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KRISLAI
Metai po metu...
Ka mes numatome
Mes h* gimtinė
Čia pat pas mus

A. Žilėnas

KOMUNISTAI ŽYMIAI LAIMĖJO FRANCUZŲ RINKIMUOSE
Šie žodžiai rašomi dar 1955- i 

ais metais, .juos skaitysite 
f956-ais. Motai, žinoma, yra 
tik žmonių padaras, — pati ■ 

, pati visata, j u nenu- ' 
su jais niekas nosikei- , 
Didi dauguma pasaulio ! 

dabar naujuosius metus pra- i 
deda su šia data, bet istori- ! 
jos bėgyje žmonės 
šalyse

1 • > dėjo įvairiais laikais: pavasa
rį, rudeni, vasarą. Dar dabar 
egzistuoja tradiciniai kinu 
nauji matai, tradiciniai žydu 
nau/ji metai ir kiti, kurie ne7 
supuola su bendraisiais, kurie 
savo pradžią turi krikščiony-’ 
he j e .

. Vienok, laipsniškai einame 
prie to kad šie taptų univer
salūs.

gamta, 
stato, 
čia. 1

f

Biiiganino siiilvmas laikyti i 
keturių jėgų konferencijas i 

šiais metais sukelia vilti

! Laimėjo 52 nauju deputatu.
! turės didžiausią frakciją:

I Mississippi, ir jeigu tas! i ' j ‘ lVe ’
! jiems (asiseks, kitų pietų į neaišku, kas sudarys valdžią

Paskutiniai pranešimai

Ženevos dvokia negali 
būti palaidota dabar!
Londonas. — Washingto- 

įvainos€‘ | nas neatsiliepė į Tary- 
naujuosius metus pra- . Sąjungos premjero pa- 

’ siūlymą, bet likusiame pa
saulyje tas siūlymas sukėlė 
nemažai’vilties. Tas siūly
mas, padarytas prieš pat 
Naujuosius Metus, buvo, 
kad Keturi Didieji vėl susi
rinktu šiais metais ir lai- 

j kytų konferenciją, taipgi, 
kad koferuotų ir keturi už
sienio reikalų ministrai.

Premjeras Bulganinas 
savo nuomones išreiškė at
sakydamas į klausimus, ku
riuos jam patiekė Ameri
kos žinių agentūra “Tele
news.” Bulganino atsaky
mai paskui buvo transliuo
ti per Maskvos radiją.

Bulganinas sakė, kad a- 
bi pusės dabar turi vande
nilinius ir atominius gink
lus, kurie pasibaisėtini, bet 
tai dar nėra garantija, kad 
negali kilti karas. Kad už
tikrinti, jog karo nebus, 
sakė jis, keturi Didieji tu
rėtų planuoti susirinkti dar 
šiais metais ir laikyti kon
ferenciją. Jis sakė, kad da
bar ne laikas leisti palai
doti Ženevos dvasią.

Šis Bulganino pareiški-1 
mas buvo palankiai sutik
tas Britanijos, Francūzi
jos ir kitų Europos kraš
tų spaudoje. Visi laikraš
čiai tose dviejose šalyse sa
ko, ‘ kad premj. Edenas ir 
Francūzijos premjeras, kas 
juomi nebūtų artimoje atei
tyje, sutiktų laikyti kitą 
konferenciją su Bulganinu, 
bet labai abejojama, ar ne- 
galaujantis prez. Eisen-

Taigi, 1955 ar 1956—pasau
lis lieka toks pat, su tomis 
pačiomis problemomis ir to
mis pačiomis viltimis, tais pa
čiais liūdesiais ir tais pačiais 
džiaugsmais, h- tos pačios 
pakaitos, kaip visuomet, be 
perstojo, be ch»<,nol r;inio ka
lendoriaus paisymo keis zo
nes veidą ir žmonijos buitį — 
ai du žingsniai pirmyn, tai 

vienas atgal, tai vėl du pir
myn, bet galutinėje išvadoje 
vis pirmyn, pirmyn, pirmyn...

Kokių pakaitų mes galime 
Jaukti šiais 1956-als metais?

Pranašauti, žinoma, yra 
<čias užsiėmimas bet kas 

f

ta yra numatyti pagal tai, 
i;as jau ryški žmonijos kelyje.

1956 metai, be abejo, bus 
metai, per kuriuos Vakarų pa
saulis turės pripažinti didįjį* 
faktą, kad 600 milijonų/ kinų 
gyvena po liaudiška valdžia. 
Liaudies Kinija prieis labai 
arti priėmimo į Jungtines 
Tautas, o gal ir bus pilnai pri
imta. Ir tame žmonijos par
lamente susidarys visai nauja 
Igsvara, naujas balansas, ku
ris pilniau atitiks tikrovei.

Sunku numatyti, ant kiek 
ir kaip taikingo sugyvenimo 
mintis plėsis po pasaulį, bet 
vienas dalykas aiškus: tie, 
kurie nori atsukti atgal isto
rijos ratą, kurie nori sugrįžti 
prie šaltojo karo epochos, to 
’ egalės, nes jų norai eina 

ries- žmonijos daugumos no
rus.

M C j šalyje arti metų pa
baigos rinksime prezidentą, 
Kongresą. Dar neaišku, kas 
kand.Matuos ir kaip susikris
talizuos stovyklos, bet nebūtų 
klaida pasakyti, kad darbo 

. i unijos susigrupuos aplink de
mokratų kandidatą, o juo 
greičiausiai bus Stevensonas.

Pradedant 1956 metus mes 
taipgi galvojame ir apie se
nąją ginjlinę, Lietuvą. Mūsų 
noras matyti taikingą pasau
lį savyje neša ir viltį, kad 
•pranyktų visokios "uždan
gos,” kurioje pusėje jos bebū- 

y kad pasidarytų galimas 
•jjvas keliavimas, kad mes 

alėtume pagalvoti apie nuva-

Diplomatai Najųjų Metų 
laukimo puotoje Kremly
Į Naujų

Washingtonas. — Kon-1 Mississippi 
’ gresas atnaujino savo sesi-1 
ją. ■ niu valštįįų*'rasistai padaN

i rys tą pa 
Kai kurie negrų veikėjai 

nesutinka su ta Howard te
orija. Jie. sako, kad rasistai 
nori palaikyti negrus pri
spaustais, bet nenori jų iš-_ r______ ___  ____c
varyti, nes tokiu atsitiki- j skaičių, bet dar labiau pa- 

|mu prarastų pigią darbo I didino savo frakciją par- 
! Jėgą.

Londonas. — ’ Vietinio 
“Daily Worker” korespon
dentas Sam Russell prane
ša iš Maskvos, kad Tary
bų Sąjunga yra pasirengu
si paleisti į visatą dirbtinį 
žemės palydovą-satelitą dar 
šiais metais. Tai būtų apie 
pusmetis anksčiau, negu A- 
merika. 

Jam taip sakė tarybinis 
mokslininkas prof. Pok
rovskis.

Washingtonas. — Sekre
torius Dulles vykjs į Pakis
tano sostinę Karači, kad 
dalyvauti SEATO posė
džiuose. Bet labai abejotina, 
ar jis taipgi aplankys ‘ir In
diją.

Washingtonas. — Peri 
i Naujų Metų savaitgalį au-l 
, to-nelaimėse užsimušė 329

— daugiau, negu
: per

Į Naujų Metų sutikimo ^žmonės, 
iškilmę Kremly je šiuo kar- bile kuomet praeityje 

panašų savaitgalį.
Washingtonas. — 

torius Kefauveris 
k ė už žmonių įeigos 
sumažinimą, c

Madison, Wise. — Madi- 
sono įtakingąs laikraštis 
“Capitol-Times” sako, kad 
Smitho aktas- sudaro gėdą 
Amerikai. Tas pats laikraš
tis ragina pravesti amnes
tiją, paleisti iš kalėjimo ko
munistus.

Fezas, Marokas. — Pran
cūzai naudojo orlaivius ko
vose prieš partizanus Au
ros kalnuose.

Baton Rouge, La. —Čia 
kalbėjo žinomasis Aississi-

i ppi negrų veikėjas Dr. T. R. 
Howard. Jis sakė, kad ra
sistai savo teroru stengia
si išvaryti visus negrus iš

tu buvo pakviesti ir užsie
nio diplomatai, tarp jų A- i 
merikos ambasadorius Boh- 
lenas. Taurės buvo kelia
mos už pasaulinę taiką, už 
Tarybų Sąjungos valdžios 
narius, už taikų sugyven- 
mą ir kitus dalykus. Kuo
met Bulganinas pakėlė tau- 
Tę už Tarybų Sąjungos Ko
munistų partiją, jis juo
kaudamas pridėjo, kad 
“šis tostas nėra visiems 
privalomas.” Bohlenas ir 
keli kiti Vakarų diplomatai 
paliko sėdėti, bet dauguma 
užsienio atstovų, įskaitant 
beveik visų Azijos šalių ir 
kai kuriuos iš Vakaru Eu
ropos, tą tostą gėrį.

! Paryžius. — 
parlamentiniai 
nešė didelius 
komunistams, 
dėsnius, negu 
Jie' padidino1

Francūzijos 
rinkimai at-

žymiai di- 
jie tikėjosi, 
savo balsu

Sena- 
pasisa- 

taksų lamente. Laikraščiui einant 
spaudon dar nebuvo pas
kelbti pilni balsų skaičiai, 
bet jau buvo žinoma, kiek 
kuri partija turės dęputa- 
tų parlamente.

Pasirodė, kad komunis
tai padaugino savo frakciją 
ant 52 deputatų ir turės 151 
deputato frakciją, žymiai 
didesnę, negu kuri nors ki
ta partija.

komunistų laimėjimas 
toks didelis nevien todėl, 
kad jie padidino savo balsų 
skaičių, bet ir dėl to, kad

Wilhelm Pieck minėjo savo 
80-ą gimtadieni; Berlyne 
viešėjo Vorošilovas, Č. Teh

Berlynas. — Antradienį 
čia savo 80-ą gimtadienį pa
minėjo Rytų Vokietijos 
prezidentas ir senas komu
nistinio judėjimo veteranas 
Wilhelm Pieck. Kad jį pa
gerbti, iš Tarybų Sąjungos 
atvyko maršalas Vorošilo
vas, kuris yra TSRS Auk
ščiausios tarybos pirminin
kas; iš’ Kinijos pribuvo 
maršalas Čou Teh ir kiti 
žymūs svečiai iš užsienio, 
įskaitant iš Vietnamo, 
Šiaurės Korėjos, Čekslova- 
kijos, Lenkijos ir t. t.

