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KRISLAI
Paskutinis mėnuo!
Proga baisiai 

provokacijai.
ebešmeižia.

Kelias į socializmą.
I šviesią ateitį!

Rašo A. Bimba

Visi turėkime mintyje tą 
faktą, jog gruodis yra pasku
tinis šio Laisvės vajaus mė
nuo. Laiko nebe daug, o dar
bo dar daug.

Visi norime pasidžiaugti va
jaus rezultatais. 'Bet be darbo 
ir pastangų tai neįmanoma.

Todėl, draugai, susirūpin
kime!

Iškilo aikštėn, jog Ameri
kos kariniai lėktuvai nešioja
si atomines bombas.

Bombos, sakoma, neužtaisy
tos. Bet jas gali užtaisyti lėk
tuvo Įgula!

Na, daleiskim, susidaro gru
pė provokatorių, pasiima lėk
tuvą, nulekia ant Tarybų Są
jungos ir paleidžia bombą’

Tuo reikalu labai susirūpin
ta Anglijoje.

Tenka visam pasauliui susi
rūpinti !

šitokia su atominėmis bom
bomis elgsena sudaro auksinę 

j - progą provokacijai. «. ........
/ ----------

' Argi jau šmeižikams nieka
dos liežuviai nebepavargs ? I

Atsimenate, jie /sakydavo: 
Nerašykite laiškų savo gimi
nėms į Lietuvą, ba jiems tie 
laiškai bus “bilietas i Sibirą”.

Daugelis Amerikos lietuvių 
paklausė šmeižikų ir nesusi
rašinėjo su saviškiais Lietuvo
je. t

Dabar įėjo madon Lietuvon 
siųsti saviškiams dovanėlių. 
Dabar jie šaukia: “Mūsų gi
minės Lietuvoje skursta, nu
plyšę ir badauja’’. Girdi, bet 
“ar mes, siųsdami tuos siunti
nius į Lietuvą, pagalvojame, 
kad tuo būdu penime savo 

( priešą?’’ (Vienvbė, lapkr. 29 
' d.).

Tai begėdžių ir šmeižikų 
zaunos, s

Viena, Lietuvoje žmonės 
nei skursta, nei badauja.

Antra, pasiųstos dovanėlės 
pasiekia tik tuos, kuriems 
siunčiamos. Joks priešas jų 
negauna! :

Komunistų manifestas į vi
są žmoniją taikos išlaikymo 
reikalais yra ugningas atsišau
kimas.

Skaitome :
“Socialistinės šalys nešimo

je užkarti savo socialinę arba 
politinę santvarką ant kitų 

’Aalių. Jos yra tvirtai įsitikinu- 
febs, kad socializmui lemta 
laimėti, bet jos žino, kad so
cializmo negalima uždėti iš 
lauko pusės, kad socializmas 
ateis ’kaipo išdavas darbinin
kų klasės ir visų pažangiųjų 
jėgų kovos kiekvienos šalies 
viduje.”

Komunistai sako: “Mes no
rime taikos ir darbuojamės už 
taiką. Karas yra mūsų prie
šas!”

Karas, jie sako, yra priešas 
ir visos žmonijos.

Komunistai savo manifestą 
‘ užbaigia:

“Mes ištiesiame savo ranką 
^visiems geros valios žmonėms.

labai žymiai auga
Washingtonas. — Spalio Co., Buffalo, N. Y., dirba 

į mėnesį pasirodė, kad Ame- tik vienas trečdalis darbi- 
' rikoje žymiai padidėjo be- ninku. Bethlehem Steel Co., 
darbių skaičius. Nedarbas

• palietė 150 svarbiausių in-
■ dustrinlų sričių. Kaip Dar
bo Departmentas patyrė, 
tai labiausiai nedarbas pa
lietė aviacijos, industriją, 
mašinų, plieno, vario, gele- 

l žies gamybą ir kitas.
Valgio, medžio, statybos 

darbų sumažėjimas seka 
p:rmesnes darbo šakas. Iš 
skaitlingesnių iš darbo pa
leidimų galima pažymėti 
sekami faktai: Colorado 
Fuel and Iron Co., Pueblo, 
Calif., paleido 8,400 darbi
ninkų. Wickshire Spence

! Peru respublikoje 
sujudo prieš Ameriką
Lima, Peru. — Čionai 

Jungtinių Valstijų amba
sadorius daro išvadą, kad 
jo atstovaujamos valdžios 
vardas, yra nupuolęs. Mat, 
Jungtinės Valstijos apsau
gai savo biznio pakėlė 
muitus ant įvežimo iš Peru 
respublikos švino ir cino. 
Tas suduoda smūgį to me
talo gamintojams, kurie 
iš Amerikos per metus 
gaudavo iki $50,000,000..

Kipro turkai jungiasi
Nicosia, Kipras. — Čia 

yra apie 100,000 turkų kil
mės gyventojų, o apie 400,- 
000 graikų. Graikai kovo
ja, kad Kipras būtų grą
žintas Graikijai, nes istori
niai jai priklauso. Turkai 
valdę vėliau Kiprą siekia, 
kad sala būtų atiduota 
Turkijai. Turkai įkūrė or
ganizaciją, kuri dės pa
stangas Kiprą gauti Tur
kijai.

Budapeštas, Vengrija. — 
Liaudies vyriausybė stato 
klausimą: ar dar ilgai 
Jungtinių Valstijų atstovy
bė laikys pas save kardi
nolą Minszenty?

Chicago. — Laike Padė- 
kavonės dienos automobilių 
nelaimėse žuvo 334 žmonės 
ir 68 dėl kitų priežasčių, 
viso 407.

Tel Aviv. — Izraelio vy
riausybė daro spaudinją į 
Jungt. Valstijas, kad ban
dytų paveikti Jordano ka
ralių atsimesti nuo arabų.

Bendromis pastangomus nu- 
imkime nuo žmonijos pečių 
ginklavimosi naštą, kuri sle
gia žmones.

“Išlaisvinkime žmoniją iš 
karo, mirties ir sunaikinimo 
pavojaus! Priešais mus stovi 
šviesi ir linksma ateitis žmo
nijos, žygiuojančios į progre
są 1

“Taika pasauliui!”

Buffalo, taipgi Republic 
Steel Co. nukirto darbinin
kų skaičių tūkstančiais.

General Motors automo
bilių gamyba paleido 16,- 
000 darbininkų, zo Chrysler 
10,000, Ford Motors Co. ar
ti 3,000 darbininku. ' c

Tavorinių vagonų ant 
geležinkelių į vieną savai
tę sumažėjo veik 18,000, ly
ginant su pervežimu tą pat 
savaitę pereitais metais. 
Taigi, nors vyriausybė sa
ko, kad tik laikinas “suŠlu- 
bavimas” gamyboje, bet gy
venimas rodo kita, u

Ant kelių nelaimėse 
žuvo 31,000 žmonių
Chicago, Ill. — Į dešimt 

mėnesių 1957 m. ant kelių 
automobilių nelaimėse jau 
žuvo 31,350 žmonių. Taip 
paskelbė National Safety 
Conucil. Nors keliai geri
nami, persergėjimo nuro
dymai yra, bet ant kelių 
yra tikras karas.

Šiandien Amerika jau 
paleis savo satelitą
Cocoa Beach, Fla. — A- 

merikoS mokslininkai jau 
viską paruošė šiandien, 
trečiadienį, paleisti į erd
ves savo satelitą “Van
guard”. Jis bus. tik 6 colių 
dydžio ir svers biskį dau
giau kaip tris svarus. Sa
ko, kad jis skrajos aplink 
žemę nuo 200 iki 300 mylių 
atstoję.

KYLA MARIŲ DUGNAS
Londonas. — Mokslinin

kai tyrinėję Ramųjį van
denyną sako, kad šio vande
nyno dugnas laipsniškai ky
la į viršų. Bet pakilimas 
labai mažas, tik apie vieną 
colį į 1,000 metų.

Roma. — Italijoje auto
mobilių nelaimėse per sep
tynis mėnesius (sausis-lie- 
pos) žuvo 4,404 žmonės.

Pekinas. — Dideli plotai 
Gobi sausumų atkariauja
mi. Netrukus bus baigtas 
16 mylių drėkinimo kana
las, kuris apdrėkins nema
žai Kansu provincijoje že
mės.

Maskva. — Kinijos Apsi
gynimo ministras marša
las Peng Teh-huai užkvie
tė Tarybų Sąjungos Ap
sigynimo ministrą R. Ma- 
linovskį į svečius.

Roma. — Mirė kardino
las Piazza, sulaukęs 73 me
tų amžiaus. Jis buvo arti
mas popiežiaus bendradar
bis.

Smūgis Smitho aktui - 
komunistai laisvi

Los Angeles, Calif. —Vy
riausybė paskelbė, kad de
vyni komunistų vadai jau 
nebus iš naujo teisiami pa
gal Smitho aktą. Pirmiau 
jie buvo apkaltinti, bet 
Aukščiausias Teismas pen
kis išteisino, o devyniems 
įsakė duoti naują teismą. 
Dabartinis valdžios paskel
bimas, kad komunistai ne
bus iš naujo teisiami, rodo, 
kad valdžia atsisakė nuo 
kaltinimo.

Anginoje susirūpino
Amer. karo bazėmis' i

Londonas. — Anglijoje 
žmonės rimtai susirūpino 
dėl čia esamų Amerios ka
riniu bazių. Raketiniams 
ginklams pasiekus tokį 
laipsnį, kad į kelias minu
tes jie iš Europos sąusyno 
gali pasiekti Angliją, jau 
neteko ji savo “saugumo”.

Socialistas kolumnistas 
M. Foote, kuris kalba ir 
per televiziją, reikalauja, 
kad Amerika uždarytų 
Anglijoje, savo karines ba
zes, nes jos pastato Angli
jos žmones į pavojų.

Net torių vadas Sir R. 
Boothby, kuris yra už A- 
merikos politiką, ir tai su
sirūpino ir sako, kad būtų 
geriausias pasirinkimas, 
kad Tarybų Sąjunga iš
trauktų savo armiją iš Ry
tų Vokietijos, o Jungtinės 
Valstijos iš Vakarų Vokie

Atkasę, surado du 
tuščius grabus

Plainsfield, Wise. — Pa
mišėlis žmogžudis Ed Gein 
nemelavo, sakydamas, kad 
kad jo namuose rasti žmo
nių kaulai buvo jo iš
kasti vietos kapinėse.

Apskrities - autoritetams 
atkasus du pamišėlio įvar
dintus kapus, rasta tušti 
grabai.

Darant kratą Gein na
muose atrasta kaulai 15 
žmonių. Dvi moteris jis 
prisipažino nužudęs, kitų 
lavonus nakčia išvogęs iš 
kapinių. '

Londonas. — Anglų tyri-- 
mo laivas “Shackleton” su
sižalojo, atsimušęs į plau
kiantį ledinį kalną.

Canberra, Australija. — 
Pereitais metais kviečių 
buvo suimta 135 milijonai 
bušelių. Šiemet sausra pa
kenkė, tai gauta Tik 90 mil. 
bušelių.

Nicosia, Kipras. — Prasi
dėjo nauji išstojimai prieš 
anglus.

