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Padarykim ji dideliu.
Gražiai pavykęs vajus.
Kodėl prieš Amerika.' 
Matote, kaip atsitinka.

Kaso A. Bimba

.\uo dabar v 
akys turėtu būti 1

suvažiavimą. Jis jau nebetoli. 
Jis Įvyks šio mėnesio 29 cl., 
sekmadieni.

Nereikia nė aiškinti busi
mojo suvažiavimo svarbą. Jo 
pasisekimas pareis nuo gero 
prisiruošimo.

f
geru padaryti vienas dienraš
čio štabas nepajėgs, čia rei
kia pastangų ir talkos visų 
laisviečių iš visos Amerikos.

Ne visi, žinoma, asmeniš
kai galės į suvažiavimą pri

ebuti. Tačiau kiekvienas, nuo 
Maine iki Kalifornijos, gali 
pasiekti Laisvės suvažiavimą 
laišku, pasveikinimu, dar gal 
finansine parama, ir, žinoma; 
patarimais bei pasiūlymais 
dėl laikraščio ateities.

Kiekvieno patarimas bus 
rimtai paimtas atidon. kiek
vienas pasveikinimas bus maj 
hmiai suvažiavimo premtas.

Tačiau- labai, labai svarbu 
suvažiavime asmeniškai daly
vauti visiems, kuriems galima, 
kuriem paranku suvažiavimą 
pasiekti. Dalyvavimas disku
sijose ir sprendimuose parodo 
mūsų susirūpinimą mūsų spau
dos likimu ir ateitimi.

s>baigė. Jo rezultatus malėte 
a d m i n istrac i j os pranešim u ose.

Keikia pasidžiaugti, kad 
l šemet vajus buvo vienas iš 
| Tračių goriausiu. Gauta dar 

pi uostas ir naujų prenumera
tų. Labai gražiai 
s k a i t y to j ai a ts i n a u j i n o 
prenumeratas. Dar
kiekvienas pridėjo doleri kitą 
aukų.

Pagirtinai darba osi mūsų 
vr.jinlnkai. Visur jiems buvo 
duota talkos iš visų veikėjų. 
Visiems širdingiausi t padėka.

sio n ie j i 
savo

i

i

Juo toliau, tuo darosi bai
siau. Kur tiktai kuriame pa
saulio kampe pavergtieji žmo
nės pasijudina, visur tulžis 
išsilieja prieš Ameriką.

Pažiūrėkime į Aziją ir Afri
ką. Tų pavergtų ir kovo- . 
jančių žmonių akyse ameri- ’ 
kiečių vardas stovi labai že
mai. Vietomis jau reikia di
delės ginkluotos jėgos Ameri
kos konsulatus apginti.

Kas pasidarė? Kas kaltas?
Kalta mūsų vyr(ausybės už

sieninė politika. Dulles susi
lies po pasaulį laksto ir suši

lęs padeda laikyti imperialis
tų leteną ant pavergtų žmonių 
sprando. /

Kokia ateitis?
Jei nebus pakeista politi

ka, ateitis dar tamsesnė. Ga
li prireikti milžiniškų armijų 
apgynimui nuo vietos žmonių 
rūstybės Amerikos konsulatų, 
ambasadų ir militarinių bazių.

Prie to einama. Tam ruo
šiama dirva.

Ir vėl mes turime reikalų, su 
popiežiumi. Jis ir vėl nuste- 
jį>tį>o ir pritrenkė religinius

(Tąsa 4—tame puslap.)

Britai aštriai k r i t i k a v o 
Dulleso karingus žodžius

Londonas. — Britanijoje 
1 viešpatauja didelis nepasi- 
i tenkinimas Amerikos se- 
, kretoriaus Dulleso karin- 
i gaiš žodžiais, išreikštais 
! straipsnyje, kuris tilpo žur- 
1 nale “Life.” Dulles sakė, 
; kad geriausias būdas palai
kyti taiką, yra vis labiau 
tobulinti atominius ir hy- 

1 drogeninius ginklus.
Pro-darbietiškas laikraš

tis “Daily Mirror” sako, 
kad Dulleso išsišokimas, 
kuris suduoda smūgį nusi- 

i ginklavimo viltims, sukrė
tė visą Britaniją. Konser
vatorių “Daily Mail” sako, 
kad netaktiški išsišokimai 
tampa Dullesui labai Įpras
tu dalyku.

“Times” sako, kad nepa
sitenkinimas Dulleso užsi
laikymu jaučiamas ir pačio
je Britanijos valdžioje. E- 
denas ypatingai nepaten
kintas, nes Dulleso pareiš
kimas buvo padarytas kaip 
tik dabar, trumpas laikas 
prieš planuojamą Edeno 
apsilankymą Amerikoje.

Humphrey jį kritikuoja
Washingtonas. — Demo

kratų senatorius Humph
rey, kuris yra vienas ADA

Š. vietnamiečiai repatrijuos 
vokiečius, vengrus ir kitus

Hanoi. — šiaurės Viet
namas repatrijuos į jų tė
viškes 57-francūzų užsienio 
legijono narius, kurie ka
ro metu perėjo liaudiečių 
pusėn. Dauguma tų legijo- 
nierių yra vokiečiai ir ven
grai (tame legijone radosi 
ir lietuvių). Vengrai bus 
sugrąžinti į Liaudies Ven
griją, vokiečiai į Vokietiją 
— kiekvienas i ta krašto 
dalį (Rytų arba Vakarų), 
kurion jis pageidauja vyk
ti.

Sovietai sugrąžins uostą 38 
m. anksčiau, negu sutarta

Helsinkis. — Paskelbta, 
kad Sovietai sugrąžįns suo
miams Porkkallos karinę 
bazę netoli Helsinkio šio 
mėnesio 20 dieną. 1944 me
tais Suomija perdavė So
vietams Porkkallą pasilai
kyt iki 1994 m. Sugrąžinda
mi tą uostą savanoriai da
bar, Sovietai jį sugrąžina 
39 metais anksčiau laiko.

Laikraštis “Soumen So- 
cialdemokrati” sako, kad 
visa suomių tauta už tą 
taurų žingsnį dėkinga 
rybų Sąjungai.

Ta-

Pekinas. — Kinija 
turi 1,900,000 žemės 
kooperatyvų, prie kurių 
priklauso apie 70 milijonų 
valstiečių.

jau 
ūkio

Mississippi gubernatorius
0

vadų, aštriai kritikavo Dul- 
lesą. Jis tiesiog sakė, kad 
Dulles falsifikuoja istoriją, 
kad jis visai neteisingai 
perstato Amerikos žmo
nėms pasaulinę padėtį.

(Maskvos radijas sakė, 
kad Dulles faktinai stoja 
“už nuolatinį gyvenimą 
prie karo prarajos, sakyda
mas, kad tik taip galima 
užtikrinti taiką.”)

Darbo unijų 
kovos lauke
Bloomfield, N. J. —Prie 

vietinio Westinghouse fab
riko astuoni pikietai tapo 
sužeisti pravažiuojančių 
streiklaužių automobilių. 
Streiklaužiai tyčia užvažia
vo ant pikietų linijos, sako 
unija. Sumišime taipgi ta
po lengvai sužeisti keli po
licininkai, tarp jų 
kapitonas.

Till'o žudikai verti 
elektrinės kėdės

Washingtonas. — Naujai 
išrinktasis Mississippi gu
bernatorius James P. Cole
man per radijo interviu pa
sakė, kad 14 metu vaikino 
Emmett Till’o nulinčiuoto- 
jai, Milam ir Bryant, užsi
tarnavo elektrinės kėdės. 
Coleman sakė:

“Kas liečia mano nuomo
nę, tai jie abu (Milam ir 
Bryant) turėjo būti nu
teisti ir elektrikuoti.”

Colemanas dabar yra ge
neralinis prokuroras Mi
ssissippi valstijoje. Jis per
ims gubernatoriaus vietą 
ateinantį antradienį. Jis 
nepaaiškino, kadėl jis nie-

kQ nedaro dabar, būdamas 
generalinių prokuroru, jei
gu laikosi nuomonės, kad 
Milam ir Bryant yra kalti.

Colemanas tame pačiame 
radijo interviu pasirodė ir 
kaip rasistas. Jis sakė, kad 
visa blogybė yra tame, jog 
negrų NAACP perdaug 
maišosi į reikalą. Jis pyks
ta ant negro kongresmano 
Diggs iš Michigano, kuris 
buvo nuvykęs stebėti bylos 
eigą.

“Ant mūsų buvo perdaug 
spaudimo iš lauko. Jeigu 
ne tas spaudimas, mes gal 
būtume Milamą ir Bryantą 
nuteisę,” sakė jis.

Dar gali susidaryti komunistę 
remiama valdžia Francūzijoie
Paryžius. — Socialistų 

vadas Gay Mollet ir radi- 
vienas I vadas eks-premjeras 

i Mendes-France sako, kad 
i jie nepasirengę sudaryti 

Detroitas. — Laikraščių 1 koaliciją su dešiniaisiais
darbininkai laimėjo strei-1 centristais, kuriems vado-
ką ir trys Detroito Idien- Į vauja dabartinis premjeras 
raščiai, kurie buvo uždary-Į Faure. Mollet sakė: 
ti per 44 dienas, vėl prade-Į “Tokia koalicija remtųsi 
jo išeidinėti. Spausdintojai, I kompromisais ir neveiklu- 

I mu. Nei mes nei Faure gru- 
’ pė negalėtų' pravesti savo 
ilgai nesilaikytų. Mes ver-

išsiuntinėtojai ir kiti' lai- ■ 
mėjo $6 algos pakėlimą | 
savaitei.

Detroitas. — Auto-darhi- čiau toki^ koalicijos nesu- 
ninkų unijos, UAW, 212 lo-1 darysime.
kalo vice-prezidentas Tony i Mollet kalbėjo Paryžiaus

‘ ~ lokalo Anglo-amerikiečių spaudos
klube, prie kurio priklauso' 

amerikiečiu laik-c

Czerwinski rašo 
laikraštuke, kad darbo li
nijos, farmerių organizaci- britų ir 
jos ir liberalinės grupės I raštininkai čia. Jis buvo ke
tinėtų sušaukti nacionalinį į ’ 
suvažiavimą, kuriame bū- i 
tų išdirbta bendra liaudis- | 
ka strategija ateinantiems i 
rinkimams.

lėtą kartų klaustas, ar so
cialistai ir radikalai pri
imtų komunistų pagalbą. 
Mollet atsakė, kad dar per- 
anksti pasakyti.

