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Klaidingas kelias.
Lenkas rašo lietuviu

kalbos gramatiką.
Geri santykiai.

Rašo R. Mizara
VIendes-France’o partija ir
socialistai atmetė Faure’o I

i

siūlymą sudaryti koaliciją

{9

š. m. sausio 2 <1. VVaterbu- 
<jy. Conn., nuo širdies smūgio 

X/inirė Vaclovas Biržiški.
•Jis gimė 1 SS 1 m. gruodžio 

2 d. Viekšniuose. .Mokėsi 
Šiaulių gimnazijoje, o vėliau 
—Petrapilio universitete.

Jis mėgo rašyti — kadaise 
rašė '‘Beraščius. Mėgo lite- 
latūrą, dalyvavo social-demo- 
kratu judėjime.

1 Kai Kapsukas gyveno Ame
rikoje, jis apie Vaclovą Bir
žišką bųyo geros nuomonės.

Gi, kuomet Lietuvoje pradė
jo kurtis tarybinė vyriausybė, 
vadovaujama V. Kapsuko, tai 
V. Biržiška, rodosi,) buvo jo
je švietimo ministras.
\ Po tarybinės vyriausybės 
f)ialaimėjimo, Biržiška pasi
traukė i Kauną ir pradėjo 
“darytis geru” buržuazijai.

Antrojo pasaulinio karo 
metu, kai hitlerininkams pasi
darė karšta Lietuvoje, Vac
lovas Biržiška 1941 metais 
pabėgo iš Lietuvos j Vokietiją.

Vėliau jis pasiekė Ameriką. 
Buvo pakviestas būti “Lietu
vių Enciklopedijos” vyriau-* 
šluoju redaktorium. Vėliau iš 
ten leidėjų tapo pavarytas ir Į 
pasiliko jis be darbo, be duo
nos.

Praėjusių metų pabaigoje 
Vilniuje viešėjo Poznanės 
(Lenkijoj) universiteto profe
sorius Ostrembskis.

Prof. Ostrembskis yra “vi- 
/ sos eilės mokslinių darbų apie 
•lietuvių kalbą autorius.” 
" Šiuo metu šis profesorius 

ruošia penkių tomų “Lietuvių 
. kalbos gramatiką”; vienas to 

veikalo tomas jau yra atiduo- i 
tas spaudai. Jis taipgi bai- i 
gia ruošti mokslinį darbą — 
“Daukšos Postilės žodyną.” 

įr Prof. ,Ostrembskis atsivežė į 
Vilnių vieno žurnalo kom
plektus, kuriuose yra eilė 
straipsnių, liečiančių lietuvių 
kalbą.

Profesorius atvyko į Vilnių 
gauti kai kurios medžiagos, 
reikalingos darbui. Lietuvos 
sostinėje jis buvo svetingai 
priimtas. Lietuvos Mokslų 
Akademija ir literatūros in
stitutas padėjo jam visame 
kame.

Taip rašo savaitraštis “Li
teratūra ir menas.”

z! Draugystė tarp lietuvių ir 
lenkų tautų, kaip matome, ce
mentuojasi. Lenkų mokslinin
kai, rašytojai aplanko Lietu

vą, o Lietuvos mokslininkai, 
visuomenininkai ir rašytojai— 
J,enk i ją.

Praėjusiais metais. Lenkiją 
aplankė, be; kitų, prof. Juozas 
Matulis, visuomenininke Kau- 

rnaitė, taipgi poetas-rašytojas 
Teofilis Tilvytis. Pastarasis 
buvo nuvykęs i Lenkiją daly
vauti iškilmėse minint Ado
mą Mickevičių.

7 ‘
Užsieniečiams Lietuva da

bar tapo ir tuo svarbi: Vil
niuje pastatytas puikus, dide
lis aerodromas* Visi lėktuvai, 
lekiantieji iš Vakarų Europos, 

'sakysime, j Maskvą, sustoja 
Olniuje.
X Ta proga nemažai žymių

| Prieš mokesčių sumažinimą, 
prieš socialines r e f o r m a s.

už šaltojo karo pratęsimą
Paryžius. —Radikalų va- 

: das eks-premjeras Mendes- i 
! France ir socialistu vadas 
Mollet laikė bendrą spau-! 
dos konerenciją. Jis sakė,: 

■ kad jų bendras frąntas, ži-: 
i nomas kaip “Respublikie-! 
; tiškas frontas,” negali pri-j 
‘imti premjero Faure’o siu-' 
i lymo sudaryti “koaliciją iš! 
1 visų .nuosaikiųjų partijų.” i 
1 Faure siūlė, kad socialistai, 
i Mendes-France‘o vadovau-• 
l jami radikalai ir jo paties; 
dešiniai centristinės gru- > 
pės sudarytų “tautinės vie- ' 
nybės valdžią.”

Mendes-France ir Mollet • 
sakė, kad tokia koalicija i 
neišreikštu tautos valios.' 
Jie sakė, kad valdžia ture-: 
tų sudaryti jų Respublikie- 
tiškas frontas. Laikrašti
ninkai jų klausė, kas, jų ! 
nuomone, turėtų būti prem
jeru, Mendes-France arba 
Mollet. Abu atsakė, kad 
tas priklauso nuo prezi-! 
dento, tai yra, ką jis nomi-! 
nuos. (

Jeigu socialistą ar Men- į 
des-France skirtų sudary-1 
ti naują valdžią, tuomet jie 
bandytų gauti Faure’o 
grupės paramą, bet klau-

Lenkija pradėjo 
siųst vokiečius
Berlynas. — 208 vokie

čiai atvyko į Bleucheną, 
Vakarų Vokietiją iš Lenki- i 
jos. Jie su savimi atsivežė| 
net 12 vagonų baldų ir ki- ■ 
tu reikfhenu, nes lenkai lei- U V 7

džia vokiečiams išsivežti: 
visą asmenišką judomą! 
turtą.

Vakarų Vokietijos Rau-; 
donasis kryžius, kuris tuo 
reikalu susitarė su Lenki-! 
jos Raud. kryžiumi, sako, 
kad apie 180,000 Lenkijoje 
gyvenančių vokiečių pada
vė prašymus, kad jiems bū
tų leista išvažiuoti Vokieti
jon. Įįet paskutiniais ke
liais mėnesiais nemenkas 
nuošimtis tų, kurie padavė 
tokius prašymus, nutarė 
pasilikti Lenkijoje.

Iš viso Lenkijoje dar gy
vena apie 800,000 vokiečių 
kilmės žmonių. Didelė jų 
dauguma nori likti Lenki
joje ir niekas jų nevaro 
laukan, jeigu tik jie nori 
skaityti Lenkiją savo na
mais.

Tie, kurie nori išvažiuo
ti, 1,000 būriais kas mėnesį 
vyks Vokietijon.

svečią kai kurį laiką pralei
džia Lietuvos sostinėje, kad 
galėtą iš arčiau susipažinti, 
tarp kitko, 3U kultūros pamin
klais, kurią Vilnius kupinas. 

simas, ar ana tokią para
ma duos. Kol kas socialis
tai ir Mendes-France ne
kalba, apie kitą galimybę: 
stovėti prie valdžios vairo 
su komunistų pagalba. Bet 
spauda pažymi, kad socia
listuose auga judėjimas už 
tokią Liaudies fronto val
džią. Tą vedamajame | 
straipsnyje ketvirtadienį 
pripažino ir socialistų or-, 
ganas “Le Populaire.”

i --------------------------------------- , 

Nasseris vyks 
aplankyti Tito

t-
.Kairas. —Skelbiama, kad 

Egipto premjeras Nasseris 
vyks Jugoslavijon, kad ap
lankyti premjerą Tito. Jis 
tuomi atsimokės už drau
gišką Tito vizitą .Egipte, 
kuris dabar baigiasi. Tito 
šiomis dienomis laivu iš
plaukia iš Aleksandrijos i 
namo.

Nasseris ir Tito išleido 
bendrą pareiškimą prieš 
visus karinius blokus, ku
rie jų omenyje perstato 
didžiausią pavojų pasauli
nei taikai. Jie taipgi išleido 
bendrą pareiškimą už kolo-Į 
nializmo panaikinimą.

Deli. — Indija ir Ameri-1 
kos Jungtinės Valstijos pa
sirašė sutartį, pagal kurią 
Amerika duos Indijai 100,- ■ 
000 tonų geležinkelinės me- Į 
džiagos. Tai bus verta apie į 
$10,000,000.

Grace Kelly ištekės už j 
'Monaco princo Rainiero
Philadelphia. — Pagarsė

jusi filmų artistė gražuolė 
Grace Kelly susižiedavo su 
Monaco princu Rainieriu 
Trečiuoju. į Tas princas ke
lios savaitės atgal atvyko 
Amerikon, kad susirasti 
žmoną. t

Monaco yra mažytė vai-
stybėlė Francūzijos-Itali- 
jos pasienyje, turinti tik 
apie 12 tūkstančių gyvento
ji- I j% įeina Monte Carlo, 
kur randasi pasaulinis tur
čių gemblinimo centras. 
Monaco išsilaiko iš to gem
blinimo. .Visos princo Rai- 
nierio įeiąos irgi iš to pa
ties šaltinio."

Grace Kelly, kuri skaito
ma gabią aktore ir yra lai
mėjusi akademinius pry- 
zus, po vedybų apsigyvens 
Monace. vJLbus žinoma kaip 
“Jos Didenybė Princesė 
Grace.” Bet jos meniška 
karjera bus kaip ir baigta 
— nebent ji susilauktų di- 
vorso ir grįžtų Hollywoo- 
dan. . .

Teismuose atsiekta
I m ■■ I I I ■ »

Visa eilė civiliniu 
teisių laimėjimų

Keliose bylose, kuriose 
figūravo civilinės teisės, 
teismai išnešė sprendimus, 
kurie skaitomi civilinių tei-1
siu laimėjimais.

Washingtone Apeliacijų 
teismas ' išteisino Louis 
Weinstocka, kuris žemes
niu teismu buvo nuteistas 
nuo vienerių iki penkerių 
metų kalėjimo neva už me
lavimą apie Pirmosios Ge
gužės komitetą. Weinstock 
tada sakė, kad komitetas 
buvo nepastovus, kiekive- 
nais metais naujai steigia
mas, bet tas buvo paskai
tyta melu.