Tokyo. — Amerikos ka
reivis W. Girard nebus iš 
naujo teisiamas;

Sako, kad Sovietai 
turi 450 submarinu <•
Washingtonas. ‘ — Prie 

karo specialistų prisidėjo 
Allen Dūles, kuris, tvarko 
Central Intelligence Agency 
(užsienyje šnipavimo) rei
kalus.. Jis sako, kad Tary
bų Sąjunga turinti nema
žiau 450 submarinu, kurie 
gali šaudyti atominėmis ir 
vandenilinėmis raketomis. 
Kai kurie iš jų galį šau
dyti iš 900 mylių atstos bū
dami jūroje ir po vande
niu.

tijos, ir kad Amerika už
darytų Anglijoje savo karo 
bazes.

Po to, kaip Sovietų du 
Sputnikai skraido dausoje, 
tai anglai jau netiki į A- 
merikos pirmenybę. Dau
gelis mano, kad ir į penkis 
metus vargiai pavys Sovie
tus. Kai kurie sako: Kada 
Anglijoje yra Amerikos ka
irinės bazės, tai mes — ang
lai kaip ta antis, kuri tupi 
ant’ vandenio, kurią bile 
minutę medžiotojas gali 
nušauti.

Daugelis nepatenkinti, 
kad Vakarų daug politi
kierių, generolų ir karo 
“specialistų” daug kalba 
ir kalba vieni antriems 
prieštaraudami. ' žmonės 
sako, kad Tarybų Sąjungo
je nėra kalbų, bet yra 
darbai, kurių reikšmę 
kiekvienas gali suprasti.

Ir patys briedžių 
medžiotojai miršta
Catskill, N. Y. — Į kal

nus suvažiavo daug brie
džių medžiotojų, ypatin
gai iš New Yorko miesto. 
Kai kurie iš jų ir patys 
randa mirtį. John H. Schu
man, 20 metų, krito negy
vas, kada jo brolio šautu
vas netyčia iššovė. Alfredą 
Treutleną, iš Maspeth, N. 
Y., surado miške negyvą 
greta jo nušauto briedžio. 
Medžiotojas miręs nuo šir
dies smūgio, buvo 50 metų.

Santiago, Chile. — Chile 
nutraukė diplomatinius ir 
prekybos ryšius su Vene- 
zuelos respublika. Pastaro
ji areštavo Chiles ambasa
dos pagelbininką ir neda
vė pasiaiškinimo.

Praga. — čechoslovaki- 
jos naujasis prezidentas 
Antonin Navotny paskelbė 
amnestiją mažiau prasi- 
kaltusiems kaliniams. Nu
bausti iki 6 mėnesių kalė
jimo bus paleisti.

New Haven, Conn. —Ya
le Universitetas turi 8,500 
studentų, jų tarpe yra stu
dentų iš 66 kitų šalių.

Prašo sulaikyti 
at. bombų bandymą
Washingtonas. — 47 reli

ginių ir mokslinių įstaigų 
vadai pasirašė dokumentą 
ir įteikė vyriausybei, pra
šydami paskelbti “negali
mu naudoti atominius ir 
vandenilinius ginklus ma- 
sinam žmonių žudymui”; 
taipgi “tuojau sulaikyti a- 
tominiu ir vandeniliniu 
bombų bandymus”.

Tarpe pasirašiusių , yra 
tokie žymūs asmenys, kaip: 
Dr. Charles T. Leber, se
kretorius presbiteri jonų 
bažnyčių Amerikoje; Mrs. 
A. M. Sherman, sekretorė 
Moterų Protestantų ir Epis- 
kopalų . Sąjungos Ameriko
je; vyskupas W. G. Muel- 
der, Bostono Universiteto

Naujas viršininkas 
Taryby armijoje

Maskva. — Sovietu armi
jos štabo viršininku pa
skirtas maršalas Andrei 
A. Grechko, kuris iki šiol 
buvo Rytų Vokietijoje ko- 
mandieriumi. , Maršalas 
Grechko bus ir Apsigyni
mo ministro Malinovskio 
pavaduotojumi.

Marksistai išleis 
mokslini žurnalą

Varšuva. — Laike 40-ties 
metų revoliucijos sukakties 
Rusijoje, Maskvoje pasau
liniai marksistai laikė su
važiavimą. Jau buvo pas
kelbtas manifestas už tai
ką. Pasirodo, kad nutar
ta pradėti leisti teorinį- 
mokslini marksistini žur
nalą. Greitai pasirodys.

Maskva. — Maršalas Žu
kovas dabar yra išvykęs 
trims mėnesiams vakaci- 
jų. Kada grįš iš vakacijų, 
tai jam bus suteiktas dar
bas.

Tokyo. — Japonijos teis
mas teis Amerikos kareivį 
G. Kupskį, kuris pasmaugė 
japonę.

Maskva. — Maršalas Ma- 
linovskis sakė, kad Tarybų 
armija gauna vis naujų rū
šių ginklų ir greitai įpran
ta juos vartoti.

Havana, Kuba. — Val
džios kareiviai susirėmime 
nukovė keturis sukilėlius ir 
kelis sužeidė.

Varšuva. — Vis tūli len
kų studentai yra persiėmę 
kraštutinio nacionalizmo 
apsvaigimu. ;

Bhilalas, Indija. — Čia 
yra 110 sovietinių inžinie- 
rių-technikų, kurie vado
vauja statybai plieno fab
riko.

technologijos vedėjas; prof. 
Herbert Jehle, fizikas iš 
Nebraska Universiteto ir 
daugelis kitų Amerikos vi
suomenininku ir mokslinin
ku.

Šis mokslininkų atsikrei- 
pimas į vyriausybę dar 
kartą parodo, kad liaudis 
ir visuomeniniai veikėjai 
supranta, kokia baisi būtų 
žala, jeigu kiltų karas, ku
riame būtų panaudoti tie 
baisūs viską naikinanti 
ginklai. Visuomenininkai 
kreipiasi, kad valstybių 
galvos turėtų sueigą, ku
rioje susitartų nenaudoti 
atominiu ir kitu masinio 
žudymo ginklų ir mažintų 
abelną apsiginklavimą.

VI. Gomulka smerkia 
Vakary kapitalistus
Varšuva. — V. Gomulka, 

Lenkijos Komunistų-Dar- 
bininkų partijos vadas, 
smerkė Vakarų kapitalis
tus, kad jie nori Lenkiją at
plėšti nuo Tarybų Sąjun
gos. Jis sakė, kad nors 
Amerika sudarydama pre
kybos sutartį tokio reika
lavimo tiesiai nestatė, bet 
“kapitalistų sluoksniai” to 
siekė. Jis sakė, kad iš 
jų pastangų nebus grūdų.

Nubaudė jaunuolę
Montgomery, Ala. — Nu

teisė, kad negrų jaunuolė 
Barbara Smith, 15 metų, 
sumokėtų $50 baudos ir 
teismo išlaidas. Kaltino,( 
kad lapkričio pradžioje 
būk ji įėjus į busą sudarė 
netvarką dėl sėdynių.

Londonas. — Norės iškel
ti šarvuotį “Royal Oak”, 
kuris buvo pakraštyje pa
skandintas 1939 metų gale.

Maskva. — Pagerbė mar
šalą I. Bagramijaną proga 
jo 60 m. sukakties.

Tokyo. — Japonija užmo
kės Indonezijai 400 milijo
nų dolerių už karo laiku iš
vežtus į Japoniją turtus.

Londonas. — Pereitais 
metais Anglijoje krimina- 
lystės smarkiai paaugo.

Bonna. — Kanceris Ade- 
naueris nevyks į Angliją, 
nes serga.

Kairas. — Egipto delega
cija iš 17 narių vyksta į 
Tarybų Sąjungą.

Sherbrooke, Que. — Gais
ro nelaimėje sudegė 8 nedi
deli vaikučiai.

Belgradas. — Preziden- 
dentas Tito serga, žada pa
sitraukti iš prezidento vie
tos. .
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LENKIJA SKAIČIUOSE
LENKIJOS LIAUDIES RESPUBLIKA šių metų 

spalio mėnesį turėjo 28,234,000 gyventojų, skelbia spau
dos biuras prie Lenkijos ambasados Washingtone.

Pagal lytį, moterys sudaro didesnę gyventojų dalį: 
kiekvienam šimtui vyrų atitenka po 108 moteris.

Lenkija dar vis tebėra agrikultūros šalis: -daugiau 
kaip 15 milijonų žmonių gyvena kaime, o tik daugiau 
kaip 12,000,000 — miesteliuose ir miestuose.

Katovicų vaivadija (departmentas) yra tirščiausiai | 
apgyventa vaivadija Lenkijoje: ten gyvena daugiau kaip; 
3,000.000 gyventojų, kuomet Varšuvos, vaivadijoje tegy
vena tik 2,293,000 žmonių.

' Lenkijos darbo unijoms (profesinėms sąjungoms) 
priklauso 5,100,000 darbininkų ir tarnautojų. Didžiausia 
darbo unija — angliakasių unija, turinti 463,000 narių. 
Antroji unija — namų statytojų unija su 412,000 narių, 
o trečioji iš eilės — tekstiliečių unija, su 392,000 narių. 
Mokytojų unija turi 242,000 narių, kurių daugumą su
daro moterys.

TERORISTAI INDONEZIJOJE
TARYTUM STEBUKLU Indonezijos prezidentas 

Sukamo išgelbėjo savo ir savo vaikų gyvybę. Preziden
tui einant su sūnum ir dukrele iš mokyklos., kur buvo 
įvykęs koncertas, teroristai metė keturias bombas, 
bandydami užmušti prezidentą, populiarų, liaudies myli
mą ir gerbiamą vyrą, ir jo vaikus.

Bet teroristams siekiamo tikslo pasiekti nepavyko: 
prezidentas Sukamo išliko gyvas ir sveikas, tačiau buvo 
užmušta dešimt kitų žmonių, o apie 150 sužeista.

Netenka nei sakyti, kad pasikėsinimas ant Indone
zijos prezidento gyvvbės buvo suplanuotas jo politinių 
priešų. Kas tie priešai, ] 
masi, kad jie bus sučiupti ir turės už savo bjaurius dar
bus atsakyti. , <

Visokio plauko reakcininkai prez. Sukamo neap
kenčia, prieš jį visaip suokalbiauja dėl to, kad jis lai
kosi neutralumo politikos, dėl to, kad jis nepamiršta 
liaudies, reikalų.

MOTERŲ KAMPELIS
Mano Mažieji

(Iš Panevėžio Kūdikių namų pedagogės 
JUZĖS JANUŠKEVIČIŪTĖS pasakojimo)

Kai 
jų auklėtinių krykštavimą, 
kai jie žaidžia kambariuose 
ti'ba, krypuodami tarsi ančiu
kai ir savo plonyčiais baisė
jais traukdami dainelę, eina 
į sodą pasivaikščioti, kai ma
tau tyrų, pasitikinčių akučių 
žvilgsni arba apkabinti tiesia
mas liaunąs mažytes ranku
tes, aš kažkodėl labai dažnai 
prisimenu našlaičių lysvę po 
mano langais.

