
RUOŠIASI STREIKUI

International Typographi
cal unijos 6-ojo lokalo nariai 
vienbalsiai nusitarė reikalau
ti unijos valdybos užtvirtini
mo skelbti streiką prieš di
džiuosius N. Y. laikraščius, 
kurie nesutinka patenkinti 
unijos reikalavimų.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.

ALIEJINIAI PEČIAI
Bendrai dirbame su aliejaus 

pristatytojais nuo 1879. Nerei
kia rankpinigių. Pirmas mokes
tis į 60 dienų.

HAWLEY FUEL CORP. 
214-45 42nd Ave., Bay,side, N. Y.

Bayside 9-2200

(14-23)

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 
302 E. 12th St., N. Y. C.(1-2 Avs.) 

Mr. Danny Pucciatti, sav.
Įsteigta 1910.

(11-17)

Teatruose
Guild 50th. St. teatras New 

Yorke pradėjo rodyti doku
mentinį filmą apie Alberto 
Schweitzerio * gyvenimą. 
Schweitzeris, kaip tai žinoma, 
yra filosofas, muzikas, moks
lininkas ir medikas, kuris jau 
seniai gyvena negrų tarpe Va
karų Afrikoje, kur jis yra į- 
dteigęs eilę ligoninių ir mo
kyklų. Jis yra gavęs Nobelio 
premiją nž darbuotę taikai.

Filmas suktas ten pat vie
toje, kur jis gyvena ir veikia. 
Filmo naratoriais yra Frede
ric March ir Burgess Mere
dith.

Sąryšyje su Humphrey Bo- 
garto mirtimi ir su faktu, kad 
Ingrid Bergman padarė vizitą 
šion šalin, Albee teatras 
Broo k lyne pradėjo rodyti se
ną filmą, kuriame jie vaidina 
vadovaujančias roles: “Casa- 
blanka”. Kaitų “atgaivintas” 
ir kitas senas filmas, “They 
Died With Their Boots On”, 
kuriame vaidina Errol Flynn 
ir Olivia de Havilland.

Kuomet katalikų dvasiškiai 
pradėjo kritikuoti filmą. “Ba
by Doll” kaip nemorališką, 
protestantų (episkopalų) žy
mus dvasininkas Pike išsireiš
kė, kad tas filmas ne taip jau 
blogas, bet žymiai blogesnis 
yra filmas “The Ten Com
mandments’’ (“Dešimt Įsaky
mų”), kuris, neva būdamas 
religiniu, yra pilnai prikimš
tas erorizmo, lytiškumo.

Dabar Pike’o nuomonę pa
rėmė žydų dvasininkas dakta
ras Zev Zahavy, kuris sako, 
kad “Dešimt Įsakymų” yra 
labai kenksmingas filmas. 
Tam rabinui nepatinka fak
tas, kad filmas vaizduoja 
meilę tarp Moses ir kokios 
tai egiptietės karalaitės. To 
biblijoje nėra, sako rabinas 
Zahavy. Beit tas padeda su
traukti publiką teatran — sa
ko filmo direktorius Cecil B. 
de Mille....

Paramount teatras Manhat- 
tane rodo inįtryguojantį filmą 
“The Strong Man”. Vaidina 
Henry Fonda ir Vera Miles. 
Diregavo žinomas intrygiškų 
filmu meistras Alfred Hitch- 
cock.

REIKALAUJA ATPILDO
čia atvykę iš Vokietijos žy

dai turėjo Roosevelto viešbu
tyje konferenciją, kurioje nu
sitarė reikalauti iš Vakarų 
Vokietijos valdžios atpildo už 
jiems nacių padarytus nuosto
lius. Dalis nuostolių jau atpil
dyta, bet’didžioji dalis dar te
bėra ne atpildyta.-

Finansine parama Laisvei 
visada reikalingai.

VEIDRODŽIAI
Taipgi stiklinius viršus padaro

me pagal užsakymą. Sieniniai ir 
prie ugniavietės veidrodžiai. Ra
kandai ir ant deskų stiklų, šios 
savaitės goriausias pirkinys: 
Whopping 48 x 72. Reg. $80.00. 
Dabar $65. Veidrodžiai su nupo- 
li&iuotais kraštais. Viską {stato
me. Dėl geros rūšies kreipkitės 
pas

‘ C. & R. GRANT
101 W. 53rd St. (6-7th Avės.) 

CI.7-4294.
Nuolaida su šhio garsinimu.

(10-16) 
-------- p----------------------------------------
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Mokytojai negeidžia 
vadinamos rotacijos

New Yorko apšvi eitos tary
ba (Bard of Education), ku 
ri tvarko mokyklas, išdirbo 
naują planą: mokytojai, ku
rie atidirba kelerius metus ko
kioje nors turtingesnėje mo
kykloje, bus perkelti į ma
žiau turtingas, ypatingai Har
lemo arba kitos negriškos sin
ties. Tokiu būdu bus “rotaci
ja” ir kiekvienas mokytojas 
paragaus ir gero ir blogo.