Tas pareiškimas plačiai 
komentuojamas spaudoje. 
Nurodoma, kad ir socialis
tai ir radikalai netikrino, 
jog jie nepriims komunis
tų pagalbos. Čia plečiasi 
nuomonė, kad gali susida
ryti socialistų-radikalų ko
alicinė valdžia, už kurią 
balsuotų ir komunistai, 
nors jie ton valdžion neįei
tų. Su, komunistų pagalba 
tokia vyriausybė gali turėti 
parlamente absoliutę dau-Į 
gumą.

♦

Atsirado kitas vokietis., kuris 
sakosi deginęs Hitlerio lavonų
Bonna. — Keliolika sa- 

nelaisvės
i Sąjungoje grįžo

tūlas Heinz Linge, buvęs

vaičių atgal iš
JAV misijonieriai tikraiV v.* pi 1 tūlas JLLCJLllZu JLJJLIlgC, UUV^OUžmušti Ekvadoro miškuose ss-nikas, kuris sakėsi bu-

New Yorkas. — Iš Ekva- ‘ v«s Hitlerio asmeninės sar-
. . . « . J zsat v z-k o. z-k t I i z*~i Iri

o 
o

Jugoslavai ragino derinti 
Vakarų, Rvtij rezoliucijas

Jungtinės Tautos. — Ta
rybų Sąjungos delegatas 

Britanijos irSobolievas, 
Francūzijos delegatai bei 
mūsų šalies del. Lodge, J. 
T. Saugumo taryboje pas
merkė Izraelį agresijoje 
prieš Siriją. Tarybų Są
jungos rezoliucija taipgi 
reikalauja, kad Izraelis mo
kėtų reparacijas. Lodge 
teigė, kad to negalima pra
vesti per Jungtines Tautas.

Paskutiniai

Penktadienį prasidėjo 
debatai apie abi pasmerki
mo rezoliucijas. Jugoslavi
jos'delegatas iškėlė mintį, 
kad geriausia būtų abi re-v 
zoliucijas subendrinti. Bet 
Lodge būtinai norėjęs, kad 
būtų priimta vakarietiškoji 
rezoliucija^, o ne tarybinė.

Einant j spaudą, penkta
dienį nebuvo abejonės, kad 
kokia, nors Izraelio pas
merkimo rezoliucija bus 
priimta. Visi Saugumo ta
rybos nariai pažymėjo, kaįl 
ir atsakydamas į provoka
cijas, Izraelis neturėjo tei
sės pravesti tokio plataus 
masto karinį žygį, kaip tai 
buvo pravesta prie Galilė
jos jūros. Virš 50 sirijiečių 
buvo užmušta.

Iš Izraelio pranešama,

doro ateina žinios, kad ten 
jau surado keturių užmuš
tų amerikiečių misijonie- 
rių lavonus. Manoma, kad 
penktas irgi yra užmuštas. 
Lavonus matė žęmoi skren
dantieji lakūnai; Jie nega
lėjo fiųsileisti ir ekspedicija 
dabar išvyko į džiungles, 
kad tuos lavonus pasiekti.

Tuos misijonierius, pro
testantus, nukovė Ekvado
ro džiunglių indėnai, ku
riems nepatinka baltųjų 
veržimasis į jų teritoriją. 
Tie iųdėnai nepripažįsta 
Ekvadoro valdžios virš jų 
ir tvarkosi savarankiškai, 
gan primityviu būdu. To
kių indėnų genčių, kurie 
gyvena dar gan puslauki
niai, apart Ekvadoro, dar 
yra ir Brazilijos džiunglė
se.

j gybos narys. Jis pasakojo, 
kad jis matė Hitlerį ir jo 
meilužę Evą nusišaunant, 
o paskui jis ir^kiti jų.lavo
nus, sudegino kanceliarijos 
kieme.

Dabar iš nelaisvės sugrį
žo kitas karo kriminalistas

SS leitenantas Mengers- 
Hausen, kuris turi kitokią 
pasaką. Jis matęs Hitlerį 
ir Evą ne nusišaunant, 
nusinuodijant. Tai jis,
ne Linge, degino lavonus, 
bet neturėjo pakankamai 
benzino, tad lavonus kur 
tai užkasė, nors spėjo nu
deginti kojas.. .

Esą, jis paskui Sovietams 
parodęs, kur Hitlerio lavo
nas yra užkastas.

Kipre sprogsta bombos v obritai 
atsius daugiau savo kariuomenes

pranešimai
Bostonas. ----- Teisingu

mo departments ir FBI 
triumfingai paskelbė, kad 
atidengė, kaip apie 6 metai 
atgal iš Brink šarvuotu ve- ■> . ,, v, _ ,v. n. k kad tenykšte spauda įauZITTIU flFIYlOS "DclffKOOe i t — • j • • f• 1 1\ pradėjo atviriau mesti kai-218,211 grynais pinigais ! ,J ; Ben-Guri- 
ir $1,557,183 visokiais če- ę p 1 0 
kiais.

Suimti šie: V. J. Costa, 
M. V. Geagan, A. Haffie, 
J. F. McGinnis, A. Pino ir 
H. Baker. Dar du apiplėši
mo dalyviai jau sėdi kalė
jime už kitus nusikaltimus, 
o kitas yra miręs.

Ar pasiseks atgauti bent 
dalį pinigų, dar abejojama.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris patie
kė savo pranešimą Kongre
sui kaslink apšvietos reika
lų. Jis siūlo kas metai per 
5 metus duoti valstijoms 
ir vietovėms apie $250,000,- 
000 federalinės pagalbos 

! mokyklų statybai, bet pa
matiniai palieka mokyklų 
statybą vietiniams orga
nams.

Washingtonas. — Du įta
kingi senatoriai, Richard 
Neubergeris iš Oregono ir 
Lehmanas iš New Yorko, 
išsireiškė, kad spaudos 
žmonių kamantinėjimas, 
kurį praveda senato sau
gumo sub-komisija, gresia 
pavojum Amerikos spau
dos laisvei. Abu senatoriai 
yra demokratai. I 

( Detroitas. — Apeliacinis 
teismas išteisino Saul Gros- 
smaną, Michigano valstijos 
Sveturgimių gynimo komi
teto sekretorių. Žemesnio 
teismo jis buvo nuteistas už 
“panieką Kongresui.”

pradėjo atviriau mesti kal-

ono. Vienas laikraštis nu
rodo, kad Ben-Gurionas, 
kuris laikosi karingos poli
tikos, dažnai duoda įsaky
mus armijai visai nepasita
ręs su savo kabinetu arba 
neatsiklausęs parlamento.

kū

Adenaueriška žvalgyba rasis 
Hitlerinio generolo rankose

Bonna. — Adenauerio 
valdžia artimoje ateitoje o- 
ficiališkai perims generolo 
Gehleno žvalgybos tinklą? 
Gen. Gehlenas buvo šnipi
nėjime prieš Tarybų Sąjun
ga.

Jau kelinti metai, kaip 
Gehlenas vadovauja žval
gybinei organizacijai
ria remia amerikiečiai. Ta 
organizacija užsiima 
vien šnipinėjimu, bet ir sa
botažu.

Bonnos valdžia iki šiol 
naudojosi Gehleno agentū
romis, bet jų nepripažino 
valdiškomis. Dabar Gehle
no organizacija bus įtrauk
ta valdžion, paversta ofi- 
ciališka. Gehlenas tokiu bū
du taps aukštu Bonnos 
valdžios pareigūnu.

ne-

Nicosia. — Vienos k die
nos bėgyje graikiškieji Kip
ro nacionalistai išsprogdi
no 7 bombas. Keturios jų 
sprogo sostinėje Nicosijoje, 
kitos Limassole. Bombos 
išsprogdintos prie britų 
stovyklų ir policijos stočių.

Tuo tarpu britai pranešė, 
kad jie atveš Kipran dar 
daugiau karįuomenės. 1,500 
parašiutistų, kurie šiomis

dienomis atvyko, paradavo 
Nicosijos gatvėmis. Matyti, 
kad norėta sudaryti įspūdį 
į gyventojus.

Sakoma, kad britai atsiųs 
bent tiek daugiau parašiu

Britų komandantas Kip
re maršalas Hardingas tuo 
tarpu konferavo su arki
vyskupu Makarios, kuris 
skaitomas kipriečių nacio-

nalistinio judėjimo vadu. 
Apie ką jie tarėsi, neskel
biama, bet manoma, k&d 
Makarios išdėstė britams, 
kokios nuolaidos patenkin
tų kipriečius, ir kaip gali
ma būti baigti karinius su
sirėmimus.

Graikų-turkų susirėmi
mai Kipre, kurie buvo pra
sidėję dėl vieno turkų kil
mės britų seržanto nukovi-1 
mo, tuo tarpu pasibaigė, j

Čekoslovakija suėmusi 
kelius Izraelio šnipus

Paryžius. — Francūzijos 
spaudoje paduotos žinios 
iš Pragos, kad Čekoslova
kijos policija suėmė 12 žy
dų tautybės žmonių, ku
rie kaltinami šnipinėjime 
Izraelio naudai.

Sakoma, kad Egipto mi
sijos narys prarado doku
mentus traukinyje pakelyje 
iš Pragos į Pilseną, ir tai 
šnipai nuo jo tuos doku
mentus pavogę.

ORAS NEW YORKE 
! Giedriau, vidutiniškai šalta
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Iš gilumos širdies dėko- 
■ jame vajininkams už taip 
l sėkmingai išvedimą 1955 
metų Laisvės vajaus gavi
mui naujų skaitytojų ir 

; atnaujinimui prenumeratų, 
i Visa apšvietą branginan
čioji Amerikos lietuvių vi- 

_ . . „ .. tnnn; suomenė, kartu su mumis,Canada and Brazil, per year 19.00 . . ’ .
Canada and Brazil,. 6 months $5.00 j labai įvertina JŪSŲ triūsą 
Foreign countries, year $10.00 , ir gabumUS skleidimui ra- 
I*oreign countries, 6 months $5.50 v . v >*. , v. . vj syto žodžio plačiosiose zmo- 

I niu masėse. 
1

Šiemet vajus buvo sėk
mingesnis naujais skaity
tojais ir bendrai finansine 

j parama iš visų metų nuo
LLD JUBILIEJINIS KONCERTAS

APIE LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJĄ pasjpfcueuiux ir5 
mus buvo nemaža rašyta ir bus rašyta, nes tai unikali, i pradžios Korėjos karo. Dė- 
vienintelė tos rūšies draugija Amerikoje, o gal net ir ' kodami vajininkams nega- 
visame pasaulyje. lime praleisti neatžymėję

Nėra kitos tokios darbininkų organizacijos, kuri būtų i visuomenės gausios finan- 
taip ilgai — 40 metų — išgyvenusi ir teikusi savo na- i sinės paramos dienraščiui, 
riams tiek literatūros, galima sakyti, nemokamai, tik ;Visu vajaus laiku margavo 
už nedidelę nario metinę mokestį. ' dienraščio š

Šiai organizacijai sukako 40 metų. Ji išleido 61 knygą, aukavusiųjų sukėlimui biu- 
Ji leidžia bertainini žurnalu. Jos I 
apšvietus lapeliais, prakalbomis, teatriniais pastatymais, 
spektakliais ir kitaip.