Taipgi atvyko sveikinto
jai iš Vakarų. Vokietijos.

l 1 • • 1 jp • • • v Uniformuoti vokiečiu kariai
IznrtT Ai'An At i a i n rln "tokioje konferencijoje da

lyvauti. Sekretorius Dul
les buvo specifiškai laik
raštininkų klausinėtas, ar 
jis stoja už tokią konferen
ciją, bet jis atsisakė atsa- 
kyti.

žiavimą aplankyti žemę, kurio
je gimėme. Tą vilti, mes ži-< 
nome, savyje neša tūkstančiai 
ir tūkstančiai Amerikos lietu
viu, v

Lai 1956 mus artina prie 
tos vilties ivykdinimo.

Čia pat pas mus, mūsų pasto
gėje, sausio 29-ą įvyks mū
sų; laikraščio dalininkų suva
žiavimas. Mes gal nesvarbūs 
palyginant su didžiuoju pa
sauliu ir jo problemomis, bet 
mes dalis jo, dalis jo pažan
gos jėgų, ir mūsų laikraščio 
likimas labai ir labai svarbus 
pažangiems Amerikos lietu
viams.

Ruoškimės prie to suvažia
vimo ! /

jau atvyko čia “į svečius”
New Yorkas. — Čia at

vyko grupė uniformuotų 
vokiečių kareivių, — 38 ka
rininkai ir puskarininkiai’. 
Jie atskrido Lufthansos or
laiviu pirmadienį į Inter
national aerodromą New 
Yorke, kur jų laukė spau
dos atstovai bei fotografai. 
Naujosios vokiškos armijos 
karininkai ir kariai unifor
muoti pilkai, panašiai kaip 
Hitlerio armijos kareiviai, 
pozavo, šypsojos, saliuta
vo. Vienok, kuomet jie bu
vo nuvežti į viešbutį, jie pa
siskubino nusiimti unifor
mas, nes numatė, kad New- 
Yorkas jų nepriims drau
giškai tose uniformose.

šie Vakarų Vokietijos 
karininkai ir kareiviai at
vyko, kad praleisti šešis 
mėnesius kaip svečiai šioje 
šalyje. Jie bus treniruoja
mi šios šalies karinėse sto
vyklose.

B r i tai ir egiptiečiai pripažino 
Sudanu nepriklausoma respublika

Khartumas. — Britanija 
ir Egiptas, kurie kartu iki 
šiol valdė Sudaną, pripaži
no tos šalies nepriklauso
mybę, kurią patys sudanie- 
čiai paskelbė prieš Naujuo
sius Metus. Sudanas tokiu 
būdu galutinai atsipalaida
vo nuo Brithnjjos karūnos 
globos ir pasiskelbė nepri
klausoma respublika.

Khartume prie rūmų, ku
rie iki šiol buvo britų gene
ralinio gubernatoriaus, o 
dabar taps respublikos pre
zidento, susirinko didelės 
žmonių minios. Buvo pra
vestos tam tikros ceremoni
jos: Britanijos ir Egipto 
vėliavos tapo nuleistos ir 
perduotos tų dviejų šalių 
atstovams, o jų vieton iš
kelta naujai sudaryta Su
dano trispalvė vėliava.

Į Khartumą susirinko 
šimtai tūkstančių žmonių iš 
aplinkinių provincijų,' kad 
švęsti Nepriklausomybės 
dieną. Vieni jų buvo ara
biškai kalbanti valstiečiai 
iš šiaurinių provincijų, kiti 
negrai klajokliai arba me
džiotojai, kurie atvyko iš 
Pietinės Ekvatorijos.

Sudano gyventojai nėra 
vientisė tauta; Yra arabų 
palikuonių, kurie kalba a- 
rabiškai ir jie sudaro dau
gumą krašto šiaurinėje da
lyje, yra arabų-negrų mi
šinio, kurie taipgi yra mu
sulmonai kaip arabai,, ir y- 
ra stabmeldžių negrų ir tie 
vartoja skirtingas kalbas. 
Premjeras EI Azhari ir ki
ti valdžios nariai yra ara
bų kilmės.

Mokslas ir tikėjimas yra 
viens kitam prieštaringi, 
sako profesorius Pauling
1-18 Mokslas ir religija yra 

Washingtonas. — Nobe
lio pryzo laimėtojas ir gar
sus mokslininkas profeso
rius Pauling viešai pareiš
kė per radijo-televizijos 
programą “Youth Wants 
to Know,” kad religija ir 
mokslas yra prieštaraujan
ti dalykai. Tas jo pasisaky
mas per NBC radijo-tele
vizijos- programą žymiai 
sukrėtė programos rengė
jus, nes tokie išsireiškimai 
dabar ne madoje Amerikos 
viešumoje. . .

Paulingas buvo klaus
tas, ką jis galvoja apie pa
reiškimą, kurį nekuris lai
kas atgal padarė kitas 
mokslininkas, prof. R. A. 
Milikan. Anas sakė, kad 
“kuodaugiau mokslininkas 
gilinasi į mokslo teoriją, 
tuo labiau prieš jį atsis
kleidžia religinės tiesos.”

O aš to ; nepatyriau, aš 
patyriau kaip tik atvirkš
čiai,” šakė prof. Pauling.

šiuose rinkimuose kitos 
partijos nebuvo taip suft-^ 
mėtusios į koalicijas prieš 
juos.

Ketveri metai atgal dau
gelyje rinkiminių apygardų 
beveik visos partijos susi
dėdavo.’ kad atimt nuo ko
munistų galimybę pasiųsti 
deputatą, bet šiuo kartu 
centristinės partijos buvo 
susiskaldžiusios i dvi sto
vyklas: Mendes-France “i 
kairę nuo centro” grupę, 
susidedančią iš kairesniųjų 
radikalu ir soc’ialistu bei 
kai kurių generolo de Gau
lle šalininkų, ir Faure bei. 
Pinay vadovaujamą deši- 
niai-centristinę koaliciją, 
susidedančią iš dešinių ra
dikalų, katalikų MRP ir ki
tų grupių. Mendes-France 
vadovaujama koalicija par
lamente turėsianti 156 de
putatus, Faure vadovauja
mos partijos 193. Be to, . 
Puojades vadovaujama 
kraštutiniai dešinė grupė, 
kurią kai kas vadina fašis
tine, gavo nelauktu 49 de
putatų frakciją.

Dabar klausimas kelia
mas, kas' sudarys, naująją 
valdžią. Jei Mendes-France 
vadovaujami socialistai ir 
radikalai sutiktų sudaryti 
koaliciją su komunistais,' 
arba bent naudotis jų pa
rama, tai galėtų susidaryti 
Liaudies fronto koalicija. 
Bet to, kaip matyti, kol kas 
nebus. Faure jau pasiūlė 
Mendes-France grupei su- 
daryčti koaliciją su jo gru
pe.. Pasitarimai tuo reika
lu dabar vedami.

Izraelis nutaręs nepradėti 
dabar “apsaugojamojo” karo

Jeruzalė. — Izraelio ka
binetas ir Mapai (socialde
mokratų) partijos vadovy
bė per kokią savaitę laikė 
pasitarimus-ir priėjo išva
dos, kad nebūtų verta pra
dėti apsaugomąjį (“preven- 
tyvį”) karą dabar. Sakoma, 
kad smarkūs ginčai vyko 
partijos vadovybėje' tarp 
premjero Ben-Guriono ir 
užsienio reikalų miflįstro 
Šareto. Laimėjusi Šareto 
nuomonė.

Šaretas pareiškė, kad Iz
raelis, visgi, nedarys nusi
leidimų, nesutiks atiduoti

savo teritorijos dalių, kaip 
tai siūloma.

Bayonne, N. J.
Antanas Tumosa, Laisvės 

skaitytojas, mirė sausio 1 
dieną, 11 vai. ryto. Paliko 
nuliūdime žmona Teofilė, 
duktė su žentu ir sūnus su 
marčia. Jiems reiškiame 
užuojautą.

Pašarvotas pas graborių 
S. Fryczinskį, 32 E. 22 St., 
Bayonne. Laidos ketvirta
dienį, sausio 5 d.

Žinią telefonu pranešė A. 
Lukaitis.

GAUKIT LAISVIŲ SKAITYTOJA 
Užrašykite Laisvę savo draugui

Britų maršalas grąsino 
Kipro graikų kovotojam
Nicosia. — Britų marša

las Sir John Harding per 
radiją įspėjo graikus par
tizanus, kad jų “dienos su
skaitytos.” “Tinklas, ku- 
riuomi mes jus sugausime, 
vis labiau susiveržia,” sakė 
jis. Jis partizanus vadino 
banditais ir teroristais, vi
sai panašiai, kaij) partiza
nus vadindavo naciai.

Nacionalistai po to išlei
do nelegališką lapelį, ku
riame sako: “tinklas su
siveržia aplink okupantus, 
o ne mus. Kolonializmo ga
las ateina Kipre, lygiai, 
kaip visame pasaulyje.”

Pabėgėliai grįžta namo, o 
i kartais atsisako JAV vizų

Washingtonas. — Church 
World Service yra religinė 
organizacija, kuri, tarp kit
ko, padedą visokiems reak
ciniams politiniams pabė
gėliams. Tos organizacijos 
galva R. Elliętt pareiškė 
spaudai, kad vis daugiau 
pabėgėlių pradeda grįžti į 
socialistinius kraštus. Jau 
buvo nemažai atsitikimų, 
kad Europoje gyvenantieji 
pabėgėliai, kurie jau buvo 
gavę arba begauną ameri
kietiškas vizas, atsisakė 
vykti Amerikon ir sugrįžo 
į savo senąsias tėvynes.

Elliott sako, kad prie pa
bėgėlių grįžimo vyriausiai 
prisideda laiškai nuo saviš
kių senosiose tėvynėse — 
laiškai, kuriuose išdėstoma, 
kokį našesni, kūrybingesnį 
ir labiau užtikrinta gyve
nimą jie galėtų senosiose 
tėvynėse vesti.

ORAS NEW YORKE
Giedra, šalčiau
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
M. ŠUMAUSKO 
PRANEŠIMAS

Kaip kas metai, taip ir- 
šiemet Filharmonijos salėje 
Vilniuje, lapkričio 6 d. įvy- 
ko masinis mitingas, kuria
me Lietuvos Komunistų i 
Partijos CK. sekretorius į 
M; Šumauskas padarė pra
nešima, i 

i šis mitingas, aišku, įvyko delį darbą sudarydami savo 
perspektyvinius planus, at
skleisdami naujus rezervus 
visoms visuomeninio ūkio 
šakoms išvystyti. Respubli
kos partinė ■. organizacija 
kovoja už i tai, kad mėsos ir 
pieno gamybai padidinti 
numatytos užduotys 1960 
metamš būtų įvykdytos pir
ma laiko.

