
LAISVE-LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Balls Queens apskrityje (N. Y.) .. 9.00
Kanadoje . ......   9.00

Kitur užsienyje . ................  10.00
Metams prenumerata:

Jungtinėse Valstijose ... ................ $8.00
Pavienio egzcmpl. kaina 5 centai

.............

LAISVE—LIBERTY 1
The Only Lithuanian Daily In

Eastern States
110-12 Atlantic Avenue
Richmond-Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827
PRICE 5c A COPY, 

"V - —

Richmond Hill 19, N. Y., Penktadienis, Sausio (Jan.) 20, 1956

KRISLAI
Reikalauja suvaldyti.
J. ir M. Strižauskai.
Kitos pramogos.
“Porgy and Bess.”

Rašo R. Mizara

Bombėjaus policija užmušė
20 demonstrantų, suėmė 500

4

Gerai daro kai kurie darbo 
unijų vadovai — A. Philip 
Randolph, Michael Quill — 
reikalaudami, kad prezidenJ 
tas Eisenhoweris pasiųstų į 
Mississippi valstiją federali
nės kariuomenes dalinius tvar
kai palaikyti.

Mississippi valstijoje baltie
ji šovinistai žiauriai žudo ne
grus Amerikos piliečius ir jų 
ten nieks nesuvaldo.

—Jeigu mes siuntėme Ame
rikos karius už 6,000 mylių i 
Korėją ... č i a n g Kai - šėkui 
ginti, tai .juo labiau reikia 
juos siųsti i Mississippi ir So. 
Carolina Amerikos piliečiams 
ginti, — sakė Randolph.

Sekamą savaitgalį įvyks net 
keletas pramogų, kurios turė
tų būti geros, sėkmingos.

Sausio 21 d.' Waterbury, 
Conn., įvyks J. ir M. Strižaus- 
kams pagerbti ir paremti ban-' 
ketas.

Abudu Strižauskai visą sa
vo subrendusį gyvenimą dar
bavosi pažangiajame Ameri
kos lietuvių judėjime; abudu 
jiedu dirbo tam, kad darbo 
žmonių gyvenimas būtų ge
resnis ir šviesesnis. Abudu 
jie tebedirba, tebeveikia ir 
šiandien, nežiūrint to, kad ir 
jiedu jau pasiekė nemažą me
tu skaičių.

Strižauskai nepaprastai ku
klūs ir malonūs žmonės. Nė 
vienas jų nesistato dideliu, ne
sideda ant galvos aureolės, o 
tai juodu daro dar didesniais 
veikėjais ir meilesniais priete- 

ais visiems, kurie juodu pa
žįsta.

Strižauskai, kaip ir dauge
lis kitų žmonių, praėjusiais 
metais skaudžiai nukentėjo 
potvynyje, sunaikinusiame už 
milijonus dolerių turto ir pra- 
žudžiusiame nemaža žmonių 
gyvybių.

, Dėl to reikia pasveikinti 
tuos, kurie sugalvojo suruošti 
šį Juozui ir Marijonai Stri- 
žauskams pagerbti pramogą.

Ją reikėtų padaryti gražią, 
sėkmingą!

Tą pačią dieną, vakare, 
Philadelphijoje LDS 5-toji 
kuopa rengia koncertą, kurį 
atliks mūsų Aido Choras ir 
solistai.

Ant rytojaus, sekmadienį, 
Bostono Literatūros Draugi
jos 2-roji kuopa ruošia meti
nį banketą, kurio pelnas eis 
mūsų spaudos naudai. Ten 
bus ir mūsų Antanas Bimba.

Tą pačią dieną Elizabeth, 
Y. J., pažangioji visuomenė 

“ruošia pietus, nuo kurių pel-1 
nas taipgi eis mūsų spaudos 
naudai.

Padarykime visus šiuos pa
rengimus gerais!

Amerikiečių aktorių trupė 
vaidino Leningrade ir Mask
voje George Gershwino ope
retę “Porgy and Bess.”

Abiejuose miestuose, sako 
tarybiniai kritikai, veikalas 
publikoje paliko gerą įspūdį. 
Gal ne tiek tarybinius teatro 
mėgėjus žavėjo veikalo turi
nys, kiek patsai vaidinimas.

Tiesa, sako pranešimai, bu- 
4o tokių, kurie tikėjosi ką 
nors iš to pastatymo gilesnio,

Bombėjus. — Indijos po- 
į licija vėl šovė į demon- 
j strantus ir užmušė 20 jų.
Apie 200 tapo sužeista ir 
500 buvo suimta. Demon- 

i stracijos dar vis tebevyks- 
! ta prieš Bombėjaus atplė- 
šimą nuo naujai steigiamos 
Maharaštros autonominės 
srities. Maharaštrų kalba 
vartojama visoje Bombė
jaus apylinkėje ir ją var
toja dauguma paties Bom- 

! bėjaus žmonių, ypatingai 
darbininkai. Socialistai i 
komunistai reikalauja, kad 
Bombėjus būtų Maharaš
tros sostinė. Bet Indijos 
valdžia nutarė, kad Bom
bėjus turi būti atskiru vie- 

| netu po centralinės val
džios kontrole. Dauguma 
Bombėjaus turtingesnių 
klasių žmonių vartoja gu- 
džeratų kalbą ir jie nenori 
dėtis prie Maharaštros. 
Kaip yra žinoma, Indija 
dabai dalinama į a r.onomi- 
nes sritis pagal vietines

- kalbas.
Valdžia įsakė gyvento-
Ammanas.----- Jordano

valdžia užtikrino žmones; 
kad ji tikrai nestos į Bag
dado paktą. Bet Ammane 

i dar vis tebėra neramu. JaU- 
; nimas ir studentai reika
lauja, kad valdžia paleistų 
iš kalėjimo 200 žmonių, ku
rie buvo suimti per demon
stracijas.

Buvo išdalinti nelegališki 
lapeliai; kurie sako, kad 
negalima pasitikėti val
džios nuoširdumu, kol ji ne
paleidžia politinių kalinių.

I ♦v

Londonas. — Malajos 
premjeras Abdul Rahma- 
nas vieši Britanijoje, kur 
jis veda derybas dėl auto
nomijos Malajai.