CIevelande federalinis 
teisėjas Charles J. Mc- 
Names, kuris teisia 11 po

Kubitschek aplanke Esęnhowerį, 
pasakė sveikinimo kalbą senate
Washingtonas. — Brazi

lijos naujai išrinktasis pre
zidentas Kubitschekas at
vyko Amerikon, pirmiausia 
sustodamas Key West, Flo
ridoje, kur aplankė prezi
dentą Eisenhowerj. Ten jis 
kartu valgė pusryčius ir 
trumpai pasikalbėjo.

Iš Floridos Kubitschekas 
išskrido Washingtonan, 
kur jis pasakė kalbą ' Sena
te. Jis ten sakė, kad jo 
valdžia Brazilijoje stos 

Paskelbė karinį stovį Čilėje., 
praveda unijų vadovų areštus

Santiago. — Čilės valdžia 
paskelbė faktiną karinį sto
vį sostinėje Santiagoje ir 
apylinkėje. Gatvėse pasiro
dė kariniai patruliai ir ta
po uždrausti visi žmonių 
susirinkimai ir mitingai.

Policija tuo tarpu pradė
jo masinius unijų vadų ir 
Veikėjų suėmimus, kadan
gi unijos paskelbė, kad a- 
teinantį pirmadienį įvyks

Nicosia. — Bandydami 
sulaikyti graik’iškai-nacio- 
nalistinį judėjimą Kipre, 
britai imasi kraštutinių 
priemonių. Jie pradėjo su
iminėti net vidurimų mo
kyklų mokinius, gimnazis
tus, kartais jų tarpe net 13 
ir 14 metų vaikus. Tie vai
kai dažniausiai kaltinami, 
kad jie parašė kreida kur 
nors ant sienos ar tvoros 
nacionalistinį obalsį * arba 
dainavo nacionalistinę dai
ną. •

Britu brutališkumas iš-

Britai Kipre suiminėjo vaikus, 
kipriečiai jiems irgi atsimųka

Smitho aktu apkaltintų ko
munistų, pilnai, išteisino 
vieną jų, David Katz. Katz 
pareiškė, kad jis, aišku, 
patenkintas išteisinimu, bet 
nori pabrėžti, kad likusieji 
tokie pat nekalti, kaip jis.

Bostone federalinis tei
sėjas Bailey Aldrich išteisi
no prof. William Karnin, 
buvusi Harvardo universi
teto dėstytoją, kuris buvo 
kaltinamas atsisakyme 
1954 metais atsakyti į klau
simus McCarthy vadovau
jame komitete.

New Orleanso teismas iš
teisino 72 jaunus negrus, 
kurie buvo atsisakę auto
buse sėdėti segreguotose 
vietose ir todėl buvo suim
ti.

“prieš ekstremistus” ir eis 
kartu su Amerika. Tuomi, 
sakoma, Kubitschekas no
rėjo užtikrinti senatorius, 
kad jis nėra komunistams 
palankus, nors buvo išrink
tas su komunistų pagalba.

Kubitschekas taipgi buvo 
numatęs pasakyti kalbą at
stovų bute, bet rado buto 
sesiją baigtą, kuomet atvy
ko kalbą pasakyti. Jis tuo
met tik aplankė atstovų bu
to spykerį Sam Rayburn.

generalinis streikas. Strei
kas šaukiamas, kad protes
tuoti prieš valdžios nutari
mą “užšaldyti” algas.

Čilėje jau kelintas mė
nuo tęsiasi streikas meta
lo lesyklose. Buvo praneš
ta, kad tas streikas eina 
prie pabaigos, bet valdžios 
paskelbimas, kad algos bus 
“užšaldytos,” išjudino daug 
platesnį streiko judėjimą.

| šaukia didelį pasipiktinimą 
gyventojuose ir " kipriečiai 
dabar visus britus karius 
traktuoja kaip priešus. Iki 
visai neseniai to dar ne
buvo, nes kipriečiai atsimi
nė, kaip apie 12 ir 18 metų 
atgal jų partizanai ir britų, 
kariai kartu kovojo prieš 
nacinius okupantus. Dabar 
ta sena graikų-britų drau
gystė pamiršta ir santykiai 
dabar yra.pilnai kaip tarp 
kolonialių spaūdėjų ir pri

spaustų.

Washingtonas. — Prezi
dento Eisenhowerio prane
šimas Kongresui (skaitytas 
Senato ir Atstovu buto 
raštininkų iš prisiųsto tek
sto) giliai nuvylė Ameri
kos žmones. Nors preziden
tas kalbėjo apie taiką ir 
gerbūvį jo pranešimo esmė 
yra, kad mokesčiai nebus 
sumažinti, kad unijų ir ki
tų liaudies organizacijų 
reikalaujamos reformos 
nebus pravedamos, o šalta-

Paskutiniai 
pranešimai

Pittsburghas. — West
inghouse atmetė federali
nės tarpininkavimo tarny
bos pasiūlymą sudaryti tri
jų asmenų “faktų suradimo 
komisiją.” Unijos vadas 
James Carey buvo pasiū
lęs, kad streikieriai grįš 
darban, jeigu tik abi pusės 
pasižadėtų klausyti faktų 
komisijos nutarimo.

Maskva. — Bulganinas 
pasveikino Adcmauerį jo 
gimtadienio proga..

Londonas. — yDarbiečių 
žurnalas “New Statesman 
and Nation” sakrrr"kad 
Otto John niekad nebuvo 
nei Vakarų, nei Rytų Vo
kietijos šnipas, o visuomet 
buvo ir lieka britu Intelli
gence Service šnipu.

Washingtonas. — Sena-y 
toriaus Eastlando vado/ 
vaujama komisija kamam 
tinėjo dar keturis laikraš
tininkus, tarp jų vieną iš 
New York “Daily News,” 
kuris atsisakė daryti išpa
žintį. “News” jam tuojau 
telegrafiškai pranešė, kad 
jis išmetamas iš darbo.

Vakarai stos už Izraelio 
smerkimą, bet negriežtą
Jungtinės Tautos. — A- 

merikos, * Britanijos ir 
Francūzijos1 delegacijos 
Jungtinėse Tautose susita
rė laikytis vienodos politi
kos Izraelio-Sirijos ginče. 
Susitarta remti Izraelio pa
smerkimą dėl užpuolirhe. 
ant Sirijos. Bet Vakarai 
neparems Sirijos reikala
vimo, kad Izraelis būtų pa
šalintas iš. Jungtinių Tau
tų, arba, kad prie&Jzrąelf 
būtų imamasi sankcijų.

Tokyo. — Spauda prave
dė apklausinėjimą tarp 
skaitytojų ir surado, kad 
52% japonų nori tuojauti- 
nių diplomatinių santykių 
su Liaudies Kinija.

sis karas bus tęsiamas.
Senatorius Magnusonas 

(demokratas iš Washinkto- 
no) tuoj po prezidento pra
nešimo išsireiškė, kad Ei- 
senhoweris faktinai žada 
palaikyti i? tęsti dabartinę 
politiką, kuri duoda visą 
paramą didžiosioms korpo
racijoms, e eilinių žmonių 
reikalų menkai paiso.

NAACP veikėjai jau 
taipgi išsireiškė apie Eisen
howerio pranešimą. Ta di
džioji negrų organizacija 
sako, kad prez. Eisenhow- 
eris toli neduoda vilties, 
kad jo administracija ką 
nors darys, kad apginti 
negrų civilines teises Pie
tuose. Prezidentas savo 
pranešime sakė, kad rei
kia “padėtį studijuoti,” bet 
ko reikia, sako NAACP, 
tai ne studijuoti, o veikti, 
nes padėtis pakankamai 
aiški.

Prezidentas savo prane
šime sakė, kad sąjunginin
kų ginklavimas turi būti 
tęsiamas ir dar didinamas, 
kad orinė inspekcija (Ame
rikos lėktuvai virš TSRS, 
tarybiniai lėktuvai virš 
JAV) turi likti nusiginkla
vimo pagrindiniu punktu. 
Jis nekalbėjo apie paramą 
farmeriams ir pabrėžė, kad 
federalinė valdžia nepasi
rengusi duoti pagalbos mo
kykloms.

Spauda aštriau 
smerkia Edeną c.

Londonas. — Britanijos 
ųįpauda^jasmarkino puoli
mus ant premjero Edeno, 
reikalaudama, kad jis pasi- 
traukų, kad pripažintų, jog 
jis nesugeba vadovauti val
džiai. “Daily Mirror,” di
džiausios cirkuliacijos Lon
dono laikraštis, ketvirta
dienį išėjo su dideliu ant- 
galviu pirmame puslapyje, 
kuris sakė “Eden is a Flop.” 
Dąrbiečių laikraščiai ci
tuoja, ką sako pačių kon
servatorių spaudos orga
nai, ir visi pripažįsta, kad 
Edenas giliai nuvylė bri
tus, pasirodydamas beva
liu ir silpnu.

Darbiečiai reikalauja, 
kad Edenas atsakytų savo 
"kritikams per viešus deba
tus parlamente. Bet Ede
nas, kaip matyti, to neda- 
>>ys, nes sausio 24 d., kuo
met parlamentas pradės 
sesiją, Edenas laivu “Queen 
Maiy” išplauks Ameri
kon, kad tartis su Eisen- 
howeriu. Su Edenu vyks 
užsienio reikalų ministras 
Lloydas.
—___ -Z__________________

(ms NEW YORKE
^Giedra ir šalta
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FRANCŪZIJOJE x

FRANCŪZIJOS PARLAMENTO rinkiniai, į v vyku* 
šieji praėjusi pirmadieni, sausio mėn. 2 d., nemažai su
krėtė finansinį kapitalą ne tik pačioje Francūzijoje, o 
ir visame pasaulyje.

Kodėl ?
Todėl, kad šiuose rinkimuose vyriausiu laimėtoju išėjo 

Francūzijos Komunistų partija.
Atsiminkime, kiekvienoje buržuazinėje šalyje turčių 

klasė deda didžiausių pastangų, kad rinkimuose kuoma- 
žiausiai laimėtų komunistai arba jiems pritariantieji. 
Francūzija nėra išimtis.

Šie rinkimai Francūzijoje buvo paskelbti vyriausiai 
tuo tikslu, kad sumažinti komunistų atstovų skaičių par
lamente, kad sutvirtinti “vidurines partijas,” galinčias 
sudaryti tvirtą valdžią. Bet išėjo atžagariai.

Komunistų partija išėjo vyriausia laimėtoja. Už ją 
buvo paduota daugiausia balsų, ji išrinko daugiausia 
deputatų i parlamentą.

Aną dieną New'York Times korespondentas prisiuntė 
iš Parvžiaus išsamesnius duomenis iš šių rinkiniu. Ima
me kai kuriuos pavyzdžius.