“Nuveiktas didelis dar
bas plačiai įdiegiant tokią 
vertingą kultūrą, 'kaip ku
kurūzai, kurie įgalina vie
nu metu išspręsti du už- 

I davinius — padidinti grū- 
i dų gamybą ir aprūpinti gy
vulius vertingu sultingu pa
šaru. šių metų praktika į- 
rodė, kad kukurūzai pui-

------------------------------------- --------- ------------------------- ------- -- ------- ------------------------------------------- ;---------------------- j
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. Į 

under the Act of March 3, 1879 |
~ 1----;-------------------------- ----------------- -------- ~! kurią buvo atžymėta 38 me-

| tų Spalio revoliucijos su
kaktis. .

Po pranešimo įvyko di
džiulis koncertas,, kurį atli
ko Lietuvos operos ir bale
to artistai. i ■< • : ■'

Pranešime M. šumauskas 
padarė apžvalgą to, ką Ta
rybų Lietuva pasiekė. Mes 
čia . paduosime kai kurias 
ištraukas iš jo kalbos, kad 
skaitytojai matytų, kaip 
mūsų tėvų žemėje dalykai 
stovi.
Lietuvos pramone

1 M. šumauskas, kalbėda- 
i mas apie Lietuvos pramo- 
I nę, jos plėtojimąsi, šitaip

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
TAI JAU ĮŽENGĖME Į naujus metus. Įžengdami į 1956 

metus tikimės pergyventi juos laimingai.
Naujieji metai žada mums nemažai vilčių svarbiems 

žmonijai laimėjimams atsiekti.
Jungtinėse Valstijose turėsime prezidentinius rinki

mus. Republikonai ir demokratai smarkiai prie jų ruo
šiasi. Matydami piliečių daugumos troškimus išlaikyti 
pasaulyje pastovią taiką, įvairūs politikieriai daug žada 
piliečiams. Ir jie priversti prisitaikyti prie naujų ap
linkybių.

Pirmu sykiu šių metų rinkimuose labai žymų vaidmenį 
. gali suvaidinti jungtinė ADF ir CIO unijų organizacija, 

šešiolika milijonų organizuotų darbininkų — tai didžiulė 
jėga, su kuria abiejų partijų kandidatai bus priversti 

’ skaitytis ir tam tikrų nusileidimų padaryti. Makartiz- 
mui gali būt užduotas didelis smūgis, jeigu tik organi
zuoti darbininkai vieningai pasisakys už tuos kandida
tus, kurie griežtai išstos prieš ragangaudizmą, už civi
linių teisių atsteigimą, už atominių ginklų uždraudimą, 
už taikingą visų valstybių sugyvenimą.

Kitas svarbus faktorius, su kuriuo didžiųjų valstybių 
valdovai ir net popiežius priversti skaitytis, tai milžiniš
kos pasaulio žmonių daugumos pasisakymas už atominių 
ginklų uždraudimą, šiuo klausimų popiežius priėjo net 
prie to, kad jis pasisiūlė tarpininkauti didžiosioms val
stybėms atominių ginklų kontrolės klausimu.
žygiai su laiku gali duoti pasauliui teigiamų basekmių.

Trečias svarbus faktorius — tai Azijos žmonių sukili
mas prieš kolonializmą. Imperialistinių kraštų pėr 
šimtmečius vergiami afrikiečiai smarkiai pasipurtė ir 
ne vieną imperialistą nusikratė nuo savo sprando. Alžy- 
rijos ir Kenijos žmonės reikalauja nepriklausomybės. 
Imperializmas Afrikoje gyvena paskutines dienas.

Matant visa tai, argi negalima pasidžiaugti ir viltingai 
žiūrėti į ateitį? Galima pasidžiaugti, kad pažanga pa
saulyje maršuoja pirmyn', nugalėdama visas skerspaines.

Su pažanga mes taipgi privalome maršuoti. Su naujų 
metų pradžia pasiryžkime dar daugiau darbuotis pažan
giajame veikime, dalyvauti savųjų organizacijų susirin
kimuose, pasimokėti laiku organizacines mokestis, rem
ti savąją spaudą.

Šitie visi

metais Ta-

džiai, kuriais broliškoji U- 
kraina tieks Vilniui natū
ralines dujas. Tarybų Lie
tuvos pramonė žengs nau
ją, didelį žingsnį pirmyn.”

žemės ūkis
“Respublikos kolūkiai ir 

į tarybiniai ūkiai, partinių 
i organizacijų vadovaujami, 
šių metų pavasarį atliko di-

yra galinga priemonė dar
bo žmonėms auklėti tautų 
draugystės, tarybinio pa
triotizmo ir proletarinio in
ternacionalizmo dvasia.”

M. KRUPAVIČIUS 
CHICAGOJE

Vilnis rašo:
Klerikalų spaudos pra

nešimu, prelatas M. Kru
pavičius atvyko Chicagon 
ir apsigyveno pas savo bi
čiulį prelatą Albavičių^ Čia 
jis tarsis su kunigais ir 
menševikais ‘kaip sėkmin
giau teikti finansinę para
ma Lietuvos išlaisvinimui.’

“Kadangi Albavičius yra 
moderniško tipo biznierius, 
tai patarimų, kaip pripil
dyti aukso skrynių Kru
pavičius gaus nemažai.

“Bet pinigų iš klerikalų 
jis daug negaus, nes jie čia 
užimti savo klioštoriaus ir 
kitomis statybomis. Amer- 
kinis biznis kunigams la
biausia rūpi.

“Menševikai kun. Krupa
vičiaus fondui parodys as
menišką pritarimą ir pini
gų duos kuomažiausia.

“Vietos biznieriai turėtų
kiaušiai auga musų respub-1 iabjau apsisaugoti, nes Lie-
likos sąlygomis. Mūsų kol
ūkiečiai akivaizdžiai įsitiki
no, kad kukurūzai yra pa- gaus nei pėdos lietuviškos 
tikimiausia kultūra tvirtai
pašarų bazei sukurti.

“Kolūkiečiai vis labiau į- 
vertina tokią pajamingą 
kultūrą, kaip linai. Todėl Ii-

tuva neina ant parceliaci- 
jos ir iš Krupavičiaus ne-

MOTERŲ KAMPELIS
Pagerbta daugiau Lietuvos motinu

Per pastaruosius ketverius 
metus pustrečio karto iš
plėsti šakniavaisių ir paša
linių kultūrų pasėliai. Žie
minių kultūrų šiemet pasė
ta daugiau, negu bet ku
riais ankstyvesniais metais.

žemės.
, “Geriau jau daryti in- 

vestmentus kur nors ant 
mėnulio, kaip jau padarė 
kompanija New Yorke. In
vestavęs vieną dolerį, Kru
pavičius galėtų nusipirkti 
žemės ant mėnulio. Vėliau 
jis galėtų pravesti ant mė
nulio žemės reformą.”

Tarybų Sąjungos vy
riausybė kaip žinia, teikia 
ordinus ir su jais pinigines 
dovanas motinoms, pagim
džiusioms ir išauginusioms 
didelę šeimą. Štai, Lietuvos 
spauda praneša, kad yra su
teikta “Motinos-Didvyrės” 
ordinai sekamoms Lietuvos 
motinoms, pagimdžiusioms 
ir išauginusioms dešimt ar
ba daugiau vaikų:

Aukštikalnienei Bronei 
— Vabalninko rajono kolū
kio “Vienybės keliu” kolū- 
kietei.

Baltrutienei Salomėjai — 
namu šeimininkei, Kretin- 
gos miestas.

Baublienei Agotai —kol
ūkietei, Varėnos rajono 
Perlojos kaimas.

Volskienei Nastei — dar
bininkei, Utenos rajono 
Navasiolkų kaimas.

Dargienei Elzbietai — 
Akmenės rajono J. Žemai
tės vardo kolūkio kolūkie- 
tei. '

Dimintienei Mariai —na
mų šeimininkei, Vilniaus 
rajono Trakų Vokės kai
mas.
Jokubauskienei Efrusinai

SENUTĖ

— Radviliškio rajono
čiurino vardo kolūl kol
ūkietei. J

Kalačiovai Marijai— kol
ūkietei, Rokiškio rajono 
Maineivų kaimas.

Kalendauskienei Anelei— 
kolūkietei, Jiezno rajono 
Šudonių kaimas.

Korklinevskai Veronika;
—Eišiškių rajono “Nauj 
kelio” kolūkio kolūkietei.

Krapikienei Pranei —na
mų šeimininkei, ■ Šeduvos 
rajono Kūbiliūnų kaimas.

Lisovskai Kristinai — 
Šiaulių rajono Kalinino 
vardo kolūkio kolūkietei.

.Makšimienei Onai — kol 
ūkietei, Rokiškio rajono > 
Nemaniūnų kaimas.

Norvilienei Juzefai — 
Priekulės rajono “Šviesaus 
kelio” kolūkio kolūkietei.

Petniūnienei
— Šiaulių rajono 
nosios vėliavos” 
kolūkietei.

Remeškevičienei 
kolūkietei, Daugų 
Mikalavo kaimas.

Rimšienei Agotai — Obe
lių rajono “Švyturio” k v 
ūkio kolūkietei.

Ruikienei Petronėlei — 
| Kretingos rajono “Gegužės 
i Pirmosios” kolūkio kolūkie-

Veronikai 
t “Raudo-' * 

kolūkio

Adelpi— 
rojono

KOKS DRAUGIŠKUMAS
AMERIKIEČIŲ ARTISTŲ trupė, atvykusi Tarybų 

Sąjungon, buvo Leningrade iškilmingai sutikta ir kultū
riniuose rūmuose perstatydama iš negrų gyvenimo ope
rą “Porgy and Bess” buvo entuziastiškai sveikinta. 
Tuomi Leningrado žmonės parodė didžiulį amerikiečiams 
artistams draugiškumą. Tokį pat draugiškumą jie sutin
ka Maskvoje ir kituose miestuose.

Tačiau visai kitokį “draugiškumą” Tarybų Sąjungos 
žmonėms parodė National Broadcasting Co., televizijoje 
rodydama filmą “Nightmare in Red” gruodžio 27 d. 
vakare.

Kuomet Leningrade rusai, reikšdami Jungtinių Val
stijų žmonėms didžiausią draugiškumą ir pagarbą, rei
kalavo * pirmiausia sugiedoti Jungtinių Valstijų himną, 
o paskui — Tarybų Sąjungos, tai tuo pačiu kartu Ame
rikoje matėme televizijoje Tarybų Sąjungos žmones nie
kinantį ir šmeižiantį filmą, daugiausia sudarytą iš hit
lerininkų archyvų, parodantį, kaip Tarybų Sąjungos 
žmonės “garbingai priėmė vokiečius okupantus.”