Dėl to šią organizaciją lietuviškieji išgamos, tautos 
atmatos skundžia valdžiai ir prašo, kad ją padarytų 
subversyve. Tas reikalas yra teismuose, nes organizacija 
yra pasiryžusi gintis iki paskutiniojo. Aišku, visa tai 
kaštuoja nemaža pinigų, bet nieko nepadarysi.

LLD 40 metų sukakties minėjimą atliko eilė kuopų ir 
kai kurios apskritys.

Patsai Literatūros Draugijos Centro Komitetas, savo 
ruožtu, taipgi minės šį jubiliejų — minės sausio 15 d. 
Lietuvių Kultūriniame Centre (Richmond Hill, N. Y.) 
.įspūdingu koncertu. b 

į Pažangioji visuomenė, apšvietą Diegiančioji visuome

 

nė iš Ųiflžiojo New Yorko ir apylinkės turėtų dalyvauti 

 

šiame/koncerte ir gražiai apvainikuoti garbingos orga- 
niza

paltose vardai

Širdingiausia padėka
fi-pagelbėjo dienraščiui 

nansiniu. atžvilgiu. Prašo
me kolonijų veikėjų tą dar
bą varyti pirmyn. Parengi
mai, sueigos yra geras da
lykas mums patiems pasi
linksminimo atžvilgiu ir 
mūsų spaudai finansiniu 
atžvilgių. Jų reikia ruošti 
kuodažniausia.

Dabar visai arti Laisvės 
bendrovės y suvažiavimas. 
Tai pats didysis mūsų min
čių susikoncentravimas iš
rišimui dienraščio ateities 
klausimo. Jei suvažiavimo 
proga gausime tiek aukų, 
kiek gavome pernai — $2,- 
400, tai galėsime tęsti dien
raščio išleidimą. Bet jei su
važiavimo proga šiemet 
būtume skūpesni, tai finan
sinė padėtis pasiliktų ta pa
ti kaip pernai.

Teigiamam išrišimui i 
dienraščio problemos tuo-. 
jau siųskime suvažiavimui įkuopos paskleidė daug džeto išleidimui dienraščio

dėka aukojusių j dovanas dienraščiui. ~ ___ J “ •__  -C- I '
dalininkai suva- 
pręs dienraščio 
klausimą sulyg 

! jo finansinės padėties.
’ Taigi, pasirūpinkime pra- 

i suvažiavimą
• gausia finansine parama 
j dienraščiui. Iš toliau pra- 
kšome tuojau siųsti sveikini- 
Į mus. Iš artimesnių koloni
jų lauksime dalininkų at
vykstant į suvažiavimą su 
dovanėle apšvietos reika-

šiems metams. Dėka yaji-, pasveikinimus ir finansines ! 
ninku ir tiiiknnism i-* i. vv. .
šiuos metus pradėjome f i-' Aišku 
nansiniai gaivesni, negu ; davime' 
pernai. Džiaugkimės visi; j§laikymo 
gražiu vajaus pasisekimu, i n- 
tačiau nenuleiskime rankų, į Taigi p. 
nenueikime ilsėtis. Platini-! iink«minti 
mo dienraščio ir rūpinimosi | 
finansine parama toliau pa
reigą turime tęsti be per
traukos.

Džiaugiamiesi ir tuomi, 
kad kolonijose pereitą ru
denį buvo suruošta daug 
parengimų — didesniu ir 
mažesnių, — kurie daug Laisves Administracija

-    —- . ■

NORI PABAUSTI IZRAELI
ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT Jungtinių Tautų Saugumo 

Taryboje pradėtas svarstyti Izraelio-Sirijos klausimas, 
dėl kurio bus, atrodo, gyvų debatų.

Izraelio ginkluoti būriai neseniai užpuolė ant Sirijos 
žmonių ir apie 50 jų užmušė.

Sirija įteikė skundą Jungtinėms Tautoms, reikalau
jant, kad būtų kas nors daryta su Izraeliu, kad jis būtų 
suvaldytas. Skundas pasiekė Saugumo Tarybą.

Yra Įteiktos dvi rezoliucijos: vieną pagamino Amerika, 
Francūzija ir Anglija. Jos reikalauja Izraelį pabarti ir 
įspėti, kad jis ateityje nedrįstų daryti tai, ką darė.

Tarybų Sąjunga įteikė savo rezoliuciją, kurioje siū- 
-loma ne tik Izraelį įspėti, pabarti, bet ir reikalauti, kad 
jis atlygintų Sirijai už' nuostolius — už tų 50 žmonių, 
kuriuos izraeliečiai užmušė, gyvybes. Suma gali susida
ryti nemaža.

Kaip tas klausimas išsispręs, liekasi palaukti ir pamja- 
tyti.

Mums atrodo, kad Izraelis perdaug triukšmauja per
daug remiasi ginklu, perdaug kerštauja savo kaimy
nams -----  arabiškoms šalims. Su kerštu Izraelis niekur
toli nenueis. Valstybė mažytė, tuo pačiu kartu jos kai
mynai dideli, turi daug žmonių.

Reikėtų ką nors daryti, kad visam tam būtų padary
tas galas. Gal turėtų būti priimtas Edeno siūlymas viso
kiems tarp arabiškų valstybių ir Izraelio nesusiprati
mams išspręsti. Edenas, rodosi, siūlė, kad Izraelis grą
žintų Egiptui tą žemės plotą, kurį laiko jėga užėmęs, 
kuris, beje, teisėtai priklausąs Egiptui; Edenas siūlė, 
kad tiems arabams, kuriuos Izraelis išvarė į Jordaną, 
būtų atlyginta už jų paliktą Izraelyje nuosavybę arba 
kad tie arabai būtų grąžinti Izraelin. Bet pastarojo val
džia atsisako tai daryti.

Žinios iš Uriiguajaus

kalbą argentinie- 
pasake drg. Ado-

akto dalyje pasi- 
mūsu baleto 

Kevuckai-

NEUŽILGO Į AMERIKĄ atvyks Edenas, Britanijos 
ministrų pirmininkas. Jis čia tarsis su prezidentu Eisen- 
howeriu.

“Darbo jubiliejinei 
šventei praėjus

MONTEVIDEO. — Plačiai 
i nuaidėjo “Darbo“ 20-i.es me
tu sukakties minėjimas. Spa
lio 22-23 dd. p e) gyveno m.e 

įjaudinančius įspūdžius. ;
Kaip buvo “D.” administra

cijos sp ULC vadovybe pro
gramuota, spalio 22 d. įvyko. 
ULC Cerro skyriaus salėjo 
meninis aktas. Publikos už
pildytoje salėje aktas ‘ tapo 
pradėtas sveikinimo 
nuo “D.“ redakcijos,
su dideliu susidomėjimu buvo 
išklausytas rašytojas Alfredo 
Gravina, papasakojęs apie sa
vo kelionę po Tarybų Sąjun
gą. Po to sekė sveikiniipo te
legramų ii' laiškų skaitymas. 
Jausmingą 
čių vardu 
monis.

Antroje
rodė vikriosios 
šokėjos, jaunuolės: 
t ė, BĮ i u vaite ir Brazy t ė. Vė
liau sekė M. Leviškaitė ir ki
ti. Trečioje dalyje išstojo 
mūsų choras su naujomis dai
nomis, kurias publika gausiai 
nu plojo. Aktas buvo filmuo
jamas. Vėliau grojant ULC 
Jaunimo orkestrui buvo sma
gūs šokiai.

Sekmadienį, spalio 23 d., 
įvyko didelis darbiečių ban- 
kietas, “D.” finansinės kam- 

. Bankieto 
į ruošėjai nejuokais turėjo pa- 
! prakaituoti, kad sutalpinus 
tiek svietelio prie stalų, čia 
irgi neapseita be kalbų. Svei
kinimo žodį tarė svečiai iš 
kaimyninių kolonijų. Kalbėjo 
ir kiti svečiai. Jvykio filma- 
\ imas buvo tęsiamas. ULC 
valdybos posėdžių salėje ir 
bibliotekoje buvo paruošta 
foto nuotraukų paroda apie 
TSRS tekstilę. Taip pat bu
vo išstatyti parodoje pilnas 
gražiai įrištas “Darbo” kom
plektas keliolikoj tomų ir gau
nami iš Tėvynes lietuviški 
žurnalai. Koresp.

Sakoma, kad vyriausias jų pasitarimų punktas bus į Panii°s uždarymui. 
•Artimųjų rytų klausimo sprendimas — kitais žodžiais: 
Izraelio ir arabiškų šalių nesusipratimų sprendimas.

Izraelis, p žinia, pataikauja Amerikai ir Anglijai. 
Jis jaučiasi tarytum būtų Artimuosiuose rytuose Ame
rikos koks nors policmanas. Arabiškos šalys tai mato ir 
joms tai nepatinka. Bet Amerikai išstoti viešai prieš a- 
rabiškas šalis taipgi nėra praktiška, kadangi tai jas 
labai supykdytų ir “nustumtų į Tarybų Sąjungos glėbį.”

Amerika ir Anglija bandė sulipdyti tam tikrą karinę 
sąjungą Artimuosiuose rytuose. Sudaryta t. v. Bagdado 
sutartis, panaši į NATO, lyg ir NATO dalis. Į tą sutartį 
įtraukti: Iranas, Irakas ir Turkija. Buvo įtrauktas ir 
Jordanas, bet, atrodo, kad pastarasis iš Bagdado sutar
ties visiškai pasitrauks.

Dalykas, mat, toks: Jordano žmonės prieš tą sutartį 
sukilo: užpuolė jie ant Amerikos atstovybės namo ir jį 
apžalojo. Išstojo jie ir prieš savo valdžią. Palankią Bag
dado sutarčiai valdžią jordaniečiai nuvertė. Naujoji val
džia sakosi, kad. ji ištrauks Jordaną iš Bagdado sutar
ties ir jis, Jordanas, pasiliks neutralus.

Kaip matome, daug dalykų teks Eisenhoweriui ir E- 
denui aptarti. Bet mums atrodo, kad arab. šalių Artimuo
siuose* rytuose nusistatymas vis labiau ir labiau krypsta 
link tarybinio bloko ir Indijos politikos.

