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tyveik vienbalsiai.
Greičiausią prigijęs žodis.
Skaitykite.
“Atsiminimai”.
Žiaurus persekiojimas.

Rašo A. Bimba

Prezidentas Eisenhoweris ir 
sekretorius Dulles sušilę per- ; 
ša europiečiams priimti iš mil- į 
su raketinius ginklus.

Iš pradžios atrodė, kad tai : 
bus lengvas darbas. Deja, taip i 
neišėjo. Apie tą pasiūlymą l 
Paryžiaus NATO konferenci- : 

tik ; 
bet

’oje rimtai .suabejojo ne 
Ą^ancūzija ir Vokietija, 
ir Anglija.

1 )a irgu m a ko n fore n c i j os 
nori naujo bandymo 

sitarti su Sovietais.
ka tendencija.

Vengrija kritikavo 
netiesos skleidėjus
Jungtinės Tautos.—Liau- > 

diškos Vengrijos delegacija į 
Jungtinėse Tautose išplati-į 
no aplinkraštį ir žodžiu pa- i 
smerkė tuos, kurie sklei-1 
džia netiesą apie Vengriją.; gap ~ gauti 
Daugiausia teko Jungtinių | delegacijos, 
Valstijų atstovui H e n r y į pas tuos, 
Cabot Lodge, kuris nuolat i nuo vengrų 
tos dedasi “vengrų gelbėto-1 T 
ju-”

Vengrijos delegacija sa
kė, kad jis “skleidžia at
mosferą nuodijančius pra
simanymus.” Sakė, kad 
Lodge tvirtino, būk Veng- 

Gcra. svei-; rjjoje yra teisiami genero-

i lai Pal Maleter, Ivan Ko-1 
į vacs, Sandor Kapasci, kuo
met nieko panašaus nėra. 
Jie sakė, kad jeigu Mr. 
Lodge nori teisybės apie 
Vengriją, tai informacijų 

nuo Vengrijos 
o ne ieškoti 

kurie “pabėgo 
liaudies.” 
? vėl grasino, 

kad jis varde Jungtinių 
Valstijų gal reikalaus su
šaukti specialią Jungtinių 
Tautų sesiją Vengrijos .rei
kalu. Bet į tai net Pietų 
Amerikos tūli delegatai nei
giančiai atsiliepė.

l AIQUf Q VA IĮ|Q .Nehru smerkia tuos, 
kurie kenkia taikai
New Delhi, Indija. — In- vo keliu. Nehru ir vėl siūlo, 

dijos ministrų premjeras J. I kad pirm nusiginklavimo 
Nehru pareiškė, kad jis ne-! susitarimo gali Jungtinės 
sutinka su Eisenhowerio Valstijos ir Sovietų Sąjun- 
Lšvadomis, būk atominių ir ■ ga susitarti ir nuo nusta- 
hidrogeninių bombų bandy-1 tyto laiko sustoti atominių 
mo negalima "sulaikyti, kol ■ ginklų bandymą, 
nesusitarta nusiginklavime. Jis pareiškė, kad tuo 

Jis, kalbėdamas parla-: klausimu link Nehru pasiū- 
mente, sakė, kad Eisenho-; lymo yra visai 
werio dėstymas neatitinka i Maskvos ir 
visuomenės padėčiai. Sakė,' atsinešimas.

Gavimui Naujų Skaitytojų
Vajus gavimui Laisvei naujų skaitytojų ir atnaujinimui 
prenumeratų prasidėjo spalio 1 d. ir eis iki sausio 1, 1958
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N. Y. Tribune koresponden- i 
< tas klausinėjo New Yorke į 
) gatvėje sutikęs žmones, tei

ravosi, ką jie mano apie siu- i 
lymą prezidentui Ike ir prem
jerui Bulganinui susitikti ir 
tartis taikos reikalais.

Atsiliepimas labai Įdomus.
> trylikos užklaustu 1 tiktai 
enas pasisakė pries tokį su

kimą. Dvylika pasisakė už! 
Tokia yra Amerikos žmonių 

Vyriausybė, priešin- 
^inmasi prezidento susitikimui 
A* Bulganinu, neatstovauja 

Amerikos žmonių nuomonės.

Tarybų siūlymai ir
masių veikla taikai

Visi stebisi tuo. kad taip 
greitai “Sputnikas” tapo dali
mi anglų kalbos.. Visi žodynų 
leidėjai sako, kad 1958 metų 
žodynuose jau rasite “sputni
ką”. Jie sako, kad joks žodis 
visoje istorijoje nėra taip 
greitai prigijęs. Paprastai, 
praeina daug metų, kol kal
bos specialistai naują žodį 
priima ir Įtraukia Į žodyną.

Ginčas, girdi, eina tik dėl 
to, kaip sputniką rašyti — iš 
didelės r iš mažos s? Tebėra 
neišspręsta. O būsią šitaip: 
Jeigu visi dirbtiniai žemės pa
lydovai bus vadinami sputni 
kais, tai sputniką teks rašyti 
stk mažąja. Bet jeigu bus pri
imta sputnikais vadinti tiktai 
dabar erdve skriejančius du 
tarybinius žemės palydovus, 
tai sputniką teks rašytj iš di- 

, dėlės S. Dar reikia palaukti. 
į'O tuo tarpu valia rašyti taip, 
'kaip kam patinka!

Paryžius. — Aišku, kad 
Tarybų Sąjungos laiškai, 
siūlanti taikos reikalais 
konferenciją, ir kvietimas 
sulaikyti atominių ir hid
rogeninių bombų bandymus 
daug atsiekė. Prie to pri
sidėjo taikos šalininkų bal
sas.

Jau atsidarant NATO 
konferencijai buvo aišku, 
kad Dulleso - Eisenhowerio 
politika Ameriką izoliuoja. 
Prezidento kalba, pridengta 
pareiškimais “aš meldžiuosi 
už taiką,” nepagelbėjo pra
varyti Dulleso planą.

Norvegija, Danija, Belgi
ja, Kanada, Italija, Vaka
rų Vokietija, Francūzija ir 
Anglija sakėsi, kad reikia 
turėti konferenciją su Ta
rybų Sąjungos vadais.

Todėl, nors oficialiai Bul-

Great. Necko Vajininkai .......... 1244
So. Bostono Vajininkai ............ 1160
LLD Moterų Klubas

Binghamton, N. Y.............
Rochesterio Vajininkai ..........
L. Pruseika, Chicago, 111........
Chester, Pa................................
p. Šlekaitis, Scranton, Pa.......
Norwood© Vajininkai .............
L. Tilwick, Easton, Pa............

i Plymouth-Wilkes-Barre, Pa. .. 
1 V. Padgalskas, Mexico, Me. 
J. Patkus, New Haven, Conn.

ganino siūlymas nepriim-1 
tas, bet NATO užsienio mi
nistrai nutarė, kad reikia c- K- Urban, Hudson, Mass......
turėti Keturių Didžiųjų — h (Tąsa
Anglijos, F ran c ūži j os,: 
Jungtinių Valstijų ir Tary- j 
bų Sąjungos — vadų kon
ferenciją “pirm pabaigos 
1958 metų.” Suprantama,! 
kad prieš tokią konferenci-! 
ją stovi daug dar kliūčių, 
nes tie, kurie jai priešino
si, dar nuo savo planų ne
atsisakė. Bet jiems bus i 
sunku priešiškai veikti, ži
nant, kad NATO nariai ne
seka besąlyginiai agresijos 
politikos.

Maskva. — Sovietai pri
sius į Jungtines Valstijas 
kelis žymius ekonomistus, 
jų tarpe prof. T. Krasnotu- 
rovą, V. Aboltiną ir kitus.
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K. Naravas, Shenandoah, Pa. . .. 
V. Smalstis,- Detroit, Mich........
Cleveland© Vajininkai ..............
V. Kvetkas, Cambridge, Mass.
S Kirstis, Bridgewater. Mass. ..
S. Puidokas, Rumford, Me.........

skirtingas 
Washington o 

Maskva sutin- 
kad mažinimas apsiginkla- Į ka sulaikyti bandymus, o 
vimo ir nusiginklavimas | Washingtonas priešingai el- 
gali eiti savo keliu, o su-įgiasi — vis statydamas ko- 
itarimas sulaikyti tokiusIkią naują sąlygą pirm ne- 
alingus ginklus, kaip ato- Į gu bus atominiu ginklu

bos, gali būti padarytas sa- uždraustas.

288

280 minės ir hidrogeninės bom- Į bandymai ir ju naudojimas
280 !
280

. 266
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220
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M.
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A.

Aranuk, Detroit, Mich......
P. Dambrauskas
Haverhill, Mass................

Valinčius, Pittston, Pa. .. 
pusi.)

.. 1:52

120
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Daugiau atydos bus Daro planus prieš
Markso mokslui

NMTO dar pasilaiko 
ant trilu nusileidimu

Jau kelintą dieną LLD sek
retorius K. Depsas sušilęs dar
buojasi prie siuntinėjimo na
riams šių metų leidinio “Gy
dymo istorija”. Galimas daik
tas, kad knyga daugumą na- 
ifh pasieks tiktai po-Švenčių.

lai vis tiek ši knyga bus 
LL?> nariams graži kalėdinė 
dovana.

Chruščiovas už taikos 
reikalu pasitarimą
Londonas.—Anglų moks

lininkas. Bertrand Russell 
buvo paklausęs Chruščiovo, 
ką galima daryti sutvirtini
mui taikos reikalu. Chruš
čiovas jam prisiuntė 2,500 
žodžių laišką. Pabrėžia, kad 
Sovietų Sąjunga daro viską 
taikos sutvirtinimui ir tuo 
reikalu siūlo su Jungtinių 
Valstijų vadais pasitarimą. 
Jeigu Amerikos vyriausybė 
nori taikos, tai ji turi pri
imti tą pasiūlymą, sako 
Chruščiovas.

1957 m. javų ir vaisių 
derlius Amerikoje
Washingtonas.—Žemdir

by s t ė s departmentas pa
skelbė, kad nepaisant, jog 
vietomis buvo netikęs oras, 
javų ir vaisių derlius geras. 
Kukurūzų suimta 3,402 mi
lijonai bušelių, kviečių — 
947 milijonai bušelių. Gerai 
suimta bulvių, rugių, obuo
lių, vyšnių, grūšių, apelsi
nų, citrinų ir daržovių, 
fteiškia, maisto ir galvi
jams pašaro yra.

Sovietų submarinus
Washingtonas. — Admi-I 

rolas C. E. Weakley tvirti
no Senato komitete, kad 
Sovietų Sąjunga turi ne 
mažiau 500 submarinų, ku
rie gali jūroje būdami už 
šimtų mylių šaudyti rake
tomis į Amerikos miestus. 
Jis sakė, kad Sovietai dar 
kas metai pasigamina po 
100 naujų submarinų. Jo 
tvirtinimą rėmė karinio lai
vyno viršininkas Arleigh 
Burke. Abu suvedė prie to, 

turi skirti 
daugiau pinigų karo laivy
nui.