Komunistų partija naujame parlamente turės 145 de
putatus, gi praėjusiame parlamente (išrinktame 11951 m.) 
ji turėjo 93 deputatus.
i Už Komunistų partiją sausio 2 dieną buvo paduota 
5,011,252 balsai.

Na, o Francūzijos socialistų partija išrinko 88 deputa
tus, gi 1951 metais ji buvo išrinkusi 94.

Kitos, “vidurio partijos,” kairesnės ir dešinesnės, iš
rinko po apie 70 deputatų.

Kaip matolne, pakrypimas į kairę Francūzijos žmo
nių buvo milžiniškas, nežiūrint to, kad prieš komunistus 
visos kitos partijos ir jų spauda daug rase, juos visaip 
puolė.

Dėl viso to Francūzijos kapitalistai labai nusigando. 
Nusigando ir mūsų šalies Valstybės departmentas; nusi
gando ir Wall strytas.

FRANCŪZIJOS KOMUNISTŲ 1 aimėjimas nėra koks 
tai stebuklas. Tai tik dar viena žmonių demonstracija 
prieš valdančiųjų sluogsnių nesugebėjimą valdyti.

Atsiminkime, Francūzija iki ausų buvo įsimaknojusi 
Indo-Kinijoje, kai ji per virš šešerius metus ten liejo 
žmonių kraują ir eikvojo turtą už tai, kad valdyti, kad 
laikyti pavergime vietnamiečius. Komunistai, kaip žinia, 
tam karui buvo priešingi. Jie griežtai kovojo už suteiki
mą Vietnamui laisvės ir nepriklausomybės.

Francūzija įsimaknojo i kruvinas avantiūras Maroke, 
Alžyre, Tunisijoje. Ten Francūzijos valdantieji sluogs- 
niai pasiryžo jėga, smurtu laikyti pavergtas tautas prie
spaudoje, atsisakant joms suteikti laisvę.. Komunistai 
visa tai smerkė ii- tebesmerkia.

Francūzija buvo įtraukta į NATO, sutiko ginkluoti 
Vakarų Vokietiją, istorinę Francūzijos priešininkę. 
Valdantieji sluogsniai, mat, tikisi, kad apginkluotą Va
karų Vokietiją bus galima atsukti prieš Tarybų Sąjun
gą, — pamiršo jie tai, kad tie patys vokiečiai, vadovau
jami hitlerininkų, gali ir vėl kirsti smūgį Francūzijai, 
kaip kirto 194.1 metais. Komunistai tam priešinosi. Jie 
stoja už Vokietijos apvienijimą, bet nori, kad Vokietija 
būtų neutrali, kad ji nebūtų įtraukta į bet kokius utili
tarinius blokus, kad ji atsisakytų ginklo.

Pačioje Francūzijoje darbo žmonių būvis tebėra labai 
sunkus. Valdantieji sluogsniai, kišdami bilijonus gink- 

z luotoms avantiūroms Afrikoje, tuo patim sunkina pačių 
^Francūzijos žmonių gyvenimą. Iš tų avantiūrų tunka tik 

kapitalistai. Komunistai skelbė ir tebeskelbia, kad būtų 
palengvintas Francūzijos darbininkų gyvenimas. Komu
nistų vadovaujamos darbo unijos ištikimai kovojo už di
desnes algas darbininkams, už geresnes jiems darbo są
lygas.

. Viso to Francūzijos liaudis nepamiršo! Tai parodė 
praėjusieji rinkimai.

Pastaruoju laiku man teko 
girdėti Verdi Overture “La 
Forza Del Deatino,” kuri, ap
lamai, reikštų gal “Lemties 
Jėgą.“ Tai yra mint£ žadi
nantis muzikos kavaikas^

Iš pradžių, lyg atkreipimui 
atidos, išdidžiai trimitai su
gaudžia, pranešdami ką tai 
tokio netikėto — sielą kre
čiantis griausmingas garsas. 
Toliau iš palengvėlio seka 
švelni dūdų i)' smuikų melodi
ja. J r vėl garsai kyla, iki pa
siekia jūros bangų ošimą ir 
blaškymąsi, draskanti krantų 
uolas. Taip ir tęsiasi muzikos 
eiga, lyg .jūra ošia ir banguo
ja, kartais sulėtindama iki 
šnabždesio, kartais pasiek d a- 
pm dangaus skliautus ir skelb
dama kokius tai audringus, 
ir sielą žavėjančius pranašavi
mus.

ši muzika kiekvienam is 
mūsų turi skirtingą reikšmę. 
Daugumai gal neturi jokios. 
Tačiau net ir manyje sukėlė 
keletą minčių. &

Kas gi yra gyvenimo lem
ties .jėga? Nuo pat kūdikys
tės kiekvienas iš mūsų esame 
tos jėgos verpete. Gyvenimo 
bangu mes esamo blaškomi, 
lyg jūroje valtelė.

Taip ir no. Paviršutiniai 
galvojant, rodosi taip. Mes 
esame bejėgiais socialinio gy
venimo bangose. Bet nuodug
niau pagalvojus pasirodys, 
kad mes patys esame gyveni
mo lemties jėga.

Kiekvienas iš mūsų esame 
lašas gyvenimo jūroje. Gy
venimo jūros nuotaika pri
klauso nuo kiekvieno lašo 
savybių. Ji kartais ramiai 
banguoja, kartais šėlsta ir 
blaškosi, triuškindama viską, 
kas jos jėgoms bando pasto
ti kelią. žmogus, lyg tas 
uranium elemento atomas, 
pilnas neribotos protiškos 
energijos. Uranium atomas 
miegojo sau ramiai letargo 
miegu per tiesus kca i t o m u s 
tūkstančius milijonų metų, 
žmogaus proto ir mokslinin
kų budrumo išbudintas pasi
rodė, kad .jis turi tiek ener
gijos, kad gali net ir žemės 
rutulį sudraskyti.

Budinant ir tobulinant žmo
gaus protą iš jo irgi veržiasi 
ir žėruoja neribotas šaltinis 
energijos. žmogaus protas 
.jau pajėgė net ir atominę jė
gą sukontroliuoti. Nesuskai
tomi šimtai minčių ir idealų 
spinduliuoja be perstojimo iš 
jo sniege n.v n o. Jis yra visa
galintis valdovas mūsų plane
tos ir mūsų socialinės san
tvarkos. Tik vieno, rodos, la
bai paprasto dalykėlio trūks
ta: įvertinimo taikaus sugyve
nimo tarpusavyje. Taika, o 
ne karas veda j šviesesni ry- 
t°JU- ,

Todėl yra aišku: žmogus 
turi sgyo rankose Lemties Jė
gą, jei tik jis išmoks budėti 
nuolatinė ji- taikos sargyboje'.

T - Bevardis
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Antanui Venclovai
50 mėty

♦

Bene pats gausiausias ir spalvingiau
sias iš visų nūdieninių Lietuvos rašyto
jų yra Antanas Venclova, kuriam š m. 
sausio 7 dieną sukanka 50 metų am
žiaus.

Antanas Venclova gim*ė 1906 metų 
sausio 7 d. dūminėje troboje Trempimų 
kaime, Liubavo valsčiuje, Kalvarijos 
apskrityje (dabar rajone). Jo tėvai bu
vo neturtingi valstiečiai.

Jau šešerių metų būdamas, Antanu
kas pramoko skaityti namie, ir tuojau 
pradėjo lankyti mokyklą Liubave; pės
čias į mokyklą nueidavo ir grįždavo — 
iš viso 8 kilometrus.

Baigęs pradžios mokyklą jis įstojo 
į Marijampolės Valstybinę Rygiškių Jo
no gimnaziją. “Mokslas sekėsi, bet gy
venimo sąlygos .buvo sunkios, valgis pra
stas, apsirengti nebuvo kuo. Žiemą kam
barys būdavo toks šaltas, jog praustu
vėje naktį užšaldavo vanduo,” sako jis. 
1919 metais šiltine mirė jo tėvas’ ir tai 

Rojaus Mizaros kūrybos 
aptarimas Kaune

KAUNAS. — Gruodžio 6 
dieną Valstybinė respublikinė 
biblioteka organizavo skaity
tojų konferenciją, skirtą R. 
Mizaros kūrybai aptarti. Turi
ningą pranešimą apie R. ML 
žaros sunkų gyvenimo ir kū
rybos kelią gausiai susirinku
siems skaitytojams padarė 
buvęs rašytojo bendradar
bis ir jo artimas draugas 
žurnalistas Antanas Vaivuts- 
kas. ' Jo pranešime ypač įdo
mu buvo tai, kad nors R. Mi- 
zara yra 6 romanų, 5 pjesių' 
ir kitų kūriniu autorius, tačiau 
iii i šiol neturi tinkamų sąly
gų literatūriniam darbui. -Jis 
ir dabar priverstas, greta 
darbo redakcijoje, dirbti 
spaustuvėje linotipininku. Iš 
pranešėjo buvo įdomu išgirsti, 
kad rašytojas niekuomet ne
sinaudoja sekretoriaus bei 
mašininkės paslaugomis ir 
visus savo kūrinius rašo pats, 
ne tik mašinėle, bet kai ku
riuos dalykus savarankiškai 
pats surinko spaustuvėje.

Apie nesirūpinimą žmogaus 
kultūriniais poreikiais, silpną 
kultūros vystymą Amerikoje 
skaitytojams papasakojo ilgą

laiką gyvenęs JAV rašytojas 
K. Vairas-Račkauskas. Api
būdindamas R. Mizaros kū
limus. išleistus Tarybų Lietu
voje, jis pažymėjo didelę išei
vių lietuvių angliško žargono, 
barbarizmų įtaką rašytojo kū
ryboje. Konferencijoje paaiš
kėjo, kad R. M i žarą, būdamas 
savamokslis ir jaug 12 metus 
gyvenąs už Lietuvos ribą, ne
turi sąlygų tobulinti savo gim
tąją kalbą, neturi su kuo pa
sitarti dėl savu kūrinių Įkal
bos taisymo, j

* I

Apie R. Mizaros romanų 
teigiamas savybes, jų atskirus 
veikėjus ar autoriaus kūrinių 
leidimą papasakojo Grožines 
literatūros leidyklos redakto
re P. Petrauskaitė. Ji pažy
mėjo, kad, nežiūrint kai ku
rių R. Mizaros romanų, kalbos 
taisymo, leidykla palieka au
toriaus originalo kalbą.