Ankstyvą pavasarį, vos tik 
saulė spėja nutirpdyti

, ir drumzlinu Nevėžiu dar te-

aš girdžiu savo mažų-

sniegą,

•įbeplaukia paskutinieji ledai, 
saulutės atokaitoje savo mėls- 
va žiedeli išskleidžia našlaitė 
— maža, kukli, iš pažiūros to
kia nežymi gėlė — prasčio
kėje. Gal būt, paryčiui ją liu
kas šaina, bet jos žiedelis, 
tarsi mano mažųjų akys, i pa
saulį žiūri drąsiai ir pasitikin
čiai. Ir kai kvapų pavasario 
vakarą žvelgi i tylutėliai vir
pančius žiedlapius — blaks
tienas, ant kurių pakibusi si
dabrinė rasos ašarėlė, jauti, 
kaip į širdį užplūsta neišaiški
namas ilgesio, jaudinimosi ir 
džiaugsmo jausmas. Supran
ti, koks puikus pasaulis, kiek 
grožio slypi jame, — ir pats 
daraisi geresnis, nuoširdesnis, 
jautresnis.

Panašų jausmą aš pergyve
nu ir bežaisdama su savo ma
žaisiais.

Neveltui motinos su kūdi
kiu ant rankų paveikslas yra 
taikos, laimės ir ramybės sim-

linkybių negali jų auginti pa
tys. Mūsų namų personalas, 
palyginti, jaunas, tačiau dar 
nebuvo atsitikimo, kad jis bū
tų išauginęs kūnu ar protu 
luošą vaiką. O kiek puikių, 
gražių ir gabių vaikų paėmė 
auginti bevaikės šeimos! Rū
pestingos ir išmaningos mūsų 
auklių rankos jiems atstojo 
mylinčias motinų rankas, ir 
aš tikiuos, kad jie ilgainiui iš
augs gabiais, gerais ir sąži
ningais žmonėmis, nes mūsų 
narnai, mano giliu įsitikinimu, 
padėjo teisingus ir tvirtus pa
grindus jiems vystytis.

Štai mūsų mažiausieji. Ne
sudėtingos dviejų Imėnesių 
vaiko dienos režimo i funkci
jos : kas pusantros valandos 
miegoti, kas pusantros budėti, 
kas trys valandos valgyti.

Vienerių metų vaikas dienos 
metu budi keturias valandas, 
c valgo ir gulti eina vienu ir 
griežtai nustatytu metu. Tuo 
būdu jis įeina j gyvenime rit
mą, jo organai vystosi norma
liai. Jo norai patenkinami, ir 
jokių konfliktų nekyla: val
kas fiziškai vystosi gerai.

Kartais motinos patenkin
tos giriasi: “Jau toks tas ma
ro mažylis tylus, ramus... Sė
di sau nieko neveikdamas ir 
ž.ūri taip protingai it senis...” 
Tačiau tos motinos dažnai nu
tyli, kaip šis “tylenis” jas iš
vargina naktimis!

Labai svarbu, kad vaikas 
budėdamas judėtų: žaistų 
šiaip ką nors dirbtų, kitaip 
kant, kad pavargtų. Tada 
ii' miegos ramiai.

Dažnai jauna motina stebi
si, kad jos mažasis visiškai 
nekreipia dėmesio i neišma
nančio “dėdės” nupi r k t ą 
brangų meškiuką, o mielai 
griebia j rankas pigų barška
liuką arba ilgą laiką su di
džiausiu dėmesiu spokso į 
margą skudurėlį. Tai neatsi- 

žadina
jo klausą, margi 

žaislai padeda susikoncent
ruoti žvilgsniui j vieną tašką.

Antru metu vaikams mes 
leidžiame “meistravoti” — 
statyti namus, tiesti geležin- 
lius, sukurti pilis ir ištisus 
miestus. Tuo būdu lavėja ju
desiai, vystosi raumenys Kar
tu su tuo jiems rodomi nesu
dėtingi paveiksliukai, kuriuo
se pavaizduoti gyvuliai, žmo
nės, medžiai, daiktai. Taip 
platėja jo žodynas, dar labiau 
pažįstamas jį supantis pasau
lis.

Reikia Įsidėmėti, kad žais
lai vaikui vystytis turi labai 
didelę reikšmę, ir Juos reikia 
mokėti parinkti, kad lavintų, 
dėmesį, atmintį, protavimą.

Visi mes atsimename, kaip 
mums mama ar bobutė kadai
se sekdavo įdomias, kartais 
net baisias pasakas. Mūsų na
muose 
baisių 
i J ame. 
vaikus,
vyzdžiui, pasakos 
laičius Elenytę ir . 
piktoji pamotė — 
vertė Jonuką avinėliu ir ga
landa peilį jį papiauti... Vai
kų akyse pasirodo ašaros. Tos 
ašaros tave... pradžiugina! 
Vaikų ^širdelėje gimė užuo
jauta, gailesys, vadinasi, jų 
žmogiškieji jausmai gyvi, jie 
vystosi.

Vaikai ir patys seka girdė
tas pasakas, deklamuoja eilė
raštukus. Tai lavina jų 
mintį.
' Mūsų mergytės, kaip ir viso 
pasaulio mergytės, labai 
mėgsta lėles. Jos jas prausia, 
rengia, migdo, kalbasi su jo-; 
mis, žodžiu, 'atlieka lygiai tai 
patį, ką auklės su jomis pa-! 
cio-mis. yaikas tada įpranta’ 
j.He tvarkos, nesiožiuoja. Ir! 
labai dažnai .gali matyti ku-J 
rią nors auklę, kartu su vaiku

rūpestingiausiai “m i g d a n- 
čią” lėlę, štai lėlė “užmigo”, 
\aikas nuteiktas, jis ir pats 
jau nori gulti. Po minutėles 
jis jau saldžiai miega ir šyp
sosi savo sapnų pasauliui.

Kažkur mačiau tokią kari
katūrą : vaikas nenori valgyti, 
o tėvas su mama, suklaupę 
prieš jį, maldauja, kad valgy
tų. .To daryti, žinoma, nerei
kia. Jei vaikas atsisako valgv- 
ti, mes neverčiame jo, nes jei
gu jis valgo be apetito, valgy
mas jam nesudaro malonumo. 
Mes stengiamės, kad kitą kar
tą jis gautų didesnę porciją.

Iš pirmo žvilgsnio mūsų vai
kai tarytum lyg panašūs vie
nas į kitą: grupėmis kartu 
žaidžia, miega ir valgo. Bet 
kokie skirtingi jų “charakte
riai”. (Į kabutes šį žodį aš 
imu todėl, kad tai tik būsimo 
charakterio užuomazgos, ne
sąmoningi pradai)! Ir svar
biausias mūsų visų uždavinys 
— skatinti geruosius ir išgy
vendinti bloguosius pradus.

štai Petriukas G. Jis labai 
gražiai kalba, klusnus, netin
gus, draugiškas ir meilus. Su 
juo vargo nėra. O štai Viliutė 
N, —tingi. Kai reikia sutvar
kyti žaislus, ji juos nešioja po 
vieną, ieško talkininkų Ir 
stengiasi, uždavinio neatliku- 
si, pasprukti, “nusimuliuoti”. 
Tai žinodamos, auklės Viliutę 
ypatingai seka, prašymais, gė
dinimu tiesiog prievarta 
priverčia sutvarkyti žaislus. 
Bet, užtat ji labai jautri kito 
“nelaimei”. Kam nors pravir
kus ar užsigavus, Jos nereikia 
raginti, kad eitų, žiūrėtų, ra
mintų. Ji čia kantri, švelni ir 
išradinga.

Aleksas š. valgydamas lais
to, mėgsta nuolat lipti
stalo. Jeigu jam pasakai, kad 
tai negera ir apibari, jis ima 
rėkti, spardytis, žodžiu, elgtis 
kaip isteriška poniutė, 
kantrybe, tik gražiuoju 
baigiame išgyvendinti
blogą pradą — padidintą 
jautrumą. Ivanui K., kuris 
mėgsta viską versti, trempti ir- 
net muštis, mes priešpastato
me irgi gerumą, švelnumą... 
Tikiuosi, kad ir Petrelis, ir Vi
liutė, ir Aleksas, ir Ivanas iš
augs tikrais, gerais žmonėmis. 
Ir jie, ir kiti vaikai kartais su-’ 
daro man labai daug rūpes
čio, bet dar daugiau suteikia 
tikrų džiaugsmo valandėlių. 
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Myliu aš savo mažuosius — 
tas kuklias paprastutes naš
laites (juk jie iš esmės ir yra 
našlaičiai!) Kai aš būsiu sena 
senutėlė, tikiuosi, mano auk
lėtiniai prisimins ir tą, kuri 
sekė ir koregavo pirmuosius 
jų žingsnius. O dabar dirbu ir 
didžiuojuosi, kad nė viena 
bobutė neturi tokio skaitlingo 
anūkų būrio, koki turiu aš....

Pasakojimą užrašė

ant

kol kas neišaiškinta, bet tiki- Į Lolis. Galingas yra motinystės 
instinktas, neišsenkamos mo
tinos meilės atsargos kiekvie
nos moters širdyje!

Aš neturėjau laimes sukur
ti savo šeimą, bet man teko 
kita laime — būti pedagoge. 
Daugiau kaip dvidešimtį me- 

itų aš turėjau progos stebėti, 
kaip palengvėle formuojasi 
žmogus.

Šeimos poveikis — visiems tiktina: barškaliukas 
gerai žinoma aksioma, bet h lavina 
viena yra žinoti atitrauktai, o 
kita— konkrečiai, praktiškai. 
Šią aksiomą ir aš žinojau, kai 
pradėjau dirbti Kūdikių na
muose, bet tik vėliau iš kon
krečių savo darbo pavyzdžių 
aš iki galo supratau, kokį di
džiulį vaidmenį būsimo žmo
gaus gyvenime vaicilna jo mo
tina, kuri jį ne tik pagimdo ir 
maitina, bet ir auklėja. Jos 
globojamas naujasis pilietis 
pirmą kartą susipažįsta su 
supančia aplinka, išmoksta 
tarti pirmuosius skiemenis 
žengti pirmąjį žingsnį.

Dar daugiau: teisingai 
ziškai besi vystydamas vaikas 
iš auklėjančios motinos peri
ma ir pirmuosiuos savo psichir 
kos pradus. Ir nuo to, ar tei
singai jis buvo auklėjamas 
pirmuosius savo gyvenimo 
metus, — labai daug kuo pri
klausys visas jo gyvenimas, 
būdas, polinkiai ir gabumai.

Tai, ‘ žinoma, labai svarbu, 
ir savo ’ vailėą auklėti motina 
turėtų nevien tik pasikliauda
ma savo meile, motihystės in
stinktu ar bobutės patarimais; 
ir čia, kaip niekur kitur, rei
kia žinių. Todėl labai nema
lonu matyti, kaip kartais net 
inteligentų šeimose vaikai 
ožiuojasi. O kaltos dėl to tik 
motinos, kurios nesugeba lai
ku užkirsti kelią negeriems 
vaiko polinkiams, jų nepaste
bėdamos arba nesurasdamos 
tinkamų priemonių. Ir v. aš — 
sena pedagogė — iioriu pasa
kyti žurnalo skaitytojoms — 
motinoms: nepalikite savo 
vaikų auklėjimo “savieigai”, 
mokykitės juos teisingai su
prasti ir teisingai auginti!