Kabulas. — čekoslovakai 
pasiūlė Afganistanui gink
lų ir amunicijos pigiomis 
kainomis ir lengvomis iš
mokėjimo sąlygomis. Kuo
met tarybiniai vadai lankė-, 
si Afganistane, jie taipgi 
siūlė ginklų, bet sakoma, 
kad Čekoslovakijos siūlo
mos sąlygos dar geresnės, 
negu tarybinės.

Kol kas Afganistanas 
dar nenusprendė, kur gink
lus pirks.

bet dauguma tarybinių žmo
nių, “Porgy and Bess” mačiu
sių pastatymą giria.

Labai svarbu — tai, beje, 
svarbiausia — kad šis ameri
kiečių aktorių trupes atsilan
kymas į du didžiausius Tary
bų Sąjungos miestus sumezgė 
tarp mūsų šalies ir Tarybų 
Sąjungos žmonių glaudesnius 
ryšius, kurių šiandien milijo
nai žmonių pageidauja.

Amerikiečiai aktoriai ten 
buvo visur mielai, draugiškai 
priimti. Jiems buvo visur du
rys atdaros. Tarybiniai pilie
čiai kvietė juos užeiti į na
mus viešnagėm

O viena mūsiškių aktorių 
pora Maskvoje ėmė ir susi
tuokė — parodė maskviečiams 
amerikietišką veseilią!

jams nesirodyti gatvėse, 
bet mažai kas to įsakymo 
klausė. Apie 15,000 polici
ninkų bandė išvaikyti mi
nias, bet be rezultatų. Vi
suotinas streikas tebesitę
sia. Per vieną dieną, tre
čiadienį, darbininkiški 
kvartalai buvo pilnai po 
streikierių kontrole ir po
licija negalėjo ten pasiro- 
dyti.

JAV ir TSRS ekspedicijos 
Antarktikoj bendradarbiauja

Ross Island, Antarktika. 
— Amerikos ekspedicijos 
Antarktikoje vadas admi
rolas Byrd pasiuntė svei
kinimą per radiją tarybinei 
ekspedicijai, kuri jau pra
dėjo įtaisyti pastovią sto
vyklą. Po atsargaus apžiū
rėjimo iš oro, tarybinė eks
pedicija pasirinko vietą 
prie Far r Bay.- Ta stotis 
pavadinta “Mirnij.” Iš lai
vo “Ob” jau iškrauta me
džiaga namų statybai, ra
dijo stočiai, moksliniai in
strumentai, traktoriai, or
laiviai ir t. t.

Amerikos ir TSRS eks
pedicijos susitarė dalintis 
informacijomis apie oro 
sąlygas ir panašius daly
kus. Abiejų ekspedicijų la
kūnai dažnai skraido virš 
paties Pietinio ašigalio, bet 
kol kas ten dar neįsteigta 
jokia stotis.

Pakistanas linksta neutralės 
politikos pusėn, sako gandai

Tokyo. -— Čia atvykęs 
Japonijos ambasadorius 
Pakistane Kioši Jamagata 
sako, kad Pakistanas laip
sniškai linksta į neutraliz- 
ma. Nors Pakistanas šiuo 
metu priklauso prie SEA- 
TO ir MEATO (Vidurinių 
Rytų pro-vakarietiškos 
santarvės), Pakistano val
dovai vis labiau jaučia 
žmonių spaudimą už neu- 
tralizmą.

Pakistano valdžia labai 
nepatenkinta, kad greti
mos Indijos premjeras 
Nehru dabar pasidarė la
bai populiarus Pakistano 
žmonėse, ir tai vis už’ ne-: 
utralistinę politiką, kurios 
jis laikosi.

Vengrai nuteisė du už 
šnipinėjimą Amerikai
Viena. — Budapešto ra

dijas sako, kad du vengrai, 
kurie dirbo dėl amerikiečių 
žinių agentūros Associated 
Press, buvo nuteisti kalėti 
kaip šnipai. Jie šnipinėję 
Amerikos naudai.

Nuteistieji yra Dr. Mar
ton ir jo žmona. Jis gavo 
šešerius metus kalėjime, o 
ji o trejus.

Teheranas. — Irano kari
nis teismas nuteisė mirti
mi keturis musulmonus na
cionalistas, Mosadego šali
ninkus.

Bendradarbiavimo su 
T. S. R. S. šalininkas 
laimėtojas Suomijoj

■Helsinkis. — Suomijos 
žmonės jau balsavo ir iš
rinko rinkėjų kolegiją, ku
ri savo ruožtu vasario 15 
d. išrinks šalies preziden
tą. Rinkimai buvo didelis 
dabartinio premjero Urho 
Kekkoneno laimėjimas. Ke
kkonen yra draugiškumo 
su Tarybų Sąjunga šali
ninkas ir stoja už glaudų 
bendradarbiavimą su ja.

Kekkonenas šiuose rin
kimuose pasirodė įtakin
giausiu politiku 'šalyje. 
Spauda nurodo, kad už jį 
balsavo nevien jo paties 
partijos (agrarų) šalinin

Dulles norėjo apsilankyti 
Indonezijoje, het Jakarta 
įspėjo nekaišioti nosies...

Jakarta. — Įtakingasis 
anglų kalbos Indonezijos 
laikraštis “Times of Indo
nesia” sako, kad sekreto
rius Dulles norėjo apsilan
kyti Indonezijoje. Indone
zijos ambasadorius Wash
ingtone apie tai įspėjo sa
vo valdžią, ir iš Jakartos 
atėjo mandagus, bet aiškus 
atsakymas: Dulleso vizitas 
yra nepageidaujamas.

Pats “Times of Indone
sia,” nors pro-vakarietiškas 
laikraštis sako vedamaja
me straipsnyje: “Keep that 
man out!”

Dulles vasario mėnesį da
lyvaus SEATO konferenci
joje Pakistane ir po to no-

Paskutiniai
Paryžius. — Francūzijos 

Komunistų partija ragino 
darbo žmones demonstruo
ti už Liaudies frontą. Ji 
ragino ir socialistus bei ra
dikalus prisidėti prie de
monstracijų. -

Ateinančios savaitės pra
džioje prezidentas Coty į- 
galios socialistą Moliet ar
ba radikalą Mendes-France 
sudaryti valdžią. Socialistų 
ii* Radikalų vadovybės dar 
nepriėmė komunistų kvie
timo sudaryti Liaudies 
frontą, bet jau paskelbė, 
kad yc mielai p*.urmų, ko- 
mun stu parama pa’•lamen
ts

Washingtonas. — ĄFL- 
CIO patiekė nuodugnią ir 
plačią programą liaudies 
gerovei, kurią Kongresas 
galėtų pravesti šioje sesijo
je. (Plačiau apie tą progra
mą bus ateinančiame nu
meryje.)