Konferencijoje kalbėję skai
tytojai Ed. Selelionis, stud. 
Snarskis ir kiti pabrėžė di
delę R. Mizaros kūrinių reikš
mę Tarybų Lietuvos skaityto
jams. J. Jurkūnas

(Iš “Kauno Tiesos“)

Žinios iš Lietuvos

KOMUNISTAI, rinkimų išvakarėse, siūlė socialistams 
ir kitiems kairesniems elementams, taip sakant, vidurio 
partijoms: Sudarykime Liaudies Frontą, išrinksime dau
gumą deputatų parlamente, sudarysime tvirtą Liaudies 
Fronto valdžią ir išgelbėsime Francūzija nuo nelaimių, 
kurias jai atnešė amerikinis kapitalas, pavidale Marsha
ll© plano, kurias jai atnešė stambusis Francūzijos kapi
talas.

Deja, socialistai tą siūlymą atmetė! Jie pasirinko kitą 
kelią.

Įsivaizduokime, kas būtų, jei komunistų siūlymas būtų 
buvęs priimtas: Liaudies Frontas būtų laimėjęs didžiu
lę pergalę, daugumą parlamento deputatų, ir Francūzi
jai būtų prasidėjęs naujas gyvenimas.

Ir šiandien, po rinkimų, Francūzijos Komunistų parti
ja sako: dar ir dabar galima sudalyti tvirtą Liaudies 
Frontą, kuris išgelbėtų Francūzija nuo visų didžių ne
laimių. Bet klausimas, ar socialistai ir kairesnieji libe
ralai su tuo sutiks? Jei nesutiks, tai vargiai ten bus ga
lima sudaryti pastovesnę valdžią.

Vysto meninę saviveiklą

Dotnuvos rajone gausėja 
meno saviveiklos kolektyvų, 
auga jų meistriškumas. Nau
jai susiorganizavo šokių ko
lektyvai “Tiesos,“ Karolio Po
žėlos vardo ir kituose kolū
kiuose.

Rajono kultūros namai kiek
vieną mėnesį rengia semina
rus ratelių vadovams. Neper
seniausiai įvyko liaudies šokių 
ratelių vadovų seminaras. Se
minaro metu buvo aptartas 
1956 m. rajoninės dainų šven
tės repertuaras.

Seminarą numatyta suruoš
ti ir šio mėnesio pabaigoje. 
Numatoma, kad .šiame semi
nare Šiaulių kultūros namų 
kolektyvas parodys seminaro 
dalyviams savo darbą repeti
cijų metu/, o po seminaro duos 
koncertą. K. Paškevičius

Jaunų literatų vakaras

PAKRUOJIS. — Prie rajo
no laikraščio “žvaigždė” vei
kiantis pradedančiųjų rašyto

jų būrelis šiomis dienomis su
organizavo susitikimą su kai
myninių rajonų jaunaisiais li
teratais. Susitikime dalyvavo 
eilė jaunųjų rašytojų iš Bir
žų, Rokiškio bei Joniškėlio 
rajonų. / K. Radas

Leidinys apie lietuvių 
vaikų literatūrą

Vaikų knygos namų Lenin
grado filialas išleido biblio
grafinio pobūdžio leidinį apie 
lietuvių /vaikų literatūrą. Ja
me įdėtas LTSR Valstybinės 
grožinės literatūros leidyklos 
vaikų ir jaunimo skyriaus ve
dėjo Liobytės straipsnis apie 
lietuvių vaikų literatūrą ir jos 
atstovus. Knygų,- išleistų vai
kams ir jaunimui lietuvių kal
ba, nuo 1945 m. iki 1955 m. 
liepos 21 d. bibliografinį są
rašą sudarė respublikos Kny
gų rūmų darbuotojai.

šis leidinys išleistas ryšium 
tu Leningrade; Vaiki? knygos 
namų filiale suorganizuota 
Pabaltijo tarybinių respublikų
vaikų literatūros paroda.

2 pusi. Laisvė (Liberty), šestad., Sausio (Jan.) 7, 1956 
į

dar labiau pasunkino busimojo rašytojo 
gyvenimą. Vasaromis ganydavo gyvu
lius“.o vėliau, paaugęs, dirbo kitokius 
žemės ūkio darbus. Tačiau, būdamas? 
gimnazijoje, jaunas Venclova susidūrė 
su įvairių nuomonių ir politinių pažiū
rų moksleiviais ir visa tai jį pastūmėjo 
į savistovi galvojimą visuomeniniais 
[Jausimais, čia jis pradėjo nusikratyti 
religiją; čia jis, uoliai skaitydamas ru
sų kąlba knygas, kurių nemaža gimna
zijoje buvo užsilikusių iš seniau, pra
moko gerai rusų kalbos ir susipažino su 
rusų klasikais.

1925 metais Venclova įstojo į Kauno 
universitetą. Gyvendamas nedatekliu- 
je, trūkumuose, dažnai tiesiog pusba
džiai, jis ryžtingai tęsė mokslą; daug 
skaitė ir dar surado laiko kurti poezi
ją, kurią jis taip pamilo.

Kaune Venclova susipažįsta ir sueina 
i artimą draugystę su/Leonu Skabeika, 
Salomėja Nėrini, Petį u Cvirka, . Jonu 
Šimkum, Kostu Korsaku. Visi jie di
džiulių gabumų, visi apie to paties am
žiaus, visi pilni ugnies, ryžto ir geriau
sių norų. Pirmieji trys — Skabeika, S. 
Nėris, Cvirka -p jau mirę, o likusieji 
tos grupės draugai —Venclova, Šimkus, 
Korsakas — šiandien stovi pačiame lite
ratūrinio judėjimo Lietuvoje priešaky!

1926 metais pasirodė A. Venclovos 
pirmas eilėraščių rinkinys — “Sutemų 
skersgatviuose”; vadinasi, šiemet su
kanka 30 metų, „ kai jubiliatas poetas 
pradėjo rimtai dirbti literatūroje.

Baigęs universitetą, A. Venclova šiaip 
taip gavo gimnazijos mokytojo vietą — 
pirmiau Kaune, vėliau Klaipėdoje, bet 
visur jis buvo “nužiūrimas”, visur skai
tytas netištikimu, nes buvo anti-fašis- 
tas. i'

1927 m. pasirodė antras A. Venclovos 
eilėraščių rinkinys — “Gatvės švinta.” 
O 1930—1931 metais buvo pradėtas lei
sti “Trečias Frontas”, kuriame jis bend
radarbiavo. Tai nebuvo marksistinis žur
nalas—“Trečias Frontas” buvo t.v. san- 
keleivių laikraštis,. Į šią sankeleivių 
grupę, be kitų, įėjo ir Petras Cvirka ir 
Salomėja Nėris — lietuvių literatūros 

klasikai! A. Venclova buvo vienas veik
liausiųjų. Jis suėjo į artimesnį kontak- 
tą su Kauno darbininkais, pradėjo artė
ti link marksistinių pozicijų.

1930 metais išėjo A. Venclovos pir
moji prozos knyga — “Beržai vėtroje,” 
o 1936 metais — romanas “Draugystė.”

Dar buržuazijai Lietuvą valdant A. 
Venclova, sutaupęs litą kitą lankėsi Au
strijoje, Vokietijoje, Francūzijoje, Suo
mijoje, Lenkijoje.

Su Petru Cvirka jiedu plačiai keliavo 
po Lietuvą.

Nemažą įtaką į rašytoją padarė jo t 
su Petru Cvirka 1936 m. atlikta kelio
nė į Tarybų Sąjungą.

A.? Venclova redagavo įdomų, bet ne
ilgai ir nereguliariai ėjusį, žurnalą 
“Prošvaistės”, kuriame bendradarbiavo 
patys geriausieji Lietuvos rašytojai.

Pradžioje 1940 metų jis, asmenišku 
A. Smetonos nurodymu, tampa paleistas 
iš mokytojo vietos, liekasi be darbo! \

Bet štai, tų pačių metų birželio mene- ( 
si smetonizmas žlunga, Lietuvos liaudis 
ifna pati savo reikalus tvarkyti.
LRo fašizmo nuvertimo, susidarius 
Liaudies valdžiai, A. Venclova pradeda 
eiti Lietuvos švietimo ministro pareigas. 
Ir jis tose pareigose buvo iki karo pra
džios. Vadinasi, jeigu pirmiau, valdant 
fašistams, nebuvo jam darbo, tai dabar 
jo buvo net perdaug!

Karui prasidėjus, rašytojas Venclova 
su daugeliu kitų Lietuvos rašytojų bei 
visuomenininkų pasitraukė Tarybų Są
jungos gilumon. Čia gyvendamas jis 
nei minutei nenuleidžia rankų: rašo, ke
liauja, kalba per radiją į Lietuvos žmo^ 
nes, tvirtai tikindamas juos, kad fašis
tinis grobikas bus sumuštas, kad Lietu
va ir vėl bus laisva, tik reikia priešui- 
okupantui nenusileisti, reikia jį mušti- 
Nemaža Venclovos eilėraščių ir straips
nių karo metu tilpo ir mūsų laikraštyje.

Būdamas Rusijoje Venclova sukūrė 
įdomiausių eilėraščių. O kai tik Vil
nius buvo išlaisvintas, tuojau jis su ki
tais rašytojais grįžo sostinėn ir pradėjo 
dirbti naują darbą — šalies atstatymo 
darbą, karo padarytų žaizdų užgydymo 
darbą.

Tarybiniais laikais rašytojui-poetui 
teko da\ig keliauti po kitas šalis: Len
kijoje, Čekoslovakijoje, Vengrijoje, Šve
dijoje, Kinijos Liaudies Respublikoje.

Bėgyje praėjusių dešimt metų išėjo 
virš dešimt rašytojo knygų — eilėraščių, 
apsakymų, straipsnių rinkiniai. Tarp 
kitų jo knygų suminėtinos: “Obelis^, 
kur augalota” (eilėraščiai), “Karo lauv 
kuose” — apybraižos,"“Medis ir jo atža
los” — apsakymai, “Šalies jaunystė” — 
eilėraščiai, “Apsakymai”, “Rinktinė” — 
eilėraščiai, “Taikos balandžiai”—straip
sniai ir apybraižos, ir tt.

A. Venclova parašė įdomias Salomė
jos Nėries ir Petro Cvirkos biografijas. į 
Abidvi jos — sutrumpintos — yra at
spausdintos ir pas mus: Salomėjos Nė
ries biografija išleista atskira brošiūra, 
gi Petro Cvirkos — telpa to rašytojo ap
sakymų rinkiny, kurį išleido Literatu- } 
ros Draugija.

Už “Rinktinę” A. Venclova buvo ap
dovanotas 1952 metais stalinine pre
mija.