Mūsų namuose yra daugiau 
kaip keturiasdešimt • kūdikių 
— nuo visai mažyčių iki trejų 
mėtų amžiaus. Jie yra arba 
pamestina-kai, arba vaikai tė
vų, kurie dėl kokių nors ap-

UNIJISTŲ SUVAŽIAVIMAI
ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT, Atlantic City, N. J., 

prasideda eilė svarbių Amerikos darbo unijistų suvažia
vimų.

Šią savaitę, bet kitko, vyksta Statybos darbininkų 
(Building Trades) departmento suvažiavimas. Buvo spė
jimų, kad statybos darbininkai gal būt pasitrauksią iš 
AFL-CIO organizacijos, bet vėlesnieji duomenys sako, 
jog to gal nebus. Nesusipratimai, mat, vyksta tarp ama- 
tinių unijų ir industrinių.

Sekamą savaitę tam pačiam mieste prasidės AFL- 
CIO suvažiavimas. Čia tai jau laukiama nemažų ginčų, 
kovų ir gal būt net ko didesnio.

Kaip žinoma, AFL-CIO vadovai yra suspendavę di
džiausią uniją — tymsterių uniją — dėl to, kad jos vi
duje nėra demokratijos, dėl to, kad jos viršininkai yra 
“susitepę” rankas kyšystėmis, dėl to, kad ten vyrauja 
raketieriai ir gengsteriai. Suspenduotos kepėjų ir teks- 
tiliečių unijos, reikalaujant, kad jos, jei nori pasilikti 
AFL-CIO eilėse, turi apsivalyti nuo grafteriškų virši
ninku.

■t c

Taigi AFL-CIO suvažiavimas turės tarti galutiną 
žodį: palieti suspenduotas unijas AFL-CIO ar jas paba
linti (jei nenasitaisė).

AFL-CIO prez. Meany pasakė: jei tymsterių unija 
bus palikta AFL-CIO eilėse, tai jis pasitrauksiąs iš pre
zidento vietos.

Spėjama, kad suvažiavimas bus didžiai triukšmin
gas. > . • ,

Mes manome, mes geidžiame, kad AFL-CIO nebūtų 
skaldymosi, kad nebūtų mėtymų, nes tai labai pakenk
tų visam darbininkų judėjimui. Taip, iš tų unijų, kurio
se vyrauja gengsteriai, reikėtų pašalinti juos visus, 
bet tai turėtų atlikti patys nariai-unijistai.

AFL-CIO suvažiavimas turėtų gerai pagalvoti ir 
tarti žodį dėl artėjančio nedarbo, dėl artėjančios krizės, 
kuri gali skaudžiai paliesti milijonus darbo žmonių.

Suvažiavimas turėtų rimtai apsvarstyti klausimą 
ir dėl taikos: darbo unijos, mūsų nuomone, turėtų pasi
sakyti už nusiginklavimą, už koegzistenciją, už tai, kad 
pasaulyje gyvuotų ilgametė taika.
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“Kapitalo” 1-asis tomas lietuviškai
( VILNIAUS “TIESOJE” skaitome.

Didžiojo Spalio keturiasdešimtmečio išvakarėse 
lietuvių kalba* iš spaudos išėjo K. Markso ‘Kapitalo’ pir
masis tomas.

Šį leidinį paruošė Partijos istorijos institutas prie 
Lietuvos KP CK, išleido Valstybinė politinės ir moksli
nės literatūros leidykla.

“K. Markso ‘Kapitalo’ pirmojo tomo lietuvių kalbai 
įj'tiražas — 10,000 egz.”

jos irgi sekamos, bet 
pasakų mes neįsileid-
Ir kaip Įdomu stebėti 
besiklausančius, pa- 

apie naš-

pietus. Kaip tai smagu maty
ti tokį gražų būrį žmonių! Ir 
daug iš jų pažįstamų. Visų 
pirmą sutinku Helen Žilins
kienę. Maloniai pasisveiki- 
nom. Jie man palinkėjo lai
mės su' antruoju anūkėliu, už
klausė vardo. Paaiškinau, kad 
David Brian. Tik bekalbant, 
jau čia ir M. Sukackienė. Ir
gi malonu buvo pasisveikinti 
ir nors trumpai apslmainė'm 
keletą šiltų, draugiškų žo
džių.

' čionai jau neužtenka vietos 
nei laiko suminėti visų vardus 
ir išreikšti džiaugsmo Jaus
mus krūtinėj dėl laimės ma
tyti visus gerus draugus ir 
drauges, kurių jau buvom, ne
matę per keletą metų. Matėsi 
— ir pas juos tas1 pats j’aus- 
mas buvo dėl progos matyti 
mus.

Apie koncerto eigą aš čia 
nekalbėsiu, tai aprašo kiti. 
Taip jau pagirtinai visi atliko | 
savo užduotis-dainas — kaip 
chorai, taip ir solistai, — jog 
baigus koncertą net gaila, 
kad jie . jau baigė. Nors kon
certas tęsėsi ilgai, bet mums 
neprailgo klausytis.

Yra sakoma, kad praleidęs 
laiką smagiai žmogus pasijun
ti jaunesnis ir sveikesnis. Mes 
džiaugėmės suradę tą sma-; 
gumą. Nors daugiau kaip 10O 
mylių tolumo toks gražus pa
rengimas buvo, 
visi koncertą 
philadelphiečiai, 
pilnai patenkihti. Ir laimingai 
pasiekėm namus. Draugas Be-’ 
kam pis gerai išvedė iki Hol
land tunelio.

Visi, gerbiamieji, būkite; 
sveiki iki kitų, 1958, metų, 
kad ir vėl susitiktume tokioje 
gražioje iškilmėje. Mes džiau
giamės pamatę jus visus svei
kus ir smagius.

Fauline Walantiene

Vilniaus žurnalo (“Tarybinė 
moteris”) bendradarbė.

Philadelphia, Pa.
Žiupsnelis įspūdžių iš Laisvės 

koncerto

Jonuką. Štai rtb Lais ragana na- / 0 * I-v <-» i-xn n 1.

:lt-

Lapkričio 17 diena — ne
paprastai graži, daugiau pa
naši į vasarą. Esant sveikiems 
ir jau žinant iš garsinimų, kad 

ond Hill įvyks dienraš- 
;vės koncertas, negali

ma pasilikti namie.
Frank turėjo prirengęs Ply- 

mouthuka, aprūpinęs, pagir
dęs pilnai iki kaklo ir ište
pęs, kur reikėjo. Tai 10 vai. 
ryto sėdom į jį. Kelionė sekė
si gerai. Važiavom per New 
Yorko (Manhattan) smailgalį 
ir į B rook lyną Williamsburg 
tiltu, kur per Laisvę buvo nu
rodytas kelias. Sekėsi be klai
dų. Liberty Auditoriją pasie
kėm kai 12:30 dieną. .

Įėjus vidun tuojau . pasitiko 
draugai P. Buknys, ir Saba
liauskas ' iš Worcester, Mass. 
Prasidėjo smagūs pasisveiki
nimai ir susitikimai,. Kaip kad 
yra pasakyta, kad iš toliau 
svečiai atvyksta anksčiau, tai 
taip ir dabar — Worcesterio 
choristai jau veik visi valgė

tačiau1 mes, 
girdejusieji 

jaučiamės

Indoėnzija. —
Indonezijos

Pasikėsinimas ant 
Sukamo / gyvybės

Jakarta, 
Progresyvis
prezidentas Sukamo vos 
išliko gyvas, kada buvo 
mesta bomba. Prezidentas, 
jo sūnus ir duktė važiavo 
automobiliu 
atidarymo
piktadarys metė granatą. 
Jie išliko sveiki. Sprogime 
žuvo septyni žmonės.

iš mokyklos 
apeigų. Tūlas
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SIZES 
36—48

Printed Pattern 9217 • Women's 
Sizes 36, 38. 40. 42, 44, 46. 48. 
Size 36 takes 4% yardfe 39-idch 
fabric; ’/2 yard contrast . v

Užsakymu su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymė j imu formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept, 110-12 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hill 19, N. Y.

Baltimore, Md.
IŠ VIETINĖS SPAUDOS * f 
Marylando valstijos sena-, 

torius John AL Butler pa tie- ■ 
kė naują sumanymą — pa
šalint rūpesčius ir naktinį 
vargą nuo vakarinių valsty
bių dėl sputniko. Jis vieti
nėj spaudoj sako, kad reU 
kia sputniką nušaut. 'Tik 
visa bėda, kad dar neturi • 
kuo. Bet jis sako, kad jei 
ne šiandien, tai ryt visgi to
kią raketą turėsime.

Bet Baltimore^ “Sun” 
editoriale duoda kitokį su
manymą: “Why not play 
game, say, by erecting some* 
sort of celestial flypaper’ 
which can catch the sput
nik?..”

Geras laikraščio “Sun 
patarimas. Bet man atrodo, 
kad gal nebus tikra, kad 
prie tokio popieriaus sput-. 
nikas priliptų — jis gali po
pierių pradurt ir pabėgt.

Aš norėčiau duoti Butle- 
riui kitokį sumanymą. Gal 
būtų geriau, jei senatorius 
numegstų tam tikrą tinklą 
ir iškeltų augštyn; kai tik 
sputnikas tinklą pasieks, jis 
įsivels į jį, o tuomet tik 
šniūruką patrau k t u m , ir 
sputniką jau turėtum. Tuol 
met tik žiūrėk, kas jo vidu
je yra!

Tik pamąstyk, ponas Būt- 
ler, kiek sutaupytume! pini
gų ir laiko ir duotume! 
mokslininkų protui poilsio.

Tai tiek apie sputniką. 
Kai skaitai žinias apie sput
niką, tai kartais ima juo
kas, o kartais—net piktu- 
mas, kad kapitalistinė spau
da užpildyta visokiais non
sensais.

Bet jau ne tik kapitalis
tai rūpinasi, kas bus toliau 
su sputnikais, bet tuo jau 
rūpinasi ir tie, kurie vądūL 
davo sputnikus burbulais. 
Pranciškonų “Darbininko” . 
redaktorius jau ramina sa
viškius: “pergalė yra Dievo, 
ne žmogaus.” Toliau: “Die
vui nereikėjo raketų, kad 
atsirastų milijardai žvaigž
džių...” Reiškia, “Darbinin
ko” redaktorius nurodo, kad 
dievas padarė tas žvaigž
des. Bet iš kur jis gavo 
medžiagos toms žvaigždėms 
padaryt? Ir kitas klausi
mas: kur pats dievas buvo 
pirma, negu jis žvaigždes 
padarė? Ir dar toliau: kas 
dievą padarė, iš kur jis at
sirado? Gal “Darbininko” 
redaktorius apie tai paaiš- > 
kintų? (

Senas Baltimorietis

Atidarė ilgą tunelį
Baltimore, Md. — Balti

more miestas ant didelių 
kelių į pietus buvo kliu-, 
tis. Bet dabar atidarytas po 
Baltimore Harbor tunelis, 
kuris su privažiavimais tu
ri .17 mylių. Jo prakasi
mas kainavo 130 milijonų 
dolerių. Nuo New Yorko 
linkui Washingtono važiuo
jant daugiau nereikės va
žiuoti per miestą. TuneliK 
bus galima pravažiuoti 
40 centų automobiliui į 15 
minučių ir būti ant kelių į 
pietus.