Freehold, N. J. New Jer
sey gub. Meyneris atleido 
iš pareigų rasistinį teisėją 
Frank F. Lloyd, kuris da
rė užgauliojančius pareiš
kimus apie puertorikiečius. 

kai, bet ir socialdemokra
tai, kuriems nepatinka sa
va vadų tylus, bet nuolati
nis šiaušimasis prieš drau
gišką Sovietams politiką.

Kekkoneno agrarai rin
kiku susirinkime turės 89 v »
atstovus. Antroje vietoje 
stovi socialdemokratai, tre
čioje komunistai, gavę 57 
vietas. K viso yra 300 rin
kikų.

Beveik nėra abejonės, 
kad Kekkonenas bus iš
rinktas Suomijos preziden
tu ir tęs bendradarbiavi
mo su Sovietais politiką.

retų aplankyti kitas Azijos 
šalis, ypatingai Indoneziją, 
kur jis norėtų pastoti ke
lią anti-kolonialei koalici
jai, į kurią įeitų ir komu
nistai. I

Bet dabartinė Harahapoj 
valdžia, kad ir pro-vakarie- 
tiška, jaučia, kad Dulleso 
vizitas ir jai padarytų dau
giau blogo, negu gero. Di
džiulė dauguma Azijos 
žmonių, sako “Times of In
donesia,” skaito Dullesą 
kolonializmo simboliu ir jo 
nepageidauja. Apart to, 
Harahapas labai abejoja, 
ar jis dar bus prie valdžios 
vairo vasario mėnesi.-, v

pranešimai
Maskva. — žymūs tary

biniai mokslininkai ir vei
kėjai dalyvavo Benjamino 
Franklino 250-o gimtadie
nio paminėjime Maskvos 
universitete. Dalyvavo ir 
Amerikos ambasadorius 
Bohlenas.

Pekinas, s — Kinijos val
džia sako, kad ilgai ėjusios 
derybos tarp Amerikos ir 
Kinijos diplomatų Ženevo
je nedavė rezultatų, nes A- 
merika dar vis nenorinti 
taikingo sugyvenimo su 
liaudiškos Kinijos valdžia.

Alžyras. Prie Edgar Qui- 
net , partizanai užpuolė 
francūzų karinį konvojų, 
kuris vyko iš Batnos į 
Khenchelą. Partizanai taip
gi išsprogdino geležinkelį 
tarp Alžyro ir Constantine.

Khartumas. — Sudano 
parlamentas nubalsavo ne
pasitikėjimą biudžeto klau
simu premjerui Azhaviui, 
bet jis atsisako pasitrauk
ti. Jis reikalaus kito bal
savimo, ar juomi bendrai 
pasitikima.

Ryty Vokieti 
steigt liaudie o
Berlynas. — Vokietijos 

(Rytų) Demokratinės Res
publikos parlamentas nu
tarė įsteigti Liaudies armi
ją. Tos armijos branduoliu 
bus taip vadinama kazer- 
nuota (barakų) policija, 
kuri dabar susideda iš 95,- 
000 pėstininkų ir 15,000 
vyrų policinėse oro ir lai
vyno jėgose.

Parlamentas nutarė

Kalnėnai sakosi nukovę ir 
suvalgę paslaptingą žvėrį
Deli. — Himalajų paš

laičių gyventojai turi le
gendą, kad aukštai kalnuo
se gyvena paslaptingas su
tvėrimas, pusiau-žmogus, 
pusiau-žvėris, kuris visas 
baltas ir vadinasi ’’sniego 
^pabaisa.” Tyrinėtojų ir 
laipotojų ekspedicijos daug 
kartų tos pabaisos ieškojo, 
bet niekad nesurado, nors 
kai kurie laipiotojai prisie
kia, kad jie matė kažko
kius paslaptingus didelius 
pėdsakus, kur joks kitas 
žvėris negyvena.

Dabar kalnėnų geptis, 
gyvenanti prie Nepalo sie
nos Tadafg apylinkėje, pra
neša, kad ne tik jie matė, 
bet ir nukovė ir dargi su
valgė tokią pabaisą. Tai 
buvęs beplaukis, baltas 
kaip sniegas^ sutvėrimas ir 
jis siekęs 10 pėdų.

Indijos valdžia atsineM 
skeptiškai į tą pranešimą, 
bet dėl viso ko, pasiuntė 
tyrinėtoją.

Egipto konstitucija esanti 
“demokratinė, socialistinė”

Kairas. — Premjeras 
Nasseris pareiškė, kad nau
joji Egipto konstitucija 
faktinai prives prie socia
listinės santvarkos — su 
laiku. Pačioje konstituci
joje žodžiai “socialistinė ir 
demokratinė santvarka” 
minimi, nors joje kalbama 
tik apie socialines refor
mas, o ne privatinių fabri
kų nacionalizavimą. Taipgi 
kalbama tik apie aprėžtą 
žemės reformą, o ne pilną 
dvarų išdalinimą.

Salisbury negavo vizos 
vykti į Tarybų Sąjungą
Maskva. — Tarybų Są

junga atsisakė duoti įvažia
vimo vizą New York “Ti- 
meso” korespondentui H. 
E. Salisbury. Salisbury bu
vo to laikraščio korespon
dentu Maskvoje nuo 1949 
iki 1954. Būdamas Maskvo
je jis rašė gan palankiai 
apie sąlygas Tarybų Sąjun
goje, bet sugrįžęs parašė 
straipsnių eiklių, kurie, sa
kė Sovietų “Tass,” buvo 
“melu ir prasimanymu pil
ni.”

Sovietai davė žinoti 
“Times’sui,” kad jie duotų 
vizą kitam korespondentui.

ja jau nutarė 
s kariuomenę
steigt liaudišką armiją, nes 
naujos kariuomenės steigi
mas Vakarų Vokietijos ir 
Vak. Vokietijos -prisidėji
mas prie NATO stato pavo- 
jun Rytų Vokietijos sau
gumą. * --

Kaip yra žinoma, Rytų 
Vokietija priklauso Varšu
vos karinio apsigynimo 
paktui, prie kurio priklau
so socialistinės . Rytų Eu
ropos šalys. Rytų Vokieti
ja yra vienintelė Šalis tame 
pakte, kuri iki šiol neturė
jo ginkluotų pajėgų, apart 
policijos.