Šiuo metu Lietuvos Valstybinė groži
nė literatūros leidykla leidžia visus A. 
Venclovos raštus trijuose didžiuliuose 
tomuose. Du tomai jau išėjo: pirmaja
me telpa eilėraščiai, antrajame — ro- ► 
manas “Draugystė”, o trečiajame, kuris ' 
išeis šių metų pradžioje, tilps apsaky
mai, atsiminimai, apybraižos, straips
niai. U/

Šiuo metu • rašytojas Venclova eina 
Lietuvos Rašytojų sąjungos pirmininko 
pareigas.

Kaip matome, Antanas Venclova—re
tų gabumu žmogus, daugiašakis dar
buotojas, nepaprastos energijos, dina- 
miškas vyras. Jis ir poetas, ir apysaki
ninkas, ir publicistas, ir visuomeninin
kas.

A- Venclova, beje, yra ir Tarybų Lie
tuvos himno žodžių autorius!

Jis moka daug kalbų, jis — pilna to 
žodžio prasme intelektualas.

Tokiuo vyru gali didžiuotis kiekviena 
tauta — labai didžiuojasi juo ir mūsų 
tauta, linkėdama Antanui Venclovai ji- * 
giausių metų, geros sveikatos ir nąi/^. 
kūrybinių pasiekimų! • • ( v



Airių kovos už išsilaisvinimą
Rašo Progresas

(Pabaiga)
1800 metais Airija sujun

giama su Anglija unijos pa- 
^Ųpndais. Pastebėtina, kad 
unijos pasiūlymą Anglijos 
parlamentui atmetus, tą pro
jektą priėmė Airijos parla
mentas, kuris buvo anglų vy
riausybės papirktas. Prijun
gus Airiją prie Anglijos, ai
rių pabijotuose kilo dar di
desnis pasipriešinimas. Kiek 
vėliau patys anglai pamatė, 
kad visiškas airiu prijungijnas 
ir suvaržymas, ypač biedna 

(ekonominė jų padėtis. gali 
blogai atsiliepti ir pačiai An
glijai: Todėl antroje 19-ojo 
amžiaus pusėje anglai pradė
jo galvoti apje reformas Airi
joje. Pirmiausia suteikta tam 
tikra laisvė katalikams, pas
kui imta gerinti nuskurdusių 
nuomininkų buitis; leista taip 
pat airiams turėti Anglijos 
parlamente savo atstovų. Pa- 
yjebėtina, kad airių ekonomi- 
L/č padėtis privertė anglus su
sirūpinti, ypač naujas Airijos 
badas, kilęs 1845 metais.

Naujai įsteigtoji žemės ūkio 
komisija padėjo išpirkinėti ai
riams žemes iš didžiųjų žem
valdžių. Daug žemių 
išpirkta, bet stambiųjų 

’ valdžių dar gana daug 
liko 

Jai 
viii, 
m a
glaudžiau sujungta su Angli
ja. Vienas anglų politikierius 
buvo pareiškęs, kad Airiją 
.^Oima būsią labiau sujungti 
su Anglija 
gera globa, 
m a is.

nijos, o tada ateitų Britų im
perijai galas!

Tai tiek čia nors trumpai 
pabrėžiau istoriškų faktų iš 
airių kovų sir anglais imperi
alistais.

Kas įvyko dar prieš krikš
čionybę, tai nėra tiek stebė
tina. Bet mums labai stebė
tina šių dienų Britanijos im
perialistų “įgimti” nuo seno
vės žiaurūs papročiai. Jie 
dar ir šiandien turi pavergę 
daug kraštų ir kai kuriuos 
kraštus nežmoniškai išnaudo
ja ir slegia tų kraštų gyven
tojus, ypač Kenijos juodvei-: 
džius.

Ji vaizdžiai nupasakojo, kaip 
buvo jos vyras suimtas ir 
kaip melagingai liudininkai 
įkaitino jį. Didžiausias nusi
kaltimas, kuri Sobel padaręs, 
tai kad jis buvo susitikęs su 
J. Rosen b ergu 5 kartus. 
Sobel ir Rosenberg buvo 
žįstami dar iš mokyklos 
lo, nes abu lankė tą pačią

Gi 
pa

su o- 
mo-

kovą už vyro išlaisvini- 
Bet ji tikisi, kad su lin

Winnipeg, Canada
: sybės,

Ji papasakojo, kaip sunku 
i vesti
mą.
galba visų gerų žmonių ji lai
mės tą kovą trumpoj ateityj. 
Ji taipgi kreipėsi į susirinku
sius prašydama padėti finan
siniai. Jos padėtis buvo gerai 
suprasta ir susirinkusieji dos
niai aukojo.

Kalbėtoja' padarė didelį 
įspūdį susirinkusiems. Dau
gumos akyse matėsi ašaros, 
kada ji pasakojo apie netei- 

kurias turi pergyventi
Į jos vyras.

Kad .sutvirtinus jos vyrą 
kalėjime, ji kvietė siųsti kalė
dinius pasveikinimus jos vy
rui. Jo adresas: Mr. M. 
Sobel, Nr. 996, Alcatraz, Ca
lifornia. A. Diksonas

Stratford, Conn.

dieną 
mane 

ir

Vieša padėka

Kadangi gruodžio 17 
taip netikėtai aplankė 
mano geriausi draugai
draugės proga “house warm
ing party,” su skaniais užkan
džiais ir su vertingomis do- 

širdies gilu- 
J<[)ciams, Ariso- 

iams, Kajec- 
ims, Mockai-

vanomis, tai is 
mos dėkoju
n a m 3, Butnoi
kams, Stripeiki;
čiams, Valatkienei, Stancikie
nei ir Žilinskienei už tai, kad 
ryžotės šią puotą ir garbę

Reikšdama pa
aukoja Laisvei $10 ir 
jums visiems geros klo-

man iškelti, 
dėką, 
linkiu 
ties.

Augusta Pūdiiniene

iš Lietuvos
Studentų draugystės 

koncertas

KAUNAS. — Sporto halėje 
Įvyko studentų draugystės 

’’‘koncertas. Jame dalyvavo 
Kauno Politechnikos instituto, 
Valstybinio V. Kapsuko var
do universiteto ir Vilniaus pe
dagoginio instituto studentų 
liaudies dainų ir šokių ansam- 
blai.
♦

Koncertą pradėjo apie 500 
jungtinė saviveiklininkų gru
pė. Galingai skamba Murade- 
li daina “Partija”—mūsų vai
rininkas.”

Philadelphia, Pa

KONCERTAS
Lietuviška Muzikališka Scena

Rengia LDS 5-ta kuopa
Suvaidins

Aido Choras iš New Yorko
Vadovaujamas Mildred Stensler

buvo 
žem- 
pasi-

Suteikta taip pat 
ir daugiau politinių

Bet visa tai buvo daro- 
dėl to, kad Airija būtų

lais-

Draugystės mitingas

Gruodžio 11 dieną Winnipe-j 
go miesto auditorijoj atsibu
vo mitingas, sušauktas Ka- 
yados-Tarybų Sąjungos Drau
giškumo Draugijos. Mitingą 
atidarė tos organizacijos pir
mininkas C. King. Jis savo 
trumpoj kalboj aiškino, kad 
gruodžio mėnuo yra paskirtas 
šios organizacijos sustiprini
mui Kanados ir Tarybų Są
jungos santykių sutvirtinimui. 
Jis taipgi konstatavo, kad pa
dėtis sušvelnėjusi, kas esą 
galima pastebėti ir iš to, kad 
tie, kurie daugiausia kalbėjo 
prieš Tarybų Sąjungą, pradė
jo lankytis į Tarybų Sąjungą 
ir grįžę Kanadon kalba daug 
švelniau.

Viena. — Čekoslovakijos 
prezidentas Antonin Zapa- 
tocky pareiškė, kad praei
tyje buvo “nueita pertoli

Estradoje — Vilniaus Pe
dagoginio instituto liaudies 
dainų ir šokių ansamblis, va
dovaujamas meno vadovo 
Kruopio. Busimieji pedago
gai padainuoja savojo ansam
blio kolektyvinės kūrybos dai
ną “Studentiškos dienos.”

Įvyks šeštadienį

Sausio 21 January
Salėj 414 Green St., Philadelphia, Pa.
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broliška meile ir 
negu persekioji-

Anglijos ministrų 
Gladstonas patei?

* 1886 m. 
pirmininkas 
kė parlamentui Airijos auto
nomijos įstatymo projektą. Po 
ilgų diskusijų sumanymas ta- 

F po atmestas. Gladstonas pri
verstas atsistatydinti ir net 

« apšauktas Britanijos imperijos 
i skaldytoju.

1892 m. sugrįžęs Gladsto- 
nas į savo senąją vietą ir vėl 
pateikia parlamentui antrą 
kartą Airijos autonomijos pro
jektą. Bet aukštieji lordų rū
mai vėl atmeta. Tuo tarpu 
Airijoje: kyla naujas tautinis 
bruzdėjimas, vadinamas Sin-» 
feinų vardu. JUnfeinistai da
rė vadinamoj obstrukcijas, 
iy kalba kim ilgiausiai, 
ir beprasmiškai, kad tik 
anglų atstovai nebegalėtų 
bėti.

Sinfeineriai šūkavo: 
nereikalaujame autonomijos, 
nes mes patys ją pasiimsime!

Pagaliau 1914 m. premjero 
T Asįųuith’o vyriausybė pravedė 

Airijos autonomijos įstatymo 
projektą, bet jo vykdymas, 
kilus karui, buvo atidėtas ne
ribotam laikui. 

z 1916 m. patys 
skelbė savo tautos nepriklau
somybę/ Tai buvo 
rių sukilimas. Tiesa, ir šis su
kilimas buvo numalšintas, bet 
vhi dėlto airiai per šį sukilL 
rąį gavo tam tikrų laisvių.
7 1921 m., susitarus su an

glais, buvo sudaryta nepri
klausoma Airijos valstybė, bet 
.šiaurinė Airijos salos dalis li- 

; gi šios dienos pasiliko prie 
Anglijos prijungta. Nors Ai
rija atrodė jau nepriklauso
ma, bet toji nepriklausomybė 

I 0uvo ne visiška.
Faktinai Airija jau turėjo 

1 savo parlamentą, savo vyriau
sybę, pati sprendė visus vi- 

| daus valstybės reikalus. Bet 
K tarpe*, jų dar gyveno Angli- 
Y jos gubernatorius, kuris tvar

kė.’užsienio politinius reika
lus. Tadgi Airija valdėsi ne 
kaip nepriklausoma valstybė, 
o iš tikrųjų Anglijos dominijų 
pagrindais. Tuomet Anglija 
elgėsi labai atsargiai. Norė
jo, kad šis klausimas išsi
spręstų tylomis, be didelio 
triukšmo. Nes airiams pra

tylėjus atvirai kovoti, galėtų 
<i»ikilti ir kitos Anglijos kolo-

Ukraina
eilę 

liaudies
dėvėjo

ukrainietis-
Ukrainiečių

mišrus 
gražių 
d a in ii.

labai

kad 
kiti

Mes

airiai pa-

naujas ai-

puolant Jugoslavijos vado- ... , . x.1 , ,, y- i - i j ,, 4-- Su pasisekimu kauniečiamsvybę. ’ Jis sake, kad verte-! . . . . ...
i... pasirodė Vilniaus Valstybinio

i V. Kapsuko vardo universite
to ansamblis.

tų užmiršti praeitį ir eiti 
prie vis geresnių santykių 
su Jugoslavija.