Visi mokytojai ir jų orga
nizacijos tteningai stoja prieš 
tokius planus. Aiškiausiai tą 
planą pasmerkė pažangiečių 
vadovaujama Mokytojų uni
ja. Jos pirmininkė Rose Rus
sell taip pareiškė apšvietos 
tarybai:

“Rotacijos planas yra kenk
smingas ir kvailas. Tai yra 
planas, kuris lyg sako, kad 
neturtingose apylinkėse, ypa
tingai negrų arba puertori- 
kiečių, blogos mokyklos yra 
pastovus dalykas, o mokytojai 
turi ten atitarnauti kaip ir 
‘pabaudos periodą’. Tai ne iš
eitis. Ne rotacijos mums rei
kia, bet gerinti visas mokyk
las, statyti naujus pastatus, 
plėsti klasių kambarius, įgyti 
naujas sales ir labaratorijas. 
Harlemo vaikučiai, puertori- 
kiečiai ispaniškame Harleme 
ir kiti) turi tokias pat teises 
mokintis puikiose mokyklose, 
kaip turtingų Westchesterio 
arba Long Islando priemies
čių vaikai....”

Miestas “atkovos” nuo 
jūros 20,000 akry...

Miesto planavimo komisija 
paskelbė, kad nuo jūros bus 
atkovotas didžiulis plotas, — 
net 20,000 akrų, maždaug 
tiek žemės, kiek turi visa 
Manhattan sala, dabartinis 
mesto centras. Tai vis žemė, 
kuri dabar yra pelkės arba 
negilios įlankos pajūryje. 
18,600 akrų, bus atkovota nuo 
jūros prie Brooklyno, Queens 
ir Staten Islando kranto, liku
sia plotas prie Bronxo.

Daugiausia ploto gaus Broo- 
k lynas. Tai Marine Park, 
Fresh Creėk ir Mill Basin sri
tys, kurios yra pelkės arba 
pilnai po vandeniu. 7,400' ak
rų prisidės - prie Brooklyno. 
Prie Queens prisidės nemažas 
plotas, kuris . bus atkovatas 
nuo Jamaicos įlankos, Spring 
Creek srities ir College Point.

Jau sudaryti planai tam di
džiuliam darbui, kuris ims he
leris mejtus, pakeis New Yor
ko žemėlapį ir padidins Di
džiojo New Yorko plotą. 
Džiovinimo, kanalizacijos ir 
kitokie darbai prasidės pava
sarį. Taipgi į tas sritis bus su
versta daugybė iš kitur atver
tos žemės, smėlio, - senų plytų, 
cemento ir 1.1.

Su laiku ten nusitęs gatvės, 
išsiplės miestas.

NUBAUDĖ 4 JAUNUS 
PLĖŠIKUS

Keturi Canarsie jaunuoliai 
teisme prisipažino apiplėšinė
jo daugiausia automobilius. 
Teisėjas Joyce paskyrė vie
nam 7 ir pusę metų kalėjimo, 
kitiems po penkeris metus.

ORLAIVIŲ MECHANIKAS 
UŽSIMUŠĖ

N. Y,. .International Airpor- 
te dirbąs mechanikas Allan 
Adler pabandė paskraidyti 
orlaiviu. Orlaivis pakilo nuo 
žemės, bet daug smarkiau 
krijfbo žemyn. Orlaivis sudužo, 
vairuotojas buvo vietoje už
muštas.

Didelis Atidarymas. SĖST.’, SAU
SIO 12 d. Čiužinėkite Brooklyno 
naujausioj arenoj. Matykite ex- 
hibicijas. Geras svelkAs sportas 
jauniems ir seniems. 7:30 iki 
10.80 v. v. Ne pirmd. ftešt., 
sekmd. ir šventd. nuo 2 iki 5 v.v.

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

(945?

4 gut!, (Liberty) TrečiacL, sausio (Jan.) 23, 1957

HELP WANTED MALE

Prižiūrėjimui Vyras. Prižiūrint 
mašinšapes, reikia važiuoti iš N. Y. 
i North Bergen, N. J. Su patyri
mu. Torch ir Electric Welding 
Boiler Repairs. Saukite Mr. Heinz, 
WO. 2-1165.

(16-18)

HELP WANTED—-FEMALE

ABELNAS DARBAS
Slaugės

Registruotos ir Praktiškos
Prie visų pakaitų. Valymo slauges 

operavimo rūme. 3 iki 11 v. v.— 
11 v. v. iki 7 v. ryto pakaitos. Li
berališkos asmeniškos sąlygos. Al
ga pagal *patyrima ir mokslą. Mrs. 
Talboth.