Su laiku Rytu Vokietijo
je bus įsteigta ir apsigyni
mo reikalų ministerija. Ma- ■ 
noma, kad jos priekyje at
sistos Willi Stoph, kuris 
dabar laiko generolo laip
snį barakų policijoje. Jis 
yra Suvienytos socialistų 
(komunistų) partijos cent- ; 
ralinio komiteto narys. / 
Kalbėdamas parlamente a- 
pie karinių gynimosi jėgų 
steigimą, Stoph jau dėvė
jo uniformą.

Juodmarškiniai vėl rengia 
fašistu mitingus Anglijoje
Londonas. — čia įvyko 

pirmas po karo Mosley fa
šistų mitingas, kuriame? 
nariai dalyvavo apsirengę 
uniformomis — juodais 
marškiniais, kaip prieš ką
rą. Mosley kalbėjo tame mi- 
tnnge ir sakė, kad kovoda
ma prieš hitlerinę Vokie
tiją, Britanija padarė di
džiausią klaidą savo isto
rijoje.

Mitinge dalyvavo apie 
200 žmonių. Jie saliutavo, 
iškeldami dešine ranką, fa
šistiniu būdu. Moslev sakė, 
kad “fašistinis judėjimas 
atgimsta Britanijoje ir ka
da nors dar bus galingas.”

Išlaisvino Nelidą Rivas
Buenos Aires. — Argen

tinos valdžia paleido iš ka
lėjimo 16-os metų gražuolę- .* 
Nelida Rivas, kuri kartu 
su savo tėvais bandė nele- 
gališkai pereiti sieną ir nu
vykti pas Peroną. Nelida 
buvusi Perono meilužė.
Ji tapo paleista po sąlyga, 

kad daugiau nebandys vyk
ti pas Peroną.

. Philadelphia, Pa.
Mirė Petras Rutkauskas

Petras G. Rutkauskas (Rut- 
kowsky) mirė Metropolitan 
Hospitaly sausio 16 d. Gyve
no po num. 801 So. 2nd St, 
Pirmiau turėjo fotografijų 
studiją, vėliau karčiamą. Li
ko liūdesy žmona Anna Rut
kauskienė ir trys sūnūs. Bus 
palaidotas iš Jos. Kavaliausko 
Funeral Home, 1601-03 So. 
2nd St. Palaikai bus išvežti 
sausio 21 d., 10 vai. ryto, į 
Fernwood kapines. J. K.

ORAS NEW YORKE
Lietus ir sniegas
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IDIOTIŠKI PLEPALAI
Į AMERIKĄ atvyko kaž kokia Stasė Norkiutė. Bur

žuazinių nacionalistų Spauda rašo, būk ji iššokusi iš ta
rybinio laivo ir nuplaukusi į Daniją, o iš ten pasiekė A- 
meriką. Yra ir tokių, kurie plepa, būk toji Norkiutė be
veik visą Baltijos jūrą pati perplaukė, kad pabėgti “iš 
nelaisvės į laisvę.”

Na, ir ši mergiotė dabar “informuoja” spaudą apie 
“Lietuvos gyventojų tragediją.” Andai ji, kaip didelė as
menybė buvo apsilankiusi Chicagos “Sandaros” redak
cijoje ir ten papasakojo “baisių dalykų!”

Kad pavaizduoti, kaip sunkiai Lietuvos žmonės gyve
na, “Sandara” paduoda tokį pavyzdį:

“Vilniaus ir kitų miestų bei miestelių valgyklose už 
sriubos lėkštę reikia mokėti 3 ir pusę rublio, o už pietus 
net 50 rublių. Tuom tarpu mėnesiniai uždarbiai siekia 
350 rublių. Reiškia, iš to ką uždirbi per ketvertą savaičių 
galėtum užsimokėti tik 7 pietus. O kur drabužiai, butas 
ir kitokup vpikmon

1955 metų archeologiniai 
, i tyrinėjimai prasidėjo gegu-

Canada and Brazil, per year 19.00 i v _ - • i . iri • .
Canada and Brazil, 6 months $5.00 ' ^es menesį, kai Vilniuje, 
Foreign countries, per year $10.00 Į Gedimino pilies kalno papė- 
Foreign countries, 6 months $5.50 i . i . i, ii deje, tvarkant parką, buvo 

‘ aptiktos senų pastatų lieka- 
=?1 nosį Lietuvos Mokslu aka-

■ demijos istorijos institutas, 
j atlikęs banduomuosius ka-
■ sinėjimus ir atidengęs dalį
■ iš akmenų mūrytos žerno- 
j sios pilies .gynybinės šie-, 
jnos, nustatė, kad'dabartį-' 
i nio Puškino parko vietoje 
i yra daugiau kaip 4 m. sto-
■ rio griuvenų sluoksnis su 
! įvairių laikotarpių statybos 
j liekanomis.

{ DRESDENAS IR KULTŪ- barduoti 
iRINIAI KŪRINIAI ..............

Dešimts metų po to, ka-
I da pabaigoje Antrojo pa- 
i saulinio karo amerikiečiai 
bombarduodami iš oro veik 
visai sunaikino Senąjį

pu. Tyrinėjimai parodė,, 
kad jis buvo gyvenamas m.: 
e. pirmojo tūkstantmečio j)resdena ir ten žuvo dau- 
pirmojoje pusėje ir jau III g-ybė f 

—IV amžiais buvo sustip- |uitūros 
rintas beveik 4 m aukščio Į susirūpino 
pylimu. Tai yra 
stipriai įtvirtintas

Rašo D. M. šolomskas
i priešo užnugarį, 

i bet reikia žinoti tą, kad 
nežiūrint kur bus pagamin
ta ginklai, amunicija, ka
reiviams maistas ir apren
gimas bei kitos reikmenys 
— tas turi pasiekti patį 
frontą, mūšių linijas. Su- 
lyg tarybinių aviacijos va
du išvados — reikia naikin
ti tą, kaip vežama į frontą, 
sakysime ant kelių šimtų 
mylių užpakalyje fronto, 
ant kelių ir geležinkelių