Jau reikalaus pinigų
Washingtonas. — Penta

gone (karinių jėgų centre) 
plačiai kalba, kad sausio 
mėnesį, kada susirinks nau
jasis Kongresas, tai bus pa
reikalauta daug daugiau 
pinigų dėl apsiginklavimo. 
.Ypatingai karininkus prie 
to ragina republ ikonas sen .V 
Knwoiandas.

2pusi. Laisvč( Liberty) \Trečįąd., gruodžio (Dec.) 4, 1957



PRANAS ULEVIČIUS

į Kaip jie buvo paskuoję “eksportuoti” 
f 300,000 lietuviu į užsienį

Per visą savo viešpatavimo 
laikotarpi Lietuvos buržuazi
ja skatino emigraciją ir nesi-
liovė ieškojusi naujų vietų 
Lietuvos darbo žmonėms iš
vežti j užsienį. Tais reikalais 
K. Pakštas važinėjo į Portu
galijos koloniją Angolą Afri
koje, T. Daukantas tarėsi su 
Brazilijos valdžia, o E. Gal
vanauskas vedė derybas Lon
done su Kanados atstovais.

Lietuviškų buržuazinių na
cionalistų ideologas Kazys 
Pakštas savo knygoje “Balti- 
Jos'respublikų politinė geo
grafija“ rašė: “Stingant vie- 

. tr> ir kaime ir mieste, kyla 
aštrus emgracijos' klausimas. 
Kaimui pavojinga pasilaikyti 
daugiau 5,000 savo metinio 
prieauglio. J miestus nesukiši 
daugiau 6,000 per metus. O 
priauga apie 29,000. Tad 
(migracijai kandidatų priau
ga kasmet apie 18,000 žmo
nių”.

Buržuaziniai nacionalistai 
matė “pavojų“ palikti kaime 
daugiau kaip 5,000 metinio 
prieauglio ir numatė kasmet i 
išvežti iš Lietuvos j užsieni 
18,000 žmonių.
)To paties K. Pakšto apskai

čiavimu “... mūsų kaimai jau 
perpildyti ir turi apie 300,-

JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
(Tąsa)

Ir tik viena mergaičiukė buvo tyli 
tarp visų. Nedidukė, apvalainių petelių, 
raudonais skruostais mergaičiukė. Apsi
vilkusi ji buvo kaip ir visos jos metų 
mergaičiukės: storu išaugtiniu dimelio 
sijonu, gerokai apdužusia rudine, kadai
se buvusia languota, o dabar jaut nebe
atspėjamos spalvos skarele ant galvos. 
Ir* kojas buvo apsiavusi medipadėm; 
klumpėm, kaip ir visi mes. Bet vietoje 
autų mūvėjo storas tamsiai raudonas 
kojines, o kai ji šypsojosi, tai jos nosies 
galiukas tuoj imdavo virpėti lyg pelės 
uodegytė. Stovėjo, tylėjo, žiūrėjo..

— Ar patinka? — niūktelėjo Alyzas 
man į pašonę. — Gera merga, a?

— Kas ji?
— Tu, dievo katinėli, nesilaižyk, ne 

tavo nosiai! Čia Akvilia, Poderio pieme
nė, supranti?

Ir paaiškino:
— Jai manęs labai reikia.
— Prr-r-r. . . —suparpė Akvilia lūpo

mis, matyt, išgirdusi Alyzo žodžius. — 
Kavalierius atsirado! Kac, kac, kac to
kius kavalierius!

Žmonės aplinkui nusijuokė. Bet Aly
vas nesutriko. Pasišokėjęs trenkė man 
per galvą, numušdamas kepurę.

— Akvilia! — sušuko jis linksmai. — 
ęia Dirdos piemuo, cha, cha, cha. . .— 
Ir vožė man antrą kartą.

Kai mes su Alyzu parkritom ant snie
go, įsikibę vienas kitam į plaukus ir 
stengdamiesi iškabinti viens kito akis, 
žmonės apstojo mus ratu. Komaro ka- 
lamaška buvo užmiršta. Visi dabar rė
kė ir šūkavo, skatindami čia mane, čia 
Alyzą. Kažkas paslaugiai kyštelėjo 
man į rankas gelžgalį, kažkas padavė 
Alyzui ąžuolinį kuoką. Viena tik Akvi-. 
lia stovėjo kaip stovėjusi, taryturh čia' 
visiškai ne dėl jos daužosi du tokie vy
rai !
j Ir staiga visi nuščiuvo, prasiskyrė į 

Šalis. Pro vartus lėtai ėjo Poderis — 
tjurtingiausias visos ūlyčios ir visos 
apylinkės žmogus. Priėjo, pasižiūrėjo 
žemyn į mudu su Alyzu, ir nuo šito 
jo pasižiūrėjimo mes abu pašokom ant 
kojų. Poderis tylėdamas nuėjo prie ka
lamaškos. Apžiūrėjo ją iš visų pusių. 
Lėtai suko pirštu dešinįjį ūsą.

Padarysi tokią pat — penkiasde
šimt litų dedu, — pasakė Poviliokui.

— Nedėk ir dviejų šimtų, — nusijuo
kė šis.

Poderis žvilgterėjo į jį. Dabar jis su
ko kairįjį ūsą. Suko ir sustojo:

— Kiek imi?
— O kiek duodi?

/ Poderio pirštas vėl sujudėjo prie 
ūso.
įpilsi. Laisve (Liberty) Trečiad., gruodžio

— Katės maiše nederu, — metė pro 
petį..— Padaryk, pažiūrėsim.

Poviliokas prisislinko visiškai arti jo.
— Penki šimtai ir Uršulę priedo? — 

paklausė taip tyliai, jog aš vos išgirdau.
Poderio pirštas vėl sustojo. Dabar jau 

labai ilgam. Tylėjo, nemirksėdamas žiū- 
-rėjo į Povilioką. O paskui, nė žodžio ne
taręs, pasuko į vartus ir išėjo neskubė
damas, kaip buvo atėjęs. Žmonės aplin
kui palengvėjusiai atsiduso, vėl suskam
bėjo kalbos, ginčai ir juokas.

— Ko tu mušiesi? — paklausiau aš 
Alyzą.

— Nelįsk prie svetimų mergų! rik
telėjo jis, vėl įsikibdamas man į atla
pus.

Bet dabar mus išskyrė Poviliokas, nu
sivarydamas abu į kalvę.

— Terliai! šaukė linksmai. — Kala- 
maška ant kiemo, darbo marios, o jie 
mergų nepasidalina! Dumk tu, sravano- 
si! O tu, Alyzai, čiupk maišą, apeisi vi
sus kiemus, kur tik rasi anglių bent 
žiupsniuką — tempk čia! Kai viską pa
darysim, tada ir mergas atrasim, ne
prapuls. Girdi, Alyzai? :

Alyzas nesijudino.
— Aš ne tavo piemuo, aš Indrišiaus. 

Pasisiųsk savo sravanosį, jeigu tau rei
kia!

— Ar Indrišiaus? Na, tai vilkis lauk 
iš čia, ir nė kokių magaryčių!

Alyzas pastovėjo, pabumbėjo kažką 
panosėj, nūsispiovė.

— Tai kur tas prakeiktas maišas?
— Seniai taip reikėjo!
— Duok dūmo ant kelio.
— Gausi sugrįžęs, — nusijuokė Povi

liokas, išstumdamas Alyzą su maišu 
pro duris.

Naujas dūkas apėmė Povilioką. Dar 
piktesnis, dar pasiutesnis. Atsivžė jis 

i , geležies iš, miestelio, atsivarė iš kažkur 
.kalamaškos lopšį, visiškai panašų į Ko
maro, tiktai nedažytą, be jokių apkaus
tų. Kėlėsi dabar rytais, kai tik pragys
davo antrieji gaidžiai, žadino mane ir 
jau kiaurą dienelę kalė, lenkė, rantijo, 
kirto ir plojo, tik kibirkštys tiško. Ir vis 
bėgo laukan, prie kalamaškos, nešda
mas replėse dulstančią nuo kaitros dalį, 
derino, žiūrėjo, ar taip padaryta, kaip 
darė Komaro meistrai. Vėl šokdavo- at
gal prie žaizdro ir priekalo, ir vėl: tin- 
tin-tin, tan-tan-tan, tin-tan-tan! Nei po
ilsio, nei atodvėsio, net prakaitą nusu- 
braukti nebėra kada. O Poviliokas visa
da linksmas, tik švytuoja dantimis, snie
go baltumo dantimis išsuodintame vei
de, visada smagus, žvalus, judrus, ta
rytum visiškai nėra pikto senio namuo
se, nėra nuovargio pečiuose, apskritai 
nėra nieko blogo, o viskas tik gražu, 
šviesu, linksma.

■ 1 1 .................... , (Bus daugiau)
(Dec.) 4, 1957

000 žmonių eksportui“.
“Brazilijos lietuvis“, 1927 

m. spalio mėn. 1 d., nr. 9 pa
liesdamas Tarptautinės pre
kybos konferencijoj Lietuvos 
delegatų Kazio Pakšto kalbą 
apie Lietuvos eksportą i Bra
ziliją, pažymi, kad Lietuvos 
delegatas pasakė: “Lietuva i 
Braziliją tuo tarpu tegali iš
vežti tik “gyvą prekę“, t. y. 
žmones. Kitokio eksporto i šį 
kraštą kol kas ji neturinti”.

Esant tokiai padėčiai pla
čią veiklą išvystė įvairūs emi
gracijos bįurai. Lietuvos Vi
daus reikalų ministerijos ir 
(’migracijos biurų archyviniai 
dokumentai rodo, kad 1920- 
.1922 metais jau veikė 15 
emigracijos biurų Kaune, o 
kai kurie iš jų turėjo savo 
skyrius ir kituose Lietuvos 
miestuose.

1920 m. kovo mėn. Lietu
vos Ministru .kabineto nutari
mu Nr. 954 buvo leista “Uni
ted Baltic Corporation“ ati
daryti emigracijos biurą Kau
no mieste ir, esant reikalui, 
steigti jo skyrius visuose Lie
tuvos miestuose emigrantams 
gabenti i visas pasaulio šalis. 
Emigracijos biuras įsipareigo
ja už kiekvieną emigrantą 
Įmokėti Į Valstybės iždą po

šimtą markių, neskaiatnt vals-
tybinės rinkliavos už pasų vi- 
.zavimą ir išdavimą. Be to, iš
duotame emigracijos biurui 
leidime buvo pasakyta, jog 
“United Baltic Corporation“ 
biuro keleivių skyrius turi 
teisę daryti pinigų keitimo 
operacijas emigrantų reika
lams.

Lietuvos valstybės iždas 
gaudavo po šimtą markių už 
kiekvieną emigrantą iš visų 
emigracijos biurų, veikiančių 
Kaune ir kituose miestuose. 
Vien per 1927 m. emigracijos 
biurai išvežė iš Lietuvos į 
Pietų Ameriką ir kitas šalis 
18,086 žmones arba 66,45 
Inocento .Lietuvos gyventojų 
prieauglio.

Emigracija iš Lietuvos, pa
lyginus su kitomis šalimis, bu
vo labai didelė. 1929 metais 
10,000 gyventojų teko emig
ravusių iš Lietuvos — 69 
žmonės, iš Ispanijos — 21,7, 
iŠ Lenkijos —’ 21,3, iš Itali
jos — 15,0, iš Estijos — 12,9.