MANHASSET MEDICAL
CENTER HOSPITAL

1554 Northern Blvd.—MA. 7-4000
(12-18)

PUIKI PROGA!

Tinkamai Namų Prižiūrėtojai
25-45 metų amžiaus. Nuosava/* 

kambarys, guolis vietoje. Nuolati
nis apskritų metų darbas. Žiemą 
New Yorke, vasarą priemiestyje, 
laukuose. Vėliausi paliudijimai. Ge
ra alga. Mokanti kalbėti angliškai. 
Skambinkite dėl pasimatymo.

FL 7-8711.
(15-21)

Raštinės darbininkė. Mokanti 
ant mašinėlės, padaryti sąskaitas, 
taipgi biskj knygvedystės. Geros 
nuolatinės darbo sąlygos. 5 dienų 
savaitė, pasimatymai tiktai po 2 
V. dieną. Long Island Collision Serv
ice, Mr. Seidel. 96-14 Northern 
Blvd., Corona, L. I. (15-21)

AUTO INSURANCE

TRACE BROTHERS. Apdrauda 
jums, jūsų šeimai ir bizniui. Taipgi 
Compulsory Auto apdrauda, pasku
tinė data sausio 31 d. Greitas pa
tarnavimas. WAYNE C. TRACE, 
HAROLD B. TRACE, 66-47 Grand 
Ave., Maspeth, L. I. Newtown 9- 
2420—2421. (16-22)

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. Siegcl, 255 Livingston St., Bk’- 
lyn, N. Y. UL. 2-5092.

(11-17)

RADIO & TV.

Didelės Nuolaidos. Sutaupinkite 
iki $100.. Naujos Hot-point ir Mo
torola Televizijos. Pertaisytos TV 
$19.95 ir aukščiau. Naujas setas ga
rantuojamas vienus metus dėl pa
veikslų rodymo. 90 dienų dėl dalių- 
—TV patarnavimas $2 už atėjimą. 
6 mėnesių garantija ant tūbų ir da
lių. BEDFORD MUSIC CO., TV 
SERVICE, 12 Bedford Ave., EV. 8- 
1590. Ant išmokesčių.

AUTOS

Kreipkitės pas autorizuotą Mer
cury-Lincoln pardavėją. Jūs būsite 
apsaugoti kas liečia mašinos stovį 

kainą. Paskutiniai išpardavimai 
1956 Lincoln ir Mercury mašinų. 
Labai žemai (naujos mašinos).

MEZEY MOTORS
1229—2nd Ave., N.Y.C. TE. 8-2700

(14-23)

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

THE M. & J. UPTON 
SALES & SERVICE

2801 Jerome Ave., T88th 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 vi
sų naudotų mašinų. Labai prieina
mai. JACKSON MOTORS, 95-10 
Northern Blvd., Jackson Hts„ L. I 
TW. 9-1770. (10-16)

RESTAURANTS

’ E. QUARTUCCIO'S 
RESTAURANT

Tarnaujame Long Island'ui virš 
35 metų. Geriausi itališki pizza ir 
Neopolitiški valgiai. Viską gamina
me ant vietos. Kainos prieinamos. 
Naminė atmosfera. 101-13 101M
Avė,. Ozone Park, L. I. VI. 6-9856.

(13-19)

ANT UN’S
Geriausi vynai ir likeriai. Kas

dien pietūs ir vakarienė. Mes pri- 
siruošę patarnauti vestuvėms, ban
ketams, pietums, šokiams ir tt. Ga
lime patarnauti nuo 10 iki 500 žmo- 
nių. 96-43 Springfield Blvd., Queeni 
Village, L. I. Q. Village, L. L R 
R. Station. Ho. 8-4730. (13-19:

RIALTO RESTAURANT
Geriausi valgiai už prieinamą kai 

ną. Mandagus patarnavimas. Puik 
vieta atsivest savo Šeimą. Skanu? 
gėrimai.

83-05 Broadway, Astoria, L. L 
RA. 8-9427

' (13-19)

BUSINESS orrOKTUN 1 LIES
4

Mėslnyčia. Gerame A-l stovyje, 
su visais įtaisymais. Gera apylin
kė, mažos išlaidos. Žema kaina,* 
geras lease. Privatiškas savinin
kas parduoda už žemą kainą $2,001'). 
Jūs galite perbudavoti į geresnį biz
ni. Astoria. L. I. RA. 9-7442.

(16-22)

Ice-Cream Parlor, įskaitant ir pa
statą, įsteigta 31 m. 4 rūmų apart- 
mentas. Gerai įdirbtas biznis. Pri
vatiškas savininkas. Nepraleiskite 
šios progas. Uždara pirmadieniais. 
JA. 9-9892. Šaukite nuo 11 iki U v.