Daugelis amerikiečių, pamatę tą iš fašistinių padug
nių sugraibstytą filmą, pasipiktino. Daugelis siuntė pro
testus to filmo rodytojams.

Argi šitokiu “draugiškumu” amerikiečiai gali įsigyti 
gerą Tarybų Sąjungoje vardą? ;

INDONEZIJOJE
PASKUTINIAI PRANEŠIMAI iš Indonezijos sostinės 

Djakartos rodo tai, kad anti-imperialistinės partijos rin
kimuose daugiau laimėjo, negu tikėtasi, o Amerikos po
litikai pritarianti partija žymiai pralaimėjo.

Nacionalistinė partija gavo 6,298,000 balsų, paaugo 
apie 300,000 balsų; komunistai surinko 5,039,000 Jbalsų, 
padidėjo 380,000 balsų; moslemų partija gavo 4,735,000 
balsų. Šios trys partijos stovi už bendrą frontą.

Ketvirtoji partija — Masjumi — dabar valdžioje e- 
santi, gavo 3,190,000 balsų; jos balsų skaičius nupuolė 
virš 200,000.

Parlamentiniuose rinkimuose, taigi, Indonezijos pilie
čiai aiškiai parodė, ko jie trokšta. Jie trokšta, kad Azi
ja priklausytų azijiečiams, kad pasaulyje 'taika viešpa
tautų, kad visos tautos gražiai tarp savęs kooperuotų.

Šių rinkimų rezultatai, aišku, yra nemažas mūsų ša
lies politikai smūgis. ...........

| “Broliškoms tarybinėms 
I tautoms padedant, Tarybų 
; Lietuvoje sparčiai vystosi 
socialistinė pramonė. Atsi
rado tokios pramonės ša- 

! kos, kurių buržuazijai val
dant Lietuvoje nebuvo. 
1954 metais bendroji pra
monės produkcija palyginti 
su 1940 metais padidėjo 4.2 
karto. Ypatingai svarbu to
lesniam gamybinių jėgų 
vystymui yra tai, kad res
publikos pramonė gamina 
daug gamybos priemonių— 
laivus, stakles, elektros mo
torus, turbinas, elektros ir 
dažymo prietaisus, durpių 
kasimo, žemės ūkio ir ki-

> tas mašinas.
“Pokariniais

rybu Lietuvoje stojo rikiuo- 
tėn 318 naujų pramonės į- 

į monių, jų tarpe 38 stambios 
j gamyklos. Vis spartesniais 
; tempais vystosi naujų įmo- 
I nių statyba.

“Pramonės lyginamasis 
svoris respublikos liaudies 
ūkyje sudaro dabar 65.3 
procento, o pramonės dar
bininkų skaičius palyginti 
su 1|94O metais padidėjo 3.5 

Jkarto.
“Šiemet žymiai padidėjo 

liaudies vartojimo prekių 
gamyba. Medvilninių, vil
nonių ir šilkinių audinių 
bus daugiau, negu 1950 me
tais. Pusantro-du kartus 
padidėjo odinės avalynės, 
duonos ir pyrago gaminių, 
mėsos ir sviesto gamyba.

• “Respublikos pramonės 
pasiekimai neabejotini. Ta
čiau partija moko mus, kad 
negalima pasitenkinti pa
siektais laimėjimais, kad 
reikia atkakliai atskleisti ir 
panaudoti vis naujus ga
mybos; rezervus, g'iliai stu
dijuoti ir nuolat įdiegti į 
gamybą tarybinio ir užsie
nio mokslo bei technikos 
pasiekimus.”

Toliau:,:
“Mes jau stovime ant šeš

tojo penkmečio slenksčio. 
Šis penkmetis Tarybų Lie
tuvai, kaip ir visaip šaliai, 
bus tolesnio spartaus in
dustrializavimo
čiu. Bus pastatyta Kauno 
hidroelektrinė — respubli
kos energetikos gigantas. 
Šios HES energija bus be
veik dešimt kartų pigesnė 
už dabar esančių vietinių 
šiluminių elektrinių energi
ją. Naujame penkmetyje 
Vilniuje ir kituose mies
tuose bus pastatyta visa 
ęile stambių gamyklų. Į 
mūsų respublikos sostinę 
bus nutiesti, dujų - vamz-

tuvos žemės ūkio šaka yra!
i gyvulininkystė. Nuo . 1950 
; metų iki 1954 metų galvijų 
i skaičius respublikoje išau- 
I go 2.6 karto, tame tarpe 
I karvių.— 1.8 karto. Pakilo • 
įr gyvulių produktyvumas. 
75 kolūkiuose per praėju
sius gyvulininkystės metus 
iš kiekvienos karvės pri
melžta po 1,500—3,500 kg. 
pieno. Priešakiniai kolū
kiai pasiekė žymius laimė
jimus didindami gyvulinin
kystės produktų gamybą 
kiekvienam 100 hektaru že
mės naudmenų. Būdinga 
yra tai, kad per pastaruo
sius metus gyvulininkystės 
produktų gamybą smar
kiai padidino įr kai kurios 
anksčiau buvusios silpnos 
žemės ūkio artelės.”
Apie mokslą ir kultūrą
“Respublikoje vis didė

jančiais tempais vyksta gy
venamųjų namų, ligoninių, 
mokyklų, vaikų įstaigų ir 
kitu kultūrinės-buitines 
paskirties pastatų statyba.

“Klesti lietuvių tautos 
kultūra, socialistinė savo
turiniu, nacionalinė savo į
forma. Didžiuliai laimėji
mai pasiekti plečiant liau
dies švietimą. Šiais metais 
Tarybų Lietuvoje veikia 

! daugiau kaip 2,400 pra,dL 
! nių, 970 septynmečių įr 380 
viduriniu ‘rridkyklų. Viduri
nių mokyklų tinklas paly
ginti su 1940 metais išau
go daugiau kaip penkis 
kartus. > Išvystant aukštąjį 
mokslą, Tarybų Lietuva žy- 

penkme- miai pralenkė Vakarų Eu-

Wiikes-Barre, Pa.
Josephui Tumosai televizi- 

os nupirkimo reikalas pasek
mingai užbaigtas. Organiza
cijų ir pavienių aukotojų var
dai ir pavardės seka:

Wyoming Klonio Lietuvių 
Moterų Klubas <$20; Lietuvių 
Piliečių Klubas, Wilkes-Barre, 
.$10: Lietuvių Pašelpinė Drau
gija, Scranton, Pa., $10.

Po $5: F. Mankauskas, Pe
ter Masukas; po $3: John 
Vaivada, J. ir T. Rogers; po 
.$2: P. M. Metei ionls, Florida; 
Ramanauskienė, Minersville, 
Pa.; Mr. ir Mrs. Medelis ir 
A. ir L. Zeveney.

Po $1: A. Kozmitski, Mrs. 
J. Grušelionis, R. Jarvis, liko 
nuo draugų išvažiavimo, An- 
'na Baltuška, S. L. Rauduviai, 
Mr. Kamarauskas, P. Jauno
kas, J. Kulpanas, K. Depsas, 
O. Gaškauskienė, S. Ivanaus
kienė, E. Gelažauskienė, M. 
Povilaiticnė, V. Yurgaitis, W. 
ir M. Krimas, Margaret Shuks- 
tis, Paul Yozakas, M. SinkeJ 
vičienė.

Po 50 centų: Evanauskas, 
Yuškauskiene; Bulotiene 40 
centų, Brazauskas 25 c.

Per Joną Liutacką, iš Mil
waukee: ir West Allis, Wis., ir 
iš Chicago, Ill.:

Nuo LDS 131 kuopos $10;
J. Kopaczewski $2; G.

' Markevičius $1.
Chicago: M.( Wassel $2; po 

,$].*•’ A. žebraitiš, Du Drau
gai, Stanevičius, Kubeskas, 
Mikužis, Jos. Staškus," J. P. 
Stanley, Juodaitienė, J. Kan- 
ceris, J. Stulgis, M. Urbon, R. 
Boron, C. Jurgon, A. Kaukas, 
J. Dočkus, P. Dauderis, E. Jo- 
kubka, J. Juška, A. Gable, 
S. Tilvikas, F. Lukas, A. Mor
kus, T. Paleckį, Juška, J. 
Keller, J. Samulionis, A. Gri- 

Markevičius, F. Va- 
, A. Dorių, P. Do- 

Draugč, XX, XX,
ropos šalis.

“Dideli la 
siekti vystant 
teratūrą ir meną, 
1951—1954 metais buvo iš 
leista apie 4,000 pavadini

Senutėlė
labai sena

Pailsėt atsisės
prisiplūkus, — 

O iš nuotraukos
su šypsena

Žvelgia mažas,
guvus berniukas.

Daug gyveno,
daug matė jinai —

Tie vaizdai atminty
išblėso,

Tik dažnai,
labai dažnai

Ji prisimena
rytą šviesų,

Kai nuo dūmų
pajuodo dangus,

Kai be perstojo
griaudė patrankos.

Bėgo ji
per žalius laukus,

Anūkėlį
tempė už rankos,

Gobė vaiką
plačia skara,

Lyg paslėpt nuo mirties
galėtų. . .

Anūkėlio
seniai nėra —

Jis kalnelyje
guli gėlėtam. —

Senutėlė
mąsto ilgai,

Blizga ašarom
akys jos geros. . .

O kad niekad,
kad niekad vaikai

Nežinotų,
ką reiškia karas!'
Br. Mackevičius

arei -

Sadauskienei Veronikai— 
! kolūkietei, Varėnos rajono 
' Perlojos kaimas.

SviripaviČienei Marei — 
1 kolūkietei, Daugų rajono 
' Sarapiniškių kaimas.

Surgautienei
į kolūkietei, Daugt^ rajono 
i Veciūnų kaimas.

Tukanienei Zofijai — Jo
navos rajono “Komjaunuo
lio” kolūkio kolūkietei.

ščiukienei Bronei — Ra
mygalos rajono kolūv:n 
“Lenino keliu” kolūkietf

Today’s Pattern

FAIRLAWN, N. J

i gas, A.
ėjimai pa- j Miliauskas
lietuvių Ii- !2n;r,p<? ■
. Vien/tik Zal£a/ Mavazas, Zig-

map, XX, ir Draugas; po 25

Joseph Tumosa pilnai pa

Čionai per Kalėdas gana į 
skaudžiai susižeidė Rožėj 
Čiuberkienė. Nelaimė atsiti- ■ 
ko prie pat -namų. Eidama 
paslydo ir nusilaužė dešinę ■ 
ranką. Tik. todėl ji nepribu
vo į Rich. 'Hill Kultūros < 
Centrą laukti Naujų Metų ' 
ir linksmai su draugais ir 
prietęliais praleisti vakarą. 
Linkime . Rožei greitai ir 
sėkmingai sugyti.