WORCESTER, MASS.

Dienraščio Laisvės

METINIS BANKETAS
Rengia ALDLD 11-ta Kuopa

Sekmadienį, Sausio 15
29 Endicott Str. — 5 vai. vakaro

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

Pas/irūpinkime jame dalyvauti ir išgirsti gražių 
dainų, pamatyti puikų vaidinimą.

Po to koncertavo Kauno 
Politechnikos instituto ansam
bliečiai. Respublikos nusipel
niusio artisto čyžo vadovauja
mas kolektyvas su pakilimu 
atliko savo kūrybos' 
“Mokslo dienos, 
“Žodelius,’ 
“Olinderis, 
kitus.

Antrojoje 
pasirodė visi 
kartu.

Solistė Madeline Knorr
Pianistas Frank Balevičius

dainą 
Kavecko 

liaudies šokius 
“Malūnėlis” ir

koncerto dalyje 
trys kolektyvai

Z. Serapinas

Šokis ir Flute Solo
Nancy ir Tessie Behmeriutės

Pradžia 7:30 Vai. Vakare Įžanga $1.00

RENGEJA1

Po jo kalbos buvo menine 
programa, 
choras sudainavo 
ukrainietiškų 
Visi choristai
gražius tautinius 
kus drabužius, 
chorą sekė rusų federacijos 
moterų choras, kuris taipgi 
buvo pasipuošęs tautiškais 
drabužiais. Ukrainiečių šoke- ; g 
jai pašoko. Winnipeg© liau
dies dainų ansamblis padai
navo angliškai ir francūziškai 
kanadiečių liaudies dainas.

Po meninės dalies kalbėjo 
M. Orniak. Ji yrą viena iš tų 
jaunuolių, kurie turėjo laimės 
būti jaunime? sąskridyje Var
šuvoje, o iš tenai lankėsi Ta
rybų Sąjungoj ir svečiavosi 
pas TS jaunimą. Ji papasa
kojo savo įspūdžius Varšuvoj 
ir Tarybų Sąjungoj. Ji buvo 
Leningrade, Maskvoje, Kijeve 
ir kituose miestuose ir per
davė Kanados jaunimo linkė
jimus TS žmonėms.

Po jos kalbos buvo rodo
mos dvi filmos. Pirmoj ma
tėm, kaip karo audros su
griautas Stalingradas atsista- 
tęs, taipgi matėm ir kitų vie
tovių. Antroji parodė Tary
bų Sąjungos sportiniu k u s : 

gyvena, dirba ir spor-kai p jie 
tuoj a.

Apie Sobelus
jau žinote, J. ir A. 

Rosenbergai buvo nuteisti 
mirti, bet toje pyloje buvo 
ir kiti asmenys įmaišyti. Kas 
gi su jais atsitiko? Jie buvo 
apkaltinti ir nuteisti. Vienas 
iš jų yra M. Sobbl, fizikas, 
kuris buvo nuteistas 30 metų 
kalėjimo. Jo žmona, Mrs. II. 
Sobel, veda kampaniją už iš
laisvinimą vyro. Tuo tikslu 
jinai aplankė Kanadoje daug 
vietų ir pasakojo žmonėms ti
krą teisybę, kaip jos vyras 
buvo apkaltintas.

Sustojus Winnipege, buvo 
surengtas mitingas, kad ji ag- 
iėtų supažindinti winnipegie- 
ėius su jos vyro likimui ir jo 
bylos eiga. Mitingas įvyko 
gruodžio 13 I1SBA salėj. Su
sirinko daug žmonių.

Draugas Penner papasako
jo, kaip; istorijoj daug nekal
tų žmonių buvo nuteista tik 
dėl to, kad jie reikšdavo val
donams nepatinkančias min
tis. Jis taipgi tvirtino, į^ad 
ir Rosenbergai buvo nusmerk- 
ti nekaltai.

Po jo kalbėjo Mrs. Sobel.

Kaip

pusi. Laisvė (Liberty). Šeitad., Sausio (Jan.) 7, 1956

*

'i

Kviečiame visus dienraščio Laisvės skaityto
jus ir ALDLD narius dalyvauti šiame banke
te, linksmai laiką praleisti ir kartu diskusuoti 
Laisvės B-vės dalininkų 
įvyks sausio 29 d.

Šiame bankete turėsime 
šėriujnkų suvažiavimą, taigi ateidami j šį ban
ketą, kartu atsineškite gerų sumanymų dėl at
einančio šėrininkų suvažiavimo, kuriuos turės 
nuvesti mūsų visų išrinktas delegatas.

Kviečia Komite tas

suvažiavimą, kuris

išrinkti' delegatą j

Atsakomingiausia Firma Pasiuntimui Reikmenų 
’ Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ, LIETUVĄ IR KT. ŠALIS 

Apmokami Taksai ir Lžtiin-intas Daiktų Pristatymas.

Licensed by U. S. S. R.
391 EASTERN PARKWAY, BROOKLYN 16, N. Y.

Tel. INgersoll 7-6165, INgersoll 7-7272
Mes užtikriname pristatymą siunčiamų daiktų ir siuntėjams 

įteiksime paliudijimus su priėmėjo parašu.
Įstaiga atdara kasdien nuo 9-tos vai. ryto iki 4 vai. popiet 
Dėl didelio pageidavimo mes taipgi laikome ofisą atdarą 

sekmadieniais nuo 9 A. M. iki 6 P. M.
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So. Boston, Mass

Metinis Banketas
Rengia ALDLD 2-ra Kuopa

šio banketo tikslas yra pasveikinti Laisves 
Bendrovės dalininkų suvažiavimą ir finansiniai

k

Sausio 
January

Viela 313 Broadway, Pradžia 4-tą Vai. Popiet

Apart gerų 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 
praleisite laiką ir tuo pat kartu finansiniai parem- 
site dienraštį Laisvę.

Rengėjai

DIENA SAUSIO
JANUARY 29th, 1956

Įvyksta Laisves Bendrovės Dalininkų 
Suvažiavimas, o yakare Bus Banketas

Kiekvienas apšvietą branginantis asmuo privalo būti šiame bankete, rūpin
kimės, kad banketas pavyktų, kad būtų dienraščiui gražios materials pa
ramos. Darbuokimės dienraščio išlaikymui su pradžia metų ir per ištisus 
195d 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

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. Supraskite šio su
važiavimo svarbą. Nuo šio suvažiavimo priklausys .mūsų dienraščio liki
mas. Būkite suvažiavime ir duokite savo iniciatyvos dienraščio labui. •

Ar Jau Turite Banketo Bilietą?

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



Kviečiame
šio šeštadienio vakarą, sau

sio 7-ą, Liberty Auditorijos i 
patalpose ivyksiančion gimta- j 
dienio parėn kviečia visus, ku- Dq-JwIx kfatviTlieLai 
rie mėgsta draugiškus pobū- ■ 1 ddlUIC lbl<UyllllbHdl 

vi Kadangi užkandis. ,on-i išakyti auto saugumą 
gėjai prašo nesivėluoti 
vakarienės laiku, 6:30 
nesuspėja, prašo užeiti 
vėliau.

pen
ate iti

Kas

Kvieslys

Rašo iš idomios salos

nuo
ay. Meksikos 

of Mexico), 
sala jungia 

ilgumo tiltas, 
susisiekimas su

L f. D 40 mėty sukakties 
^koncertas sausio 15 d.

Visuomenė turėjo 
palaidoti vaiką

Vakariniai kursai HELP WANTED—FEMALE

Albanyje Valstijos seimeliui 
! Įteiktas bilius, taikomas auto 
i saugumui pastiprinti. Sako, 
kad tie mieriai sumažintų au
to nelaimėse

1 sužalojimus.
brook I yn iečiai,
no ir .assomblymanas I labor. !

Tarpo kitko, siūlormi Įsaky- Į 
Iii automobiliuose Įdėti trenks-! 
imą minkštinanti ratą, saugu-

mirtingumą ir 
Eilių pasiūlė 
senatorius Pi-

atsidarytų nuo trenksmo. Tik 
su tokiais pagerinimais naujus 
auto galėtų šioje valstijoje 
parduoti po' 1959 metų sausio 
1-os dienos.

Ji mažai pa- ! ——--------- --------

Westinghouse pikietas 
ant Wall Street

Mildred Stensler 
Jos vadovaujamas Aido 
ras ir jo grupės, taipgi 
sietynas teiks dalj LLD 

certo programos.

netoli. Draugijos komi-

metu 
negalėjo

(Iš laiškelio laisviečiams) 
Anna Maria Island, 

doje, randasi i pietus 
Sunshine Sky v 
įlankoje (Gulf 
Nuo sausžemic 
pusės mylios 
Tai vienintelis 
sausžumiu.

Puiki sala,
puošta žmogaus rankomis, bet į 
gamtos papuošalų yra i valias. 
Kvietkai (laukiniai) žydi per 
apskritus metus, o tropiški 
medeliai taip tankiai suaugę, 
kad vietomis nei pereit ne
galima. O tų paukštelių čiulbė
jimas—nei Lietuvoje nesu gir
dėjęs tiek įvairių žavėjančių 
balselių. Salos pakraščiai pa
puošti baltu smėliu, o vanduo 
—mėlynas, kaip Jangus.

‘ Nuolatinių gyventojų 
gyvena apie 1,500. Tai 
daugiausia apie 60 metų 
žiaus jaunuoliai, atvykę 
plačios Amerikos.