(16-2^) 
-------------------------------------- i------------- -

Du bizniai viename—foto stūmio 
ir patarnavimo įstaiga. 'Patarnauja
me vestuvėms ir tt. Savininkas pri
verstas parduoti. Pilnai ištaisyta. 
Parduodame su nuostoliu. ALB»K. 
STUDIO, 451 6th Avė., B’klyn, N. Y. 
ST. 8-1676. (16-22)

Luncheonette-Fountain, Maspeth 
L. I. Modemiškai. Privatinis sa
vininkas. Turime greitai parduoti 
Prieinama renda, geras lease. Pil
nai ištaisyta. Ideališka porai, da
lininkams. Parduodame už $2,200 
Persitikrinkite. DE. 5-1814.

(15-21)

Dairy Queen—Ice Cream Drive In 
Prisiruoškite dabar, sezonas prasi
dės neužilgo. Gaukite tinkamas Vie- 
tas. Mūsų reputacija žinoma ge
rais produktais. SH. 8-4141, B’klyn, 
ORIole ,6-2641. Nassau. w

(15-21)

Fruit & Vegetable Store pardavi
mui. Ideališka vieta, geras biznis, 
gerai įsteigta. Savininkas išeina ka
riuomenėn. Priverstas parduoti. Per. 
žiūrėkite ir persitikrinkite. Kaina 
prieinama. 902 Hunts Pt. Avė., 

Bronx, N.Y. DA. 9-7908.
(11-17)

Mėsinyčla, grosernė ir delikatessen 
kartu, su 4 rūmų apartmentu, garu 
Šildomi (jeigu norėsite rūmų); • 
kampinė krautuvė, arti mokyklos. 7 
metų lease. Renda prieinama. Geros 
įeigos. Ideališka porai, dalininkams 
ar pavieniam. YOnkers 8-0904.

(1S-19)

Kepykla ir pieninių produktų krau
tuvė (Commission). Valley Stream, 
L. I. Labai žema renda. Geras 
lease. įsteigtas biznis. Ideališka 
porai, partneriams ar pavierfiam. 
Pilna kaina $1,000. Priežastis, ne- 
sveikavimas. LO. 1-1034. AX. 7-1383.

(15-17)

MISC. ADS

WELLWORTI! OIL CO. Geriau
sios rūšies šildymo aliejaus; prista
tome aliejaus automatiškam pečiui, 
sutvarkome kontraktus ir pertaisy
mus. Mūsų geras patmavimas. 
Mr. Sarninartano, GL. 6-6900. >

MARIO CATERERS. Bufeto pa
tarnavimas. Skanumynų (ho^rs 
d’ouevres), visokių saladų ir įvai
rių mėsų. Gražiai išdekoruojame 
stalus pokiliams, vestuvėms, ir tt. 
Pristatome patarnautojus ir prie 
baro vyrus. Mes užtikriname sėk
mingą pokilį jums. 108-20 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. VI. 9- 
2258. (16-19)

VENDOME PASTRIES. Puikiausi 
pyragėliai, iškepti su geriausiais su
dėtiniais. Pyragėlių visiems poki
liams, vestuvėms, ir tt. Kainos la
bai prieinamos. 69-72 -188th St., 
Fresh Meadows, L. I. RE. 9-9566— 
IL. 9-8745 (15-17)

FELLMAN’S VANS. Anksčiau 
Maspethe, dabar Ridgewoode. Kaip 
nauji trokai, geras, atsargus patar
navimas. Mes perkraustome lokali
niai ar toliau. Esame apdrausti flr 
bonduoti. Mūsų perkraustytojai yra 
mandagūs vyrai, kurie žino savo bi
znį. 785 Cypress Ave. EVergrecn 
6-7857.

(11-20)

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

JIM DANDY CLEANERS, 
66-80 Grand Ave., Maspeth, L. I. 

IL. 8-8500.
(11-17)

F. & J. LUMBER & TRIM CO., 
Lentų, trim and mouldings,— win
dows, doors, sheet rock and plywood. 
Celotex, masonete, roofing and in
sulation. Budavotojams medžiagos ir 
luboms Čerpių. Kainos prieinamos. 
87-71 130th St., Richmond Hill, L. 
I. VL 7-5308.

(11-17)

4

ŠEŠIŲ METŲ MERGAITĖ* 
APGYNĖ POLICISTĄ

Kuomet brooklynietė 
Adams peiliu papiovė savo 
vyro draugą, tai jos šešių me
tų duktė įsimaišė į tarpą ir 
sulaikė motiną, pasimojusią 
peiliu prieš ten buvusį policis- 
S4« . l. ____