“.CJiuklai ir žinogiks” (šokola- į 
dinis kareivėlis), vadovaujant 
patyrusiam režisieriui Wilson 
Arinas Castro, pilnai užsitar
navo laurų /vainiką už savo 
tikrai 'meistrišką vaidybą.

Sužavėta piiikaus vaidinimo 
publika (kuri vos besutilpo 
salėje) jnet keliais atvejais 
aplodismentų ’audra palydėjo I 
vaidiiitojus.. O vaidinimui pa-j 
sibaigus, tai gal pirmą kartą 
mūsų Centre buvo sukelta to- 

žodžiu kia nuoširdi ovacija, kad net 
Vėliau sienos ditbėjo.

Ir, savaime'aišku, kuo gi ki
tu atidėkoti bei pagerbti jau
nuolius už tiek' daug vakarų 
be poilsio, už tokį didelį dar
bą visuomenės labui, jeigu 
ne nuoširdžiais aplodisnien-' 
tąis ?

Malonu ir būtina pažymėti, 
kad visi ULC auklėtiniai, ku
rie nuo pat mažens dalyvauja 
mūsų kultūriniame veikime, 
kaip ta'i A. Matulevičiūtė-de 
Sosa, dabartinė Centro sekre- | 
tore R. Diktaraitė, jaunuolių 
vadovas ii’ orkestro dirigentas 
A. Sausys, verti profesiona
laus artisto titulo. Mums, se
niems scenos veteranams, kad 
ir nenoromis, priselna nusiimt 
kepurę pries šiuos jaunuolius, 
nors ir vietine kalba vaidinan
čius. į

Taip pat malonu net storai 
pabrėžti vardus: D. žuklevi- 
čiūtės, O. Anilionio, V. Kau
šo ir pirmą syki pasirodžiu.- 
sio : scenoje J. C. Vito, taip 
paį ir J. C. Fajo, labai gerai 
atlikusiems savo roles.

Labai džiugu, kad mūsų 
jaunimas, savo neišsemiamu 
entuziazmu, savo pavyzdingu 
sugyvenimu su urugvajiečiais 
jaunuoliais ir gražiu tarpusa
viu susiklausymu kaskart vis 
aukščiau kelia garbingą ULC 
vėliavą už kultūrą, už pažan- į

Toksai jaunimas teikia savo 
tėvams p a s i d i d ž i a v i m o 
džiaugsmą. Be abejo, tokį 
pat džiaugsmą ir malonumą 
turės ir tie lietuviai tėvai at
eityje, kurie nebodami nuo
vargio šiandien vežioja savo 
vaikučius į ULC mokytis ba- 

Didelis mŪ3Ų jaunimo 
triumfas 

MONTEVIDEO.—ULC Jau-
1 ninio pasirodymas scenoje lap- lėto ir ruošia juos prici kultū-
kričio 5 d. su garsaus drama
turgo Bernardo Shaw pjese

lines pažangios veiklos.
A. R-as

i 2 pusi. Laisve (Liberty). Šeštad., Sausip (,Jan.) 14, 195$

LITERATURA-MENAS
Vaikystes dienas 

prisiminus
Nubėgo vaikystė, kaip upės tėkmė,
Į audrotą buities okeaną,
Ir tai prisiminus, lyg sapno sėkmė, 
Vaikystės dienas atvaizdena.

Vaikystė nubėgus, negrįš atgalios, 
Nors trokštų ne viena širdelė...
Niekas, o niekas jau neatneš jos, 
Nė prieš srovę plaukianti žuvelė...

Atmenu, Šešupėj, nuogi kaip pypliai, 
Taškėmės,— neliovėm krykštę.
Tik to nežinojom, nes buvom kvailiai, 
Kad upė nešas mūs vaikystę...

v « *

Atmenu kai mamai “sudie” pasa
kiau

Ir sėdau į ratus tarp brolelių, 
Ašaras akyse užtvenktas laikiau, 
Mamą palikdams tarp vartelių...

Ji ranką pridėjo prie savo širdies, 
Skarele pamojavo,
O lūpos kuždėjo vien sūdie, sudie...
Sugrįšk, vaikeli mano...

Nutoldams mačiau, kaip klaupės . 
ant keliu,

Rankas į dangų pakėlė.
Tai paskutinį kartą tarp vartelių 
Paliko mano motinėlė ...

Išbrist iš buities okeano,
Bangos pastojo kelią, u
O sena motinėlė mano, \
Prie durų pastatė lazdelę ...

Daug vandens Šešupe nusriuveno
į 4 Tai laikas tolimas, senas.-

.. Bet klūpanti motinėlė mano...
Ir šiandien tarp vartelių vaizde- 

nas •..
Senas Vincas

Už. taiką
¥

Nub pradžios žmonijos iki mūs laikų
Karai nesiliovė sustot,

Užkraudami liaudžiai baisių palaikų 
Dėl kurių reikėjo vaitot.

Karai taip sudarė didžiausių žalų
1 Naikinimais save baisiais,

Išplėšė, išrovė puikių atžalų:
Nunešė dūmų debesiais.

Ir liaudis kentėjo karų prislėgta:
Bejėgė išeit iš nakties,

Priespaudos ir burtų skaudžiai
nuplakta:

Guodėsi laime po mirties.
Tai viskas, ką buityj vargšas įgavo

Tai tokia jo buvo dalia,
Per ištisą amžį turčiui vergavo

Nes pono tai buvo valia.
Bet pagaliau liaudis nutrenkė tranus

Ir ėmėsi laimę ugdyt,
Žygiuoja kad darbas klestėtų ramus:

Blogumus įstengs nubugdyt.
O jei gončai karo galanda dantis

Į liaudį kad juos suvaryt,
Tai, kai diena švinta, baigiasi naktis— 

Neleisim jiems tai padaryt.
Jau šūkiai už taiką vis aidi garsiau:

Jų bijo žudynių vergai,
Kai užmojis tvirtas bujos išnašiau

Tai sugniuš plėšrieji nagai.
... Už taiką, už taiką iš galės visos,

Kad karui neleisti pakilt,
Iš amžių tamsybės ženkim prie šviesos: 

Skalikams bus lemta nutilt.
Tik taikioji buitis, darbas nuoširdus

Gerbūvį dėl liaudies iškels, 
Visiems bendrai dirbant, pralaušim 
į ledus:

Ir kara daugiau nesibels.
4. ij—lis

LATVIAI RYŽTASI PASTATYTI KO
MEDIJĄ “PRAŠVILPTA LAIMĖ”
New Yorko pažangieji latvių meni

ninkai,- atrodo, šiemet yra pasiryžę sa
vo scenoje pastatyti Andriaus Skripkos 
dvieju veiksmų komediją “Prašvilpta 
laimė-T

Jie tą veikalą verčia latvių kalbom 
Pastatymas įvyks pavasarį.

“Prašvilptą laimę” New Yorko lietu
viai ipenininkai praėjusiais metais sta
tė visoje eilėje miestų.

Šiemet, girdėti, tą komediją ruošiasi 
statyti chicagiečiai ir, rodosi, kanadie
čiai.1.

■y: . 1 ’■ ■ .

Kauno dailininku 
darbi! paroda

KAUNAS. Beveik tris šimtus šiais 
metais atliktų /darbų neseniai atidaryto
je parodoje eksponuoja 73 Kauno daili
ninkai. Greta tapybos parodoje gausu 
skulptūros, grafikos bei taikomosios dai
lės kūriniu.

Parodoje eksponuojami Rimto Kalpo
ko paveikslai — “Rugiapiūtė * Nevėžio 
slėnyje”; “Kūlimas /Žiburio’ kolūkyje” 
jr kiti. Juose vaizduojama kolūkinio z 
kaimo buitis. Dad. Jonas Šileika viena
me savo tapybinių darbų vaizduoja Ado
mą Mickevičių Kaune, Girstupio slėnyje 
1823 metais.

Dauguma parodoje esančių tapybinių 
kūrinių yra peizažiniai. Tai — Povilo 
Baranausko, Prano Bubelio, Felikso Bu- 
lakos, Jono Buračo, Stasio Ceslevičiaus, 
Alfonso Keturkos, Česlovo Kontrimo, l 
Adolfo Krištopaičio, Vytauto Povilaičio ( 
ir eilės kitų dailininkų paveikslai.

Parodoje išstatyta visa eilė portreti
nių darbų. .Jų tarpe — Eugenijaus Sur
vilos atliktas LTSR liaudies artisto J. 
Lauciaus portretas, EI. Janulaitienės, 
Valerijos Juškienės ir kitų Kauno daili
ninkų portretiniai darbai.

Socialistinio gyvenimo temomis sukur
ta daugelis skulptorių darbų. Iš jų pa
minėtini: Klemenso Jurašūno “Po taikos 
saulė” (gipsas), Henriko Rudzinsko — 
“Kolūkio statybininkas” (gipsas), “Lie
tuvaitė” ir “Busimasis statybininkas” 
(terakota), Juozo Kriaučiūno “Trakto
rininkai” (gipsas). Dėmesį patraukia* 
skulptoriaus Konstantino Bogdano.dar
bai iš ciklo “Mano draugai” (gipsas), o 
taip pat Vlado Plėškūno skulptūra “Dai
lininkas Petras Kalpokas” (granitas).

Dešimt Kauno dailininkų pasirodo su 
grafikos kūriniais. Randame Jadvygos 
Mozūraitės lino raižinius, Vytauto 
Klemkos grotažą ir kitus darbus.

Taikomoji dailė — vienas gausiausių 
parodos skyrių. Čia lankytojų dėmesį at
kreipia dailininkų Stasio Ušinsko ir Fi
lomenos Ušinskaitės dekoratyviniai stik- . 
lo dirbiniai, Leokadijos Belvertaitės ke- ’ 
ramika, Vlado Daujoto dekoratyviniai 
audeklai, Sofijos Rimantienės sidabro,' 
gintaro ir metalo dėžutės, sagės, sagtys 
bei pakabutės ir kiti išdirbiniai.

Miesto darbo žmonės ir moksleiviai 
gausiai lanko parodą.

J Bijūno eilėraščių 
prenumeravimo 

reikalas
Lieluvii; Meno Sąjungos Centras skelbia, 

l:ad kampanija, surinkti prenuma/ah< Vilke- 
lio-Bijūno poezijos rinkiniui '‘Gyveninio Sū
kuriai" baigsis rasa no 15 dieną. Visi drau
gai, kurie planuoja užsiprenumeruoti tą kny
gą is anksto, turi saro prenumeratas prisius-' 
ti laiku. Draugai, kurie renka prenumeratas, 
prašomi kuo greičiau surinktas prenumeratas 
prisiųsti.