Rep.

SIZES

1 9002 14’4-24’A
try
Pattern .9002: .Flattering for Half 

Sizes 14V,. 16’/a, 18’A, 20’/3, 22*4. 
2414. Size 1614 takes 3% yards 
35-inch; yard contrast.

mų knygų 30 su viršum mi-1 tenkintas ir džiaugiasi lietu- 
lijonų egzempliorių tiražu.; vjų visuomenės jam tokia pui- 
Neregėtaį išaugo meninė! ]ja dovana! Ir dėkoja už to- 
saviveikla. » | kia šiltą ir artimą simpatiją!

“Socialistinę savo 1
niu, nacionalinė savo for- tokią draugišką, kooperaciją, 

tautos kultūra ; Komitetaspirin. A. Grigąi-

j JUCl O4AVVV M.* V***»*2 •

turi- Taip pat Komitetas, dėkoja už

tienč, fin. seki*. A. Mack, M 
Navickienė, J. Liutackas, A 
Tulay’ir V. Žilinskas.

Užsakymą su 35 centais ir 
i pažymėjimu formos nume- 
i rio ir dydžio siųskite; Pat- 
i tern DepL, 110-12 Atlantį 
i Avenue, Richmond Hill V

ma, lietuvių 2 pusk Laisve (Liberty). Trečiad., Sausio (Jan.)-4, 19'
i
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eorgijus Skoryna-pirmasis 
spaustuvininkas V ilniu j e

Prieš 430 metų, 1925 m., 
Vilniuje buvo įsteigta pirmoji 
’^ytuvoje spaustuvė. Tai taip 
pat pirmoji mūsų šalies tori-* 
torijoje spaustuve, kurioje iš
ėjo pirmoji spausdinta knyga 
rusų kalba.

Vilniuje knygų spausdinimą 
pradėjo įžymus mokslininkas 
ir visuomenės veikėjas Geor
gijus Skoryna, žinomas Fran- 
cisko Sfrk o r y n o s “gydymo 
mokslų daktaro iš Polocko” 
vardu, kilimo baltarusis, 

c
t ,įėjęs pradinį mokslą savo 

.Imtajame mieste —• Polocke, 
Skoryna įstojo į K r o k u v o s 
universitetą ir baigė jį baka
lauro laipsniu. Paskui jis mo
kėsi Padujos universitete Ita
lijoje, kur jam ir buvo suteik
tas medicinos daktaro laips
nis. Visą savo gyvenimą Sko
ryna paskyrė liaudžiai šviesti. 
Askoryna, vienas iš moky
čiausių to meto žmonių, buvo 
tikras savo gimtosios žemės 
patriotas. “Kaip,—
vienoje savo pratarmėje, — 
žvėrys, gyvenantieji dykumo-' įįįZ' jį 
je, nuo gimimo žino savo ur
vus, paukščiai, skraidantieji 

. ove, žino savo lizdus, žuvys, 
plaukiojančios jūra ir upėmis, 
jaučia savo vietas, bitės ir į 
5as panašūs laikosi savo avi
lių, taip ir žmonės didžiai my
li vietą, kurioje gimė ir auk
lė josi.”

Anuo metu daugiausia bu- 
' r ’eidžiamos religinio turinio 
knygos. Skoryna įdėdavo jose 
paaiškinimus, komentarus, ap-

spausdinta.” Pratarmėje “So- 
bornik” (kalendorius) nuro
dyta : “Padaryta garbingo 
žmogaus Jokūbo Babičiaus, 
šlovingojo ir didžiojo Vil
niaus miesto vyresniojo bur-< 
mistro, • namuose?’

Knygos formatas mažas, la
bai patogus (aštuntadalis la
po). Joje — 702 puslapiai. 
Techniškai ji gražiai apipa
vidalinta: šriftas smulkesnis 
už pragiškį, bet labai aiškus 
ir gražus. Pavartoti raudo
ni dažai, sumaniai įterpti į 
įprastus juodus. Tekstas su
laužytas meistriškai, origina
liai, kaitaliojant šriftus. Jau 
pats laužymas panaudotas 
knygai pagražinti: daugelyje 
puslapių, baigiančių skyrius, 
taikomas figūrinis teksto lau
žymas — piramidžių, taurių 
pavidalu ir tt.

Ypač stebina poligrafinių 
pagražinimų gausumas — tai 
užsklandos, didžiosios raidės 
—graviūros, nepaprastai sub-

LLD Pinuos Apskrities 
kuopy-nariu dėmesiui
Pakvietimas LLD kuopų 
į metinę Pirmos Apskrities 
konferenciją

LLD Los Apskrities komi
tetas šaukia metinę konferen
ciją, kuii įvyks nedėlioj, sau
sio (January) 22 d., 10 vai. 
ryte, Mildos svetainėje, ant

Maiste d
Mildos 

3-ių lubų, 3142 So. 
St., Chic ago j.

Konferencijoj po 
prakalbų ir diskusijų 
teikti planai, kaip auklėti ir 
stiprinti Literatūros Draugiją 
narių skaičiumi ir kaip pa
skleisti daugiau apšvietus tarp 
buržuazines spaudos suve- 
džiotų-suklaidintų darbo žmo
nių. , . .

svarbių 
bus pa-

N epamir skite!
LLD kuopos I-os Ap- 
ribose išrinkite pilną 
delegatų. Delegatai

CHICAGO, ILL

bet valgylį nieko 
Vėliau kraujas 

ir gruodžio 11 d.

14 1 d. P. Ridiko 
prisipildė palydo- 

Laidotuvių - direktorius

rašė jis! tiijai ir dailiai atliktos. To- 
i kių pagražinimų — 624. Kai 

, kaip ir 
pragiškiuose leidinį u o s’e , o 

, daugelis naujai padaryti Vil- 
niuje. Nedidelės užsklandos 
aplamai pasirodė tik vilniš
kiuose Skorynos leidiniuose.

Knygoje žymus didelis re
dagavimo darbas. Skoryna 
įvedė į religinį tekstą daug 
originalių pastabų ir apiben
drinimų, įvairių bendrojo iš
silavinimo žinių Ir patarlių, 
aiškiai pasaulietiško turinio. 
Apskaičiavimai rodo, kad

rūpindavo knygas savo “paša- skoryna> išvertęs pagrindini
1. t n «• Z* t- zS t r. < «« «

Visos 
skrities 
skaičių 
renkami po vieną nuo kiek
vienos dešimties narių ir vie
nas nuo kuopos. a

Pageidaujama prirengti raš
tiškus metinius raportus kon
ferencijai iš kuopos veikimo.

Nepamirškite pasimokėti 
narių duokles į Apskritį ir 
Centrą. Pagalvokite ir duo
kite naujų sumanymų konfe
rencijai apsvarstyti.

Dalyvaukite konferencijoj 
visi delegatai; gali dalyvauti 
ir svečiai ir viešnios su pa
tariamuoju balsu1.

Nesivėluokite! Pietus gau
site konferencijoj geniausių 
gaspadinių pagamintus.

Visus nekviečia
LLD I-°s Apskrities 
Komitetas

Simaną Brazeiką palaidojus
1955 metų; spalio 29 d. S. 

Brazeika darbe sunkiai susir
go. Nuvežtas į Mercy ligo
ninę ir ant greitųjų buvo pa
daryta operacija.

Po pirmos operacijos atro
dė labai gerai, bet už poros 
savaičių darė dar dvi operaci
jas, ir po to, nors ir buvo su
stiprėjęs, 
nebegalėjo, 
užsinuodijo 
mirė.

Gruodžio 
koplyčia 
vais.
P. Ridikas pradėjo laidotuvių 
apeigas 1:30 vai. popiet. Mrs. 
Giedraitienė pagrojo vargo
nais ir sugiedojo kelias tam 
tinkamas giesmes. “Vilnies” 
administratorius J. Pauliukas 
pasakė tinkamą kalbą, per
bėgdamas S. Brazeikos gyve
nimą.

S. Brazeika užaugo Lietu
voje, Utenos apskrityje, Gri
felių kaime. Išvyko į Cubą, 
iš ten į Kanadą ir pagaliau į 
Ameriką. Chicagoje išgyve
no apie 25 metus. Priklausė 
prie LDS 53-ios kuopos ir Dai
lės ir Dramos Klubo. Buvo 
ramaus būdo ir laisvų pažiū
rų. Gėlių buvo 5 buketai: du 
nuo P. Ridiko, vienas nuo se
serų sūnų Bruno Rimkevičiaus 

vienas 
vienas

čiasi geriau. Pavojaus laiko
tarpis, atrodo, praėjo, ir rei
kia tikėtis, kad jis greit galės 
grįžti prie savo bizniškų par
eigų ir kaipo pranešėjas prie 
Juozo Budrio radijo progra
mų. * Freptaą

Andrius Žebraitis
Rodosi, netikėtum, kad An

drius žebrąitis eina aštuonias-' 
dešimt pirmus metus. Andrius 
niekuomet nesiskundžia ne
sveikata. Jam rūpi visuome
niški reikalai, jis, dažnas sve
čias pobūviuose, parengimuo
se. Jis ir aukoja įvairiems 
geriems tikslams. Sveturgi- 
miams ginti neseniai įteikė : 
penkinę. Uoliai skaito “Vilnį.n !

Į Ameriką Andrius žebrai- ' 
tis atvyko iš Škotijos 1899 m. 
1953 metais mirė jo žmona ' 
Magdalena žebraitienė. Ją • 
visi prisimena kaipo nuošir-1 
džią moterį, didelę spaudos, 
rėmėją. Nortsaidįėtis

iš Lietuvos

Pliiladelphia, Pa.

KONCERTAS
Lietuviška Muzikališka Scena

*
Rengia LDS 5-ta kuopa

„ Suvaidins
Aido Choras iš New Yorko

Vadovaujamas Mildred Stensler 
1 i

Įvyks šeštadienį

Sausio 21 January
: - - j ■

Salėj 414 Green St., Philadelphia, Pa

kojiniais, pratarmėmis ir bai
giamaisiais žodžiais, kuriuose 
atkakliai vystė mintį

, mokslo naudą, aplamai, 
tė skaitytojo akiratį.

Viena iš būdingiausių 
ynos, kaip knygų spausdin-

* tojo, veiklos ypatybių yra 
— leidžiamų knygų kalbos pri

artinimas prie visiems supran
tamos gyvosios liaudies kal-

, ' bos.
Cv taries ir priežodžius, įdėdavo ' se neišliko lapai su išleidimo 

knygose savo eilėraščius. T j duomenimis). Bet ypač įdo- 
bažnytinę slavų kalbą jis'mu leidinys, pavadintas “Ma- 
įtraukė daug liaudies šneka
mos kalbos žodžių, ypač bal
tarusių kalbos.