Centralinis LLD komitetas 
jau yra numatęs ir 1958 me
tą leidinf. Jei staiga reikalai 
nepasikeis, tai /{teinantiems 
metams bus Išleista Dr. J. J. 
KaškiauČiaus knyga “Iš Atsi
minimų.” Tai, suprantama, 

• bus lengvo pasiskaitymo vei
kalas. Po šių metų sunkesnės 
mokslinės - istorinės knygos, 

. “Atsiminimai’’ bus labai vie
toje.

New Yorko valstijos proku- 
oras Lefkowitz yra pasimo

vęs sunaikinti Nacionalį Sve- 
vdrgimiams Ginti Komitetą.

Komitetas yra sena ir labai 
veikli organizacija, šimtus 
sveturgimių išgelbėjusi nuo 
deportavimo ir visais frontais 
sėkmingai atmušus užpuoli
mus ant sveturgimių ameri
kiečių.

Iš visko matos, kad Mr. 
Lefkowitz tebeserga m ak ai - 
tizmo liga. Daugelis politikie
rių atsipeikėjo nuo tos ligos, 
bet mūsų valstijos prokuroras 
nežada gydytis.

Gaila!
Gaila, kad Apeliacijų Teis

mas atmetė komiteto skundą 
prieš prokurorą. Vadinasi, ir 
teismas pavirto prokuroro 
įrankiu prieš garbingą orga
nizaciją.

Keliams jau išleido 
15 bilijonų dolerių

Washingtonas. — 1957 m. 
Jungtinių Valstijų federa
linė valdžia naujų automo
bilinių kelių pravedimui ir 
senų palaikymui tvarkoje 
išleido daugiau kaip 15 bi
lijonų dolerių. Dabar Jung
tines Valstijos turi 3,418,- 
000 mylių automobilinių 
vieškeliu, c

Hollywoodas, Calif. — 
Elvis Presley pasirašė tre
čią kontraktą dėl judžių su 
Metro-Goldwyn-Mayer.

Maskva. — Tarybų Są- 
jungos vyriausybė įsakė 
daugiau politiniai mokyti 
armijoje, kariniame laivyne 
ir orlaivyne oficierius. Par
tijos Centro Komitetas kie
tai kritikavo maršalo G. 
Žukovo vadovybę, kad lai
ke jo buvimo Apsigynimo 
ministro vietoje politinė 
apšvieta buvo pamiršta. 
Armijos dienraštis “Kras- 
naja Zvezda” atžymi, kad 
tarybinės valstybės apsigy-' 
nimo jėgų komandieriai tu-I kad Kongresas 
ri būti susipažinę su mark
sizmo mokslu.

tams pakvietimą.
Kas dėl Amerikos atomi

nių ir hidrogeninių bombų 
ir raketų gabenimo į jos 
karines bazes Europoje, tai 
tik “principe Europos 
NATO nariai sutiko.” Va
karų Vokietijos karo minis
tras Franz J. Strauss ir de
legatas Felix von Eckardt 

i pareiškė, kad jie abejoja, ar 
I tas bus galima padaryti 
(Vakarų Vokietijoje. NATO 

alyviai sako, kad daro 
rezervacijų” ir kitos ša-.

Paryžius. — Daug kalbų 
apie NATO konferenciją, 
bet aišku tik keli dalykai. 
Jungtinių Valstijų Valsty
bės sekretorius John F. 
Dulles su savo diktato pla
nais nepasiekė tikslo. Jis

.susidūrė su NATO europi- 
|nių narių opozicija. NATO 
išgelbėjo tik Eisenhowerio 
nusileidimai. Dulles vykda
mas į Paryžių sakė ir net| 
žurnalui “Life” parašė; 
straipąnį, kad jokiame atsi-1 
tikime Vakarai neturi tar- ( 
tis siL Tarybų Sąjunga tai-i 
kos reikalais. Jo šis planas 
subliūško. NATO nutarė, 
kad eiti prie Keturių Di- vaidino rolę Eisenhoweris, 
džiųjų vadovų pasitarimo, kuris pažadėjo bilijonus do- 
Pavasarį užsienio ministrai lerių 
NATO valstybių susirinks riams ekonominės pagalbos 
ir padarys oficialų Sovie-lir tt.

Skirtumų mažinimui su-

pridėti NATO na-

Paryžius.— Eisenhoweris 
pažadėjo Turkijai daugiau 
militarinės ir ekonominės 
pagalbos.

Tokio, Japonija. — Sovie
tų Sputnikai turi gerą var
dą. Jų pavidalai platinasi 
greta su Kalėdų dieduku.

Anglija nemokės
Amerikai skolų

Londonas. — Anglija tu
rėtų atmokėti Jungtinėms 

ir Kanadai 
bet

Europoje stoja už 
derybas su Sovietais
Londonas. — Vis daugiau 

darosi aišku, kad Bulgani- 
no laiškai ir Tarybų Sąjun- Valstijoms i 
gos siūlymai paveikė į Eu- $176,400,000 paskolų, 
ropos valdžias. Jau nekal-j nutarę atidėti ant toliau. Ji 
bant apie kairiuosius, kurie 
visada už tai stojo, dabar 
vis daugiau stambių politi
kų ir laikraščių pasisako už 
tai. Anglijoje konservaty
vių spauda rašo, kad jeigu 
ir nebus susitarta, tai “bus 
parodyta, kad Sovietų siū
lymai nebuvo paremti no« 
rais.”

Beskausmis gimdymas 
auga Sovietų šalyje

Maskva.— Tarybų Sąjun
gos sveikatos ministras Ma
rija Kovrigina pareiškė, 
kad Tarybų moterys vis 
daugiau naudojasi medici
na, kuri sudaro beskausmį 
gimdymą. Kartu ji pareiš
kė, kad dabartiniu laiku 
Tarybų šalyje yra jau ant 
93 procentų mažiau mote
rų mirimų, laike gimdymo, 
negu būdavo pirm revoliu
cijos.

Cambridge, Mass.— Smith
sonian Astronomijos Ob
servatorija paskelbė, kad 
sekamą savaitę virš Jungti
nių Valstijų bus matomas 
Sovietų Antrasis Sputnikas. 
Jis bus pietryčių pusėje.

Londonas. — Kanada da
rys daugiau biznio su Ang-

negalėjo mokėti nuošimčių 
ir pereitais metais nei A- 
merikąi, nei Kanadai. Ne- į 
skaitant tų skolų ir pagal i 
Lend-Lease jai suteiktų pi- i 
nigų ir reikmenų už desėt-; 
kus bilijonų dolerių, Angli
ja Jungtinėm 
skolinga virš keturių bilijo- Į ^JortJvYprezTden- 
nų dolerių o Kanadai virs j įui kad Jun tiniu Valstijų 
pusantro bilijono. jprekyba nėra ‘

y-e j kaip reikėtų,”

Amerikos prekyba 
jau krinta žemyn

Į Washingtonas. — Organi- 
Tr , ... izacija Prekybos Kooperavi- Valstijoms, muiJ taipgi prekybos Regis.

Nairobi, Kenija.
tos gyventojų partizanai 
su šio rgan i zavę‘ E th i opi j o j e 
buvo perėję į Sudano :r Ke
nijos plotus. Įvyko susirė
mimų su anglų ginkluoto
mis jėgomis..

Granas, Alžyras.—Fran- 
zai sako užmušę 30 alžyrie
čių.

“taip gera, 
su užsienio

šalimis.
Žinoma, tie 

darė išvadų, kodėl prekyba 
sumažėjo, kas tam kenkia, 
tik sako, kad “neteko įta
kos.”

nariai/ nepa-

Mt. Palomar, Calif. — Su
sikūlė Amerikos bombinis 
“B-47.” Visi nariai žuvo.

Amerika atšaukė 24-ių 
jaunuolių pasportus
Washingtonas. — Valsty

bės Departmentas paskelbė, 
kad 24-ių jaunuolių užsie
nio pasportai daugiau ne
turi galios. Tie jaunuoliai 
pereitais metais gavo pas
portus i Jaunimo Festivalį 
Maskvoje. Bet iš Maskvos 
jie be Amerikos leidimo nu
vyko į Liaudies Kiniją. Už 
pastarąjį jų žingsnį jie ne
tenka pasportų. Tai ve kur 
viešpatauja “geležinė už
danga.”

Floridoje išplaukė 75 
negyvi banginiai

Ormond Beach, Fla. — 
Čia ant jūros krašto ir pa
kraštyje atsirado net 75 ne
gyvi banginiai (whales). 
Tūli iš jų yra didesni kaip 
20 pėdų ilgio. Vyriausy
bės žmonės sako, būk jie 
bus jūros bangų išmesti. 
Bet žmonės žino, kad nie
kados pirmiau toks kiekis 
nebuvo bangų išmestas. 
.Daugelis spėlioja, kad rake
ta ar koks atominis spro
gimas užmušė banginius 
jūroje, o tada negyvus ban
gos išmetė krantam
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armijos pulkus metė į Indo
neziją. Vietomis apginklaw 
japonų dalinius ir juos nl?- 
tė “tvarkos atsteigimui”. ‘

Tarpe Indonezijos žmonių 
partijų nebuvo vienybės, 
bet kairaus nusistatymo o- 
balsiai už liaudies frontą 
vis daugiau jungė. Kova 
buvo sunki. Amerikiečių di
plomatijai veikiant, 1947 
m., kovo mėnesį, padaryta 
taika, bet tai buvo “taika”, 
kad imperialistų jėgas su
tvirtinti. Tų pat metų va
sarą buvo padalytas nau
jas užpuolimas ant Indone
zijos liaudies įstaigų.

Tarybų Sąjungos delega7 
tai Jungtinėse Tautose kėlė 
protestus prieš imperialistų 
intervenciją Indonezijc*.ę 
Indonezijos liaudies frontus \ 
sutvirtėjo. Pabaigoje 1948 
metų apie dvidešimts atski
rų partijų ir grupių priėmė 
Indonezijos Komunistų par
tijos pasiūlytus 15-ka punk
tų. Pirmas — bendra liau
dies kova už šalies laisvę. 
Išvyti užsienio interventus. 
Žemė turi būti atiduota ją 
dirbantiems. Indonezijos jė
gos darės galingesnės. Azi
jos kitos šalys simpatizavo, 
jų delegatai Jungtinėse Tau
tose stojo išvien su Taryb * • 
delegatais už Indoneziją.

1950 metais Indonezijoje 
Amerikos kapitalas jau’.^Ū- 
darė 40 procentų užsienio 
kapitalo, kuris pirm karo 
turėjo tik 5 procentus. Ame
rikos kapitalistai pačiupo 
kavos, arbatos ir daug kitų 
įmonių ir plantacijų. Jie , 
pasigavo į savo rankas dau
giau, kaip 2,000,000 akrų 
plantacijų, kur auginami 
gumos medžiai. Jų pini
gai, suokalbiai, gražios kal
bos vėl apsunkino liaudie 
kovą, ardė vienybę.

Bet Indonezijoje yra lią 
dies naudai viena geve^pa- 
tybė, kad veik visi gyventa 
jai yra vienos tautinės grvB 
pės. Iš 85 milijonų yra tik 

į apie du milijonai kinų; 
100,000 arabų ir buvo ne 
daugiau 250,000 europie
čių. Kalba ta pati, kad ir 
su skirtinga tarme. Nors 
jie vadinasi javiečiai, sa- 
matriečiai, bet tai tik vieto
vių pavadinimai. Tas tau
tos vieningumas duoda liau
džiai progų nugalėti impe
rialistų pastangas — skal
dyti indonezų vienybę.