Knyga, spaustuvėje jau sustatyta, prireng
ta, tik reikia, pridėti prenumeratorių sąrašą. 
Greitu laiku, visi prenumeratoriai taipgi gaus 
pakvitavimus už prisiųstas prenumeratas. 1

Elgetos Kalėdos
Šiaurys sniegą saujoms sėja.
Rytoj bus šventa diena.
Štai prie mūro atsišlieja, 
šalčiu drebąs elgeta •..

I

Kas rytoj šūkaus “Kalėdos!”
Kas džiaugsis Jėzusėliu!
Ant jo kūno tas pats rėdąs — 
Keliai lenda iš skylių ...

Moterą griūva į krautuves — 
Grūdas, stumdos, muistos—pyksta:. 
Vienoms rankinuks pražuvęs, 
Antroms vaikas kur nuklysta.

Neštoj’ sniegą sėjęs vėjas
Ir krautuvės užsidaro, ‘
O jis... džiaugias tiek laimėjęs, 
Kad tvarka už grotų varo... 7

Senas Vincas



t -

f 4 Dirbiniai, dabinantys buitį
| Sunku, žinoma, net trumpai, 
viename straipsnyje, apibū
dinti visą daugybę eksponatų, 
kuriuos parodai pateikė trys 
Pabaltijo respublikos. Susto
siu tik prie kai kurių darbų, 
kurie, mano nuomone, yra 
įdomiausi, pasižymi sumany
mo originalumu1, aukštu meni
niu tobulumu, apdailinimo 
meistriškumu.

Lietuvos dailininkų darbai

Didelę vietą parodoje užL 
ma Lietuvos taikomosios dai
lės meistrų darbai. Lankyto-; 
jų dėmesį, skyrium imant, pa-1 
traukia Kauno “Dailės” kom-' 
Binato keramikos dirbiniai.! 
Maloniai glosto akį vieno įžy-1 
miausių lietuvių dailininkų, L. 
Strolio, dekoratyvinės vazos. 
Sunku patikėti, kad šie nuo
stabūs ąsočiai, kuriuose karto
si įvairiausios spalvos — nuo 
šviesiai žydrios iki auksinės 
ir tamsiai vyšninės, yra pada
ryti iš pačio paprasčiausio mo
lio, kuris meistro rankose 
darosi gyvas ir virsta meno 
kūriniu. • Džiugina akį ir dab 
lios šokėjų statuetės — auto- 
lė Belveraitė, slidininkės sta- 
tuetė — Zelinsko darbas, sta
linis komplektas — Miknevi- 
čiaus, skulptūra “Besipešau-* 
tys gaidžiai’’ — Manomaičio, 
taip pat puikiojo meistro J. 
Mikėno ir eilės kitų meninin
kų darbai.

Puikūs yra 
siję Lietuvos 
kūriniai. Ir
dos papuošalu 
zinti lietuvių 
Stoškaus talentingą kūrinį — 
vitražą “Draugystė.” Y r a 
žinoma, kad vitražo menas— 
sudėtingas, didelis. Yra žino
ma taip pat, kad Pabaltijo, 
ir ypač Lietuvos, menininkai 
daug ir sėkmingai dirba šioje 
tradicinėje jiems srityje. Ir 
vis dėlto, tai, ką demonstruo
ja parodoje A. Stoškus, negali 
nesukelti pasigėrėjimo jaus
mo.

(Bus daugiau)

sukėlė 
Namuose 
Lietuvos, 

dekoraty- 
dailės ir 

vaitojimo 
paroda

formą ir socia- 
turlnį lietuvių, 

kultūros klestė- 
įkvėpingą Pa-

pasišventimu Susivienijimo la
bui. Svarbiausia, žinoma, vie
tai kad visus patenkinti, klu
bas yra užsiprenum e r a v ę s 
ta yra pirmininko vieta, ku
rią užima Povilas Plungis. Jo 
pasišventimas, atlikimas visų 
pareigų — nėra pavaduoja
mas. Jis atranda laiko da
lyvauti net menkiausiuose, 
nekalbant jau apie visus svar 
bosnius reikalus. Turint 
dybos priešakyj tokį 
kaip Povilą Plungį — 
vienijimo bujojimas yra 
krintąs.

narj, 
Susi-

Tarybų Sąjungos sostinės 
gyventojų ir jos svečių tarpe 
didelį susidomėjimą 
Maskvos Dailininko 
iipseniai atidarytoji 
Latvijos ir Estijos 
vines - taikomosios 
pramoninių liaudies 
dirbinių paroda, ši
vaizdžiai demonstruoja nacio
nalinės pagal 
listinės pagal 
latviu ir estu t »
j imą, aukšti},
baltijo taikomosios dailės me
nininkų ir meistrų kūrybą, jų 
mokėjimą saugoti ir vystyti 

Nacionalines liaudies meno 
*^radidjas.

Tarybų šalyje d a romą 
viskas, kad būtų patenki
nami vis didėjantys dvasi
ngai žmogaus pareikalavimai. 
Ryšium su tuo tikrą valstybi
ną reikšmę kitų vaizduojamo

nio meno rūšių tarpe turi de
koratyvinis - taikomasis me
nas, kurio tikslas yra dabin- 
Mhr kilninti tarybinio žmo
gaus buitį, platinti per fabri
kus ir kitas meno pramonės 
įmones gerus ir gražius liau
dies vartojimo reikmenis.

Maskvoje surengtoji lietu
vių, latvių ir estų dailininkų 
kūrinių paroda įtikinamai ro
do, kad galima gaminti bet 

^kokiais “tiražais,” iš įvairių 
medžiagų dailius, didžiai me
ninius daiktus, patenkinan
čius reikliausių vartotojų sko
nius.

Šioje parodoje, kurią suor
ganizavo TSRS Tarybinių dai
lininkų sąjungos organizacinis 
l^initetas ir Lietuvos, Latvi
jos bei Estijos TSR dailės fon
dai, pateikta apie trys tūks
tančiai eksponatų. Dailumas, 
išradingumas parenkant for
mą, subtilus apdailinimo sko
nis — visa tai rodo, kad me
nininkai ir gamybininkai, da
rydami šiuos daiktus, dirbo 

Atsidėję, iš visos širdies siek- 
'dami papuošti žmonių buitį, 
patenkinti jų estetinius pa
reikalavimus. Į

Jos. A. Bekampis

pare

ii- su stiklu su- 
meistrų meno 

jau tikru paro- 
'reikia pripa- 

dailininko A.

Philadelphia, Pa
Sis tas iš Lietuv. Republikonų 

Susivienijimo
Savu laiku, surinkęs me

džiagą, parašysiu šios organi
zacijos istoriją, nes tai viena 
iš didžiausių šiame mieste lie
tuvių organizacijų. šiuosyk 
^ifenešiu bent tiek, kas svar
besnio įvyko praėjusiais me
tais.

, Susivienijimo metinis mitin
gas įvyko sausio 3 d., nuo
savame name, 1218 Wallace 
St. Per daugelį metų meil

iniai Susivienijimo mitingai at
sibūdavo sekmadieniais ir juo
se* dalyvaudavo tarp 300-400 
narių, šiemet buvo nutarta 
metinį susirinkimą laikyti pa
prastą vakarą, kada įvyksta 
mėnesinis susirinkimas, ir na
rių atsilankė tik apie 120. 
Reikia tikėtis, kad daugiau 
nieko panašaus neįvyks.

Nors narių ir neatsilankė 
daug, bet susirinkimas buvo 
pavyzdingas. Buvo išduoti 
valdybos raportai, iš kurių 
paaiškėjo, kad Susivienijimas 
per 1955 metus turėjo 

/ ''so įplaukų $57,620.87.
dų $54,063.11. Iždas 
dėjo $3,557.76.

8-iuosc bankuose yra 
885.22.

’ Savings Bondsų pirkta už 
$71,695 (dabartinė vertė $93,- 
000). Prieš 3, mėnesius pirk
tas namas po num. 2528-30- 
82-34 N. 4th St., už kurį už- 

įmokėta $43,253.07. Viso Su
sivienijimo turtas $175,833-

jie 
garbės nariais su 
jusivienijime teisė- 

Tokių narių dabar yra 
ir Susivienijimas neteko 

laiką nuo

( s t e \v a r d )

Mi-

iš vi-
Išlai- 
padi-

$62,-

29.
Narių su pilna pašalpa yra

Social narių, be pašalpos, 
yra 515.

1949 metais Susivienijimas 
specialiame susirinkime nuta
rė, kad nariai, išbuvę orga- 
niza&joje 35 metus ir yra 

• pilnai užsimokėję savo duok- 
arba nariai, kurie pasie-

kia 65 metus amžiaus, — yra 
paliuosuoti nuo mokesčių 
pasiliek 
pilni 
mis.
179,
mokesčių pęr tą 
1949 metų $9,933.25.

Nuo pat pradžios savo gyvaJ 
vimo Susivienijimas išmokėjo 
nariams pašalpos ir pomirti
nėmis $234,182.65.

Po įvykusių valdybos rinki
mų, šie nariai lieka valdybo
je:

Pirmininkas P. Plungis, pir
mininko pagelbininkas Ed. D. 
Venckus. Užrašų sekretorius 
Jos. Adams. Finansų sekr. K. 
Buinauskas. Kasierius Jonas 
Kadžiulis.

Boarddirektoriai: J. Lokus, 
Jos. Green, Jos. Rutkauskas, 
Al. Povilaitis.

Gaspadorius
John Lauk(elis).

Turto prižiūrėtojai: 
Deksnis, R. Merkis, S 
chaels, P. Zaleckis.

žiemos sezono šventėmis 
kiekvieneriais metais paren
giama eglaitės parė, suteikia
mos vaikučiams dovanos, vai
šės—viskas veltui.

Kiekvieneriais metais sure/n- 
giama pare, kurioje nariai ir 
jų moterys gerai pavaišinami.

Pagal vardą atrodo, kad ši 
organizacija yra republikonų 
organizacija. Bet ne. Tai 
bepartinė organizacija, kurios 
tikslas — vien sušelpti savo 
narius. Kadangi čia priklau
so visokių pakraipų lietuviai, 
Draugą, Keleivį ir Laisvę. Ka
dangi klubas pusėtinai turtin
gas, tai čia nė sykį jau buvo 
bandyta jį “užkariauti,” 
“ponai” atkando dantis.