Rugsėjo mėnesį buvo 
pradėti kasinėjimai šiauri
nėje pilies kalno papėdėje, 
— mažiausiai iki šiol pažįs-

mas 270 kv. m plotas. At-

žmonių ir sukauptų
> kūrinių, tai tūli 

,* J “išgelbėjimu” 
pirmasis , i<as jar buvo likę. Tū- 

; pilia- • Įas Alfred Frankfurter, re- 
kalnis,. ištyrinėtas Lietuvos : daktorius “Art News,”

i New Yorke, net siūlo, kad stotyse, 
mėnesio ant- j Jungtinių Tautų organiza-

•.: gius kurinius. Kas nuo ka- tvirtino, kad strategi- v , .v,.. , . , i _T į nit?’ nnmknvnnxnmnc _joje i ro išliko, tai dabar yra Vo- illlb . . \-----— --------- .
__ __  pl0_ i kiečių D___J ’ 

surinkta gyvulių kau-' publikos žinioje.
Senasis Dresdenas — kul- ’ Į<osį nauj0 karo, atominio 
tūros centras ■ |<aro šalininkai, kurie net

Dresdenas apie tūkstan- j išskaitliavimus daro, kiek 
tis metų atgal buvo nedide- h; kokių miestų turėtų bū- 
lis slaviškų tautų kaimelis, ti sunaikinta jų skaitomo- 
kurie-tais laikais gyveno Je “priešo šalyje.” 
prie Elbos upės, tada vadi- • Dresdeno apylinkėje bū
namos lietuvišku vardu La-!vo dideli rusų belaisvių la-

teritorijoje.
Rugpjūčio 

roję pusėje 
buvo kasinėjama Guogų pi
liakalnio gyvenvietė, 
atidengtas 180 kv. m

lų, daug keramikos ir ki
tų dirbinių. Gyvenvietėje 
galima išskirti tris laiko-

“gelbėtų”
Vakarų aviacijos vadai 

tuos^ bran- laikėsi kitokio nusistatymo.

> • bombardavimas — 
Demokratinės Res- svarbiausias, tai yra nai

kinti viską priešo šalyje. 
Ir dabar tos pažvalgos lai-

Tegu skaitytojas tik pagalvoja: uždarbiai siekia 350 
rublių mėnesiui, o vieneri pietūs kainuoja 50 rublių!. . . 
Kaip gi žmogus gali tuomet pragyventi? Jeigu šitos 
mergiotės pasakojime būtų nors pusė tiesos, tai šiandien 
IJetuvoje žmonių jau nebūtų — jie išmirtų iš bado!

1 “Vežimas šieno kainuoja apie 400 rublių,” rašo “San
dara,” atpasakodama tos autoritetės plepalus. Tai kasgi 
už tą šieną gauna pinigus? Gauna tie, kurie jį suima ir 
parduoda, o tai reiškia kolūkiečiai. Kas gi tą šieną, paga
liau, perka? Miestų gyventojai, kurie nelaiko gyvulių? 
O jeigu kurie laiko gyvulius ir perka šieną, tai, vadinasi, 
jie turi kuo užmokėti ir savo gyvulius pašerti!

“Į lietuvių surengtas pramogas atsilanko maskoliai ka
reiviai, agentai ir padaužos...” O kur gi “geri žmonės?” 
Nejaugi Lietuvoje šiandien koncertus, teatrus, bei kito
kias kultūrines pramogas, kurių daug vyksta miestuo
se ir miesteliuose, telanko tik padaužos? Ne! Norkiutė 
ir Vaidyla vadina “padaužomis” tuos žmones, kurie lan
ko kultūrinius parengimus. Tai parodo jų pačių kultūrą!

Niekad Lietuvoje nebuvo tiek teatrų, kiek šiandien. 
Niekad ten nebuvo tiek visokių kultūrinių pramogų, kaip 
šiandien. Juos lanko tūkstančiai žmonių kasdien. Bet 
Vaidyla ir Norkiutė tuos žmones vadina “maskoliais” ir 
“padaužomis.”

Praėjusių metų liepos menesį Kaune ir Vilniuje įvyko 
milžiniški liaudies chorų išstojimai. Vilniuje dalyvavo 
api(T30,000 iš visos Lietuvos suvykusių rinktinių daini
ninkų. Mes matėme spaudoje nuotraukas tų dalyvių — 
visi jie atrodė gerai pavalgę ir labai gražiai apsirengę, 
visi atrodė puikiausiai! Jie taip neatrodytų — jie net 
būtų negalėję pasiekti Vilniaus — jei, uždirbdami 350 
rublių mėnesiui, turėtų mokėti po 50 rublių už vienus 
pietus vienam asmeniui.

Tarybų Lietuvos sportininkai jau daugelyje Europos 
sostinių pasižymėjo geriausiais. Tai ne išalkusių žmonių 
pasirodymas!

Žodžiu, ką toji Norkiutė plepa ir ką tokie redaktoriai, 
kaip Vaidyla, deda savo laikraščiuosna, yra gryniau
sias melas, idiotiški plepalai, daugiau niekas!

Bet jie plepa. Jie meluoja. Ir jie meluos, kol galą

lipdytine grublėta kerami
ka iš m. e. pirmojo tūks
tantmečio vidurio; 2) auk
ščiau. esanti sluoksnį — su 
žiesta keramika, ornamen
tuota banguotomis linijo
mis iš m. e. antrojo tūks
tantmečio pradžios; 3) vir
šutinį — XVIII—XIX am
žių — kaimo vietos sluoks
nį.

1955 metai

menų mūrytos beveik 3 m 
storio sienos, kuri supo ir 
saugojo nuo griuvimo pilies

i kalno šiaurės vakaru kam
pą. Kasinėjimų metu prie 
sienos taip pat užtiktas 
daugiau kaip 4 m storio Į 1955 metais pirmą kar- 
griuvenų ir žemių sluoks- • tą platesnius archeologinių 
nis. Čia surinkta daug įvai-! paminklų tyrinėjimus vyk-

“ Aušros

Dresdeno miestas dali
nasi į dvi dalis, kaip ir į du 
skirtingus miestus. Kairio
joje pusėje Elbos upės yra 
Senasis Dresdenas, vadina
mas Alstadt, gi dešiniojo
je — Naujasis Dresdenas 
(Neustadt). Pirm karo 
abudu miestai buvo su
jungti 8-ių tiltų per 
Elbą. Tada ahių miestai 
bendrai turėjo apie 650,000 
gyventojų.