1949 metais, gruodžio 16 
d., į šalies prezidentą išrin
ktas Sukamo, kuris atsisa
kė eilės savo pirmesnių 
klaidingų pažvalgų ir stojo 
už liaudies frontą. Išrinkta 
į Parlamentą 257 nariai, pS 
vieną nuo kiekvieno 300,000 
gyventojų. , Parlamentas nu
tarė pravesti eilę reformų 
liaudies naudai ir sudaryti 

! kietą centralizuotą šalies 
valdžią. i

Ir prie geriausių norų 
pravesti tarimus nelengva 
tokiame plote, tarp tokio di
džio salų gyventojų. Armi
jos Indonezija turi apie » 
300,000. Karo orlaivyne a- 
pie 1,000 lėktuvų. Karinis 
jūrinis laivynas nedidelis. 
Darbininkų unijos turi viū^** 
2,000,000 narių. Šalyje yA 
iki dvidešimties partijų, bet 
tautinė, musulmanų, socia
listų ir komunistų yra įta
kingiausios. •

Užsienio imperialistai 
nuolatos daro intrigų, kurs
to tūlų salų valdininkus at
simesti nuo’ Indonezijos Re
spublikos’ ir “laisvai” gy
vuoti. Savininkai įdėto ka- 
pitaTo, savininkai pagrobti 
turtingų plantacijų nesnau
džia. Bet Indonezija laimi 
kovą po kovos.

Perėmimas Hollandijos 
įmonių gali toliau vesti pri* 
atsikratymo ir kitų šali\ 
imperialistų. Indonezija

(Tąsa 8-čiam puslapĄ4*-’*

APIE INDONEZIJĄ
Kasdien skaitome žinių a- 

pie Indoneziją. Kas ji yra, 
kur ir kokia ten padėtis?

Indonezija, kitaip buvo 
žinoma, kaipo RYTŲ INDI
JA. Taip vadinosi todėl, 
kad tenykščius gyventojus 
buvo pavergę hollandai su
siorganizavę į “Rytų Indi
jos Co.” ir per šimtus metų 
išnaudojo.

Indonezija yra tropikų 
(karštas) kraštas, nes per 
jos vidurį tęisasi žemes ek
vatorius. Indonezija yra 
salų valstybė, kurioje yra 
daugiau, kai 3,000 salų ir 
saliukių. Salos išsimėtę Ra
miojo vandenyno dalyje ant 
3,600 mylių ilgio (iš vakarų 
į rytus), ir veik ant 2,000 
mylių pločio (iš pietų j 
šiaurius).

Borneo sala, virš 208,000 
ketvirtainių mylių, tai lygi 
Francūzijai. Java sala turi 
51,000 ketvirtainių mylių, 
kaip dvi Lietuvos. Bet ant 
Java yra virš 50 milijonų 
gyventojų. Sumatra sala 
užima 182,870 ketv. mylių 
ir turi arti 15 milijonų gy
ventojų. Kitos mažesnės. 
Daugelis jų yra grupėmis 
(archipelagais). Bendrai 
Indonezija užima virš 900,- 
000 ketvirtainių mylių ir 
turi 85,000,000 gyventojų.

TURTINGIAUSIAS 
KRAŠTAS

Indonezija yra į pietrytus 
nuo Azijos sausyno, tarpe 
Filippinų ir Australijos. 
Tai dalyj Ramiojo vande
nyno, kur vandens plotai 
vadinama įvairiais jūrų 
vardais: Pietų Kinijos, Ce- 
lebio, Java, Florenso, Timo- 
ro, Branda, Molukų jūro
mis ir tt.

Jūrose yra daugybė žuvų, 
vėžių, jūrinių gyvūnų, pau
kščių ir augmenijos. Salos 
dar neseniai buvo daugiau, 
kai ant pusės apaugusios 
gražiausiais miškais. Ąžuo
lai, klevai, palmės, bambu
kai, bananų medžiai ir dau
gybė kitokių. Hollandi ja 
kirto miškus, darydama di
delius pelnus. Japonija 
1942-1945 metais tą pat da
rė. Bet Indonezijos miškai 
dar dideli, gražūs, turtingi 
augmenija, žvėrimis, pauk
ščiais. Čia dar yra dram
blių, nosaragių, antilopų, 
meškų, fazanų, laukinių vi
štų ir daug kitų paukščių ir 
žvėrių, v

Indonezija turtinga bana
nų palmėmis, mango, ana
nasais ir kitais vaisiniais 
medžiais. Žemose vietose 
daug auga cukrinių nedrių. 
Ant kalnu riešutmedžiu.

Žemėje didžiausi turtai. 
Užteks priminti ' vien tai, 
kad išvakarėse Antrojo pa
saulinio karo Indonezija da
vė: 17 proc. pasaulinio kie,- 
kio švino; 37 nuošimčius 
gumos; 90 nuoš. chinino-; 
86 nuoš. juodų pipirų; 24 
nuoš. palminio sviesto; 20 
nuoš. arbatos ir veik 10 
nuošimčiu cukraus. Ir tai 
prie padėties, kada gamti
niai turtai dar mažai paju
dinta.

Žemėje yra aliejaus, ku
rio jau dabar nemažai pa
gamina, švino, kieto ang
lies, geležies rūdos, aukso, 
sidabro, vario, nikelio, sie
ros, deimantų, baskitų, vol
framo ir kitų turtų,

TURTAI IR SKURDAS
Šalis gražiausia ir tur

tingiausia. Seniausio žmo
gaus kaulai rasti Java salo
je, atseit ten buvo “rojus”. 
Bet šalies gyventojai, jos 
savininkai gyveno varge ir 
nelaisvėje.

Gilioje senovėje indonezai 
turėjo savo valstybę. Bet 
vėliau ji suskilo — pasidarė 
daug jų. Jie turėjo visko, 
tai nebuvo karingi. 1602 m. 
portugalai atplaukė prie jų 
salų ir pradėjo įsigalėti. 
Tais pat metais atplaukė ir 
Hollandijos laivai. Hollan
dai išstūmė portugalus, vie
nur jėga, kitur papirkimu 
pavergė Indonezijos salų 
žmones. Karolis Marksas 
rašydamas apie to laiko ho- 
landų praeitį, rašo: “Jų is
torija 17-jo amžiaus laikų 
yra pasibaisėtina išdavystė
mis, papirkimais, žmogžu
dystėmis ir niekšystėmis.” 
Hollandai ten įsigalėję žiau
riai išnaudojo žmones, ne
gailestingai teriojo gamtos 
turtus.

Todėl industrija menka, 
tik apie 6,000 įmonių, kur 
dirba apie 3,500,000 darbi
ninkų. Daug žmonių pragy
vena iš žvejybos. Didžiuma 
iš žemdirbystės. Žemės įdir
bimas labai atsilikęs. Kar
vė yra ne vien tam, kad 
gauti jos pieno, bet ir va
žiuoti, ir lauką arti, ir joti.

Buvo daug sukilimų, daug 
sunkiu kovu. Bet Hollandi
jos valdovai dažnai su 'an
glų pagalba kraujuose pa
skandindavo žmonių pa
stangas būti laisvais. Ant
rojo pasaulinio karo laiku 
japonai vėl šalį plėšė. Taip, 
kad 1950 metais šalyje bu
vo tik:. 5,000,000 karvių; 
4,000,000 laukinės rūšies 
bulių-buivolų; vienas mili
jonas arklių ir biskį dau
giau milijono kiaulių.

Bet nėra blogo,, kuris kar
tu neneštų ir gero.- Taip at
sitiko ir su Japonijos įsiga
lėjimu Indonezijoje. Nauji 
plėšikai buvo žiauresni, nes 
buvo karas; kita,, jie nepaži
no žmonių, jų būdo, nemo
kėjo apgauti, prie ko jau 
buvo- pripratę holland'i'ečiai. 
Užsiliepsnojo indonezų ko
va prieš japonus.. Organiza
vosi būriai, puolė japonų 
armijos dalinius, trukdė iš 
šalies išvežti aliejų, gumą, 
metalą, maistą. O kada So
vietų armija apsupo ir suė
mė hitlerininkų jėgas Sta
lingrado srityje, tai Indo
nezijoje užsidegė partizanų 
karas.

1945 metais, Tarybų ar
mija kirto Japonijai Mand- 
žurijoje, Korėjoje ir Japa- 
niškųjų jūrų srityje.. Tas 
atsiliepė ir Indonezijoje. 
Liaudis sujudo kovon už lai
svę. 1945 m., rugpjūčio 17 
dieną komunistų ir progre* 
syvės partijos paskelbė In
donezijos nepriklausomybę. 
Puolė ir nemažai japonų 
armijos dalinių nuginklavo, 
kurie jau buvo netekę ko
vos ūpo. Japonų ginklai, jų 
amunicijos sandėliai suteikė 
Indonezijos liaudžiai ginklų 
karui už laisvę.

KARAS UŽ ŠALIES 
LAISVĘ

KoVa už laisvę tik prasi
dėjo'. Pradėjo^ gi’įžti Hol
landijos- valdonai. Jie gink
luotų jėgų neturėjo- nugalėti 
Indonezijos liaudį. Jiems 
atvyko į pagalbą Anglijos 
armija, karo laivynas^ at
skrido lėktuvai. Amerika 
suteikė Anglijai ginklų ir 
amunicijos. A Hollandija 
graibstė ką galėjo* ir savo 1L 
kučius karinio laivyno, or
iai vyno, naujai sudarytus

Vyras — 
turi 48 pačias

“United States News & 
Report” žurnalas 1957, lap
kričio 29 dienoje, uždėjo 
antgalvi: — “In the free <- j

World, most roads lead to 
Washington”. Na ir tarpe 
to “laisvojo pasaulio” atvy
kusių į Washingtona įtalpi
no Morokos karaliaus Mo- 
h'ammedo paveikslą, kuris j 
čia svečiuojasi. Gi jau “New- 
York Daily News”, gruo
džio 1 d. dar toliau nuėjo su 
dideliu antgalviu: “Demo
cratic King”, rašydamas a- 
pie tą karalių.

Tikras proto bankrotas! 
Morokoje jokios laisvės nė
ra, neigi tas jų garbinamas 

i karalius yra demokratinis.
Ką gi jis ten pėckoja? į j ’ - - —- y - ””

bet nei vienos pačios.
Kodėl? Nagi, katrą veši, 

turi
i net 48 pačias. O visas nega- da jį velnias nešęs, kad su
sima, nes Amerikos įstaty-1 griautų Anykščių bažnyčią, 
'mai yra prieš daugpatystę.! Bet nelabasis nespėjęs. Už- 
1 Pirmoji pati skaitosi ta, ku- giedoję gaidžiai, skelbdami 
rios sūnus, sosto įpėdinis y-'artėjantį rytą, velnias, kaip! 
ra Hassan. Antroji prineesą ir kiti nakties vaiduokliai 

i Musha, 20 metu. Geras “de- pasakose ir padavimuose, 
jmokratas”. ~ j turėjęs išnykti. Akmenį jis

_ ________numetęs kairiajame Švento-
Phila. Advokatas sios krante. |

Tarpe anglu yra priešo- v«ltui lietuvių liaudis 
------ - ! apipynė legendomis Puntu-

Kas jis ir kodėl atsirado? | ką. Tai retas^ gamtos pa- 
Philadelphia mieste 1735 
metais buvo kaltinamas vie
nas pilietis žmogžudystėje. 
Jo kalte jau taip buvo “įro
dyta”, kad nei vienas advo
katas nenorėjo jį ginti. Sė
dėjo žmogus kalėjime ir 
laukė mirties.