Dabartinė Susivienijimo 
dyba užsitarnauja narių
sitikėjimą: visi verti pagyri
mo, visi dirba teisingai ir su

bet

Plymouth, Pa.
Naujų Metų laukimo 

įvyko pas draugus Navickus.
Ją finansavo draugai Liutac- 
kai. Kitais žodžiais, naujų 
metų laukimo proga draugai 
Liutackai davė gražią parę 
savo draugams. - O draugai 
Navickai svečius gražiai pri
ėmė ir aptarnavo. Svečiai gi 
širdingai dėkoja abie jiems!
Prie užkandžių ir gėrimų, beJ 
si kalbant sui draugais, paaiš
kėjo, jog 1955 metai nebuvo 
blogi, 
didesnė 
yra i 
niai, 
versti 
tu r, o 
tiems, 
syk los 
net ir su viršlaikiais.

Tiesa, šioje apylinkėje 
puse angliakasyklų 

uždarytos jau gana 
ir tie angliakasiai

i ieškotis darbų kur ki- 
kurie negauna, vargas 

Bet kurios angliaka- 
atdaros, dirba gerai,

sc-
pri-

Toliau, pažvelgus į naminę 
ir užsieninę politiką ir padėtį, 
tai irgi, palyginus su keleriais 
metais tam atgal, matysime 
pagerėjimą bei sušvelnėjimą, 
ypatingai kas liečia šaltąjį 
karą? o dėl to abelnas gyve
nimas darosi malonesniu. Tie
sa, po antrosios keturių di
džiųjų konferencijos Ženevoj 
ypatingai mūsų šalies karo 
treškėjai smarkiai suriko, kad 
šaltasis karas atsinaujino, o 
ir karštasis galimas; todėl 
juo daugiau turime ginkluo
tis patys ir savuosius ginkluo
ti daug daugiau ir smarkiau! 
Na, o mūsų lietuviški fašistė- 
liai — kunigėliai ir keleiviniai 
bei naujieniniai socialistėliai— 
net apsilaižydami džiūgauja, 
kad galų gale gal gi dievas 
įr duos karą, o tuomet jie 
galėtų džiaugtis k a d ir 
su sunaikinta Lietuva. Bet 
kaip atrodo, tie jų džiūga
vimai ir viltys greičiau neiš
sipildys, nes nė Vatikano po
piežius jiems jau nepritaria.

Nauji metai mus padaro 
vieneriais metais senesniais, 
bet mūsų uždaviniai pasilieka 
tie patys: kova už taiką; 
mūsų spaudos ir organizacijų 
rėmimas reikalauja dar dau
giau: pastangų negu pereitai
siais metais, nes mūsų eilės 
lėtėja, tad likusieji turime pa
sispirti. Pokalbiuose-, viršmj- 
nėtais klausimais visi išsireiš
kė, kad 1956 metais visi tu
rėtume daugiau darbuotis. 
Tai smagu girdėti, kuomet 
mūsų kartos žmonės vis dar 
taip viltingai kalba. O viltis 
ir .savimi pasitikėjimas 
svarbu.

yra

vie- 
Tai 
gi-

val-
pa->

3 pysi. Laisvė (Liberty). Seštad., Sausio (Jan.) 14, 1956

Beje, su mumis buvo ir 
nas svečias iš kitos šalies. 
Zavestauskų ir Liutackų 
minaitis, dipukas iš Kanados.
Šis svečias — jaunas lietuvis, 
rimto būdo ir gražaus apsiėji
mo. Bet dipukas nebūtų di
pukas, jei jis neveidmainiau-* 
tų ir nemeluotų. Ypatingai 
jis moka gudravoti, — jis kal
ba su tavimi ir gaudo tavo iš
sitarimus, o tuomet jau jis ži
no, kaip su tavimi kalbėti ir 
net kiek tau pataikauti. Pa
vyzdžiui: Vieniems jiš giria 
rusus, jų nusistatymą ir idė
jas, tik kad jie būtų “švel
nesni”; smerkia vokiečius už 
jų žiaurius darbus Lietuvoj 
ir Rusijoj; ir jeigu jie būtų 
žmoniškiau elgęsi, tai ir karą, 
girdi, būtų laimėję. Bet su 
kitais kalbėdamas, rusus vi
saip bjauroja ir žemina, o vo
kiečius į padanges kelia. Čia 
jau aiškiai pasirodo, kokią 
mokyklą jis yra ėjęs; ir ne 
jis vienas, o visi dipukai tą 
pačią fašistinę mokyklą išėję.

dar vis nebegali atsikelti iš 
lovos.

To dar negana : Leonas Več
kys (Monikos vyras) taipgi 
paslydo ir labai susižeidė są
narius. Jis yra gydytojo prie
žiūroje.

Tarytum jau turėtų'būti ne- 
la’mėms galas, bet ne. Leono 
ir Monikos Večkių dukters 
mergaitė, apie 10 metų am
žiaus, krisdama nusilaužė ko
ją.

nes šventes josios vyras, eida
mas iŠ darbo, paslydo ir nu
silaužė ranką. Dabar esti na
mie gydytojo priežiūroje.

Mes visiems ligoniams lin
kime laimingai pasveikti!

M. W. Vitkauskai

Waterburyje; artimi Stri- 
žiūrt į juos žauskų draugai nusitarė drau

gams Strižauskams, tiek daug 
nukentėjusioms nuo potvynio, 
surengti parę, kad paremti ne 
tik medžiagiškai, bet ir dva
siškai— pareikšti jiems užuo
jautą. Strižauskai nukentėjo 
labai daug ne vien turtu, bet 
ir sveikata. Išbėgo iš stubos 
vos tik prisidengę kūną, ga
vo prieglaudą pas draugus 
Jenkeliūnus, apie dvi mylias 
nuo savo stubos. Potvyniui at
slūgus, turėjo vaikščioti diena 
iš dienos, kad šiek tiek pri
rengti porą kambarių, kad 
galėtų sugrįžti į juos gyventi, 
kad nereikėtų taip toli vaikš- j 
Čioti taisant savfy namą. Nuo 
persidirbimo draugas Stri- 
žauskas susirgo širdies liga. 
Nuo to ir dabar dar neatsi
gauna.

Aukščiau minėtoji Strižaus
kams užuojautos parė įvyks 
šeštadienį, sausio 21 d., Lie
tuvių Piliečių Klubo salėje, 
103 Green St., Waterbury.

Tad kviečiame ne tik vieti
nius, bet ir iš apylinkės mies-' 
tų Strižauskų draugus atsi
lankyti.

jis yra jau 29 
Vadinasi, jau 

kai 
tik

priešai

apiejis 
tiek, kiek 
per savo

Melas ir veidmainystė 1 jiems 
pirmoj vietoj.
žmogus ir gailiesi: kaip jų 
protas yra apnuodytas; Taip 
pat minėtas dipukas pasisa
kė, kad jis, būdamas 18 me
tų, su vokiečiais apleido Lie
tuvą, o dabar 
metu amžiaus, 
virš 10 metų, 
Lietuvą žino 
Lietuvos
spaudą ir žodžiu jam pasako; 
o jis pats nesistengia plačiau 
sužinoti tikrą dalykų stovį 
Lietuvoje, o tik aklai tiki 
Lietuvos niekintojams.

Senuosius metus tinkamais 
pokalbiais gražiai praleido- 
dome. O atėjus 12-ai valandai 
nakties, įžengdami į 1956- 
uosius metus, šiltai pasisveiki
nome, ypatingai su moteri
mis, net ir pasibučiavome, 
palinkėdami vieni kitiems lai
mingų naujų metų. Visi ge
roje nuotaikoje išsiskirstėme 
kas sau. Ten buvęs

Waterbury, Conn 
p 

Potvynio atbalsiai
Gamta yra labai graži, ma

loni. Ji sukūrė įvairiausių 
spalvų žiedus, įvairius augme
nis, išvystė žmogų ir suteikė 
jam aukščiausią protą, kad 
jis galėtų iš jos sukurtų gery
bių pasigaminti visokių savo 
gyvenimui reikmenų.

Bet tuo pat kartu gamta

Komisija

Nashua, N. H
NELAIMĖS

Buvo susirgęs Laisvės skai
tytojas Andrius Večkys. Buvo 
ligoninėje ir namie po gydyto
jo priežiūra keliolika savaičių. 
Bet jau pasveiko ir pradėjo 
dirbti.yra ir žiauri, begailestinga, , 

bejausmė, beprotė: ką suku-} Tuose pačiuose namuose iš- 
rė, tą apsigrįžus naikina, žu- 
do žmones ir naikina jų tur
tą. Užėjo potvynis ii’ sunai- 
kino viską. Senesniems žmo-. 
nėms neįmanoma atsisteigt sa
vomis spėkomis, reikia drau-» buvo dvi savaites. Dabar yra 
giškos lįitų pagalbos. | namie, po gydytojo priežiūra,

tiko nelaimė kitą asmenį. Mo
nika Večkienė, Leono VeČkio 
žmona, paslydo ir nusilaužė 
du šonkaulius, taipgi susižei
dė kitus sąnarius. Ligoninėje

Elizabeth, N. J

PIETUS
Atžymejimui 40 metų sukakties Lietuvių 

Literatūros Draugijos gyvavimo

Įvyks Sekmadienio Popietį

Sausio 22 January
Pradžia 1-ą valandą dieną. Įžangos nebus

Salėje 408 Court Street
Gerbiama Visuomene: Kviečiame visus at

silankyti ant pietų, nes visi būsite patenkinti 
gerais pietumis ir gražia sueiga. Pietus ga
mins šioje apylinkėje gerai žinoma gaspadinė 
Mrs. A. Kirsliene. Jos gamintais pietumis visi 
džiaugsitės, tai būtinai atsilankykite.

Būtume labai dėkingi, jei iš anksto praneš
tumėte, kurie dalyvausite. Tada gaspadinės ži
notų, ant kiek žmonių gaminti pietus. Užsisa
kymus paduokite sekamu telefonu: EL. 5-8796. 
Prašome pranešti nesivelinant; norėtume žinoti 
ne vėliau kaip iki sausio 16-os.

Rengėjai
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WORC ESTER, MASS

Dienraščio Laisvės

METINIS BANKETAS
Rengia ALDLD 11-ta Kuopa

Sekmadienį Sausio 15
29 Endicott/Str. — 5 vai. va’kaVo

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

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

. Kviečia Komitetas
4> ■ ;l . - ' , ' , . ' f

<& <5>>4 >J $ 4

V. Stančikienė nesveikuoja 
jau seniai. Na, o per žiemi

Hoboken, N. J.
š. m. sausio 3 d. mirė Jur

gis Šalčius,. 65 metų amžiaus. 
Laisvai palaidotas sausio 
Liūdesyje liko sesuo 
Krasnickienė, gyvenanti 
ventry, Conn.

6 d. 
Ona 
Co- 
K.