Skoryna mokėjo lietuvių 
k«lbą ir vartojo savo knygo- 

hetuviškus žodžius ir po-* 
ius.

Rusiškas knygas Skoryna 
pradėjo spausdinti pirmiausia 
Pragoję, kur jis išleido “Psal- 
tirj” (“Psalmių knyga’’ ) 
(1517 m.) ir “Biblijos” kny
gas (1517-1519 metais). Bet

riau tuo laikotarpiu1 jis palai
kė ryšius su Vilniumi ir buvo 
žymių Vilniaus miesto gyven
tojų remiamas. Tai rodo ir 
tuo metu, ranka rašyti užra
šai kai kuriuose Pragos leidi- 

4 niuose, kuriuose nurodoma, 
kad knygos išleistos Vilniaus 
magistrato nariui Bogdanui 
Onkovui padedant.

Matyti, Skoryna jau iki 1520- 
ųjų metų atvyko į Vilnių ir 
įsteigė spaustuvę 
Jokūbo Babičiaus

tekstą, dar parašė įžanginius 
paaiškinimus, turinio rodyk-

• les, pasakojimus kartu su pra
tarme — 58 puslapius. . Kai 
kurie autoriniai Skorynos “pa
sakojimai” užima 4-6 pusla
pius iš eilės.

Vilniuje Skoryna išleido ir 
antrą knygą (jos išleidimo 
data dar nenustatyta, nes iki 

Skoryna panaudojo pa-,-šiol žinomuose egzemplioriuo-

apie 
plė-

Sko-

burmistro 
namuose 

(šis namas stovėjo netoli ro
tušės, dabar Dailės muziejaus 

t j one).
Reikia manyti, kad dalį 

įrengimų, šrifto, spaustuvinių 
pagražinimų Skoryna atsivežė 

savimi iš Pragos, bet daug 
k* pagamino Vilniaus meis
trai. Vilniuje tuo metu buvo 
plačiai išsivystę įvairūs ama
tai, čia-gyveno nemaža nagin
gų meistrų., —°*

1525 metais Skoryna iš
leido Vilniuje pirmąją knygą 
“Apostol0 (“Apašta I a s * ’ ) . 
^korynos vilniškiai leidiniai, 
šiame straipsnyje aprašyti, ci
tuojami pagal egzempliorius, 
esančius Leningrado viešojoje 
bibliotekoje retųjų knygų sky-> 
riuje. Viename “pasakojime” 
iuisu kalba nurodyta knygos 
išleidimo data ir Jos spaus- 
’inimo vieta: “Šlovingajame 

Miliaus mieste išversta ir iš-

laja podorožnaja knižica” 
(“Maža kelionių knygelė”). 
Ji dar mažesnio formato, ne-1 
gu pirmoji knyga (I dvylik
toji lapo dalis).

“Knižica” — gerai apgal
votas rinkinys daug i a u s i a i 
vartojamų tarnybinių knygų 
ir įvairių grynai kasdieninio 
gyvenimo nurodymų bei pata
rimų, kalendorinių žinių. Ji 
ištisai skirta pasauliečiams ir, 
kaip matyti iš antraštės, daž
nai keliaujantiems prekybos 
ir kitais reikalais miestie
čiams.

“Knižicoje” įdėta keletas' 
paveiksliukų ir visa serija di- j 
džiųjų raidžių — graviūrų, 
sukeliančių ypatingą pasigė-* 
įėjimą. Tai—puikios minia
tiūros, stebinančios išraižiusio 
jas dailininko subtiliu skoniu 
ir didžiuliu meistriškumu. Mi- 
niatūrose pavaizduoti žmonių 
veidai, žvėrių ir paukščių fi
gūros, įjungtos į augmenijos 
foną su didžiąją raide cen
tre. Lentelės .graviūros plo
tas — kiek didesnis už spaus- 
tuvinį kvadratą — išnaudotas 
nepaprastai sumaniai. Antai, 
raidės B miniatiūroje pavaiz
duotos trys figūros — paukš
čių ir žvėrių.

“Knižica” liudija apie di
delį jos autoriaus kūrybinį 
darbą, apie jo siekimą suteik- j 
ti skaitytojams kuo daugiau 
žinių, padaryti ją prieinames
nę tiek kalbą, tiek ir apipa
vidalinimu. Skoryna išleido i 
knygą “k požitku pospolito-| 
go dębrogo,” t. y. liaudies 
naudai.

Skorynos, kaip knygų spaus
dintojo, veikla paliko didelį 
pėdsaką ir turėjo svarbią 
reikšmę kultūros istorijai. Vil
niškiai- leidiniai poligrafiniu 
atžvilgiuiyra žingsnis į priekį 
palyginti su^korynos pragiš-

ir Petro Raškausko, 
nuo P. Mikulėno ir 
nuo K. Danylos.

Iš koplyčios apie 19 maši
nų palydėjo į Lietuyjų Tau
tiškas Kapines ir likosi palai
dotas šalia brolio Kazimiero 
Brazeikos. s

Kapinėse, nors buvo labai 
šalta, laidotuvių direktorius 
Ridikas pasakė tinkamą kalbą 
ir globėjų vardu pakvietė vi- 

_ . sus vykti į Mildos Klubą dėl 
kia ano meto Vakarų Euro- užkandžių. P. Mikulėnas ir 
pos knygas. O kai dėl knygų K. Danyla, pildydami S. Bra- 
teksto priartinimo prie visiems 
suprantamos liaudies kalbos, 
tai Skoryna buvo tikrai no
vatorius. Jis phmasis Euro
poje pradėjo šį darbą, e

Skorynos spaustuvines tra
dicijas toliau tęsė to meto vil
niečiai spaustuvininkai. XVI 
amžiaus pabaigos ir XVII a. 
pradžios brolijų spaustuvės 
leidiniuose gana dažnai kar
tojamos Skorynos knygų di
džiosios raidės ir užsklan- 

j dos. Skorynos apipavidalini- 
' mo stilius ypač pastebimas 
Lavrentijaus Zizanijaus “Gra
matikoje,” išspau s d i n t o j e 
1596 m., knygoje “Vertograd 
duševnyj” (“Sielos sodas”)' 
(1620 m.), Jevjyje (Vievyje) 

, išspausdintose knygose.
K. Aleksiūnas

Naųjos kultūros-švietimo 
įstaigos

DAUGAI. — šiomis dieno
mis “Dzūkų krašto” ir “Gim
tosios žemės” kolūkiuose ati
darytos naujos bibliotekos. 
Abi jos gausiai aprūpintos 
naujausia politine, moksline 
ir grožine literatūra.

“Gegužės Pirmosios” kol
ūkyje neseniai pradėjo veikti 
kultūros namai. Prie jų su
organizuoti dramos ir liaudies 
šokių rateliai.

V. Miklaševičius -

Bus solų, duetų, grupių ir visas Aido Choras 
Tai bus nepaprastai įspūdingas koncertas.

■ Pasirūpinkime jame dalyvauti ir išgirsti gražių 
dainų, pamatyti puikų vaidinimą.

Solistė Madeline Knorr
Pianistas Frank Balevičius

Šokis ir Flute Solo
Nancy ir Tessie Behmeriutes

Pradžia 7:30 Vai. Vakare Įžanga $1.00

RENGĖJAI
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' pusi, laisve (Liberty). Tręčiad., Sausio (Jan.) 4, 1956

kiais leidiniais, dargi pralen-

Vilnius.

zeikos testamentą, kuriame 
pasakyta, kad palydovai būtį 
gerai pavaišinti, išpildė jo no- i

" L-
Nors peranksti S. Brazeika 

užbaigė savo vargų kelionę, 
bet mes jo ilgai nepamiršime.

Laidotuvėse dalyvavo sesę- I 
rų sūnūs: Bruno Rinkevičius I 
iš Waterbury, Conn., ir Petras 
Paškauskas iš Rodney, Ont.’, 
Kanados, ir pusbrolis P. Mi- 
kulėnas. Lietuvoje liko bro
lis ir sesuo. Dan Yyla

St, Valančius sveikesnis
S. Valančius, dirbęs J. Bu

drike biznio įstaigoje, šiuo 
laiku randasi Mother Gabrini 
ligoninėje. Jis sunkiai susirgo 
prieš tris savaites plaučių už
degimu, o po to prisidėjo dar 
kitos komplikacijos.

Stasys Valančius dabar jau-

rfiffĮnfmmnrbiiiHirnrniigiįtritaifanhinmįinmiŽĮinmi^ Įgydmcgn frnnnnnnįr

So. Boston, Mass.

Metinis Banketas
Rengia ALDLD 2-ra Kuopa

šio banketo tikslas yra pasveikinti Laisves 
Bendroves dalininkų suvažiavimą ir finansiniai 
paremti dienraštį Laisvę. • •

Įvyks 
Sekmad

Sausio 
January

Vieta 313 Broadway. Pradžia 4-tą Vai. Popiet

Apart geru valgiu, bus graži dainų programa

So. Bostono Liaudies Choro Vyrų Grupe 
Vadovaujama St. Pauros, sudainuos gražių dainelių

Tikimės svečių iš New Yorko ir apylinkės kolonijų. 
Prašome visų įsitėmyti dieną ir laiką ir iš anksto 
rengtis dalyvauti šiame bankete. čia maloniai• v t 
praleisite laiką ir tuo pat kartu finansiniai parem- 
site dienraštį Laisve. ■ • 1

•i.'' Rengėjai
ag

DIENA SAUSIO
JANUARY 29th, 1956

Įvyksta Laisves Bendrovės Daiininki] 
S u važia vimas. o Vakare Bos Banketas z
Kiekvienas apšvietę branginantis asmuo privalo būti šiame bankete, rūpin
kimės, kad banketas pavyktų, kad būtų dienraščiui gražios materialės pa
ramos. Darbuokimės dienraščio išlaikymui su pradžia metų ir per ištisus 
1956 metus. Saugokime dienraščio gyvybę kaip savo akį kaktoje.

Banketas bus Liberty Auditorijoje 
110-06 Atlantic: Ave., Richmond Hill

Prasidės 6 valandą vakare. Bilietas $3.00 Asmeniui

a

Suvažiavime bus svečių iš kitų miestų. Pasimatykite ir pasikalbėkite su jais 
patogiai sėdėdami prie stalo ir pasinaudodami gerais > valgiais. Šis banke
tas bus šaunus mūsų žieminis pokilis. Kas nebus, vėliau gailėsis.

Laisvės Bendrovės Dalininkai Būkite Suvažiavime

Labai svarbu kiekvienam dalininkui būti suvažiavime. Supraskit šio su
važiavimo svarbą. Nuo šio suvažiavimo priklausys mūsų dienr ščio liki
mas. Būkite suvažiavime ir duokite savo iniciatyvos dienraščio labui.