— Sveikas!, — tarė jam

Canada and Brazil, per year $11.00 
Canada and Brazil, 6 months $6.50 
Foreign countries, per year 115.00 
Foreign countries, 6 months $8.00

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

labai toli mato.” Tasai maty-

ŽMOGUS, “KURIS DAUG MATO”
BLOGA. 1<ai žmogus toliau savo nosies nemato, bet 

dar blogiau, kada jis ir ‘ 
mas pavirsta į idiotizmą.

Panašiai “pamatė” Čikagos lietuviškų menševikų 
redaktorius. Jis parašė ilgą editorialąv apie tai, kaip 
Maskvoje buvo palaidotas vienas žmogus.' Maskvos “Iz- 
viestijos,” pasirodo, parašė straipsnį apie vieną žmo
gų, kuris buvo palaidotas ne taip, kaip norėjo jo arti
mieji.

Dėl to. kad ten taip buvo, kaip sako menševikų 
laikraštis, tai aišku, Tarybų Sąjungą tenka prakeikti,

Po editorialo Naujienų redaktorius dar parašė ir j 
prismokų. “Apžvalgos” skyriuje. ' 
“Įvairios komunizmo rūšys.”

Visa tai parodo, kaip Naujienų redaktorius pasta- 
moju metu klaidžioja. Mes tiesa, neturime laikraštyje kaJ Us «demokratas 
vietos parašyti ap.e jo khedejimus. Užtenka priminti, I 
kad jis kliedą labai negražiai.

šaukia “Crazy, Crazy” ir 
įrodinėja, kad be hollandie- 
čių Indonezijoje viskas pa
kriks, nes būk “tik hollan- 
diečiai supranta biznį, ban
kų reikalus, prekybos rei
kalus ir tt.”

Bet tie patys ponai šau
kė, kad Egiptas negalės su
tvarkyti Suezo Kanalo rei
kalų ir rėme Izraelio, Pran
cūzijos ir Anglijos karinį 
ant Egipto užpuolimą, kai
po “gelbėjimą vandens ke
lio”. Dabar visi mato, kad 
Egiptas geriau Suezo reika
lus tvarko, kaip tai atlikda
vo francūzai ir anglai, ne
paisant, kad dar vietomis 
kanale yra kliūčių, kurias 
padarė imperialistų karas 
prieš Egiptą.

_v , v . . i DIDŽIAUSIAS PABALTY ! sūnus, vėliau kelios dukros, j AKMUO

Plačiai žinomas pasakoji
mas apie Puntuką. Kažka-

griautų Anykščių bažnyčią.

TOLIAU BUS GERIAU AR BLOGIAU
KANADIŠKIS Liaudies Balsas rašo:
“Didlapiai ir radijas dabar daug kalba apie karą 

Rodos, aišku, kad karo negali būti, nes būtų abiejų pu
sių susinaikinimas, tačiau kalbos apie karą ne mažėja,; 
o didėja. Kiti eina dar toliau, negu mokslininkai. Pa-; 
vyzdžiui. Toronto Daily Star bendradarbis W. R. Plew-1 
man. Jis sako, kad sputnikų pagalba bus galima matyti 
laivus prieplaukose, vairuoti raketas ir tt. Kiti piipa- 
sakoja visokių baisybių.

“Tai blogas reiškinys. Tai žmonių nervų ardymas. 
Daugelis žmonių tikrai dabar labai bauginasi. O yra 
tokių, kurie net ir į paniką puola. Vienas kanadietis 
sutikęs Australijoje buvusi pažįstamą. Jis pasakojęs,, 
kad jis persikėlęs į Australija todėl, kad tenai esą sau
giau nuo tarpkontinentinlų raketų. Kanada, jo manymu, 
randasi labai pavojingoj zonoj. Tai. žinoma, labai bai
lus žmogaus pavyzdys. 1 
vienas toks. Karo baime slegia žmones labai, 
nam sugadins nervus.

“Sveikas protas sakyte sako, kad būtų beprotystė 
kariauti. Niekas negali tikėtis laimėti ką nors. Kada 
kareiviai mušėsi frontuose, aišku, buvo kitas dalykas. 
Kapitalistai, ginklų gamintojai ir kiti galėjo krautis 
pelnus. *Dabar gi bombos, nuklinės bombos, kristų ant žmogus 

1 «Y 4* 1 /-.aU 1 VA 1 YVĄ ZA VA 1 1 1

! dis: ‘‘Philadelphia Lawyer”.;

Bet nereikia manyti,, kad .jis j kai-tą atėjęs žmogus, — tai 
j.lėgia žmones labai. Ne vie- :buvo advokatas Andrew 

Hamiltonas. — Aš tave gin
siu.

Ir advokatas taip suga- 
biai vedė teisme I 
ir

Iminklas, didžiausias ri-edu- 
įlys ne tik Lietuvoje, bet ir 
! visame Pabaltijy.
i Gamtos apsaugos komite
to prie Lietuvos TSR Mini-' 
strų Tarybos prašymu Geo-I 
logijos ir geografijos insti
tutas neseniai suorganizavo 
specialią komisiją Pūntuko 

i akmens tyrimams atlikti. 
Atvykę į vietą,-geologai ty
rė gemorfologines Puntuko 
apylinkių savybes, atliko 
kasinėjimus akmens išma- 

"tardymus tavhnams ir slūgsojimo pa- 
• i rodė žmogaus nekaltybę, dėčiai nustatyti. Tyrinėji- 

buvo išteisintas. O mai Par.ode> kad Puntukas
prieplaukų, ant miestų, ant įmonių.

“Dabar pelną duoda, tiktai 
Žiūrėkit, kokus turtus kraunasi 

' tas ir kitus karinius pabūklus.
ir stengiasi, kad padėtis būtų 
lenktynės eitų visu smarkumu.

“O ginklavimosi lenktynės

ginklavimosi lenktynės, 
tie, kurie gamina rake- 
Už tai tie pelnagrobiai 
įtempta, ginklavimosi

2 laikui bėgant yra pašliaužęs 
200 žemyn.

metu yra gyvas prisimini- ! Netaisyklingos fonuos, iš 
mQC“ ' idalies primenantis kūną,
Įlieto. i - ... j Puntukas yra granitinis.

i žemės esanti ak
mens dalis turi keletą nery
škių įtrūkiu, truputį pa
veikta dūlėjimo. Žemėje 
esančioje akmens dalyje nei 
trūkių, nei dūlėjimo ženklų 
nerasta.

Atlikti Puntuko dydžio 
matavimai. Didžiausias jo 
ilgis — 6,9 m, plačiausioj-e 
vietoje akmuo turi 6,7 m, 
didžiausias aukštis— 5,7 m. 
Puntuko tūris yra apie 100

Hamiltonas nei mokesčio už 
tai neėmė. Taigi, virš !—

LENINAS” | Viršum 
n r*! rLEDLAUŽIS

Jis tik ką buvo nuleistas 
Leningrade ant vandens. 
Tai laivas, kuris turi atomi
nės jėgos varyklius 44,000 
arklių jėgos. Laivas yra 
16,000 tonų, 435 pėdų ilgio, 
virš 90 pėdų pločio ir aukš
tesnis už šešių aukštų na
mą. Gali daryti virš 20 my-

ne tik tuo pavojingos, 
kad jos plėšia iš žmonių didelius mokesčius ir kelia bai
mę, bet ir tuo, kad valstybėms būnant apsiginklavus ir 
gyvenant labai įtemptai, visada galima tikėtis nesusi
pratimų, kurie gali sudaryti ir karo pavojų.

“Kai kurie bauginasi, kad bus. didelis nedarbas,, jei
gu bus sulaikytas ginklavimasis. Bet juk ginklavimosi 
lenktynės negali eiti visą laiką. Vistiek jos neišgelbės 
nuo nedarbo. Reikia surasti išeitį kur kitur. Kodėl gi ______ _
socialistiniuose kraštuose nesibauginama nedarbo; Jie'iįų į valandą, laužti virš 6 
būtų labai patenkinti, kad būtų galima panaudoti tas j pėdų storio ledą. Jis turi

dėl taikių virš 1,000 kambariu — igu- . u. . ,
lai, sandėlių, laboratorijų ir kublnnJ metn*’ 0 SVW1S ~

jėgas, kurios dirba prie ginklų gamybos 
kūrybų.

“Yra daug visokiu darbų, tik reikia pinigų,j o pinigų tt. 
nebus, kol nebus sulaikytas ginklavimasis. Paimkime,! 
pavyzdžiui, tik Toronto miestą.. Reikia požeminių, trau- i 
kinių, reikia taisyti. gatves, statyti mokyklas. , Viskas i 
stovi beveik vietoj vis dėl stokos pinigų. Nėra pinigų, i 
nėra ir darbo. Štai kodėl nedarbas auga.”

Naujos Vilnios a atoma tiniai 
pi uv ksna kočiai

Naujosios Vilnios vietinės 
ūkio valdybos įmonių darbi
ninkai nuolat plečia kultū- 
rinių-buitinių prekių gamy
bos asortmentą. Pastaruoju 
metu čia įsisavinta ir pra
dėta masiškai gaminti auto- 

• matinius plunksnakočius su 
uždara plunksna. Naujųjų 
plunksnakočių pirmoji siun
ta jau patiekta prekybos 
tinklui. Tokių plunksnako
čių iki metų pabaigos dirb
tuvės darbininkai pagamins 
apie 5,000.

Mechaninio cecho darbi

ninkai Naujųjų metų išva
karėse numato pradėti veži
mėlius-rogutes vaikams ir 
magnetinius paleidėjus ele
ktros motorams.

J. Tankevičius

Munich,. Vak. Vokietija.— 
Mirė Heinrich Hoffman, 72‘ 
metų. Savo laiku jis buvo 
artimas. Hitlerio prietelius.

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

“DIEVAS PROTĄ 
ATĖMĖ

Lietuvoje būdavo žmonės 
sako: “Ką Dievas nori nu
bausti, tai pirma protą ati
ma”'. Atrodo,, kad taip Die
vas nubaudė New Yorko 
Daily News redaktorius. Jie 
saliūniškai plūstasi “bandi
tais”, “tironais” išvadinda
mi Tarybų Sąjungos vado
vaujamus žmones ir Liau
diškų Demokratinių respu
blikų veikėjus. Tai svetima 
kalba sveikam protui.

Kada Amerikos moksli
ninkai ruošė “Vanguardą”, 
tai jie diena iš dienos šau
kė: “Try, try today”. O ka
da nepavyko, tai sušuko: 
“sabotažas”!

apie 265 tūkstančius kilo
gramų.