1929 metais 10,000 gyven
tojų teko emigravusių iš Pa
nevėžio miesto 7,1 žmonių1 
daugiau, negu faktinio gy
ventojų prieaglio, iš Šiaulių 
miesto — 6.6, Rokiškio ap
skrities — 4,7, ir iš daugelio

kitų miestų ir apskričių emi
gravusiųjų skaičius buvo di
desnis, negu faktinis gyvento
jų prieauglis.

Iš tikrųjų demografinė 
Lietuvos padėtis buvo dar ka- 
tastrofiškesnė, nes pagal iš
eivių registravimo taisykles 
emigrantais tebuvo laikomi 
tik tie, kurie vykdavo į užjū
rį nuolatiniam 1 apsigyveni
mui. Emigrantų buvo žymiai 
daugiau, nes labai dažnai vi
sa šeima važiuodavo vienu 
pasu. Tik šeimoš galva gau
davo pasą ir vizą, o kiti šei
mos nariai būdavo įrašomi į 
jo pasą ir važiuodavo kartu 
su juo. Emigrantų skaičių nu
statydavo pagal išduotų* pasų 
ir vizų kiekį. Be to, valdant 
buržuazini a m s nacionalis
tams, Lietuvos statistika į 
emigrantų skaičių neįskaityr 
davo išvykusių iš Lietuvos 
darbams Į Prancūziją, Latviją 
bei Vokietiją. Tokiu būdu, 
natūralinis Lietuvos gyvento
jų prieauglis buVo pavojuje, 
juo labiau, kad buržuaziniai 
nacionalistai nesistengė už
kirsti kelio tai katastrofai, Ao 
atvirkščiai, pranašavo Lietu • 
vos darbp jaunimo1 bėgimą iš 
savo tėvynės ir ateityje. Bur
žuazinis nacionalistas R. Ski
pitis rašė': “Nors Lietuva ne
tirštai teapgyventa, bet... gy
ventojų prieaugliui savo tėvy
nėje nebeužteks darbo ir už
darbio“.

Lietuvos buržuazinių na
cionalistų valdžia be jokių 
susitarimu su Pietų Amerikos 
šalių vyriausybėmis leido 
emigracijų biurams vežti Lie
tuvos darbo žmones į Argen
tiną, Braziliją ir kitas Ša
lis. Emigracijos biurai, la
bai menkai valdžios kontro
liuojami, apgaudinėjo emi
grantus ir pažeidinėjo emi
gracijos įstatyjmus.

Draugija “Emigracija i 
Pietų Ameriką” buvo užsi
mojusi iš Lietuvos išgabenti 
“žemdirbių — 50,000 šeimų 
vedusiųjų ir 20,000 nevedu
sių jų”.

Atsargos generolo Teodo
ro Daukanto pastangomis į 
Kauną buvo pakviestas Bra
zilijos valdžios komisaras 
emigracijos reikalams Ed
mundo Hoffenbocker. Jis at
vyko Į Vidaus reikalų ’minis
teriją ir pareiškė, kad Brazi
lijoje nedarbo kaip ir nėra, o 
fazendose trūksta - žemės 
ūkio darbininkų — apie 300,- 
000 žmonių. Todėl Brazilijos 
valdžiai rūpi atsigabenti 
emigrantų —žemės ūkio dar
bininkų.

Edmu n d o Hoffenbacher 
paaiškino, kad'- emigrantai 
Lūs vežami į Braziliją nemo
kamai. Be to, jis pažymėjo, 
kad šie valdžios subsidijuoja
mi emigrantai jokiu būdu ne
galės dirbti mieste arba sava
rankiškai Įsikurti ūkiuose, 
neišbuvę dvejus metus fazen
dose.

Lietuvos konsulas Brazili
joj 1935 m. gruodžio mėn. 21 
d. raštu Nr. 1191 praneša už
sienio reikalų ministerijai, 
kad “tikrai San Paulo valsti
ja asignavo didelę sumą pini
gų (20 milijonų milreisų) 
(migrantams atvežti iš Euro-, 
pos... iš pačių agentų teko 
patirti, kad už kiekvieną at
vežtą galvą Į Braziliją jie 
gaus po ’I svarą“.

1926-1929 metais nuvykę į 
Braziliją Lietuvos darbo 
žmonės pateko Į labai sun
kias darbo sąlygas ir, niekaip 
negalėdami išsivaduoti iš 
skolų fazeidėriams, turėdavo 
bėgti. Dalis bėgančių žūdavo 
persekiojami kapangų (ka
pa nga — fazendos savininko 
žiūrėtojas, žiaurus ir užkietė
jęs mušeika, visuomet apsi
ginklavęs revolveriu, peiliu ir 
rimbu). Lietuvos 1 fašistinė: 
valdžia visai nereikalavo iš', 
kompanijų atstovų, kad su 
kiekviena šeima būtų sudary
ti kontraktai, kuriuose smul
kiai būtų aptartos darbo są
lygos ir užmokestis už darbą, 
nereikalavo jokių garantijų,! 
kad Lietuvos piliečiai nebus 
kompanijų apgauti ar pražu
dyti.

Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos generalinis sek
retorius 1937 m. I balandžio 
mėn. 9 d. raštu1 Nr. 7378 pra
nešė Vidaus reikalų ministrui, 
kad “p. Luiz Romero, kuris 
yra bendrovės Itaquere Bra
zilijoje atstovas ir atvyksta Į 
Kauną kontraktuoti 1 bei ga
benti į Braziliją žemės ūkio 
darbininkus - emigrantus, yra
Brazilijos Užsienio
Ministerijos rekomenduoja
mas“.

Tų pat metų gegužės mėn.
7 d. Brazilijos bendrovės Ita- 
ouere atstovas Luiz Romero 
atsiuntė Vidaus reikalų mi
nisterijai raštą, kuriame pra
nešė, kad 
1,500
Vežami žemės ūkio darbinin-

Antras būdas, tai padėti 
Lietuvai suteiktas tiems, kurie turi pažįstamų 

asmenų kontingentas.1 gerų draugų, bet neįstengia 
išaiškinti svarbos priklau
symo prie LDS.

Trečias ir svarbus klau-
kai turės susidėti iš šeimų, 
turinčių bent po tris darbui 
tinkančius žemės ūkio darbi
ninkus 12-50 metų amžiaus, 
žemės ūkio darbininkai turi 
būlti telkiami vien tk žemės 
ūko darbams San Paulo esta- 
do kavos fazendose.

Lietuvos ' Vidaus reikalų 
ministerija 1937 metų gegu
žės mėn. 10 d. savo raštu Nr. 
29710 pranešė bendrovės Ita
quere atstovui Luiz Romero; 
“Į Tamstos š. m. gegužės 
mėn. 7 d. prašymą leisti telk
ti žemdirbių šeimas, 1 norin
čias vykti San Paulo valsty- 
bėn ir dirbti ten kavos plan
tacijose, apmokant valstybės 
vyriausybei kelionės išlaidas 
nuo uosto, iš kurio išvyksta
ma ligi darbo vietose, prane
šama, kad Ponas Vidaus Rei
kalų Ministeris principe suti
ko ir leido Tamstos atstovau
jamos b-vės įgaliotiems asme
nims verbuoti Lietuvai numa
tytą kontingentą“.

Bdržuaziniams nacionalis
tams spaudžiant ir emigraci
jos biurams viliojant, dau
giau kaip šimtas tūkstančių 
vyrų ir moterų, įvairaus am- 

ižiaus ir užsiėmimo, emigravo 
iš Lietuvos Į užsienį. Ir ne
nuostabu1, kad daugelis jų iš
vykdami dainuodavo:

Oi, eisim, eisim, mes čia 
nebūsim,

Čia mums ne tėviškėlė, 
čia juoda duona, 
Ir tos neduoda...

Lietuviški buržuaziniai na- 
cionalistai nebuvo patenkinti j 
“paprasta emigracija“. Jų ' 
ideologas Kazys Pakštas ir J 
L iti panašūs “specialistai“ e- j 
migracijos klausimais įrodi- 
nėjo reikalingumą “išmeta- į 
mas pro duris atliekamų žmo- 1 
nių“ mases apgyvendinti “kurz
nors mažiau kultūringų Pietų 
Amerikos ar Afrikos valsty
bių dar 'neapgyvendintame ■ 
plote, kur lietuvis žemdirbys ■; 
galėtų užkariauti gamtą“. Ir'; 
jeigu šitas buržuazijos pla- j 
nas būtųį buvęs įgyvendintas, J 
tai ne vienas šimtas tūkstan-1 
čių Lietuvos darbo žmonių ji 
būtų žuvę Afrikos Ir Pietų B 
Amerikos tropikų kraštuose, j 
Bet šio pražūtingo savo plano - 
įvykdyti jie nesuspėjo •'— Ta-J 
rybų valdžios atkūrimas Lie-J 
tuvoįe išgelbėjo Lietuvos dar-/ 
bo žmones! ę

(Iš Vilniaus “Tiesos“)

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis/'kuris yra taip senas, 
kaip senas yra pats raštas. Kas to posakio laikosi, 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už neprikišu 
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1

A

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė 'Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks 
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.60, DABAR TIK $1.00. į

ŠLIUPTARNIAI 
5

Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų V 
istorinis romanas. Paraše Algirdas Margeris. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00. 

t < 
.• <

Kelias į Laimę į

Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą ' 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų.
Parašė Rojus Mizara, puslapių 368, kaina $1.50, DABAR : 
TIK $1.00. ;

' ' '1 ii ’

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS 
i ‘ • * V

Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti •• 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame ' 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose.
KAINA $5.50. 1

Laisvė j

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Karas Morokkoje į
Rabatas. Morokko. — Vis J 

daugiau liepsnoja karas j 
tarpe Morokko liaudies iš ' 
vienos pusės ir Ispanijos! 
fašistų jėgų iš antros. Is
panijos fašistai dar perme-i 
tė į Morokko 6,000 savo į 
saužemio armijos, naudoja ■ 
karo lėktuvus puolimui. 1 
Vien Ifni mieste fašistų/ 
lėktuvai užmušė 230 civili
nių gyventojų. ,

PREZIDENTAS DĖKOJA
Washingtonas. — Prezi- ; 

deltas Eisenhoweris pa
siuntė padėkavonę Tary
bų Sąjungos vadams — 1 
Vorošilovui, Budganinui ir 
Chruščiovui, kurie laike jo.1 
ligos buvo prisiuntę linkę-/ 
jimus jam 1 pasveikti.

CHICAGO, ILL.
LDS II APSKRITIES 
KOMITETAS IMASI

DARBO
Lapkričio 20 d. įvyko 

LDS ILos apskrities komi
teto posėdis. Jame dalyva-
vę nariai, rimtai ir plačiai 

Reikalų svarstė, kaip gauti daugiau 
; naujų narių į LDS. Prieita 
prie išvados—atlankyti pa- 
žistamus, kurie nėra LDS 
nariais, ir su jaus gerai pa-

’sikalbeti ir pakviesti įsira
šyti.

simas, tai kalbinti jaunus 
žmones įstoti į LDS, ypač 
naujai atvykusius lietuvius.