I ‘ *

Ar Jau Turite Banketo Bilietą?

Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus. Bus daug patogiau jums patiems 
ir tas daug pagelbės rengėjams valgių priruošimui.



LIETUVIU KULTŪRINIO 
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Gavome sekamą laišką su 
šimto doleriu vertės čekiu: v

Gerbiamieji:
Savo pasižadėjimą iš

pildau dėl' įsiamžinimo 
Lietuvių Kultūriniame 
Name. Prisiunčia čekį 
$100 vertės. Gal tas kiek 
pagelbės atsilaikyti fi
nansiniai? Aš žinau, kaip 
yra sunku išlaikyti kul
tūrinius namus prie da
bartinių aplinkybių, kuo
met viskas yra pakilę la- ’ 
bai aukštai, kai reikia I 
kas nors pirkti del patai-' 
symų. Taipgi yra sunku 
gauti savanorių darbut* 
tojų, kurie veltui padir
bėtų prie namo pataisy
mų ar kitų darbų.

Su geriausiais linkė
jimais,

George Shim ai t is, 
Brockton, Mass.

Šis laiškutis daug pasa
ko. Jeigu tokių laiškučių 
gautume daugiau, tai būtų 
didelė Kultūriniam Centrui 
parama.

šiuo metu dar sekami pa
rėmė kultūrinę įstaigą:

Newjersietis — $50.00.
Mildred Friberg, “Vil

nies” knygvedė, atvykusi iš 
Chicagos ir apžiūrėjusi šią 
mūsų įstaigą, paklojo $25 ir 
priedu žadėjo savo motiną 
Įrašyti į garbės narius.

Anna Philipse, Stamford, 
Conn., aukojo $10.

Petras Taras prisiuntė iš 
Floridos auką $4.

Visiems Kultūrinio Cent
ro rėmėjams širdingai a- 
Clll.

Dabar turime 130 garbės 
narių. Apie 20 jų yra mirę. 
Tų mirusiųjų paveikslus, 
kuriuos gavome, Centro 
lankytojai gali matyti ant 
sienos po stiklu.

Laukiame daugiau gar
bės narių.
Lietuviu Kultūrinio Cent

ro reikalais rašydami ma
lonėkite taip adresuoti:

Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Avė.,

Richmond Hill. 19, N. Y.
LNB VALDYBA

Waterbury, Conn.
Verti gražios užuojautos

Vasaros metu Waterbury 
vandens užplūdis pridarė la
bai daug žmonijai nuostolių, 
kad ir iki šio.; dienos žaiz
dos n euž gydytos.

Niekuomet nebus pamiršta, 
J<ai aplankėme draugus Juo
zą ir Marijoną Strižauskus po 
potvynio. Pamatėme visu pa
upiu pasibaisėtiną reginį. 
Vanduo nusinešęs daug 
gyvenamų namų, kitus sugrio
vęs, palikęs krūvas griuvėsių, 
su dumblu sumaišytų. Iš liku
sių išplautos sienos, be pleis- 
terių, durys, grindys sukraipy- 
tos. lubos nusvirusios, susi- 
kreivinusios, skiepai ir tarp
sieniai privaryti dumblo, kad 
jo iškrapštyti negalima.

Strižauskų namelis irgi bu
vo tame verpete. Jie labai c 
skaudžiai nukentėjo. Turėda
mi grįžti į savąjį namelį gy
venti, turėjo sunkiai darbuo
tis atremontuodami sau lizde
lį. Juozas su darbščiais drau
gais įdėjo daug valandų dar
bo, iki sutvarkė tik du kam
bariu. Po to stengėsi užbaig
ti sutvarkyti visą namą. Aiš
ku, dirbo su širdperša, kad 
viskas suklypę', nėra rakan
dų.

O Juozui .tau susidėjusi gra
ži krūva metų, sveikata ne
tvirčiausia. \ Rūpestis, darbas 
visiškai pažeidė jo širdį. Pri- 

‘ buvęs daktaras įsakė jam il
sėtis, jei miela gyventi.

Marijona bando palaikyti 
nuolatinį užsiėmimą. O ji— 
apšvietos mėgėja ir skleidėja. 
Niekas jos nesulaiko — nei 
blogas oras, nei sveikatos pa- 
šlijimas — nuo apšvietos pla
tinimo. Visuomet pas ją su
sirūpinimas, kad žmonės gau
tų apšvietą per laikraščių 
skaitymą, per draugiškus po
kalbius ir liktų naudingi pilie
čiai civilizuotoj šalyj.

Prisiartinus Laisvės vajui, ji 
stojo darban ieškoti laikraš
čiui naujų skaitytojų ir at
naujinti senų. Marijoną vi
suomet rasdavome sunkiai be
dirbančią prie- valgių gamini
mo ir įvairių kitų darbų ban
ketuose ir >kituose parengi
muose, o sulyg metais jai rei
kėtų ramiai ilsėtis, kad pail
ginti savo gyvenimą.

Taigi, ar neverta draugus 
Strižauskus užjausti ir paro
dyti jiems simpatiją? Aišku, 
jog reikia juos užjausti, su
raminti šioje jų nelaimėje, 
pagerbti kaip rūpestingus, 
malonius, draugiškus visuo
meniškus žmones.

Dėl to Juozui ir Marijonai 

Strižauskams rengiamas sim
patijos banketas sausio 21 d.. 
103 Green Klubo, 7:30 v. 
vakare. .

Daug vilties dėdama, jog 
kaip vietos, taip ir iš apylin
kės draugai, draugės ir prie- 
teliški žmonės parodys jiems 
savo simpatijas su kibirkštė
le širdies meilės, skaitlingai 
atsilankydami banketai! šių 
visuomenininkų suraminimui.

Vikutis

Baltimore, Md.
ŠIRDINGA PADĖKA

Širdingai dėkoju visiems 
draugams, draugėms ir vi
siems pažįstamiems, kurie 
man sergant mane lankė ligo
ninėje ir namie.

Taipgi širdingai dėkoju už 
simpatijos laiškus ir atvirutes. 
Aš jūsų visų niekad neužmir
šiu.

Atlankė mane ir kunigas. 
Jis pirmiausia užklausė mano 
sveikatos, bet toliau pradėjo 
man siūlyti komuniją. Aš ku
nigui atsakiau : “Aš atvežtas 
į ligoninę gydytis, o ne ko
muniją valgyti.” Kunigas sa
ko: “Be Dievo pagalbos nie
kas tavęs neišgydys, Dievas 
pirmoj vietoj.” Tai aš kuni
go paklausiau: “Kodėl ma
nęs daktarai nesiuntė pas die
vą gydytis, bet į ligoninę?” 
Kunigas į mane piktai pažiū
rėjo, bet susigavęs man sako: 
“Let me pray over you.” Aš 
kunigui atsakiau: “Tas man 
nieko gero nepadarys.” Ku
nigas man daugiau nieko ne
sakęs nuėjo ir daugiau nesusi
rinko—neatėjo pas mane.

Vitkus

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. metinis susirinkimas 
įvyks sausio 3 d., antradienį, L. P. 
Klubo salėje, 280 Union Avė. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti. Kurių 
duoklės nemokėtos, malonėkite ąt- 
eiti ir užsimokėti. —Valdyba 

(254-255)

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kp. narių atydai. Mūsų 

susirinkimas įvyks ketvirtad., sau
sio 5 d., 8 v. vak., Liberty salėje, 
110-06 Atlantic Avė. Nariai malo
nėkite dalyvauti susirinkime, nes 
yra svarbu, turėsime LDS Centro 
valdybos narių nominacijas.

Komitetas.
(254-255)

Su pradžia metų pranešame 
biznieriams, kad Laisvės 
spaustuvė gali padaryti biz« 
niams kalendorius 1956 me
tams.

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

Įvyks gimtadienio 
paminėjimas

Teko sužinoti, kad sausio 
7-os vakarą Liberty Auditori
jos restaurane įvyks smagus 
gimtadienio paminėjimas. Bet 
kai užklausiau, kieno, nutylė
jo.

—Gal surprizas? '— spy
riausi sužinoti.

—Ne.
—Tai kieno gi?
—Sužinosite atėję. Taip 

įdomiau. Visi tą asmenį pa
žįsta. O jis sako, kad jis no- 

’ri visus savo prietelius pavai
šinti iš netyčių.

’ -r-Kaip aš galiu žinoti, ar 
jis mane/ priskaitys prieteliu ?

—Prašė kviesti visus, ku
rie tik bent kada čia užeina. 
Sako, jei nežinos kieno gimta
dienis, žmonės neneš dovanų. 
Joms aš neturiu vietos. Ge
riausia man dovana bus jų 
čionai atėjimas. Jis sakė: “vi
sus čia ateinančius skaitau 
prieteliais, ' neprietelių nesu 
susitikęs.”

Taigi, nusprendžiau, kad 
verta į tą gimtadienį nueiti 
\ įsiems ir kad malonu bus 
ten su visais praleisti vakarą.'

Girdėjęs

Planavę masiniai 
bėgti iš kalėjimo

Skelbia, kad susektas suo
kalbis krirpinaliniams kali
niams masiniai išsiveržti iš fer 
deralinės dabokles New Yor
ke. To lyderiais buvę ten lai
komas- plėšikas F. Piscitelio ir 
F. Isabella. Pastarasis kali
namas už narkotikų skleidi
mą, m u še i ky stos ir žulikystę.

Ar jų planai būtų veikę 
praktikoje, jeigu ir nebūtų 
susekę planuojant, tai jau ki
tas klausimas. Jie būtų; turė
ję iškalti olą per 4 pėdų sto
rio plytų ir cemento sieną.

Sveikino šventėmis 1

Gasparaitis iš Hillside, N. J., 
dabar atostogaująs Kalifornū 
joje, rašo:

Sveika, Lilija!
Iš San Bernardino tarpkal- 

nių siunčiu Laisvės visam šta
bui linkėjimus, kad būtumėt 
sveiki ir drūti, kaip kalnai.

Anne Cherkauskas iš Scran
ton : Sveikinu jus visus ir 
esančiuosius aplink jus. ŠiL 
čiausi linkėjimai.

Liminskas iš Detroito : Svei
kinu visą Laisvės štabą. Lin
kiu kad gyvuotumėt sveiki ir 
toliau.

Ir daug kitų atsiuntė svei
kinimus. Vieni tiesiog admi
nistracijai ar redakcijai, kiti 
per atskirus štabo narius. Gai
la, geriausiais norais visų ne
galėjome panaudoti laikraš
tyje.

Claude Smith, 30 metų, 
nuo Kalėdų ryto buvęs polici
jos ieškomas, sausio 2-ą pats 
pasidavė policijai. Jisai su
sivaidijęs už auto pastatymui 
vietą mirtinai perdūrė Amos 
Wise, 33 metų.