Atitinkamos organizacijos 
turėtų pasirūpinti, kad ap
link Puntuką būtų paliktos 
nepaliestos gamtinės sąly
gos. Šalia jo- reikia įrengti 
lentą su paaiškinimais eks
kursantams1 apie šį reto dy
džio akmenį-paminklą.

A. Garunkštis

Laisves Iknygy-

MYKOLO RADVILOS 
BIBLIJA

Lietuvos TSR Mokslų ak
ademijos bibliotekoje šiomis 
dienomis rasta 1563 metais 
išteistoji Mykolo Radvilos 
Bresto biblija, ši knyga 
propaguoja k a 1 v i n izmą. 
Tarp kalvinistų ir katalikų 
ne tik Lietuvoje, bet ir kitou 
se Europos- valstybėse visą 
laiką buvo gilūs prieštara
vimai. Katalikybė, įsitvirti
nusi jėzuitų ordine, buvo

2pusi. Laisvė (Liberty) Penkt, gruodžio (Dec.) 20, 1957
i

Indonezijoje liaudis imasi 
žingsnių prieš Hollandiją,, 

metu stipresnė, tad ji

persekiojo ir degino visus 
kalvinistų leidinius. Moksli
ninkų apskaičiavimu', visoje 
Europoje šių retų knygų tė
ra likę tik 24 egzemplioriai.. 
Iš jų .septyni yra mūsų res
publikoje.



Jonas Kaškaitis

; MEMUARŲ SERIJA
Mokslo, darbo, kovingi keliai

BIRUTĖ RAMOŠKAITĖ
Įstabi Ramoškaitė Birutė—

Geraširdės gamtos dovana!
Ji — baltutė dainos vaidilutė — 

Amžinosios ugnies kupina!
Aš jai himnus giedojau be žodžių, 

Sužavėtas ugningų dainų!
Gaudžiau, gėriau niuansus jų godžiai,— 

Ir širdy tau taip miela, kilnu!
Pilnos salės braškėte braškėjo

Svaiguly Ramoškaitės dainų!
Yr katutės audringai skardėjo

Nuo įkaitusių gručių delnų !
^ip vargonai, jos balsas nngriaudžia!

Kaip skambutis, nuskamba laibai!
Ir tėvam jos garbė ir mūs’ liaudžiai!

Vaidilutę nušviečia žaibai...

Koncertavo plačiai Ramoškaitė
Po lietuvių kolon’jas andai: 

žvaigždžiaakė, skruostai jai iškaitę,—
Po svetaines skrajoja aidai...

Vaiskus tembras soprano draminio!
Vertas operos laurų garbės!

Į ten taką gėlių ji pramynė,—
Impresar’jas juk tai pastebės.

Skambabalsę mes minim Birutę,
Dainininkę progreso garbės!

Amžinosios ugnies vaidilutei 
i.gintarinis vainikas žibės!

ZUZANA KAZOKAITĖ
Zuzana Kazokaitė žygiuoja

Patvariai su spalvinga daina—

JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
į /

(Tąsa)
—Nesijuokiu.
—Na ir durnius! — pasakė jis staiga
?ykęs.
Nuo tos dienos beveik nebeatpažįsta

mas pasidarė Poviliokas. Užmetė dar- 
? ’is, numojo ranka į viską.. Kartais 

. tik užeis į kalbą, taukštelės porą kartų 
ir vėl meta, vėl eina, slampinėja pa
kraščiais iki vakaro, o vakare skuba 
naktigonėm Anksčiau naktigonėn vi
suomet jodavo Juoziokas, bet Poviliokas 
tvirtai perėmė pavadžius. Ne tik pats 
jojo, bet ir mane tempė kartu:

—Prisikirmysi namie, kai pasensi!
O išjojus, naktigonėn, vos bernai su

pančioja arklius ir paleidžia juos gany
tis, Poviliokas jau šaukia:

—Einam! Piemuo pasaugos arklius!..
Visu būriu užgriūdavo jie kaimą. Su

keldavo ant kojų visus ūlycios šunis, 
kirkino mergas, daužėsi pasvirniais, pa- 
sodėmis, ūkavo pelėdos balsais, rėkė 
privertos tarp durų katės balsu. Iš tolo 
atrodė: karas ne karas, atlaidai ne at
laidai, o šunų veselija tai tikrai. Ir vis 
Poviliokas firmas, ne tiktai pats, bet 
dar ir kitiems pramano vis naujų ir nau
jų pokštų. Vieną šeštadienio naktį atri
šo jie kiekvienas savojo kiemo šunį ir 
pervedžiojo į kitus kiemus. Rytą mie
guisti šeimininkai eina į tvartus, o čia 
ant jų — ur-ur-ur-ur-r-r!—šuo! Trina 
yisi akis, niekas nieko nebesupranta: sa
vam kieme šunes puola! Pusę dienos 
paskui gaudėsi po kaimą, kol atrinko 
kiekvienas savąjį šunį. Riksmai, loji
mas, juokas taip ir skambėjo po ūlyčią 
iki pačių mišių ir net per mišias. Kitą 
šeštadienio naktį sugalvojo bernai su
mainyti visų kiemų vartus. Skėrio pinigų 
"gstfo kiemai platūs, vartai ten dideli — 
kai’n’iunešė juos kokiam nors trobelnin
kai šalhakundžiui ar kitam kuriam, kai 
užkorė ant io varčios, tai taip pusę dar
žo ir uždengė. O jo varteliai, atsidūrę 
Poderio kieme, kibilkšavo girgždėdami, 
nesiekdami net pusės tarpuvartės. Ir 
kone visą sekmadienį plūkėsi žmonės po 
ūlyčią, pėsti ir važiuoti, kol atstatė var
to kw reikia. Ir jau neberamiai laukė 
vfsi kito šeštadienio, nujausdami, kad 

,«rytą atras arba akėčias ant stogo, ar
ba piestą beržo viršūnėj, arba vėl ką... 
Ir keikė visi bernus, tik niekas jų su
gaut negalėja, niekas nežinojo, kas ve
da juos, kas kaso. Ir tik senis Dirda 
šaukėsi Povilioką sekmadienio rytais, 

re jį akimis kiaurai: 
j-Tavo darbas?

Daugiavingiu keliu pažangiuoju, 
Kur naujoji jau brėkšta daina...

Nesuklups, nenuklys ji kelionėj: 
Jai vadovė—idėjos žvaigždė!

Tad sutinkam visad ją maloniai,—
Padėka jai, šlovė ir garbė!

Mokinė nuosekli Šalinytės,
Ji išlavino balsą aukštai,—

Prisigrūda gėrėtis, klausytis
Pilni salėj prisėsti kraštai.

lt skudučiu eilė, sodrus altas—
Jis aidomušiais sklinda širdin,—

Ir sučirba kraujukas pakeltas, 
Ausyse atsimušęs din-din...

Dsūnų dainosjpane pakerėjo
Ir suvirbino stygą širdies...

Lyg miške gaida ūžiančio vėjo 
Rudens smuikų koncertą pradės...

Ai, tos dainos—tos laumės raganės—
Atminimų bangas kad sukels...

Piemenėlis, žąselę praganęs.
Glaudžias šliejas laukinės obels...

Zuzanut, ta daina išraiškinga,
Giliai perjausta tavo pačios,

Sužavėton man sielon įsminga, 
Grabinėja, lyg ieško erčios...

Staiga trūko—pliaukšėti įnikę— 
Gaivalinga katučių audra!

Giliai pagerbė mūs’ dainininkę 
Su dėka nuoširdžia ir tikra.
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—Beprasimanai, tėvuk. Argi šito ma
ne mokei?

—Tavo darbas, klausiu?
—Tąigi sakau: argi aš išdrįsčiau išei

ti iš tavo valios?
Senis nemirkčiodamas žiūri į Povilio- 

ką ir ilgai nesupraanta: juokiasi sūnus 
iš jo ar teisybę sako?

—Prieik arčiau..
Poviliokas prieina.. Stovi kaltai nu

leidęs akis. Senis dar patyli, o paskui 
pradeda teisintis:

—Jaunėli tu mano, pagramdėli.. Ir 
ko tau trūksta tėvo namuose?

—Sotus aš visko per akis, tėveli.
—Kalvę tau atidaviau, nieko su savim 

nepaimsiu... Ir greit 'jau nepaimsiu. 
Suskaitytos mano dienos...

—Aš sotus, tėveli. Nieko man ne
trūksta.

—Žmogų reikia permanyti, — graude
nąs! senis toliau. — Kad kartais ir kie
čiau padariau, taigi ne sau dariau. Pa
tys paskui nusilenksite man prie duo
bės, kad namai neišpustėti, kapeikėlė 
patausota...

—Aš sotus.
—Ko sotus? — staiga pasišiaušė senis.
—Sotus, ir gana.
—Tai eik laukan! — įsiuto Dirda.. — 

Kad tavo... kad tu sukeptum ir mano 
sūnum nebuvęs! Kad .. kad...—ėmė 
jis dusti.

Ir čia prie senio nuolė Saliamutė.
—Tėteli, na, ko tu? Tėteli, nurimk, 

nesigalųok... — ėmė glostyti senį, nu
šluostė putas nuo jo lūpų.—Po Viliukas 
nieko, jis, tėteli, nesijuokia... tau tik 
pasirodė.

Kalbino, olbino, o pati piktai šnaira
vo' į Povilioką. Šis smuko kieman, kak
tomuša susidurdamas su motina. Senė 
timpčiojo pirštais apatinę lūpą, priekaiš
tingai žiūrėjo į sūnų:

—Vėl sugriovei tėvą... Ir gražu ši
taip? Nieko tau negailu, vaikeli, nie
ko tu nebeturi švento, kaip pakamoklis 
koks! Ir manęs tau negailu, ir tėvo ne
gailu. O’ tėvas gi tirpsta ant akių, greit 
pazvanus teks vežti špitolėm ..

—Kad nuveši, tai ir vėl parveši, mo
tut. Pirma špitolė sugrius, negu tėvas 
iš kojų išvirs! — kirto Poviliokas.

Ir vėl vyko ūlyčioj jo pokštai.. Vėl 
rėkė šunes, keikėsi žmonės, pokšėjo var
tai ir durys.. Ir daugelis plačiašniūrių 
valakininkų jau baudėsi* vykti, policijon 
šauktis pagalbos prieš pasiutusį Pbvi- 
lioką,.

(Bus daugiau) Drg. P. Sakatauskas jau- se-
\ bu/»’MtLdiPA^i f ■ Yld'Ui'ilL.!.

PRISIMINIMAS

JOKŪBAS LEKAS
Mirė Gruodžio 20, 1956

Šiandien sukanka vieneri metai, kai negai
lestingoji mirtis atskyrė nuo mūs mano mylimą 
gyvenimo draugą, ir dukterų tėvą, Jokūbą Leką. 
Mes jo liūdime—

Eva Lekas, žmona.
. t

Adelė, Palmyra, Matilda, dukterys.
Žentai ir Anūkai.

Wollaston, Mass.