Gyventojai čia niekur nesi- 
yskubina. 
ha, viską 

Laisvės 
man čėso
kia pasiteirauti, gal rasiu lie
tuvių, pakalbinsiu Laisvę už
sisakyti, bet nepavyko suras
ti. Pasijutau vienas visoje 
saloje Laisvės skaitytojas. Tai 
visgi nusitariau prisidėti prie 
Laisvės prietelių, ba man bū
tų didelis nuostolis, jeigu 
Laisvė sustotų pas mane atei
dinėti. Čia lietuviškai kalbė
tis tegaliu tik su žmona ir 
Laisve. J. Walins

(Gerb. Walins “originaliai” 
pareina iš Stratford, Copn. 
Dėkojame) jam už parašymą. 
—Redakcija.)

streikuojantieji 
firmos d ar bi-

ii’ Wall St ryto 
ton dirbantie- 

padėtyje jie 
metus. Penkios

vis
ain-

atlieka palengva, 
vajui prasidėjus, o 
turint, sakau, rci-

Westinghouse 
ninkai parodė 
valdovams il
siems, kokioje 
pradeda šiuos
dešimtys streikioriu 'išsirikia- I *' *

I vo pikietuoti tos firmos raš
tinę Wall gatvėje.

Pikietus atsiuntė 
riai iš tos firmos 
Jersey valstijoje.

BH\ietuotojai smerkė firmos 
pusi d erėj imą 
/Ypatingai 
fmas užsiuntimu 
j streikioriu Ohio 
j Columbus mieste, kur 
lime ant pikieto žuvo 
darbininkas.

su darbininkais.
ryškuą pasipiktini- 

policijos ant 
valstijoje, 

užpuo- 
jaunas

vaičiu.

Bušo vairuotojas
mirė pne vairo

30 
m.,

Vairuodamas busą su 
keleivių Joseph Zell, 59 
mirė ant Triborough tilto. 
Pajutęs busą keistai truktelė
jusį link kranto, Bob Koz
lowski tuo pat momentu žvel
gė į vairuotoją. Jis buvo.su
kniubęs ant rato. Kozlowskis 
atbėgo, čiupo vairą ir busą 
staiga sustabdė.

Kozlowskis, 19 metų vyru
kas, sakosi pats nepajutęs, 
kaip jam ta mintis atėjo, nej 
kaip jis prišoko prie rato.. Sa^ 
ko—galvosenai nebuvo laiko.

Mieste įvyks treji 
specialiai rinkimai

Gubernatorius Harriman 
paskelbė specialius rinkimus 
išrinkimui vieno kongresmano 
ir dviejų Valstijos seimelio 
narių.

Kongresmano rinkimai įvyks 
22-ame CD Bronxe, kur bu
vęs kongresmanas Fine tapo 
išrinktas teisėju.

Brooklyno 2-ame AD rinks 
assemblymaną vieton neseniai 
mirusio demokrato Levine.

Queens 8-ame SD rinks se
natorių vieton O’Connor, ku
ris tapo tos apskrities proku
roru.

Teatrininkams
Lietuvių* Liaudies Teatro 

metinis susirinkimas yra šau
kiamas šio antradienio vaka
rą, gruodžio 10-ą, Liet., Kult. 
Centre. Nariai prašomi su
sirinkt ne vėliau' 8-os valan
dos. Valdyba (3-4)

Cho-
Aid- 
kon-

Lietuviu Literatūros Drau- v
gijos 40 metų sukakčiai atžy
mėti rengiamas koncertas jau 

’visai
totas kviečią visus dalyvauti. 
Prašo narius iš arti ir iš toli 
jau dabar planuoti kelionę ne 
tik sau, bet i)’ savo prietelius 
kviesti į tą nepaprastai gra
žų ir istoriniai svarbų sąskri- 
di. t

Koncertui sudaryta turi
ninga programa.

LLD 40 metų 
koncertas Įvyks 
3 vai., Liberty 
Atlantic Avė. ir
mond Hill, N. Y.

' Kol buvo gyvas, 8 
Poviliukas Sanchez 
gauti nė to blizgančio dešim- 

dukėlio savo vaikiškiems troš
kimams patenkinti. Neigi jis 
galėjo turėti labai gerą prie
žiūrą, nes tėvas juos apleido, 
o penkis vaikus auklinti var
gana jo motina neturėjo tam 
pakankamai ištekliaus, laiko

Vaikutis tapo sukriušintas 
P o su n k v e ž i m i u. Mirusia m 
“gražiai palaidoti,” su šven
tomis mišiomis, kaimynai, nors 
patys yra neturtingi, sudėjo 
visą šimtinę.

s u k a k t i e s 
sausio 15-ą, 

Auditorijoje, 
110 St., Rich- 

Rep.

Fėras vėl pakeltas!
Rodosi iš niekur nieko su šių 

metų pradžia tapo pakeltas 
važiuotos fėras. Ten, kur se
niau keleivis mokėdavo 13-ą 
centų, važiuojant busu, dabaio

stroikie-• jau turi mokėti 15 centų.
Daugelyje vietų, kur susidu- 

; i ia busai, seniau galėjo žmo
gus gauti transferą ir Įsėsti Į 
kitą už tą pati fėrą—dabai’ ir 
tas panaikinta.

To viso pasėka yrą tiesiog

Radijas-televizija 
turėtu būti bešališki 

l
Amerikos civilinių laisvių uni-

vizijos programose užpultam, 
apšmeižtam asmeniui būtų 
(•uodama tiek laiko, kiek x jo 
reikia tinkamai atsakyti.

Organizacijos viršininkas

Daugelis žmonių vyksta į 
darbą ir atgal busais ir trau
kiniais. Tokiems nuvykimas 

’ i darbavietę lėšuoja 30 cen
tų, tiek pat ir sugrįžimas. Va
dinasi, viso 60 centų! O jei 
žmogus turi naudotis dviem 
busais, tai jam kaštuoja 90 
centų!

Imant tai konkrečiai: as
muo, kuris gyvena, sakysime, 

. Maspethe, jei .jis nori atvykti 
(ne automobiliu) i Lietuvių 
Kultūrini Centrą Richmond 
Hill, N. Y., tai jam atvyki
mas ir sugrįžimas lėšuoja 60 
centų, — jei jis vyks aplin-

kiniais keliais pro Ridgewoo- 
dą. Bet jei toks asmuo norėtų 
kitaip važiuoti, greičiau va
žiuoti imant busą iki Inde
pendent subvės, traukiniui iki 
Kew Garden stoties, o iš čia 
vėl busu iki Richmond Hill, 
tai jam lūšnos 45 centai at
vykti ir tiek pat namo su
grįžti.

Ar jūs matote, kas kenkia 
visokį e m s mūsų parengi
mams?!

> Važiavimo brangumas, fėro 
aukštumas !

Kaip čia seniai New Yor- 
kas didžiavosi savo važiuotės 
pigumu! O šiandien toji va- 
žinote savo brangumu, man 
rodosi, prašoko visus kitus 
miestus.

Ir kad nors, po paralių, 
kompanijos, pakėlusios fėrą, 
būtų pagerinę pačią važiuotę, 
paleidžiant daugiau busu. 
Ne! To jos nedaro. Neretai 
tenka išlaukti daugiau kaip 
pusę valandos buso!

Kaip ilgai tokia padėtis

Darbininkų mokykla 
pageidauja studentų

Visuomeniškų mokslų mo
kykla New Yorke atsišaukė i 
savišvietos mylėtojus, moky
klos prietelius, kad pagelbėtų 
mokyklai turėti sėkmingą ši 
sezoną, šiomis dešimtimi die
nų nori gauti 1,500 studentų.

Pamokos būna vakarais i)’ 
dienomis, pagal susitarimą.

Atsišaukime sako, jog tiek 
studentų turi gauti, kad 73 
klasės galėtų sėkmingai veikti 
ir mokykla išsilaikyti.

Greta svarbių unijistams ir 
visiems, darbo žmonėms kur
sų, taipgi yra kursai kalbų, 
tapybos, muzikos, vaidybos ir 
kitu meno šakų. Už’ mokslą 
mokestis nedidelė.
. Jefferson mokykla randasi 
prie 6 Avė. ir 16th St., Now 
Yorke.

tę-

Ai* ilgai žmonės tylės? N.

įkaitino 8 buvusius 
kalėjimų sargus

New Yorko apskrities džiū- 
rė Įkaitino 8 kalėjimų sargus. 
Įtarti, kad pasiturintiems ka
liniams už kyšius teikė 
kių malonių. Tarpe tų 
leidimas pasivaikščioti 
galiu laiku ir vietoje.
$85 galėjo gauti degtinės ir 
užkandžių puotą blank etų 
sandėlio kambaryje.

Įkaitintieji, visi jauni ar vi
duramžiai vyrai: 3 yra brook- 
lynio'čiai, 3 Queens gyvento
jai, 2 iš Manhattan.

viso- 
buvęs 
nele- 

O už

aus laiko“ nieko neišspręstų, 
ai i būti nuotykiu,

įkymui 10 sekundžių laikotar- 
Ipiu paskelbto šmeižto. Iš ki- 
i tos pusės, gali užtekti 5 mi- 
• ) 11 ič i ų atsakymui į u ž m e t i m ą, 
1 kurio paskelbimas užtruko vi-

Seniausia mokykla Brook- 
lynę prie So. 3rd St. ir Driggs 
Ave. nuteista nugriauti, 
atitarnavo 113 metų.

Miglos suvėlavo 
susisiekimą

buvo

Dvasiškis įtartas
munsamo virėju

M. 
mūn- 

dirbtuvės Brownsville-

Brooklyne areštuotas 
Rosen kaip savininkas 
Šaino
je, 490 Watkins St. Rosen,
10 vaikų tėvas, gyvena 185 
Rodney St., Williamsburge.

Jam kaltinime sako, kad ši 
virtuvė jau, ne pirma. Pana-) 
šią buvę valdžios agentai at
radę ant jo farmos netoli Li-;

Jo tikybos kiti dvasiškiai! 
sako, kad jis nesąs dvasiškiu, j 
tik prisimetėliu. 
rnynai kalba, 
praktikuojantis
kad pirm įvykių su tomis vir 
tuvėmis su juo buvo skaito 
masi kaip su dvasiškiu.

Bet jo kai-: 
kad jis yra 
dvasiškis ir

LAIMINGI, KURIE 
APSIŽIŪRĖJO

New Yorke miegui tabletė
mis nusimarino M. II. Duval, 
55 metų, buvęs ponišk^e Vi
s'u o m e n ė j c žymus asmuo, 
Paikųjų firmos viršininkas.

įvyks

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 46-os\l$ąopos mitingas
trečiadienį, sausio 11 d., 7:30 vai. 
vak., Liberty Auditorijoje, 110-6 At
lantic Ave., Richmond Hill.