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNĄ
Nors kartą susilaukėme savo kalboje žodyną. Išleistas Lietuvoje. Didelė 
knyga, stipriais apdarais.' Tai naudingiausias dalykas turėti savo na
muose, ypač tiems, kurie rašo spaudai ir kitais reikalais.

X

\ _ _______________________________

Kaina $5.50. Persiuntimą Apmokame
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

Gaunamas Laisvės Knygyne, 11,0-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
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Medaus Pagelba Šalčiuose
Slogų pergalėjimui ir apsisaugojimui nuo slogų „ 
yra naudinga gerti arbata su medumi. Arbata 
su medumi atšildo kūną, o skystimas bendrai l 
yra naudingas kūno valymui. (
Laisvės įstaigoj^ galite gauti garsiojo bitininko O 
Končiaus medalis. Šviesus, liepų žiedų medus. « 
Turime sucukrėjusio ir skysto tos pačios rūšies.

Kvorta $1.25, Pusė Galiono $2.50 ,
Kitur nesiunčiame. Tik užėję galite gauti

Pirma didžioji menine programa 
i šiais metais įvyks sausio 15dą

Tai bus Lietuvių Literatūros 
Draugijos 40 metų sukakties 
paminėjimas.

Paskiausiomis keliomis sa
vaitėmis, ypačiai švenčių me
tu, visi buvome užimti vai
šingais pašilinksm i n i m a i s , 
banketais. Turėjome svarbių 
ir gražių. Veik kiekvienas 
pabuvojome ir šeimyniškuose.

Sausio 15-Įą, Liberty Audi
torijoje, turėsime grožinio 
džiaugsmo. 1 ' • J ) t •

Jau p/.tikvinti programon 
šie talentai;

Aido Choras su savo so
listais, duetais, grupėmis, va
dovybėje Mildred Stensler. 
A k o m p a n u os. k o m p oz itor i u s, 
pianistas Frank Balevičius.

Madeline Knorr.

Johnnie laukė ir 
nesulaukė tėvų

Antrą Kalėdų dieną Bronxo 
gatvėse tapo atrastas vaikš
čiojant vienišas apsiverkęs 
berniukas, apie 6 metų. Sa
kėsi, kad jo vardas Johnnie, 
bet pavardės “suspelinti” ne
mokėjo. Iš tarinės, sako; pa
naši į Končeką.

Vaikas sakė, kad jo motina 
ir “dėdė“ jį išsivežė mašino
je per tiltą atlankyti “grand
pa.” Bet jis nežinojo, kuo 
jie vadinasi, nė kur gyvena.

Trečiadienį vaikas vis dar 
tebebuvo pamestinukų prie
glaudoje, niekas tokio vaiko 
neieškojo.

Ketvirtadienį kitas sprūsmi- 
nis lėktuvas, atskridęs iš to
liau, sukleidavo ore. Sako
ma, kad išsibaigė kuras. Vai
ruotojas saugodamas miestą 
pasuko į balas. Jį išgelbėjo 
srities .gyventojai, išgirdę jo 
šauksmą. .

Maria Pia Casilio ir Lina Genari scenoje iš Vittorio 
de Sica naujausio itališko filmo “Umberto D.” Filmas 
skaitomas vienu geriausių. Jau kelinta savaitė rodo

mas Guild 50th St. teatre Rockefeller Center,
New Yorke. '

Augustinas Iešmantą.
Dora Ozanian, smuikiniu, 

k ė.
Ukrainą Liaudies šokėjai.

' Pranešimas apie draugiją, 
kuri virš šešiomis dešimtimis 
išleistų knygų ir veiksmais 
neapsakomai daug nudirbo 
lietuvių visuomenės švietime 
ir darbo žmonių gyvenimui 
pagerinti.

įžanga tik $1 (įskaitant 
taksus). Draugijos patrijo- 
tai ir prieteliai prašomi įsigy
ti bilietus iš anksto savo kuo
pų valdybose, juos paskleisti 
tarp tų, kurie šių pranešimų 
gal neskaitys ir be jūsų pasi
darbavimo nežinos apie šį 
koncertą, negalės .juo paši
nai! doti.

Toje nelamėje 
penki tapo sužeisti

Ketvirtadienį dviejų auto 
susidūrime ties lllth St. ir 
Atlantic Avė. sankryža už
muštasis buvo Laisvės kaimy
nas Adam Sommer, gyvenęs 
107-34 113th St., Richmond 
11 ill. Tą auto vairavo jo duk
tė. Ji sužeista kritiškai, taip
gi sužeistos jos dukrytės, 13 
ir 4 metu, c

Antrojo auto keleivė sužeis
ta kritiškai, vairuotojas kiek 
lengviau. , 

#

Kitoje vietojo, Floral Park, 
naktį įvykusioje nelaimėje 
taipgi 1 užmuštas, o 3. sužeis-1 
ti. šioje grupėje visi jauni 
žmonės, 18 iki 27 metų. Vie
niu tų yra Robert Kurzius, 
tos miesto dalies gyventojas.

Brooklyno biznieriai tikisi 
šiais metais turėti prekybos 
už du bilijonus dolerių.

Aristokratiškos katės 
padėjo benamėm katėm

New Yorke yra tokia orga- 
įnizacija, kuri save vadina 
; “Kačių gerbūvio ir gelbėjimo 
fondas” — “Cat Welfare and' 
Rescue Fund.” Prie tos orga
nizacijos priklauso keli sun

itai turtingų kačių mylėtojų, 
j kurie sako, kad jų širdys 
j plyšta matant tiek benamių
• vargšių suliesėjusių kačių rnū- 
į sų didmiestyje.'

Klubo nariai patys irgi tu-
■ rj kates, bet jos, žinoma, ne 
i benamės, o tikros “aristokra- 
| lės” — persų ir siamų veislės 
i kačiukės, kurios vedžiojamos 
i pasivaikščioti su šil k i n i a i s 
I kaspinais ii- kurios geria spe-
• cialų pieną, kuris pilnas oks- 
i tra vitaminų.

Aną dieną Belmont Plaza 
viešbutyje įvyko kaip ii' ban-

■ ketas : susirinko aristokratinės 
katės (savininkų atvestos, ži
noma), jos buvo susodintos 
ant stalų prie pieno (šampa
no taurėse), ir prasidėjo ban
ketas. Kiekvienos leatės savi
ninkas mokėjo po keliasde
šimt dolerių už banketo vietą 
ir persų ir siamų veislės bei 
kitokios mėlynkraujės tokiu 
būdn sukėlė nemažą fondą 
rainoms tarpgatviuose gyve
nančioms katukėms, kurios 
niekad apie' banketus negirdė
jo ir niekad pieno iš šampa 
no stiklų negėrė.

Kas sako, kad filantropija 
nėra puikus dalykas?. .

Far Rockaway areštuotas 18 
metų jaunuolis, kuris specia
lizavosi didžiųjų apartmentų 
skiepuose atlupinėjimu skal
byklos dėžučių, iš ten išimi
nėjo sumestus smulkius mo
kesčius.

Federalė valdžia patraukė 
teisman buvusius F a r r a g u t 
Gardens direktorius. Sako, 
kad Brooklyno apartmentų j 

( prisidengę jie susižėrė sau | 
virš . trijų milijonų doleriu i 
valstybės pinigų.
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HELP WANTED FEMALE

“Position With Security’’
EDIPHONE OPERATOR

Immediate Opening 
Splendid Opportunity for 

Top-Notch Girl ' 
Nationally known Concern. Salary 
depending on experience. Permanent 
Position. Offering liberal employee 

benefits.
THERMOID co.

2018 Halsted St., Chicago, Ill. 
SEELEY 8-1660

(252-3)

HELP WANTED—FEMAL

Narnų darbininkė. 25-40 m. am-' 
žirnis. Mylitiii vaikus, nuosavas 
kambarys ir vonia. Puikus darbas, 

vėliausius paliudijimus.
Fro/tporl, L. I. FR. 8-7479. v 

(252-^

Narną darbininkė. Paprastas viri
mas. Paliudijimai. Suaugę šeimoj. 
6 dienos. $40 į savaitę. Nuolati
nis darbas tinkamai moteriškei. 
Draugiški namai, visi įtaisymai.

YO. 9-680.3
(252-255)

Suaugusi moteriškė. Patyrusi su 
vaikais. Abclnas narni) darbas links
muose namuose. Guolis vietoje, 
nuosavas gražus kambarys ir ala^.^ 
Priimsime ir neseniai • atvyki^ 
Rašykite: Dr. Helen Heiman, 4.1 
E. 68rd St., N. Y. C. Apt. .3 f 
North. TE. 8-13.34.

1252-3)

Narni; darbininkė. Nebūtinai mo
kėti angliškai. Valyti namus; guo
lis vietoj, nuosavam kambaryj. 
Skambinkite iki 12 vai. dieną, ar 
nuo 5 vai. vak. iki 10 vai. vak.

T N. 9-119.3
(255-X

Namu darbininkė. Patikima, mo
kanti darbą, žemiau 50 m. Gera 
virėja ir namų ruošėja. Turime vi
sus įtaisymus; mylinti'vaikus. Ranch 
namai; privatinis kambarys, vonia, 
TV ir oru vėdinimo sistema. .$6.'/'į 
savaitę. Mamaroneck 9-5019.

(1-4)

MALE and FEMALE

PORA 1

Operuoti valgymo kambarį — 
tvarkyti salioną privatiško

Klubo Queens.

Tol. M U. 6-6096

(25^)

HELP WANTED MALE'

Auto Mechanikai. Patyrę prie 
Taxi taisymo.

Skambinkite dėl pasikalbėjimo:

( Y. 3-6860

(254-5)

Mechaniškas Draftsman. Vacuum 
Forming Korporacija.

Dėl pasimatymo šaukite:
Port Washington 7-7272

(254-5)
■■ I" .I..— -■ .M ■ III ■■ ■ ■ .l.ll ■

Mėsininkas. Daugmcninė pirkyba. 
Supjaustom veršiukus pagal jūsų 
pageidavimą. Westchester County.

WA. 6-1324.
(1-7)

REAL ESTATE
Gra’nd Army Plaza, 1st & Park. 

12 rūmų, puikiai ištaisyta ant 4 
aukštų, 4 vonios; gera apylinkė; 
arti transport acijos. Latvių bažny
čia arti; 20x100 daržinis plotas; ge
ra jeiga aliejaus šiluma. Dėl gero 
pirkimo šaukite savininką —

ST. 8-6090
(254-5.)

Ar Tamsta jau gavai Lais< 
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

4 pusi. Laisvė (Liberty). Trečiad,, Šausią (Jan.). 4, 1956