“Vanguardo” reikale 
kaltina vieni kitus
Washingtonas. — Kari

nio laivyno ir Apsigynimo 
Departmento vadai susiba
rė, vieni antrus kaltindami 
dėl nepavykime paleisti į 
erdvę satelitą “Vanguar- 
dą.” Karo laivyno viršinin
kai sako, kad Apsigynimo 
Departmento skyriaus vir
šininkas sako, kad Apsigy
nimo Departmento skyriaus 
viršininkas Murray Snyder 
jiems įsakė garsinti “Van- 
guardą” pirm negu jis bus 
iššautas. Karinio laivyno 
sekretoriaus pagelbininkas 
G. Norton sako, kad jie 
priešingi buvo, nes pirm to 
“du kartus bandė tokią ra
ketą ir abu kartus nepa
vyko.”

INFORMACIJOS 
(Tąsa nuo 2 puslapio) 

reikalauja, kad 151,000 ket
virtainių mylių plotas Va
karų Gvinėjoje, kurį vis 
valdo Hollandija, būtų In
donezijai grąžintas. Bet tas 
gąsdina Portugaliją, kuri 
dar laiko pavergus Timor 
saloje virš 7,000 ketvirtai
nių mylių. Gi dar daugiau 
Anglija, kuri laiko savo na
guose šiaurinę dalį Borneo 
salos veik 80,000 ketvirtai
nių mylių plotą.

PRANEŠIMAS
SO. BOSTON,MASS.

Prieškalėdinis parengimas įvyks 
gruodžio 22 d., labai svarbiam tiks
lui. Pradžia 1 vai. dieną, 318 Broad
way. Bus košelienos, raudono kisie
liaus ir kitokių skanumynų. Tikras 
kūčių parengimas. Bus ir dainų ir 
kitokių pamarginimų. Atsilankiusie
ji praleis gražiai laiką. Rengia ir 
kviečia LLD 2 kp. moterys.

(245-247)

Paterson, N. J.
Gruodžio 11 d. Įvyko Ja

cquard audėjų lokalo 87 susi
rinkimas. Jis turėjo būti skait-. 
liūgas, nes visos dirbtuvės bu
vo uždarytos su tikslu, kad 
;■ usirinkimą padaryti skaitlin
gu, nes čia buvo nominuojama 
lokalo valdyba. 1958 metams 
ir išduotas raportas už 1957 
metus iš lokalo veiklos. Rodo- 

jsi, unijos narius turėjo užinte- 
S vėsuoti, bet pasirodė, unijisL.i 
visai neinteresuojasi unijos 

i veikla, nei kas ju lokala va- ■ *• i
dovaus, nei kaip jų reikalus

So. Boston, Mass.
PRIEŠKALĖDINIS PARENGIMAS 

SVARBIAM TIKSLUI

Sekmadienį, Gruodžio 22
318 Broadway—Pradžia 1 vai. dieną.

Turėsime skanių valgių ir gražią dainų pro
gramą, bus ir kitokių įvairumų. Atsilankiusieji 
smagiai praleisite dieną ir paremsi te svarbi]

gins.
' Pats 
j t okas.

susirinkimas buvo skys
čio lokalo susirinkimai

'buna tik tuomet skaitlingesni, 
i kuomet būna naujo kontrakto
j svarstymas ir jo užgyrimas ar 
atmetimas. Lokalas 87 turi iš
siderėjęs iš bosų, kad unija 
gali turėti keturis į metus su
sirinkimus su visomis dirbtu-

(LibertyPenkt., grpodzip; fDte.c.) 20,,.1^57. ,

vėmis uždaromis, kad tik bū
tų galima turėti „susirinkimus 
skaitlingesnius, bet ir tai ne
daug ką gelbsti. Priežastis yra 
ta, kad lokalas neturi jokios 
disciplinos ant savo narių. Jei
gu dokole būtų uždėta pinigi
nė pabauda už nesilankymą į 
visuotinus narių susirinkimus, 
kaip kad kitose unijose yra 
daroma, tai susiriktų, būtų 
skaitlingesni ir tarimai būtų 
geresni.

Lokalo valdyba buvo nomi
nuota veik ta pati išskyrus tik 
prezidentą ir du trustistus.

Raportai
Iš raportų paaiškėjo, kad 

Paterson e audiny'čios dirba 
tik 50 nuošimčių. Taipgi pasi
rodė, kad 6 dirbtuvės suban
krutavo.

Tarimai
Nutarta nuo dabar laikyti 

lokalo susirinkimus kas trys 
mėnesiai, dirbtuvių neužda
rant, o sustabdyti < dirbtuves 
tik lokale svarbiem reikalam 
spręsti.

Nutarta, . kad Textile Wor
kers Union lokalas . 87 pasi
trauktų iš Passaic County Ta
rybos politinio komiteto, kuris 
susideda iš įvairių unijų. Tai 
blogas Įtarimas. Vieton unija 
įsitrauktų plačiau Į politinį 
veikimą, ji traukiasi atgal, iš
stodama iš to- komiteto.

Kuomet delegatas pranešė, 
kad Komiteto susirinkimai bū
na neskaitlingi, ir tie tik svars-* 
to politinius reikalus, ką no
minuoti į valstijos valdvietes, 
tai, girdi, tokis komitetas nė
ra naudingas ir jis neatstovau
ja unijistų nuomonės, ir prie 
jo prigulėjimas tai tik lokalo 
pinigų eikvojimas. Rekomen
davo išsitraukti iš to komiteto. 
Tai lokalas ir ištraukė dele
gatus be jokio- svarstymo.

’ Ką gi tas parodo ?
Tai parodo, kad Amerikos 

darbininkai apie politinės 
veiklos svarbą-jų pačių reika
lų naudai turi žemą supratf- 
ma.

Už dviejų savaičių- įvyks lo
kalo valdybos 'rinkimai.

Aplankius drg. P. SakataUską

Chicago, Ill.
i Iš LDS 53 kuopos j 

susirinkimo
LDS 53 kuopos priešmeti- 

nis susirinkimas įvyko gruo
džio 5 d., Mildos salėje. Buvo 
gana svarbus, nes jame buvo 
renkama 1958 metams nauja 
kuopos valdyba. Bet palei 
kuopos narių skaičių, perma
nai narių dalyvavo. Tai labai 
peiktinas dalykas, jei nariai 
nesilanko Į susirinkimus. Yra į 
net tokių narių, kuine nei k a r-1 
tą į metus neateina.

Šiame susirinkime vėl iš
rinkta ta pati valdyba, Kuri 
jau per daug metų eina val
dybos pareigas ir dirba kiek 
tik gali kuopos labui. Susirin
kimas visiems padėkojo už jų 
gražų ir rūpestingą darbą.

Biznio komisija pranešė, 
kad kuopa rengiasis prie žais
lų vakaro, kuris įvyks 1958 
m. kovo 9 d., Mildos salėje.. 
Nors dar yra laiko virš poros 
mėnesių, bet jau nutarta bi
lietus gaminti ir iš anksto pla
tinti. Jų kaina bus tik, 50 c.

Sekantis susirinkimas bus 
metinis, kuriame bus išduoti . I 
v’si veiklos raportai. Po susi
rinkimo nutarta turėti vaišių. 
Tad prašome narių nepamirš
ti ir dalyvauti nors metinia
me susirinkime.

Sekr. M. S.

i i MATTHEW A j 

BUYIJS
JI (BUYAUSKAS) ! I
;; u
I: LAIDOTUVIŲ ■ i
:: DIREKTORIUS ! i
I I J Į.

!:: Newark 5, N. J. i !
Į! MArket 2-5172 Š
i; 426 Lafayette St. ■ į

••♦♦Hereof

tvarka. Gydytojai ilgai tyri
nėjo, ir po nuodugnaus ištvrl 
mo surado, kad be operacijos 
pagelbėti negalima. Tad gruo
džio 11 d. padarė rimtą, ope
raciją, ir atrodo, kad operaci
ja pavyko gerai. Sakė, kad po 
operacijos jaučiasi gerai, ir 
už keleto dienų , mano, galės 
grįžti namo, jei neišsivytys 
kokių1 nors komplikacijų.

l
P. Sakatauskas jau gerai j 

pagyvenęs žmogus, netoli 80Į 
metų, bet dar gana vikrus. Jis i 
yra senas Patersono gyvento- ■ 
jas, plačiai žinomas netik Pa- 
tersone, bet ir ,visoje Ameri-
koje. Kai jaunesnis buvo, 
veikliai dalyvavo, tankiai bū
davo išrenkamas delegatu Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je ir Amerikos Lietuvių Dar
bininką Literatūros Draugi
jos. Jis buvo geras mūsų spau
dos korespondentas, ir kai 
kada parašydavo feljetonų ir 
šiaip straipsnių.

Drg. P. S. linkiu pilnai pa
sveikti ir ilgus metus gyventi.

J. Bimba

tikslą. Kviečiame visus dalyvauti.

LLD 2-ros Kuopos Moterys

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 nepriklau
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.

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 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
*Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 

istorinis romanas. Parašė Algirdas Margeris. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

Kelias į Laimę
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.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
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.

Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
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LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo puslanio)

J. Mockaitis, bridg-eportietis, pagelbėjo Waterburiui 
augti punktais.

Šie vajininkai prisiuntė po naują prenumeratą ir 
atnaujinimų: L. žemaitis, Hartford, Conn.; J. Blažonis, 
Lowell, Mass.; D. G. Jusius, Worcester, Mass.; A. Že
maitis, Baltimore, Md.; J. K. Alvinas, San Francisco,

Sekanti valininkai ]>akilo punktais su atnaujini-) 
mais: N. J. vajininkai (Antanas); S. Lenkauskas, Law
rence, Mass, (iam pagelbėjo ir J. Gaidis, Maynard, 
Mass.): J. Mažeika. Pittsburgh, Pa.; George Shimaitis, 
Brockton, Mass.; Brooklyniečiai; P. Beeis, Great Neck, 

N. Y.: H. Thomas, So. Boston, Mass.: J. K. Navalins- 
kienė, Binghamton, N. Y.; J. Stanley, Rochester, N. Y.; 
L. Prūseiką, Chicago. Ill.: P. Šlekaitis, Scranton. Pa.; 
V. Žilinskas, Plymouth. Pa.; S. Kuržinskas, Mahanoy 
C:ty, Pa. (dėl Shenandoah); S. Kirslis, Bridgewater, 
Mass : V. Ramanauskas, Minersville. Pa.; A. Kuzmic
kas. Girardville. Pa., ir M. Aranuk, Detroit, Mich.

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1958 METAMS
Velionis M. Bersenas, Coldwater, Mich.