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

Apmokami Taksai ir Užtikrintas Daiktų Pristatymas.
Skubėkite su dovanų paklotais Velykoms. Jūs dabar galite siųsti 

per mus siuvamąsias mašinas ir akordionus.

Licensed by U. S. S. R.
S91 EASTERN PARKWAY, BROOKLYN 16, N. Y.

Tel. INgersoll 7-6465, INgersolI 7-7272
Mes užtikriname pristatymą siunčiamų daiktų ir siuntėjams 

Įteiksime paliudijimus su priėmėjo paraSu.
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.

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

-JU

Vieta 313 Broadway. Pradžia 4-tą Vai. Popiet

Apart gerų valgių, bus graži dainų programa

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

Tikimės svečių iš New Yorko ir apylinkes 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

Philadelphia, Pa

KONCERTAS
Lietuviška Muzikališka Scena

Rengia LDS 5-ia kuopa
Suvaidins

Aido Choras iš New Yorko
Vadovaujamas Mildred Stensler

Įvyks šeštadienį

Sausio 21 January
Salėj 414 Green St., Philadelphia, Pa.

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

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

Solistė Madeline Knorr
Frank BalevičiusPianistas

Šokis
Nancy

ir Flute Solo
ir Tessie Behmeriutes

Pradžia 7:30 Vai. Vakare Įžanga $1.00

RENGĖJAI



Tarp Lietuviu
Joycp Kazakevičiūtė, Jur

gio ir Valerijos vienturtė, 
sausio 12 minėjo 9-ųjų metų 
sukaktį. Ta proga šeštadie
nį ji pasikvietė būreli moki
nių į pobūvį savo tėvu na
muose.

— Kviečiu 
sako Joyce.

mergaites,—

Joyce linkusi i meno sritį. 
Jinai ’ 
pademonstruoja 
nuoja. 
mokusi 
kai jos 
Jauskienė 
n r.fiipirko 
pirmesni)) 
brolduktei 
d žiu go.

vaiku pobūvėliuose jau

Skaito 
pianino 
teta Florence Mika-1

pradus. O

naują 
atiduodama
Joyce lai.

akordioną, 
savo 

nu-

Kviečia pietauti 
Auditorijoje

Liberty Auditorijos vedėjas 
Walter Brazauskas ir direk
toriai kviečia atvyksiančius į 
LLD koncertą pietauti Audito
rijos restaurane.

Valgiai bus gatavi, 
r.auto jai pasiruošę 
pietus nuo 10 ryto, 
užeiti ir šiaip pabūti, pasitikti
svečius, su jais pasikalbėti. 
Erdvės čia gana visiems.

patari 
paduoti 
K viečia

Pietums turės namie ga
mintų šviežios mėsos dešrų, 
vištienos, daržovių, kopūstie-* 
nes, pyragų ir kitų priedų.

Vaiką prižiuro vai 
pasirinko uniją

Psichologai, psych iątristai, 
socialiniai darbuotojai, kurie 
veikia reikalingų visuomeniš
kos globos vaikų priežiūros 
srityje, nusitarė būti unijis- 
tais. Jie pasirinko Mokytoją 
gildiją (AFL-CTO). Iš 192

(Tąsa iš pirmo, pusi.) 
fanatikus. Jis rr Aėl, 
netiesioginiai, susidėjo 
munistais!

Kaip tas atsitiko?
Ogi va kaip: Per 

amžius popiežiai ii- visa kata
likų bažnyčia vadovavosi kvai
lu 
k u 
ko

dabar 
su ko-

ir labai nežmonišku bibliš- 
prietaru, kad nieko, o nie- 
negalima ir nereikią dary- 
kad sumažinus

gimdymo skausmus.
siaustais K skausmais 
Įsakęs pats dievas!

Na, o dabar? 
popiežius nusispiovė
Biblijos principo ir sutiko leis
ti gydytojams motinoms pa
gelbėti sumažinti gimdymo 
skausmus.

motinoms

Dar apie pasikorusį 
dipuką inžmeriy v

Tik po Naujų Motų rastas 
savo bute, pasikoręs d i pu k as 
inžinierius Vladas Liatukas, 
gyvenęs 529 Wyth Avė., Wil- 
liamsburgc. Jo žmona Elona, 
dantų gydytoja, gyveno Wa
shingtone, todėl kurią dieną 
velionis nusižudė tikrai nie
kas nežino, nes jisai gyveno j 
vienas. Dirbo miesto darbą. 
Palaidotas š. mėn. 7 d. Alyvų 
kalnelio kapinėse. Sakoma, 
kad giminės norėję palaidoti 
šv. Jono kapinėse, bet kimi-*

savižudžio, ten ne-

kad velionis tikrai 
ne “pa-

Pasiūlė sudrausti
uosto komisiją

gimdyti

O dabar
ant to

Ir kas jam akis atidarė, ir 
kas ji to žmoniškumo pamo
kino ?

Netikėsite, net sunku tikė
ti, bet popiežius Pijus XII pa
simokė iš garsaus rusų moks
lininko Ivano Pavlovo.
piežius
žįsta ir pataria katalikams gy
dytojams Pavlovo metodomis 
motinoms patarnauti.

Po- 
pats tą viešai pripa-

kaip žinia, dar 
metais gavo Nobelio 

už atsižymėjimus me- 
fiziologijoje. Jis

sveikino socialistinę 
revoliuciją. Jį la- 

Leninas. 
didžiulį 
šalies

Pavlovas 
žinojimą 

atstatymui.

Pavlovas, 
1904 
premiją 
dicinoje ir 
karštai
1917 metų 
bai gerbė 
visą savo 
panaudojo 
Mirė jis 1936 metais.

Dabar, matote, popiežius 
Pijus XII atsiminė šį didį ru
są mokslininką, nuoširdų ko-* 
munistų-bolševikų bičiulį, ir 
pataria katalikams jo mokslu 
naudotis!

Kur tas mūsų valstybės pro
kurorą^ Brpwnell, kad dar vis 
tebedelsia su įtraukimu po
piežiaus į savo subversyvišką- 
ji sąrašą?

Kviečiame i LLD 40 met ij 
sukakties koncertą sausio 
15 Liberty Auditorijoje

Numato ankstyvą
N. Y. uniją vienybę

Albanyje Valstijos seimeliui 
apribot i 

komisijos
iteikti Kiliai, taikomi 
valdinės Waterfront

HELP WANTED—FEMALE :

Namų darbininkė. Virš 20 m. Nė
ra sunkaus darbo. Guolis vietoje, 
nuosavas kambarys. Du vaikai. Vi
si įtaisymai. Privatiški namai. BO. 
8-1830 ar WA. 4-7604, E\t. 25.

sekmadienį visi keliai 
L i b e r t y Auditoriją,

Domėjimasis svečiais mane 
nuvedė pas LLD sekretorių

; šiomis dienomis 
CIO konferencijoje 
AFL vadai. CIO

Richmond Hill, N. Y. čia 
įvyks Lietuvių Literatūros 
Draugijos 4 0 metų jubiliejaus 
minėjimui įspūdingas koncer- 

(Pilnesnių apie progra-tas.
mą informacijų prašome
rėti
i) i m c.) 1

Kviečiame visus pasigrožėti

žemiau paduotame skel-

—Ar turėsime svečiu 
liau?

iš to

Albanyje 
įvykusioje i 
k aibėj’o ir 
nariai karštai sveikino pareiš
kimus, kad šioje New Yorko 
Valstijos seimelio s o s Į j o j ei 
abiejų unijų sąjungos veiks 
sykiu už pagerinimą buities 
darbo žmonėms.

tai i a ss e m b I y m a n as 
kurio atstovaujamoje 
randasi daug prie pi 
gyvena daug uostų

M an ha t- 
Kummer,

(8-lGh

i
Kambarių 1 va r kyt o ja—pa tarnau

toja. Guolis nuosavam rūme. Vė
liausi paliudijimai. Gera alga. Ma
lonios sąlygos.

TR. 7-5149

Atrodo 
norėjo nusižudyti, o 
baikauti,” nes įnėręs 
kilpą, pats sau surišo rankas, 
kad pajutęs smaugimą nega
lėtų save gelbėti!

Kokios priežastys privedė 
inžinierių Liatuką prie šios 
žiaurios saužudystės — nie
kas tikrai nežino, nors spėlio
jimų yra visokių. Prieš 
jisai paraše laišką, kurį 
muši policija. Kas ten 
ra š y ta, n c s k c 1 b i a m a.

Velionis buvo ramaus 
žmogus ir buvo gerbiamas vi
sų, kurie jį pažinojo. Buvo 
dar jaunas vyras, tik 39 metų 
amžiaus. Kaimynas

mirti 
p a iš
buvo

Parapijonai kovos už 
savo pažangą kunigą 

šeši Brooklyn© IIol 
c pisk opalų bažnyčios 
susirinko ir nutarė 
rektorių kunigą W. 
lish’ą, k a 
pažangus,
ir socialines 

Tie 
kitus 
piją. 
5'11

seniūnai 
pašafmti 
H. Mc- 

pol itin iai
kovotojas už taiką 

reformas.
seniūnai ignoravo tris 

seniūnus ir visą para- 
Mat, para pi jonai bal -

dauguma buvo priėmę re-

Jas būtų toliau gvildenamas, 
kad jis liktų rektorium.

Tuo tarpu, kai bažnyčios
viršininkai tarėsi apie rekto
riaus išmetimą, apie 100 mal
dininkų susirinko bažnyčioje 
ii- sake specialias maldas už 
Melish’ą. Jie giedojo bažny
tinius himnus ir paskui viens 
po kito ėjo ir spaudė Melish’o 
žmonos ranką, žadėdami pa
dėti jos vyrui kovoti už teisę 
likti rektorium. Paties Me
lish’o tuo laiku bažnyčioje 
n e bu vo.

Turime

Pirmos

( TIEZ 
PIERRE

skaniausių tarpt antiškų 
valgių.

La Carte Dinnėr
rūšies ’ jaučio šonkaulių

Sekm.). Boneless Chicken
Parmigiana; roast squab chicken 
Parisicnne; Frog' legs Provencale. 

Atdara iki 11 vai. vak.
110-50 Queens Blvd.

Forest Hills — BO. 8-9516

HENRY STOLZE>BERGER, Ine. 
Laidotuvių Direktorius 

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

OTTO F. PUMMER, pres.