Visi nariai būkite šiame mitinge, 
nes reikės rinkti kuopos valdybą 
ir kitus reikalus apsvarstyti. Sekr.

(4-5)

HENRY STOLZENBERGER, Ine. 
Laidotuvių Direktorius 

450 E. 162nd St., Bronx 
CY. 3-4343

OTTO F. PUMMER, pres.

oro
ne-

LLD 185-os kuopos ^usirinkimas 
įvyks trečiadienį, sausio 11 d., 7:30 

i vakare. Nariai malonėkite susirinkt 
Į skaitlingai. Kurie dar nepasimo- 
kėję už praėjusius metus, ateikite 
ir pasimokėkitę, nes pradėsime mo- 
kėtis už 1956-us metus..

Valdyba . (4-5)

CAMDEN, N. J.
LLD 133 kuopa šaukia metinį su

sirinkimą sekmadienį, sausio 8 d., 
popiet, toje pačioje pa- 

vietoje Prašome narius su- 
laiku. Taipgi atsiveskite ir 
Susirinkite visi, užsimo- 
duokles. Čia draugiškai

,2-rą vai.
! prastoje
i sirinkti
! svečių.
koki te

I pasikalbėsime ir įsigysime po Vil
nies kalendorių. ’Kviečia Komitetas.

(2-3)

Sausio 4-ą didmiesti 
apgulusios tirštos miglos. 
Ypatingai sutrukdė keliaujan
čius oru. Kai kurie keleiviai 
išsėdėjo stotyse po 15 ir dau
giau valandų.

Miglos trukdė ir laivams 
Įplaukti į prieplaukas ir iš
plaukti.

Automobilistams buvo 
bangomis patardinėjama
vairuoti. Tačiau keliai buvo 
užsikimšę mašinomis, mato
mai, sutrukdytomis kelyje dėl 
ne'jmatymo kelio. Protarpiais 
ii- tūlose vietose migla buvo 
taip tiršta, kad negalima bu
vo įžiūrėti kitame gatvės šo
ne stovinčio asmens ar daik-* 
to.

Vienoje' vietoje privatinis 
auto atsimušė į priešakyje ve
žamą ant sunkvežimio stulpą. 
Stulpas perlindo priešakinį ir 
užpakalinį auto langus.

Brooklyno ligoninių para
mai šiemet pasimota sukelti 
aukomis $357,000.

SAV%
Up to $700 in Discounts 

on 1956 Chevrolets 
LARGE SELECTION 
of used Cars FROM 

$100 and up.
MEL CHEVROLET

Sale.se & Service
1414 Far Rockaway Blvd.

F.R. 7-4700

' ĮVAIRUS KINIETIŠKI 
VALGIAI 

DRAGON SEED 
žinomas Kiniečių Restaurantas 

HI-FI—Cocktail Lounge 
Vietos: 86-02 37th Ave., Jackson 
Hts. Hickory 6-9748; 95-11 37th 
Ave., Jackson Hts. HA. 9-8437; 

120-42 Queens Blvd. BO. 8-9442.

BayVille tilto prižiūrovas 
M. Placilla praleido oysterių 
žvejų laivuką pro pakeltą til
tą. Bet nuleisti jo jau nepa-* 
jėgė, mirė. Pakeltas tiltas' 
prastovėjo virš pusvalandį lai
ko. Auto trafikas taipgi pra
stovėjo visą ta laiką, vežimų 
susidarė virš dvi mylios ilgio. 
Niekas nežinojo .priežasties, 
iki jo pavaduotojas atvyko į 
darbą Placillos darbo valan
doms pasibaigus.

4 pu«L Laisvė (Liberty), šeštadien., Sausio (Jan.) 7. 1956

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, sausio (Jart.) 11 d., pra
sidės 8 vai. vakare. Vieta—1150 
No. 4th St. Visi mariai malonėkite 
ateiti, pasimokėsite duokles ir iš
girsite, kas yra rengiama. Paren
gimas įvyks ‘ sausio 21 d., 414 
Green St.

Būtume labai dėkingi, jei kurie 
galėtumėt padirbėti parengime, nes 
mums labai reikia darbininkų. 
Taipgi prašome, kurie galite, paau
koti maisto virtuvei minėtam pa
rengimui. Už tai dėkojame iš anks
to.

Bus daug naujų ir svarbių tarimų 
dėl ateities veikimo. Todėl kviečia
me visus būti šiame susirinkime. 
Valdyba. (2-4)

WHOLESALE DISTRIBUTORS
Sveikatos Valgių 

Dietų Valgių 
Be Druskos Valgių 

Vitaminai—Specialiai Priruošti 
Valgiai

SHĖRMAN FOODS, INC.
873—tth Avė., N. Y. MU. 6-7292

IDEALIŠKI GYDYMOSI NAMAI 
Ligoniams, diabetikams, po opera
cijos ligoniams, senukams ir su 
chroniškomis • ligomis. - Vokiškai 
kalbanti štabe. Pilnai kosher. 
Privatus gydytojas, jeigu pagei
daujate. Slaugės per 24 vai. Ma
loni atmosfera, TV. Atdara pa
tikrinimui iki 7 v. vaĮ<.
833 Manida St., Bronx 59, N. Y.

. DA. 9-6667

New Yorke prie Tho- 
fferson vidurines mo- 
yra Įkurtas neforma

lus suaugusiems šio to pasi
mokyti centras. • Tame 9 sa-* 
vaičiu semestre numatyti Į1 25 
skirtingi veiksmai, užsiėmi
mai, kuriuose galima daly\Vu- 
ti nemokamai. 1

Susirenka kartą savaitėj, 
nuo 7:45 iki 9:45. Norin
tiems naudingai praleisti va
karą verta pasiteirauti ir pa
sirinkti sau tinkamą užsiėmi
mą. Mokykla randasi 
Dumont i)* Pennsylvania

m a s

pr;<*

Ragina prailginti 
taksams laika

Narną darbininkė. Patikima, mo
kanti darbą, žemiau 50 m. Gera 
virėja ir namų miošėja. Turime vi
sus įtaisymus; mylimi vaikus. Ranch 
namai; privatinis kambarys, vonia, 
TV ir oru vėdinimo sistema. $65 į 
savaitę. Mamaroneck 9-5019.

(1-4)

Narni) darbininkė. Guolis vietojo, 
nuosavas kambarys. Valymas ir 
lengvas virimas: Vėliausi paliudiji
mai. Mylinti vaikus. 3 vaikai ir 2 
suaugę., Nuolatinis darbas.

SC. 5-1665

Registered Physical Therepatlst.

Rehabilitation Centre for children. 
Salary open. 5 day week. Residen
tial living. Write stating experience 
and references.

, Green! ie|d,
Personnel Director, 

New Hampshire.

(4-6)

seimo- 
valsti-

New Yorko valstijos 
pasiūlyta p r a i 1 gi n t i 
taksų sumokėjimo 
gegužės 15-os. Dabarti- 

rubežius pajamų tak-» 
sams yra balandžio 15.

j i u i 
jai

Dar 150,000 darbininkų 
tapo apdrausti po 
nedarbo apdrauda

Prižiūrėti vaikus.Mot(>riškč.
Guolis vietoje.

5 dienos.

M O. 6.-8135
(4-7)

j Suaugusi narnų darbininkė (vir.<N 
30), prižiūrėti kūdikį, patyrusi va- j

I lytoja, visi įtaisymai. Mažas apart- f 
mentas. Guolis vietoje, 
kambarys. llt)5 Ocean 
B’klyn. DE. 9,3825.

nuosavas
Parkway,

(4-6)
Pradedant šių metų sausio 

1-a New Yorko valstijoje dar ; 
150 tūkstančių darbininkų ta
po apdraustais nuo nedarbo. 
Tai dirbantieji mažose dirb
tuvėlėse, bet ne mažiau 3 dar
bininkų. Tokių dirbtuvėlių 
\alstijoje esama apie 50 tilks
ta n č i ų

Lig šiol buvo apdrausti tik 
tc.iUWk’m- dirba 4 ar daugiau. 
Darbininkų oi’gani z a c i j o s 
stengiasi paveikti

HELP WANTED MALE

Commission 
nuošimtį 
dirbystės

Qucens'e
OCCIDENT 

96—51 h Avė.

Salesmen. Mokame 
už pardavimą riaujos iš-„^ 
siuvamos mašinos. Per

Bronx’e, Brooklyno, 
Manhattan’e. O-R i;

INDUSTRIES CORP., « 
CH. 3-0120.

(4-10)

įstatymda- 
darbininkai

taptų apdraustais, Įskaitant ir 
tuos, k ui’ 
samdinys.

Dabai’ visoje valstijoje po 
nedarbo 
milijonai

tik vienas

apdrauda randasi <8 
darbininku.

New Yorke gasiniam sil- ■ 
dytuvui išvartojus deguonį j 
uždarame bute užduso du su- i 
augę asmenys. j

Komerciniai spaudai kūręs 
kartūnistas IIam Fisher pali
ko du ir pusę milijono dole
riu turto.

» <.»■> »■!■ 4-»;

MATTHEW A
BUYUS

I

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberls

Enginierius, Relief. Su laisniais 
prie aliejaus ir šaldymo. 5 dienų 
savaite. Nuolatinis darbas.

*F
WYCKOFF HEIGHTS HOSPITAL 

HE. 3-1500

(4-10)

\ Auto Mechanikai. Patyrę prie 
Taxi taisymo.

Skambinkite dėl pasikalbėjimo:

C Y. 3-6860

(254-5)

Mechaniškas Draftsman. Vacuum 
Forming Korporacija.

Dėl pasimatymo šaukite:

Port Washington 7-7272

(254-5)

Mėsininkas.
Supjaustom 
pageidavimą.

W

Daugmenine pirkyba. 
veršiukus paCgal jūsų 
Westchester County.

/A. 6-1324.
(1

Tool & Diemaker. Su handbag 
patyrimu. Prižiūrėti Departmentą.

DAYSOL
NE. 8-8797

(3-9)

Vogtu auto 
įvažiavo krautuvėn

New Yorke trys vyrukai, 
įvairavo auto į p lumber i ų 
krautuvę 307 E. 23rd Street, 
įvažiuodami sužeidė 3 jfra- 
eivius, tuo laiku buvusius ant 
šaligatvio. Vyrukus sugaudė. 
Vyriausias 18, du po 15 
tų amžiaus. Auto buvęs pa
sivogtas iš netolimo parking 
loto.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ 
Užrašykite Laisvę savo draugui

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNU
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.

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

Gaunamas Laisves Knygyne, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N

Sale.se