(per J. Ulinska. Detroite) ........................
P. P., Richmond Hill. N. Y...............................
S. Orda, Pittsburgh. Pa......................................
M. Tamulevičienė, Brockton, Mass..................
Darž minkąs, Montreal, Canada ......................
P. ir A. Norkai, San Francisco, Calif..............
J. Mačiūlaitis. Montreal, Canada .... 
J. Rudnickas, Millbury, Mass..............
B. Tuškevičius, Scranton, Pa. • •.........
J. Mikeska. Pittsburgh. Pa...................
Nellie Paulenka. Lowell. Mass............
M. Arison. Stratford, Conn.............. .
A. Mureikienė. Milford, Conn. ...••.
J. Mockaifs, Bridgeport. Conn.........
S. Kirslis, Bridgewater, Mass................
I). Derkintis, Wilkes-Barre, Pa............
Manchesterietis, Conn............
A. ir M. Katinai. St. Clair, Pa........... "
S. Petronis, Athol, Mass.......................
John Ella, Butte, Mont.........................
A. Balčiūnas.' Montreal. Canada ....
K. Žvirblys, Montreal, Canada ...........
KLLD. Toronto. Canada ..............
K. J., Richmond Hill, N. Y...............
J. Butnoris. Bridgeport, Conn...........
A. Kandraskas. Scranton, Pa..............
E. Kasnar’enL Wilkes-Barre, Pa. ... 
Kaiminka. Scranton, Pa....................
M. ir O. Čerkauskaitės, Scranton, Pa. 
J. Gudaitis, Wilkes-Barre. Pa...........
Martha Johnson, Hartford, Conn. ... • 
Fr. Yurgelas. So* Windsor, Conn. ..
O. Visockienė, Kensington, Conn. ...
J. B. Mardos. Girardville, Pa. .......
P. Krizanauskas, Girardville, Pa.........
J. Blažonis, Lowell, Mass......................
H. Thomas, Hingham, Mass................
A. Švėgžda, Bridgeport, Conn.............
B. Mikulis, Lowell, Mass. .................
J. Kazlauskas, Lowell, Mass..................
S. Alexa, Lowell, Mass. ......................
A. Stravinskas, Lowell. Mass..............
Anna Aukštis, Oakland, Calif.............
J. Čeponis, Montreal, Canada ...........
A. Verdun as • ............................I.........
C. 'Daukšas, Tampa, Fla.......................
Ed. Stega, Worcester, Mass. .. .........
M. Milbut, Tamaqua, Pa. ... • •.......
J. Stanley. Rochester, N. Y. .. .........
William Cherney, Rochester, N. Y.
A. Stanton, Dundalk, Md.................. • •
Pasaulio Pilietis. Pittsburgh, Pa.........
J. Labanaitis, Pittsburgh, Pa..............

Po $1: P. ir M. Smalsčiai, Ludington, Mich.; A. 
Kuzmickas, Girardville. Pa.; R. Chulada, J. Palubins
kas, J. Zupkauskas, J. Daugirdas, A. Drazdauskas, visi 
Lowell, Mass.; T. Eimutis, Vizdžiūnienė, Port Washing
ton, N. Y.: E. Karazen, Port Washington, N. Y.; Peter 
žižiūnas, B’klyn, N. Y.; A. Yanušas, Jamaica, N. Y.; C. 
Tarnui, Bridgewater, Mass.; L. Yanušaitis, Scranton, 
Pa.; M. Egelevičius, Windsor, Conn., ir J. Alonis, Brook-

$100.00 
20.00 
10.00

. 10.00

. .. 5.00

NewYorto^/W<g2lnl(>i

šie miestai aukomis stovi sekamai:
Waterbury, Conn............ • •...........................
Hartford, Conn. • .........................................
Brooklyn, N. Y............................ • •.............
Rochester, N. Y............................................
New Jersey Valstija ...................................
Detroit, Mich.............................................. ■ ■ •
Pittsburgh, Pa...............................................
Chicago, Ill.......... ....••................................
Lawrence-Methuen, Mass............................
Philadelphia, Pa............................................
Brockton, Mass................... • •.......................
Norwood, Mass................................ .
Great Neck, N. Y..........................................
Cleveland, Ohm ............... • •.....................
Worcester, Mass............................................
Stamford, Conn.......... ............................
Binghamton, N. Y............. • •.....................
Plymouth—Wilkes-Barre, Pa.......................
New Haven, Conn........................................

Ne tik važiavo, bet 
) ir policistą mušė t<.
I (

Tikrai automobilių vairuo-z 
‘tojų tarpe yra begalvių. Tū
bas Frank Pizzolo, 26 metų. iŠ 
Cliffside, N. J., atsidūrė teis
me.

Tas vyrukas važiavo Green
wich ’Village gatvėmis kaip 
padūkęs. Pirmiausiai drožė į 
armijos militarinės policijos 

ĮtrokutĮ. Policijos automobilio 
dar apyjaunis žmogus, 47 me-1 vejamas jis sukūlė dar vieną 

Bet kada prilė- 
: Central gele

žinkelio kiemą, ties 30th St., 
kada kiti unijos nariai' Įskundė Austiną kaipo komu- (aj jau nCga]ėjo toliau važiuo- 

. nistą. Liudijo, kad būk patsai I čia jį pasivijo policininkas
Edw. Colgan. Bet vos jis išlią 
po, kaip Pizzollo drožė polici- 

|i;inkui Į nosį. Tačiau "karą” 
pralaimėjo, ir atsidūrė pirrrsą ( 

, 0 V/J

ij.nrmi

Moteris ruošia Kūčių i Atvyks iš Maskvos Į Tymsterių prezidentas Išstūmė profesorių
pobūvį

Motorų Klubo narės beveik 
i k.ožnais metais rengia trad’ci- 
i ne lietuviu švente — Kūčias. I <• *

šokikų grupe
Pirmutinė didele tai’ybinių 

šokikų grupė bus Amerikoje, 
tai 1958 metais balandžio mė
nesį. Atvyks Moisejevo šokikų 
grupė. Bus iki 10() šokikų ir 
■šokikių. Pirmas pasirodymas 

balandžio Metropoli- 
prieškalėdinę ; tari Opera House, kur jie šoks 

per tris savaites laiko.
Grupė bus vadovystėje Tgor

sibus sekmadieni, pietų laiku
Mat, Kalėdos pripuola trečia

IdienĮ todėl darbo dieną yra i bus 14 d.
sunku įvykinti

’ šventę.

Moterys planuoja ruošiama) . j ;
i pramoga panaudoti svarbiam jJ °lseR‘\o. Ji susidės iš rusų, 
i tikslui. Pasiruoškit 22 <1. gruo- baltarusių, gruzi-
<lžio Lietuviu Kultūriniame !nV’ V'^ckų, tadžikų ir kitų

• - - .................. tautų šokikų. Jie susimokir.ę
iki 3,000 Įvairių Sovietų tautų 
šokių. Maskvoje dalyvauja Di
džiajame teatre, 
teatre ir kitin'.

Iš New Yoi’ko

Centre popieti praleisti kartu 
si: kliubietėmis.

Kviečia Kliubo Valdyba

Linksmai pasitiksime 
Naujus Metus

Už desėtko dienų susirink 
rime - suvažiuosime į Liberty 
Auditoriją Naujuosius Metus

. . . 5.00 pasitikti. Tai bus linksma <u- 
. . . 5.00 eiga. Linksmiau vargiai kur 

5.00 būtų galima rasti, kaip mūsų 
5.00 * sueigoje gruodžio 31 d. vaka-

. .. 5.00 j1*- 
. .. 5.00 
. .. 5.00 
... 5.00 i 

. .. 5.00 

... 5.00 

... 5.00 

... 5.00 

... 5.00 

... 5.00 
. .. 4.00 
... 4.00 
... 4.00 
.. . 4.00 
... 3.00 
. ■ • 3.00 
... 2.00 
... 2.00 
... 2.00 

. .. 2.00
... 2.00 
.. 2.00

. . 2.00 
... 2.00 
.. . 2.00
• .. 2.00 
... 2.00
• . . 2.00 

. .. 2.00 
... 2.00 
... 2.00

Lietuvių Kultūrinio Centro 
direktoriai jau rimtai ruošiasi 

didžiąją salę papuošti, 
parėdalų ir skambučių 
Gruodžio 29 d 
salę parėdyti

jie su- 
sventiš-

tą pat 
orke.st- 

mus per eilę metų

gražiai 
visokių 
Įsigyti, 
si rinks 
kai.

Turime pasisamdė
Jurgio Kazakevičiaus 
ra, kuris 
linksmino ir „dabar linksmins,
šoksime polkas, valcus.

Aido Choro nariai jau re
gistruoja dalyvius. Julius Kal
vaitis savajai "šeimai” jau už
sisakė 50 Įžangos biletų. O jo 
"šeima” yra didelė, siekia net 
Coney Islandą.

Direktoriai ir aid iečiai pra
šo visų nesi vėluoti su užsire
gistravimu. Kie k v i e n a s iš 
^anksto užsiregistravęs nesi- 

I gailės,' nes jam vieta tikrai 
bus parūpinta.

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

$267.00 
219.00 
191.00 
132.00 
123.00 
120.00 
118.50 

. 78.00 
• 73.10 
. 65.00 
. 58.00 
. 53.00 
. 35.00

.. 32.00 
. 32.00 
. 30.00 

. 30.00

25.00

4 pusi. Laisvi (Liberty) Pėnkt., gruodžio (Dec.) 20, 1957

Čaikovskio

tūlais punktais laimi iš City Kolegijos
Profesorius Warrim B Aus

tin per 26-is motus dėstė ang
lų kalbą City College, i metus 
gaudamas tik $9,100. Jis vra

Tymsterių naujai i šr irklas 
prezidentas James lloffa tū
lais punktais sumušė valdžios 
kaltinimus prieš ji. Vienas iš 
tokių buvo kaltinimas būk 
1953 metų liepos 9 dieną llof-ltų amžiaus. j automobili.

ir Bet štai, atsirado elementas! pg Now York 
slaptingai klausęsis per tele- tūlas Louis Balamuth, kuris
fa buvęs Seattle, Wash.,

grupė va- 
Philadelphi- 
Clevelandą, 

, Detroitą, 
San Francisco, Los Angeles, į 
Montreal]. Kaitų su jais vyks-j 
ia ir orkestras iš 50 asmenų.

1955 metais ši grupė gra
žiai pasirodė Londone ir Pa
ryžiuje. Ji dabar galės atvyk
ti ir pasirodyti Amerikoje, 
nes Valstybės departmentas. 
Tarybų Sąjungai reikalau
jant. sutiko, kad tokių grupių 
tarybiniai piliečiai neturės 
antspauduoti savo rankų pirš
tus. Tarybiniai mokslininkai 
ir menininkai buvo griežtai 
priešingi pirštų antspaudavi- 
vimui, kaipo kokių kriminalis
tų.

:.ią, Washingtona, ' 
i T oronto, Chicagą,

foną, 1 
tarpe savęs kalbėjosi.

lloffa ii‘odė, kad jis negalė- Balamuth
jo Seattle, Wash., klausytis tą i sč Komunistų partijos vienete, 
dieną, nes kaip tik tuom laiku 
jis buvo Detroit, Mich., kur 
tada buvo tymsterių susirinki
mas. Šis jo' laimėjimas uždavė 
vyriausiam valdžios liudinin
kui smūgi, nes liudijimas me
lagingas.

Naujas moderniškas 
laivas

Į New Yorko prieplauką at
plaukė anglų Cunard Line 
naujas keleivinis laivas “Syl
vania”. Tai pirmoji jo kelionė 
Į šią prieplauką. Laivas mo
derniškas ir turi 22,000 tonų 
Įtalpos. Jis atplaukė iš Liver
pool prieplaukos, sir apsistoji
mu Halifaxe. Atvežė 344 ke
liauninkus.