Naujajame Dresdene

ros plytos turi meistrų ' muziejai. Šiaulių
ženklus, kurių dalis prime-' muziejus tyrinėjo Akmenės 
na XIV amžiaus pabaigoje i rajono Papilės kapinyną. 
Vytauto statytos pilies! Atidengta apie 20 kapų su 
Gardine plytų ženklus. Ka-' IX—XII amžių įkapėmis. Į (Neustadt) buvo galinga
sinėjimai čia dar tebevyks-i Kasinėjant .rasta daug ie-1 karinė industrija. Gi Sena- 

tigalių, plačiųjų kalavijų, sis Dresdenas buvo didžios 
kultūros centras, kur nebu
vo karo fabrikų ir įrengi
mu.

Senasis Dresdenas buvo 
pagarsėjęs kaip kultūros 
centras. Ir tikrai jis tokiu 
buvo, 
kurie 
buvo 
tūros 
karališki palociai, pastaty-

ta ir numatomi tęsti 1956 
metais.

Birželio mėnesį Lietuvos 
Mokslų akademijos Istori
jos institutas suruošė žval
gomąją archeologinę eks-1 
pediciją Varėnos, Eišiškių, 
Šalčininkų, N. Vilnios ir 
Vilniaus rajonuose. Buvo 
surinkti duomenys apie 23 
piliakalnius, 49 pilkapius 
ir daugelį kitų archeologi
nių objektų.

i
Liepos—rugpiūčio mėne

siais Jiezno rajone buvo ty
rinėjamas Lavariškių pilia
kalnis. Kasinėjant ištirtas 
geriausia išlikęs rytinis pi- 

i liakalnio pylimas ir aikšte- « —. • n -v • • X 1

antkaklių :ir kitų dirbinių.
Trakų kraštotyros . mu

ziejus ištyrė 4 pilkapius 
su akmenų vainikais ir 
degintiniais. V—VII am
žių kapais prie Popų kai
mo, tris pilkapius su degin
tiniais VIII—IX amžių ka
pais prie Maišinkos ir Be- 
vandeniškių kaimų. Kai ku-

Dresdene buvo namų, 
turėjo šimtus metų, 
architektūros ir kul- 
paminklų. Ten buvo

ruošė pilkapiuose rasta po įj dar 16-tame amžiuje. Bu-

gaus, -
I,

TENKA TARTI ŽODĮ dėl tų, kurie iš Lietuvos norėtų 
atvykti Amerikon.

Aišku, kad yra nemaža Lietuvoje žmonių, kurie trokš
tų pasiekti Ameriką, per ilgus laikus taip išgarbintą.

Ar tokių žmonių pirmiau nebuvo?
Dar Vinco Kudirkos laikais daug žmonių iš Lietuvos : netoli piliakalnio esančio- 

vyko į Jungt. Valstijas. V. Kudirka tai kritikavo. Jis ■ ’ ■” ----- 1------------
norėjo kaip nors sulaikyti tą emigraciją, bet nepavyko, j ištirti 3 pilkapiai su degin- 
Tuomet Lietuvoje siautėjo carizmas, žiauri caristinė i tiniais V—VI amžių kapais, 
priespauda ir skurdas.

Po 1905 metų revoliucijos didesnė banga lietuvių at
vyko Amerikon. Tarp jų buvo nemaža revolicio-nierių, 
atbėgusių čia tik laikinai (gyvenimas tačiau.nulėmė 
daugeliui jų taip, kad pasiliko visam laikui).

Tuojau po Pirmojo pasaulinio karo iš Amerikos grįžo 
nemaža žmonių, tikėdamiesi rasti ten “laisvoj, nepri
klausomoj Lietuvoj“ geresnį gyvenimą. Ar rado? Tuo
jau daugelis jų, kurie tik.sugebėjo ir turėjo už ką, bėgo 
iš. ten į visas pasaulio dalis, kur tik galėjo. Daug jų pa
teko į Brazilijos džiungles.

O Vaidylos sėbras, Leonardas šimutis, kuris 1926 
metais Kauno Seime balsavo už fašistų diktatūrą, 
jis nebėgo iš “laisvos, nepriklausomos Lietuvos” į 
riką?

Kaipgi su Juozu Tysliava, Smetonos bičiuliu, — 
nebėgo iš Lietuvos, kurią Smetona valdė?

Arba paimkime Juozą Laučką. j
Tai tik keli pavyzdžiai. *
Pleperka Norkiutė galėjo “perplaukti Baltiją” 

ji tai padarė būdama alkana, mes nežinome) ir . atvykti

keturis kapus. Kapuose ap- 
i tikta kirvių, ietigalių, pei
lių, diržų sagčių, meškerių 
kabliukų ir kitų dirbinių.

Visa eilė ręspublikos 
kraštotyros muziejų pra
turtėjo atsitiktinai rastais 
įvairiais dirbiniais. Įdo- 

imiausi iš tokių radinių yra 
I į Kretingos kraštotyros 
muziejų patekę Kurmai- 
čiuose rastos m. e. III am
žiaus moters kapo įkapės: .paVeikslu 
žalvarinė vytinė antkakle, 
kilpiniais galais su trimis 
pakabučių grupėmis prie

nis buvo negyvenamas ir I 
naudojamas tik tik gyven
tojams pasislėpti pavojaus 
atveju. Todėl ir jo kultūri
nis sluoksnis menkas 
Surinktoji medžiaga ir 
pylimo piūvis parodė, 
kad piliakalnis buvo nau
dojamas nuo IV—V i__ 
XIII—XIV mūsų eros am
žių 
mai buvo tris kartus aukšti-

i narni ir stiprinami. Be to, “d,d h. karolių bej į —-
* ------------------------------------- —

s ! je pilkapių grupėje buvo j >

vo knygynas, įsteigtas taip 
pat apie 400 metų atgal. 
Knygyne buvo 570,000 se
novinių knygų, daugybė se
novės žemėlapių ir kitokių 
dokumentų. Johanneum 
Muziejus turėjo didelę ko
lekciją kinų, japonų, indų 
ir daugelio kitų tautų kul
tūrinių kūrinių, kurių bu
vo virš 15,000 eksponatų.