Netenka nė aiškinti, kad 
iki šiol jie jau suspėjo ap
sidairyti ir suprasti, jog 
LDS yra tik grynai apdrau- 
dos ir savišalpos organiza
cija; jog visi jiems pripasa- 
kojimai kaip laikytis čia at
vykus, kad įgauti “gerą 
-vardą,’’ yra laikymas jų ne
išmanėliais. Jie įstodami į 
LDS daug laimės. Viena, 
apdraudos organizacija pa
dės jiems nelaimingame at
sitikime, mokant mažesnę 
sumą; antra, suras naujų 
pažinčių ir naujų draugų. 
; G. Montvilas ir V. ir M. 
Juden raportavo, kad lan
kėsi pas roselandiečius LDS 
139 kuopos susirinkime. Jie 
kalbėjo, kad reikia suorga
nizuoti bowlingo (kėglio)

T

nes
žaidėjų grupę. Numatomos 
geros pasekmės, nes jau 
gauta naujų žaidėjų.

Nutarta atsiklausti cent
ro, ar kas nors daroma va
jaus paspartinimui. Nutar
ta atsiklausti Rockfordo 
LDS 95 kuopos, ar galima 
sušaukti platesnį kuopos 
susirinkimą, kuriame galė
tų dalyvauti ir apskrities 
komiteto atstovai, kad kartu 
išdirbti tinkamus ateities 
veiklai planus. .

Nutarta sekantį posėdį 
laikyti gruodžio 18 d. ir į jį 
pakviesti alternatą J. Ma
žeiką į komitetą.

Beje, paaukota iš iždo $10 
labdaros reikalams.

Smagu, kad vėl daugiau 
ima veikti jaunesni žmonės 
mūsų komitete, kaip Motie- 
čiai ir Juden. Jie moka rim
tai žiūrėti i organizaciniuš 
reikalus.

Sekr. J. M.

TRUMANAS STOJA Už 
NATO NARIŲ VIENYBĘ

Washingtonas. — Buvęs 
prezidentas Harry Tru- 
manas šaukiasi į visus 
NATO narius palaikyti vie
nybę.

DULLES JAU SUTINKA 
TARTIS SU EGIPTU

Washingtonas. — Vals
tybės sekr. Dulles jau pa
sisakė, kad jis norėtų tar
tis su Egipto užsienio rei
kalų ministru dėl pagerini
mo Amerikos ir Egipto 
santykių.



LIETUVIU KULTŪRINIO 
CENTRO REIKALAIS New nloi

•9*

Business Opportunity

SKAITLINGAS SUVAŽIAVIMAS
Lietuviu Namo Bendroves šėrininku metinis suva

žiavimas buvo vienas skaitlingiausiu. Nepaisant biau- 
raus lietingo oro, i suvažiavimą atvyko 13$) Šerini nkai.

Suvažiavimas įvyko 1957 m. lapkričio 30 d., Lib
erty Auditorijoje, Richmond Hill, N. Y.

Suvažiavimo pirmininku išrinktas Povilas Beeis iš 
Great Necko, pagelbininku—V. Čepulis. Sekretorium 
pasiliko tas pats bendrovės sekretorius—Petras Višniaus- 
kas-Jones.

Už bendrovės direktorius raportavo jos prezidentas 
Walter Keršiilis. Finansini raportą patiekė J. Gasiūnas. 
Po plačių diskusijų raportai vienbalsiai buvo priimti.

Svarbiausias suvažiavimui klausimas buvo—dabar
tinio namo pardavimas. Prez. Keršulis ir J. Gasiūnas 
raportavo, kad sutartis jau padaryta su namo pirkėjais, 
bet kadangi jiems sunkiai eina finansinis vajus, tai jie 
prašė originale sutartį pataisyti, laika jiems pratęsti, 
taipgi duoti jiems morgičių. Pirkėjų komiteto pirminin
kas, atsilankęs į suvažiavimą, taipgi paaiškino, kad jiems 
būtinai reikia pirkimo sąlygas palengvinti. Po ilgų dis
kusijų suvažiavimas užgyrė direktorių susitarimą su pir
kėjais. Dabar priklausys nuo pirkėjų, kaip greit jie su
kels reikiamą sumą, taip greit jie galės perimti dabartini 
namą. Bet atrodo, kad dar ims nemažai laiko, iki jie tą 
sumą sukels.

Suvažiavimas taipgi įgaliojo direktorius ieškoti 
naujos vietos Lietuvai Kultūriniam Centrui. Kai dabar
tinis namas bus galutinai parduotas, tada direktoriai 
pasirūpins įsigyti kitą tinkamą vietą.

Išrinkta 12 direktorių vesti visus Lietuvių Namo 
Bendrovės reikalus iki sekamo metinio suvažiavimo.

Po suvažiavimo įvyko didžiulis banketas, gerokai di
desnis, negu tikėtasi.

Suvažiavimas ir banketas praėjo entuziastingai.

Iš Aido Choro veikimo Kam buvo “Padėką 
diena”, o kas laimėjo
Laike Padėkavonės dienos 

(Thanksgiving) kada žmonės 
linksminosi, valgė kalakutus, 
vištas, vieni susilaukė svečių, 
e kiti — patys į svečius išvy
ko, tai vagys pasipelnė.

Forest 11 ills miesto 
tą dieną buvo apvogta 
apartmentai, kur vagis 
gys išsinešė 
“darbavosi” 
112th gatvių.

Policija sako, kad tie “ka
lu k etiški vagys” apartmentus 
pasiekę per laiptus išėjimui 
laike gaisro, ir i vidų Įlindę 
pro langą. Daugumoje langai 
čieli, kas rodo, kad apartmen- 
tų gyventojai nebuvo juos už- 
i akine.

Inžinierius neturi 
ir negauna darbo

MIRE

Sheet Melai ir Roofing Shop. Ga< 
ras biznis ęerai įsteigtas. Prog 
tinkamam asmeniui pasidaryti gerą, 

’ pragyvenimą. Privatiškas savinin-, 
kas. Persitikrinkite. Woodside, N. 
Y. DA. 6-0449. <2.32-234)

$1.400.
ant 110th

dalyje 
penki 

ar va- 
Vagys 

ir

choriečius 
restauraną, kad 
visi eitų tenai, 
“Long Island” 
turi paruošusi

Su sveikinimais suplaukė $277.00 aukų. Sekami su 
aukomis sveikino suvažiavimą:

Valys Bunkus __________________________  $50.00
Philadelphietė ______________    10.00
LDS Loji apskritis----------- --------------------------10.00
Liet. Moterų Pažangos Klubas, Detroit, Mich. 10.00 
Lietuvių Moterų Klubas, Cleveland, Ohio.-------10.00
J. J. Mockaitis, Bridgeport. Conn.-----------------10.00
Geo. Wareson, Brooklyn, N. Y.-------------------- 10.00
Feliksas Muzikevičius, New Jersey ---------------10.00
Stasys Radusis, Bayonne, N. J.---------------------10.00
Bronius Marcilionis, Waterbury, Conn.--------- 10.00
Feliksas Malkaitis, Easton, Pa. -----------------  10.00
A. Balčiūnas, Richmond Hill, N. Y.----- ---------7,00
P. Šlajus, Eddystone, Pa.---------------------- 5.00
Richard ir Anna Buivid, Dorchester, Mass.----- 5.00
Liet. Moterų Apšv. Klubas, Montello, Mass. r 5.00 
P. Šlekaitis, Scranton, Pa. -------- --- -------*------ 5.00
Anna Titanienė, Woodhaven,. N. Y.--------- -------- 5.00
Anastazija Kaulinienė, Huntington Sta., N. Y. 5.00 
Adelė Kalakauskienė, Ridgewood, N. Y.----------5.00
S. ir J. Cedronai, Flatbush, N. Y. —>.----------- 5.00
Moterų Klubas, Richmond Hill, N. Y.-------------5.00
Z. Gaiiiūnas, Brooklyn, N. Y.-----------------------  5.00
J. Steponaitis, Brooklyn, N. Y. ----------------------5.00
Charles Devetzko, New Jersey ----------------------- 5.00
LLD 1 kp., Brooklyn, N. Y.-------------------------- 5.00
S. Sasna, Brooklyn, N. Y. --------------------------  5.00
Jonas Jr., Brooklyn, N. Y.-------------------------- 5.00
Fr. černevičius, Maspeth, N. Y. -------------------- 5.00
P. Babarsk'as, Hollis, L. L, N. Y.----- ------------5.00
LLD 6 kuopa, Montello, Mass. --------------— 5.00
Kaz. Balčiūnas, Richmond Hill, N. Y. ..-----------  5.00
Elena Jeskevičiūtė, Whitestone, N. Y. ------------- 5.00
J. Cibirka, Far Rockaway, N. Y. ---------------- 5.00
Pensijonierius, New Jersey ------------------------- 5.00
J. Andruskevičius, Brooklyn, N. Y. --------------  5.00
M. Krunglienė, Woodhaven, N. Y. ---------------- 3.00
P. J. Anderson, Rochester, N. Y,-------------------2.00

Lapkričio 22 d. Aido Cho
ras laikė svarbias praktikas. 
Tuomi jos buvo svarbios, kad 
daug tarimų padaryta.

Nutarta surengti koki nors 
didesnį pavasarinį parengimą 
— koncertą ar tai kokį op ere
tišką - dainų pasilinksminimą. 
Kas bus, paaiškės vėliau, kai 
bus galutinai suplanuota.

Nutarta surengti “šurum- 
burum“ sausio pradžioje. Iš
rinkta komisija tam gražiam 
pasilinksmini m u i į v y k d y t i

Laike pertraukos A. Kaz
lauskienė pakvietė 
į Auditorijos 
po pamokos 
nes viena iš 
gera draugė
užkandžius specialiai dėl cho- 
iiečių.

Tuojau po pamokos ir nu- 
riedėjom į restauraną. čia įau 
stalai gražiai papuošti. Už- 
kandžių visokių. Gėrimų karš
tų ir šaltų iki valios.

Choriečiai sudainavo jai il
giausiu metų ir visi linkėjo 
laimės ir sveikatos.

Vieną kartą sutikus tą mo
teriškę, ji manęs klausė :— 
kada aš galėčiau choriečius 
pavaišint ?

— Kai tik būsi pasirengusi, 
tai iman pranešk, kad mes 
choriečiai žinotume. Tai taip 
gražiai viskas buvo Įvykdyta.

Gražus tos draugės nuošir
dumas. Ji supranta 
meną-dainas, tad 
būdą choriečiams
savo pagarbą ir juos pavai
šinti. Ji tai padare jau ne pir
mu kartu.

Aido choras turi ir daugiau 
geros širdies žmonių, 
lėmėjų, štai tą pati 
J. Grybas priduoda
penkis dolerius nuo clifsidie- 
cio G. Stasiukaičio; Tai nuola
tinis mūsų choro rėmėjas ir 
dainos mylėtojas. Dėkui jam. 
Yra ir daugiau tokių, kurie 
remia chorą nuolatiniai. Eas- 
toniečirti draugai Tilvikas ir 
Malkaitis. Ir yra daug kitų, 
kurie įsipareigojusiai ir nuola
tiniai paremia chorą, kad jis 
gyvuotų, dainuotų ir visuose 
parengimuose linksmintų mus 
per ilgus,' ilgus metus!