Tai septintas minimos kom-, 
panijos naujas laivas po karo. | 
Pirmiau 
Parthia,

! Ivemia ir Carinthia.
Į bendrai turi iki 150,000 tonu
I

Įtalpos.
Sylvania atplaukė kaip tik 

110-tos sukakties laiku, kaip 
Cunard Line laivai jau plau
kioja Į

Areštavo dėl žmogžudystes

Manuel Cancel, 17 metų 
vyras, valgyklų darbininkas, 
suareštuotas ir laikomas be 
kaucijos. JĮ kaltina, kad jis 
i užudęs Narcolą Narvez, 
17-kos metų merginą,

Mergina 4 mėnesiai
atgal susilaukė dukters. Ji bu
vo patraukus teisman Cance- 
lį, kaltindama, kad jis yra jos 
dukters tėvas.. Pereitą pirma
dienį mergina rasta su per
pjauta gerkle negyva 132 W.

Rep. 80th St., New Yorke.

laiko

Baltimore, Md.................
Scranton, Pa...................
Easton, Pa......................
Chester, Pa.....................
So. Boston, Mass............
Mexico, Me......................
Nashua, N. H. • •.........
Minersville, Pa................
Lewiston-Auburn, Me. .. 
San Francisco, Calif. ... 
Girardville, Pa................
Bridgewater, Mass.........
Hudson, Mass..................
Haverhill, Mass...............

ir Austin priklau-1

kuris buvo sudarytas City Col
lege 1939—1942 metais.

Apšvietus Boardas, žinoma, Vincento ligoninėje, 
Balamuthą nebaudžia, -kad ir jjau kalėjime, 
jis būk Įbuvęs komunistu. Bet 
jo liudymais pasiremiant iš
metė iš City College mokyto
javimo W. B. Austiną.

Nuskriausto profesori a u s 
advokatas E. London pareiš
kė, kad eis i N. Y. valstijos 
Apšvietos departmentą su 
skundu.

Gavo $19,000 kalėdinių 
dovanu ‘

New Yorko miesto skyrius, 
teikiantis pagalbą reikalin
giems, nori sukelti virš $300,- 
000 Kalėdų proga. Sako, kad 
atsiliepimas geras, nes tik į 
vieną dieną gavo tam reikalui 
apie $19,000 aukų.

pastatyti: 
Caronia,

Media, 
Saxonia, 
Visi jie

Aa pakeis “Labor Day” datą?

šiaur-rytinių valstijų Įvai
rios organizacijos stengiasi, 
kad pakeisti “Labor Day” da
tą. Nori perkelti iš pirmo pir
madienio rugsėjo mėnesi i 
antrą pirmadienį to paties 
mėnesio. Priežastis?

Kalbama, kad iki antrojo 
pirmadienio, daug maž, jau 
būna baigiamos visur darbi
ninkui vakacijos. Kada Įvyks
ta pirmąjį pirmadieni, tai 
daugeliui darbininkų legališ- 
ka šventė atima vieną dieną 
jų vakacijų.

Mirė Kirby Page, 
taikos šalininkas

Mirė Kirby Page, sulaukęs 
67 metų. Jis buvo evangelic 
tas. Yra parašęs virš 20 kny
gų. Buvo griežtas karų prie
šininkas, kietas pacifistas... cŽ 
taiką sakydavo kalbas ir 
smerkė tuos, kurie kenkė tai
kos reikalams.

Business Opportunity

Ameriką.

nori būti policininkais
Yorko policijos virsi- 
paskelbė, kad bus 
naujų vyrų i polici- 

at-

8,778
New 

ninkai 
priimta
ninku eiles. Į trumpą laiką 
sušaukė ir išpildė aplikacijas 
net 8,778 vyrai.

24.00 
23.00 
18.00 
15.00 
12.00 
11.00 
11.00
10.00 
10.00 
7.00 
7.00 
6.00 
5.00 
4.00

Tai didelis ačiū vajininkams už pasidarbavimų ir, 
žinoma, negalima pamiršti tų gerų prietelių, ku. Ae atsi
naujindami prenumeratas patys, apdovanoja dienraštį 
gražia auka. Prašome turėti mintyj, kad vajus nebus 
pratęstas šiais metais. Jis baigsis oficialiai sausio 1 d., 
1958 m. Kadangi tą savaitę yra šventa, ir paštas ne
veiks tą dieną, tai mes vajininkams duosime laiko iki 
sausio 11 d. prisiųsti savo rezultatus. Po sausio 11-tos 
d. (1958 m.) nebus kredituojami punktai. Reiškia, bus 
viena savaitė ekstra prisiruošimui prisiųsti paskutinius 
rezultatus.

Laisves Administracija

St.
"arsenalą”.

Lajvakroviu sutartis

Pytų prieplaukų laivakro- 
viai, apie 50,000 darbininkų, 
apsivienijusių Į International 
Longshoreman’s Ass’n (nepri
klausomą uniją), pasirašė su 
prieplaukų firmomis sutartį. 
Naujas kontraktas baigsis tik 
1959 m. rugsėjo 
Jiems pakelta po 
gos Į valandą. Jų 
$2.73 Į valandą.

Richmond Hill—Queens. Valgykla- 
fontanas. Geras biznis. Puiki vieta. 
Proga porai. Nesveikavimas priver
čia atsitraukti. Parduodame su nuo
stoliu. RE. 9-0415.

(247-248)

Brooklyn. Kampinis Baras, 
priežasties privatiškų reikalų 
versti parduoti. Puiki vieta, gc 
biznis. Ateikite persitikrinti.

RE. 2-6776.

18 centų 
alga bus

dieną, 
al
po

(245-24'

Rado “arsenalą” skiepe
Po numeriu 347 Elton 

policija surado
Kas tai raportavo policijai,
kad ton laikomi ginklai. Tuo
jau pribuvo trys policijos au
tomobiliai ir pradėjo kratą. 
Surasta rankinė granata, šau
tuvas, patronų, dvi patrankų 
kulkos ir kitokių sprogstančių 
dalykų. Laikinai buvo šešios 
familijos iškraustytos iš namo, 
kol ėjo ieškojimas ginklų.

$ Švenčių Linkėjimai Visiems!
Nustebinkite su gražiu Elgin 

& laikrodžiu ar bi kokiais žem- g 
2 čiūgais. Pirkite nuo pasitikimo S 
R auksoriaus. U
| C. H. LOHMAN |
g Jewelers |
g 15-24 122nd Street, «
g College Pt., N. Y. FL. 3-0010 g

$ Sezono Sveikinimai Nuc $ 
g CLARKE’S g 
g AUTO REPAIR SERVICE g 
$ Pertaisome autos. Kainos pri- g 
g einamos. Nereikia uždėti mo- g 
tg kesčio, mokėkite vėliau. «
g 2864 Park Ave., New York City S 
« WY. 8-0268. g|

TROKŠTAME IŠREIKŠTI KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ SVEIKINIMUS
ir išreikšti padėką už jų pasitikėjimą ir bendradarbiavimą su mumis 

savo skaitlingiems draugams ir klientams

GENERAL PARCEL
and Travel Co., Inc.
“ (Licensed by USSR)

135 W. 14th St, New York 11, N. Y. Tel. CHelsea 3-2583
(tarp 6th'& 7th A ves. — arti visų subvių)

Laiboristai veikia
Londonas. — Parlamente 

laiboristai reikalavo iš An
glijos valdžios 
ką ji daro dėl Bulganino 
pasiūlymų, kad 
šaukta Keturių 
konferencija taikos reika
lais. Valdžios vardu atsa
kinėjo R. A. Butler. Jis 
sakė, kad Bulganinas iškė
lė daug klausimų, kurių tū
li bus apsvarstyti NATO 
konferencijoje, o kitus An
glijos valdžia aptars po tos 
konferencijos.

paaiškinti,

būtų su- 
Didžiųjų

Chicago, Ill. — Baisi au
dra su galingais vėjais per
ėjo Indiana, Illinois ir kitas 
valstijas. Nelaimėjo žuvo 
10 žmonių, jau žinoma apie 
200 sužeistų. Nuostoliai sie
kia milijonus dolerių.

Albany, N. Y. — Guber
natoriaus pasiūlymai va- 
žiuotės reikalu susilaukė 
kritikos.

PARDAVIMAI
Parduodu 4-rių kambarių rakan

dus, pirkėjai gaus ir rūmus. Yra 
šiltas vanduo, garo šiluma. Visuose 
kambariuose langai. Pardavėjas no
ri išsikelti j kitą miestą. Dėl dau
giau informacijų, prašome skambinti 
vientik vakarais: ST. 2-2240. Arba 
kreipkitės vakarais pas K. Gagas 
307 So. 3rd St., Brooklyne,

(245-247)

LORDS 
PASTRY SHOPPE

141 Merrick Rd. 
Massapequa Park, L. I.

PY. 8-8370
Diabetic Coffee Cakes, cookies, 

pies for Diabetics. Bread made 
100% from Gluten Flour.

Phone for Special Orders.

Valley Stream, L. I. — Gerai 
įsteigta Auto Body Fender šapa. 
12 mašinų vieta, puiki apylinkė. Sa- 

[ vininkas atsistato. Puiki proga ge- 
i ram mechanikui, daug biznio. ,Pa- 
tikrinkite šią progą. Čnrtiss 5-9889.

(245-247)

Superette. Vaisių, daržovių, mė
sos marketas. Kampinis biznis. Bu
šo stotis. Arti bažnyčių ir mokyklų. 
Gera jeiga. Tinkama porai arba da
lininkams. Sav. nesveikuoja. Priei
namai. 2172 E. 177th St., Bronx.

Underhill 3-0051
(246-248f

HELP WANTED MALE

Glass Monogramer. Didelėms De
partment krautuvėms. Nuolatinis 
darbas, pietvakariuose. Puiki pa
grindinė alga ir geros gyvento 
sąlygos. Rašykite angliškai, pažy
mint amžių, kvalifikacijas ir paliu
dijimus. JOSKE’S OF TEXAS, San 
Antonio, Texas. (245-247)

Reikalingas vyras prie elektrikiniū 
taisymų šapoje. Biskį nusimanantis? 
apie mašinas—įkalbamas. ,

STENTOR’S
469 — 4lh Avė., N. Y. C. (82nd St.) 

MU. 6-5853.
(246-248)

MISC. ADS

Woodworking machinery for sale. 
Friv, owner sacrif. Very reasonįle. 
Tilt saw table, 12" BB joiner, pB 
Band saw; single spindle shanicr. 
Walker Turner swing saw, AHTJC 
motors. Hand screws, iron clamps. 
Skill saw sanders, grinders, etc.

AC. 2-7076.
(245-251)

IMPORTUOTOS DOVANOS
Iš Frakcijos, Vokietijos, Austrijos 
Rankų darbo krištolas, peleninės, 
bonkos, vazonai, pipirams-druskai 
stikleliai, lempos su Opal Triplex 
apačia ir enamel ąpdažymu; ita- I 
liškos figūros, plastikinių lėkščių.

J. FINKELSTEIN & SONS
95 Delancey St, N. Y. GR. 5-1420 u

(241-250)

At Larchmont Employment
Abelnai Namų Darbininkai

Virėjos, Motinų Pagelbininkės >
Slaugių Patarnautojos

132 LARCHMONT AVE.
LARCHMONT, N. Y.

TE. 4-8663—TE. 4-1611, Mrg. R.