Z winger Muziejus, arba 
j galerija, buvo 

viena iš brangiųjų. Sako
ma, kad tai buvo trečia pa
saulyje savo paveikslų ver-

iki ' gal1*’ antkakle iš apvalios įe Ten buvo virš 2,500 ge-
! žalvarinės vielos su lange- 

. . ,. lio formos pakabučiais,
į. I ei tą laikotaipį py i- dvi profiliuotos sagės, 6 

juostinės apyrankės, 6 žie- • įano

riaušių piešinių ant audek
lo. Jų tarpe buvo toki, kaip 
“Madona ir Kūdikis” —Ti- 

piešinių Andrei del 
Paima 

Varones, 
Murillo, Van

— ar 
Ame-

ar jis

(kaip

Lietuvos Mokslų akade- 
| mijos Istorijos institutas 
kartu su Vilniaus Valstybi
nio V. Kapsuko vardo uni- 

| versiteto archeologijos-et- 
; nografijos katedra tęsė 
i 1954 metais šiame rajone 
Migonių piliakalnio tyrinė
jimus. Buvo baigtas tirti 
pylimas ir visa aikštelė, a- 
tidengta dalis papėdėje e- 
sančios gyvenvietės ir ištir
tas vienas pilkapis su 
griautiniu m. e. pirmojo 

; tūkstantmečio vidurio ka-

kabučių apyara. j Vecchio, Paulo
Visa kasinėjimų metu ar .Valasques 

kitokiu būdu surinkta me- Dyck, Jordeanes, Teniera, 
džiaga praturtina respubli- Elder, Rembrandt, Antone- 

muziejus ir pateikia! H°’ Correggio ir daugelio 
jaj j kitų piešėjų. Ten buvo apie 

’ 350,000 meninių dirbinių iš

kos
naujų duomenų seniausiai 
krašto istorijai pažinti.

' A. TAUTAVIČIUS
i medžio, vario ir kitu me-

__________ > Karo laiku, kada par-
Chicago. — Illinois CIO i bloškimui hitlerinės Vokie- 

savo konvencijoje priėmė i tijos buvo bombarduojami 
rezoliuciją, kad senatas pa-1 jos centrai — industrijos į- 
šalintų rasistinį senatorių rengimai, tiltai, strateginiai 
Eastlandą iš Mississippi, keliai, politiniai, nacių cent- 
nes jis išrinktas tik gyven- rai, tai tarybiniai lakūnai 
tojų mažuiiios — negrams venge I---------- -— _—
beveik neįmanoma balsuoti tus, kurie neturėjo kaliniai 
Miss, valstijoje.

bombarduoti mies-

į Ameriką. Nieko čia tokio. Tai paprastas dalykas. Bet 
kodėl jai, atvykusiai čion, taip šlykščiai meluoti? Mums 
nesuprantama!

Na, bet tegu — tegu jie meluoja. Juo daugiau melų, 
juo datigiau vinių į jų politini grabą..l. ....

strateginės reikšmės. Tada 
buvo kaip ir ginčas tarpe 
Tarybų aviacijos vadų ir 
Vakarų valstybių vadų dėl 
bombardavimų.

Tarybų aviacijos vadai

. Dresdeno apylinkėje bu
vo dideli rusų belaisvių la
geriai, taipgi ten, kaip ir 
visoje Vokietijoje, buvo 
daugybė žmonių varu atva
rytų darbams. Po karo jie 
liudijo, kad karo 
Dresdeno apylinkes 
iriausiai bombardavo 
lėktuvai. Jie ir rusų 
vai kelis kartus bombarda
vo ir Naująjį Dresdeną, 
kuriame buvo daug karinių 
fabriku. Bet Senasis Dres
denas vis buvo aplenkia
mas. Todėl jis labai išaugo 
gyventojų skaičiumi. Kas 
tik galėjo, tai stengėsi į 
Senąjį Dresdeną persikelti.
Berlyno apsupimas ir 
Dresdeno bombardavimas

1945 metų balandžio mė
nesį Tarybinė armija nutai
kė smūgį į patį Berlyną, 
nacių centrą, kad baigus 
karą. Tam buvo sukuoptos 
galingos jėgos. Tarybinės 
jėgos, puolančios Berlyną, 
panaudojo 41,000 patrankų 
ir minosvaidžių, dau^ 
“katiušų,” 8,400 bombinin- 
kų ir mūšio lėktuvų, 6,300 
naujausių tankų.

Prie Oderio upės 
sudaužytos Hitlerio 
Šimtai tūkstančių 
armijos vyrų buvo apsup
ta. Tarybų armija pasiekė 
Berlyną ir ten ėjo lemia
mi mūšiai. Tuo kartu kiti 
Tarybų armijos daliniai su
sitiko su Amerikos armijos 
daliniais į pietus-vakarus 
nuo Berlyno, o kiti su ang
lais į šiaurius-vakarus nuo 
Berlyno. Nacių viešpatavi
mo galas jau buvo arti.

Paskutinė hitlerininkų 
viltis buvo — trauktis į 
pietus, į kalnus Austrijoje 
ir Čekoslovakijoje ir ten 
laikytis, kol kils karas, iš 
vienos pusės Tarybų Są
junga, o iš kitos — Anglija, 
Amerika ir kiti jų talkinin
kai. Hitlerininkai buvo į- 
.sitikinę tame ir dirbo tam, 
kad sukursčius “Vakarų” 
karą prieš Sovietus.

Ir štai šioje karo pabai
goje amerikiniai bombinin- 
kai kirto tokį baisų smū
gį Senajam Dresdenui, nuo 
kurio jis pavirto griuvė
siais. Virš Dresdeno plau
kė šimtai amerikinių bom
binin kų, o apačioje buvo 
baisus dundėjimas, žemės 
drebėjimas, gaisrai. Pras
krido vienas “skrajojančių 
tvirtovių” pulkas, jį sekė 
kitas, trečias, ketvirtas. . .

Po valandos kitos bom
bardavimo Senasis Dres
denas virto griuvėsių krū
va, palaidodamas dešimtis 
tūkstančių žmonių. Visi

eigoje 
daž- 

anglų 
lėktu-

buvo 
jėgos, 
nacių

tiltai ant Elbos buvo nuš- \ 
luoti. Vanduo kunkuliavo 
nuo baisaus bombų sprogi
mo. Po karo išleista nauja 
laida “New Standard En- < 
cyclopedia,” Tomas IX? p. 
430, kur apibūdintas Dfes- 
denas, tarp kitko, sako:

“Dresdenas galutinai nu
šluotas nuo Europos žemė
lapio per talkininkų bom
bardavimą iš oro laiku 
Antrojo pasaulio karo. Jo 
pabaigoje jis buvo užimtas 
rusų armijos.”