AGUONŲ SĖKLOS 
LEMON PEEL 

NUTS—ALMONDS 
TAIPGI MALTŲ 

Pischinger type wafers; kepi
mui šokolado; vaJiilla cukraus; 
prune Whip; Strudeldough, imp. 
Hungarian paprika; bitter al
monds; Rosewater; Potashes, ša
knų, vaniles, importuotos Sala
me,s, prieskonių, bake forms, coo
kie cutters; lebiichen, importuo
tų saldainių, visokių kvepalų, ra
munėlių, peppermint, arbatos, vi
sokių iš enamel dalykų; virtuvės 
svoryklių. 
IMPORTUOTO ACASIA
DAUS, — MINERALIŠKO VAN
DENS.
Vokiškų ir iš Vienos Kozyrlų.

H. ROTH & SOHN
IMPORTER 

15771 1st Ave., (82nd St.), 
New York 28, N. Y.

4-1110. Iliustruotas katalo- 
veltui. 80 puslapių. Užsaky- 
per paštų nemažiau $8.00.

ME-

RE.
gas 
mai

4 pusi. Laisve (Liberty), šeštad., Sausio (Jan.) 14, 1956

Jonas Grybas, Aidsietyno daP 
nininkas, LLD sekretorius.

dainomis, muzika. Prie to 
juk bus malonu susitikti iš 
toliau atvykusius svečius, LLD 
darbuotojus ii* prietelius.

Albanyje įteiktas bilius, t 
kad valstija atiduotų N e w 
Yorko miestui dalį už auto 
leidimus ir gasoliną surenka
mų taksų.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

SAVE
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

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

DA. 9-6667

ĮVAIROS KINIETIŠKI 
VALGIAI 

DRAGON SEED
Žinomas Kipiečių Restaurantas 

HI-FI—Cocktail Lounge 
Vietos: 80-02 37th Ave., Jackson 
Hts. Hickory 6-9748; 95-11 37th 
Avė., Jackson Hts. HA. 9-8437;

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

Chicago, III
TUOJAU DUODAMI

Puiki proga viršiausia 
merginoms 
įstaigoje, 
tyrimo, 
kiamas, 
šalpos.

nacionaliai
Alga rymo

Nuolatinis 
tinkamos

DARBAI

patikimoms 
žinomoje 

ant pa- 
darbas sutei-

darbininkų pa

SEeley 8-1660

THERMOID CO.
2018 So. Halsted St.

(5-11)

WHOLESALE DISTRIBUTORS
Sveikatos Valgių

Dietų Valgių
Be Druskos Valgių

• Vitaminai—Specialiai Priruošti
Valgiai

SHERMAN FOODS, 1N£.
373—4th Avė., N. Y. MU. 6-7292

—Tas jau užtikrinta.
—Manai, kad žiemos 

nesutrukdys?
—Oro negarantuoju, 

draugijos narių ir prietelių 
ryžtingumą, taip. Supratimas, 
įvertinimas tikslo, draugišku
mas nugali orą.

Visokiame ore eidamas par
eigas pats, matomai, Jonas 
pasitiki ir draugais. Su Aid- 
sietynu, sir Aido Choru, arba 
spaudos ar draūgijos reikalais 
kviečiamas niekuomet nesa
ko: “Atvažiuosiu, jei bus 
gražus oras.” Jo ryžtingumas 
dešimtims kolonijų pagelbėjo 
turėti gražias pramogas. Tad 
jis teisėtai tikis, viltingai lau
kia, kad ne vien tik vetiniai, 
bet ir draugai kolonijose bus 
nuoširdžiai atsiliepę į kvietimą 
atvykti į jubiliejinį koncertą.

Koncertą rengia ir visus 
kviečia LLD Centras.

ol‘as

LLD 40 metų sukakties 
koncertas įvyks sausio 15-ą, 
3-ią vai., Liberty Auditorijoje, 
Atlantic Avė. ir 110 St., Rich
mond Hill, N. Y. Rep.

Už DOLERIUS

New Yorke susivaidijusi su 
broliu už motinos paliktą tur
tą ponia E. Hammond užves-' 
toje testamento panaikinimui 
byloje sako, kad jos motina 
‘nebeturėjo pilno proto.”

Oi, tie pinigėliai!

Pirmu kaitų po 2(1 motų 
AFL vadai buvo pakviestį ir 
kalbėjo CIO konferencijoje. 
Sprendžiama, jog tai ženklas, 
kad šios valstijos unijos ne-t 
lauks visašališkosios bendros 
konvencijos nustatyto susijun
gimui laiko galo.

«
Konvencija susijungimo pro

cesui leido užtrukti dvejus 
metus.

yra, kad komisija savo veiks
muose vadovautųsi savo davi
niais, o ne rausiotųsi po lai
vą ki’ovių sąžinę, ne /aukiotų 
jų į tardymus, kad išpešti iš 
jų kokią sau naudingą žinią.

Business Opportunity

Automatic Transmission Center. 
Reseal transmission—$39.50. Pertai
some motorus už $59. FAIRBANKS 

pilnas automobilių pri- 
White Plains Ave. 
4-1943—FA. 4-2063 
Ave., CY. 5-1400. 
7 v. v. Sek. nuo 3

1 MOTORS, 
žiūrėjimas. 4550 
(240th SI.). FA.

! ar 2301 Jerome 
Kasdien 8 v. r.
v. dienų iki 1 vai. ryto.

(8-9)

(8-9)

Namų darbininkė. Patyrusi ar be 
patyrimo. Namai priemiestyje. Al
ga pagal gabumų. Guolis vietojo. 
Malonūs namai. Po 6 v. v. skaniu 
binkite: RO. 4-0939.

(8-9)

Namų darbininkė. Pilnai priežiū
rai. Nuosavas kambarys, guolis vie
loje. 2 mergaitės, be molinos, 2 ir 7 
m. 6 dienų savaitė, $125 j mėnesį. 
Mokanti kalbėli gerai angliškai.

Skambinkit po 6 v. v. HO. 4-1778.
I
(8-10)

AUTO REPAIRS
10 PT. MOTOR

OVERHAUL
Rings,
Walls,
Cromc
.jobs.

wrist pins, Hone (’yJ.
Ispect Valve Guides 

Rings. Carbon Valve 
Adjust connecting rod

bearings and main bearings. 
Gaskets, Oil, tune 
engine, Labor, 
Free 300 mile 
check-up.

8 Cyl.
6 cyl. cars

Cars $72.85

FRONT END
SPECIALS

AUTOMATIC 
TRANSMISSION

RE-SEA LD
ALL (ARS

BRAKES RELINED

Al] 1 Wheels
Flush Complete

Hydraulic System ”16”
FACTORY TRAINED

MECHANICS

ALL ( ARS REPAIRED AT R()( K BOTTOM PRICES!

TIME PAYMENTS ARRANGED

SAFEWAY SERVICENTER
91-23 CORONA AVE., ELMHURST 

ILLINOIS 7-5200

110

KONCERTAS
Rengia Lietuvių Literatūros Draugija 

Atžymejimui 40 metų Draugijos Gyvavimo

SekmadL 15 Sausio-Jan

LIBERTY AUDITORIJOJE
110-06 Atlantic Avė., Richmond Hill, N. Y

dieną Bilietas tik $1.00

Balwood Mildred Stensler
Chorų vadovė

Franlę
Koncerto akompanistas

Programoje Dalyvauja
1. Aido Choras
2. Ukraimj Liaudies šokėjai
3. Aido Moterų Choras
4. Madeline Knorr, soliste
5. Aido Vyrų Choras

6. Christina Staneslow
7. Augustinas lešmonta, solo
8. Dora Ozanian, smuikininke
9. Elena ir Augustinas, duetas
10. Aidsietyno Sekstetas

Kviečiame lietuvių visuomenę skaitlingai dalyvauti.
— LLD Centralinis Komitetas

Namų darbininkė-virėja. Patyri’ 
si, turime ir daugiau pagelbos. NėJ 
ra sunkaus valymo. Guolis nuosa» 
vam kambaryj; malonios darbo są^ 
lygos. Vėliausi paliudijimai. Skam
binkite tarpe 10 v. r. ir 10 v. v. 
G R. 2-7530.

(8-11)

Moteriškė. Gera namų valytoja. 
Patyrusi. Nuosavas kambarys, my
linti vaikus. Paliudijimai. $40 
savaite. Nėra virimo.

Hollis 8-2712

(7-10)

į Virėja—namų darbininkė. . 5 šei

moje. Nuosavas namas ir vonia. Pui- 
pūs L. I. namai. Gera alga. Reika
lingi paliudijimai. Popiečiais skai«fc> 

binkite: Edgewood 3-2517.
(6-12)

Cooks - houseworkers, governesses, 
chambermaids, waitresses, couples. 

Must speak English.
STAR EMPLOYMENT AGCY 

636 Glen Cove Avenue 
Glen Head, L. I.

GL. 4-9200 »

Namų darbininkė—Virėja.

Guolis nuosavam kambaryj ir bur
bas. Geri paliudijimai. $50 į sa
vaitę. Skambinkite tarpe 10 v. r., 
ir 9 v. vak. BU. 8-6644. (

(9-12)

Moteriškė. Guolis vietoje, gyveni
mas Long Island. Prižiūrėti du vai
kus. lengvas namų darbas. Visi įtai
symai. $100 į mėnesį. Skambinkite 
tarpe 2 ir 3 vai. SU. 5-9525. 1929
Wantagh Ave., Wantagh, L. I.

j (9-12^ 

Moteriškė, mokanti darbą. /Mylinti 
vaikus, patyrusi, su paliudijimais. 
Guolis vietoje, visi įtaisymai. $50

į savaitę. IV. 1-6051.

(9-12)

Namų darbininkė. Guolis vietoje, 
vėliausi paliudijimai; 2 suaugę. 2 
mokyklą lankančios mergaitės. Vi
si įtaisymai. Nuosavas kambarys, 
TV. Hunter 2-6943.

Abelnam namu darbui darbininkė. s 
'• f 

Maži moderniški namai.
Gera alga.

Reikalingi paliudijimai.

PO. 7-1731
(9-12)

HELP WANTED MALE

Foreman. For corrugated box shop, 
one who is experienced in slothiifg 
& taping only. Steady work, goo^'- 
pay for experienced man. ARCH 
BILT CONTAINER, 51-18 Grand 
Ave., Maspcth, L. I.

(9-15)

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

savaitė. Nuolatinis darbas.

WYCKOFF HEIGHTS HOSPITAL 
HE. 8-4500

Tool & Diemaker. Su/ handbag 
patyrimu. Prižiūrėti Departmentą.

DAYSOL
y NE. 8-8797

(3-9)

Draftsmen. Structural Steel de
taker, layout draftsman. Also a 
checker. Permanent. Good salary. M . 
all benefits, paid vacations. CITY' 
IRON WORKS, 350 New Park 
Hartford, Conn. Adams 3-2696. f 

. ’ ‘ (8-14)

Sale.se