Aido choras nuoširdžiai dė
koja visiems dainos mylėto
jams ir rėmėjams už jų dova
nas ir už nuoširdžias gražias 
pagarbas.

Surado vogtą ginklą 
arsenalą

Kiek laiko atgal' Laconia, 
N. II., buvo išvogta iš krau
tuvės šautuvai,, amunici ja iv 
kitokį ginklai. Dabar jie at- 
lasti New Yorke pas tūlą 
George Tilipko, ant 7th Avė. 
Atrasta, kada jis su savo prie- 
leliu ruošėsi. į medžioklę ir 
jiems teko su kitais susimušti.

ir myli 
ji surado 
pareikšti

Policija sako, kad pas jį su
rado 10 šautuvų, 9 revolve
rius, apie 2,000 patronų, tuzi
ną peilių ir kitokių ginklų. 
Tilipko sako, kad jis tą arse
nalą nupirko nuo nepa 
m o žmoga'us.

;t.a-

choro 
vakarą 
dovana

Moteris krito po 
traukiniu

Viso $277.00
Visiems suvažiavimo sveikintojams Bendrovės di

rektoriai širdingai dėkoja. J ,
Lietuvių Namo Bendrovės reikalais prašome rašyti- 

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

i LNB valdyba

Vak. Vokietijos armija
Bonna, V. Vokietija. — 

Dėl ginkluotų jėgų paskir
ta arti trys bilijonai dole
rių (virš 9 bilijonai mar
kių). Tai pirmu kartu po' 
karo tiek daug Vakarų Vo
kietija skyrė karo reika
lams. Armija su pradžia se
kamų metų jau turės virš 
200,000 vyrų.

GENERAL. STREIKAS^

Jakarta. — Indonezijos 
vyriausybė paskelbė 24 va
landų streiką prieš Hollan- 
dijos visas įstaigas. Rei
kalauja Vakarinė^ Naujo
sios Gvinėjos.

“Šnipai - nesąmone”
Washingtonas. — Milita- 

ris istorikas Walter Millis 
pareiškė, kad Amerika pra
laimėjo “šaltąjį karą”, nes 
viską rėmė ant propagan
dos. Kas dėl šaukimo apie 
“Sovietų šnipus”/ kurie, 
būk pavagia mūsų. slapty
bes, tai W. Millis sako: 
“Kas dėl šnipų ir kontr-šni- 
pų . .. tai yra paprastas 
nonsensas. . . kuris tik pri
sideda prie Amerikos žmo
nių suvedžiojimo. ...”

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

4pud. Laisvė (Liberty) Trečiad., gruodžio (Dec.) 4, 1957

Lond Island 1 Daily Press 
dienraštyje inžinierius D. J. 
Mason, iš Rosedale priemies
čio, skundžiasi, kad neturi 
darbo. Jis baigė City College 
mokykloje elektros inžinie
riaus mokslą su atsižymėji- 
inais ir negali gauti darbo.

Jis tarpe kitko rašo: “Ne
nuostabu, kad pas daugeli 
jaunu žmonių nėra noro mo
kytis... Prisieina mokytis sun
kiai, o kada mokslą baigei, 
tai kokios pasekmės — nega
li susirasti darbo.”

Lapkričio 21 d. staiga mirė 
Pilypas Minėta, tik 35 metų 
Amžiaus, Brooklyne gyvenos. 
Palaidotas lapkričio 23 d. 
Rockville kapinėse.

Liūdesyje paliko abu tėvai, 
žmona ir du maži vaikučiai.

A. Wildzius buvo 
Floridoje

Namo bendrovės 
suvažiavime teko 
su newyorkiskiu •.

For Rent

Bellmore, L. I. Vieta šapai. 3,000 
sq. ft. Atskiras jojimas ant Bed
ford Ave. Puiki vieta, tinkama bilel 
bizniui. Geras lease. Prieinama 
renda. FReoport 8-0467.

(234-247);

Ledlaužis išplaukė j 
ledinuotąjį didį ii r i

Iš New Yorko prieplaukos 
išplaukė Kraštų; apsaugos led
laužis “Westwind”, kuris ruo
šiasi atlikti šiauriniame did j vi
ryje apie 25,000 mylių kelio
nę. Ant jo yra 221 žmogus.

Ledlaužio tikslas padėti 
Jungtinių Valstijų ekspedici
joms, kurių yra septynios at
skirose vietose linkui šiauri
nio Poliaus. Tas ekspedicijas 
bandė pasiekti paprasti lai
vai, bet jie neturėjo pasiseki
mo. Kaip kurie 'buvo net su
gadinti.

Lietuvių 
akcininkų 
pasikalbėti 
Anicetu Wil d žiu m.

Jis sakė, jog- ; tik neseniai 
grižo iš Floridos, kur pra
leido dvi savaites. Klausiu, 
kaip jam ten patiko:

— Labai patiko, — atsako. 
—Jei tik sąlygos leis, tai gal
voju ten kada nors apsigyven
ti.

Jis buvo Miamėje. Susiti
ko nemaža iš šiaurinių valsti
jų ten esančių lietuvių. Be 
kitko, nemažai laiko pralei
do su brooklyniškiais M. ir E. 
Simonavičiais.

— Visi jie siunčia geriau
sius linkėjimus laisviečiams! 
— sakė A. Wildzius.

Pats Wildžius, beje, atsi
naujino Laisvės prenumeratą 
ir $5 paaukojo Į Laisvės fon-

PRANEŠIMAS
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienio vakare, gruodžio 5, 
Liberty Auditorijoje. Susirinkimai 
bus labai svarbus, nes bus kuopos 
valdybos rinkimas ir prie metinio 
banketo prisiruošimas. Svarbu vi
siems dalyvauti. Valdyba. (233-23į4L

*»> sutvtcis

The Greater Hew York Fund

* 
)

Great Necke nauja 
mokykla

Shirley Schnall,. gyvenusi 
McDonald Avė., Brookly- 

krito po 8th Avė. trauki- 
Ji paliko 

3-ių ir 7-ių

221 
ne, 
uiti ir rado mirtį, 
vyrą ir du sūnus,
mėnesių vaikiukus. Vyras sa
ldi, kad pereitą vasario mė
nesi jo žmorfa turej6 operaci
jų ant širdies. Dabar išeida
ma i miestą nesiskundė, šo
kinsi einanti kaip ką nusipirk
ti.

Albany, N. Y. — Nauji 
įstatymai siūlomi palikti 
piliečiams dalį įplaukų pa
dengimui ligos kaštų — su
mažins valstijos įplaukas 
ant 4 mil. doleriu.

VISOKIOS 
ODOS 

Padarymui Batų 
Arba išsiuntimui Užsienin

MANHATTAN TANNING 
CORP.

12 SPRUCE ST., N. Y. C.

Žuvis perdūrė žveją
San Diego, Calif. — Mi

guel Pereire, 47 metų žve
jas, vietoje įvilkti žuvį į 
valtį, tai patsai atsidūrė 
lauko pusėje už valties,

būti Tuo kartu nuo kablio pasi- 
liuosavo kardžuve (sword-

Netolimi New Yorko 
rjynai, greatneckiečiai, 
naują mokyklą -v- H i g h 
School. Mokykla turės 
baigta ateinančių metų ; sezo
nui. Bus trylika pastatų, kaip Tish), dūrė jam savo nosi- 
ir lanku, kalne. Pastatai ir nįu kardu į strėną.' Per-

■» » icai-
turės

ir lanku, kalne.
žemė aplinkui užims 115 ak
ių plotą. Pastatymas kainuos 
$9,000,000. Bus vietoje, kur 
lengva privažiuoti.

dūrė iš vienos puses į ‘kitą, 
12 colių žaizdą padaryda
ma. Žvejas nugabentas į li- 
gininę.

PROŠVAISTĖS
Širdį Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

Nori sutaikinti 
Peru ir Ekvadorių

Lima, Peru. — Brazilijos 
užsienio ministras Dr. Spa
res siūlo Peru ir Ekvaito- 
rio respublikoms pasidalin
ti savo tarpe ginčijamą Sie
rra del Condor teritoriją ir 
baigti ginčą. Daug metų 
abi šalys ginčijasi, 1942 m. 
net kariavo dėl to ploto.

MIRĖ UNIJŲ VADAS
Washingtonas. — Mirė 

sulaukęs 86 metus John 
P. Frey, ilgus metus buvęs 
unijų vadas. Būdamas 22 
metų jau Worcester, Mass., 
buvo lokalo prezidentu. Vė
liau buvo AFL-CIO unijų 
vadas.

Turkams karo laivai

Siųskite Giminėms ir Draugams Dovanų Paketus

Naujiems Metams

PARCELS TO RUSSIA, Inc.
1530 Bedford Ave., Brooklyn, 16, N. Y.

Kampas Lincoln Place. Imkit IRT subway 7th Ave. and Lexington Ave.' 
Išlipkit Franklin Ave. Station.

Telefonai: IN. 7-7272 ir IN. 7-6465

Labiausiai patikima firma siuntimui paketų į Sovieto Sąjungą, Latviją, 
Lietuvą, Ukrainą su apmokėtu muitu ir garantuotu pristatymu yra

PAKIBTAI Į RUSIJA, INC.
Mūsų firma taip suorganizuota, kad kiekvienas siuntinys yra išsiunčiamas į 2- 
3 dienas ir pristatomi į 6-8 savaites. Paketai oro keliu pristatomi į 8-10 dienų.

Jūs galite pasiųsti drabužių, maisto produktų, visokių rūšių vaistų, siuvamas 
mašinas, akordionus ir kitką.

Mes garantuojame’grąžinamąsias kvitas su priėmėjo parašu. Mūsų firma 
atdara kasdien, įskaitant sekmadienius, nuo 9:30 A. M. iki 6:00 P. M.

Šeštadieniais nuo 9:00, A. M. iki 4:00 P. M.

Priimam paketus Manhattane
78 Second Ave., New York 3, N. Y. ORchard 4-1540

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 
biografija,, kuri labai 

įdomi
Knyga IS 880 puslapių 

Kaina tik $1.50

t:

: Laisve ;;
• 110-12 Atlantic Avė. T
I . Richmond Hill 19, N. Y. į

At Larchmont Employment
Abclnai Namų Darbininkai 

Virėjos, Motinų Pagelbininkės
Slaugių Patarnautojos

132 LARCHMONT AVE.
LARCHMONT, N. Y.

TE. 4-3663—TE. 4-16H, Mrs. B.

Ankara, Turkija. — Ka
nados valdžia perdavė Syd
ney, N. S., priplaukoje pen
kis karinius laivus Turki
jai. Tatai atlikta sulyg 
NATO plano ginkluoti Tur
kiją. Kariniai laivai yra 
kraštų apsaugos ir trans
portų rūšies.

Ar tamsta turi Jono Kaš
kaičio poezijos knygą “Pro 
švaistės”? Jei ne, tai tuo
jau įsigyk. Kaina tik $1.00 
Gaunama Laisvės knygy-

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

Dabartinės Lietuvių kalbos

ŽODYNAS
Išleido Valstybinė Politinės ir Mokslinės 
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5*00

žodynas yra mūsų namuose mokytojas ant lentynos. 
Ar jis randasi jūsų namuose? Jei ne, tai greit įsigy
kite jį. Gaunamas Laisvės knygyne. Užsisakydami 
adresuokite sekamai:

Laisvės
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.