Kodėl Dresdenas buvo 
taip bombarduojamas, tai 
pasiliko ginčijama. Vakarų 
aviacijos vadai sakė, kad 
jie bombardavo norėdami 
sunaikinti tiltus ant Elbos, 
kad padėti Tarybų armijai 
pribaigti toje srityje hitle
rininkus. .Tarybų armijos 
vadai sakė, kad ta “pagal- A 
ba” tik kenkė jiems, nes < 
tiltai per Elbos upę jau bu
vo reikalingi Tarybų armi
jai persikėlimui į vakarų 
pusę, kad užimti Krymo 
konferencijoje nustatytą 
ploįą.

Suprantama, išliko kaip 
kas ir “nušluotame Dresde
ne”. Išliko nemažai bran
gių piešinių, kurie buvo ka
ro laiku išvežti iš muziejų 
ir paslėpti Čekoslovakijoje 
kasyklose. Po karo tarybi
niai specialistai nemažai jų 
panaujino, pataisė, nes k? * 
syklose prie jiems netinka- * 
mo oro tūli jų labai nuken
tėjo. Tie, kurie nežuvo lai
ke karo, kurie buvo 'išgel
bėti, vėliau išvežti j Tarybų 
šalį, dabar grąžinami į Ry
tų Vokietiją, kurios plote 
yra Dresdenas.

' Patsai Dresdenas jau vėl *♦*' 
atsigauna. 1951 metų1, pa
baigoje jis turėjo 509,000 
gyventojų. Istoriniai namai 
taisomi, atsteigiama sena 
architektūra. Atsteigiami 
kultūros centrai. Veikia 
Naujajame Dresdene fab
rikai. Liaudis tvarko savo 
reikalus ir yra kietai nusis
tačius prieš naujo karo or
ganizatorius.

Franklinas pionierius
Benjaminas Franklinas, 

kurio gimimo 250 metų su
kaktis buvo minėta šio mė
nesio 17 dieną, buvo ne tik 
svarbus valstybininkas, fi
losofas, diplomatas, spaus
tuvininkas, muzikas ir ra
šytojas, bet daugybės daly
kų pirmas steigėjas, pio
nierius. Kokios plačios ap
imties buvo 
mas, rodo, 
įsteigė:

Jis įsteigė
jos universitetą; 
svetikalbių laikraštį Ame
rikoje (vokiečių “Philade- 
phische Zeitung”), pirmą 
ugniagesių savanorių ko- j 
mandą, pirmą gaisro ap- 
draudos bendrovę, pirmą 
keliaujančią biblioteką, pir
mą gatvių apšvietimo siė / 
temą Amerikoje ir t. t. ir

jo susidomėji- 
ką pis pirmas

Pennsylvani- 
pirmą

Jis taipgi išgalvojo nau
ją muzikališką instrumen
tą, kuris tapo žinomas kaip 
harmoniumas. Tai buvo in
strumentas, kurio klavišą 
garsai buvo, reguliuojami 
vandeniu — į stiklus pilant 
tiek ar daugiau vandens, 
galima buvo reguliuoti 
kiekvieno klavišo toną. Mo- 
zartas ir Bethovenas su
kūrė muzikalius numerius 
tam instrumentui. U

tvirtino, kad svarbu bom-i 2 pusi. Laisvė (Liberty). Penktat^ Sausio (Jan.) ZO, |956
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GYVENIMAS SOVIETU SĄJUNGOJE
(Pabaiga)

“Big Shots*’
Ponas Cforkin, teikdamas 

savo raportą, įžiūrėjo ir “big 
Thots.” Sako, tūlos šeimynos 
miestuose neturi jokių proble
mų dėl gyvenviečių. Iš tų 
“big shots” jis įžiūrėjo vieną 
fabriko 
taisytoją, 
khov, 30 
ris dirba

Rašo Mikas DetroitietU 

mo ir kapitalizmo. % 
rinkusieji maldininkai senu
kai, daugumoje moterys, pa
storius sako jiems pamokslą; 
bet jaunuolių nei vieno!). 
Maldininkų niekas neperse
kioja; kounigams ir rabinams 
yra leista skelbti “Dievo 
dį.” Sovietų valdininkų 
sistatymas esąs, kad: tegu 
nukai pasitenkina su savo
ligija, tegu eina ir meldžiasi,

Bažnyčios ir žmonės

ZO- 
n ti
se-' 
re-

Apie bažnyčias p. Gorkin 
sako, kad visuose miestuose 
bažnyčios yra atidarytos ir į 
jas renkasi maldininkai (jis 
pateikia ir du bažnyčių pa
veikslu, kur parodyta suši
lki jie numirs, nes jie niekam 
nekenkia, ir jaunuomenė ne
paiso jų tikėjimo. Jaunuo
menės n e m o k i n a religinių 
dogmų. Todėl, p. Gorkin nuo
gąstauja. kad jei taip bus, tai 
“naujoji gentkartė nebetikės 

j į Dievą ir nebereikės religi- 
I jos.”

Maskvoje, sako Gorkin, da- 
bar yra 55-kios graikų orto
doksų bažnyčios, viena katali
kų, viena protestantų ir trys |
sinagogos (žydų). Narių prie i raporto.

tų bažnyčių yra: katalikų 
apie 2,000, baptistų ir pro
testantų 4,000 ir žydų prie si
nagogų apie 4,000. Prie bap
tistų bažnyčios iš visų para
pijom], kaip paaiškino pasto
lius Yakob Gitkov, priklauso 
75-ki procentai senų moterų. 
Seniau, sako, buvo daugiau 
bažnyčių, bet dabar tūlos yra 
paverstos į muziejus arba į 
gyvenvietes, o tūlos dar tebė
ra karo griuvėsiuose.

Kalbėdamas apie bažnyčią 
ir religiją, p. Gorkin vėl pri
simena Leniną. Sako: “Leni
nas skelbė, kad ’religija yra 
opiumas (nuodai) nuodijimui 
žmonių protų.” O Chruščio
vas, girdi, neseniai pakartojo: 
“Mes tebesame ateistai ir mes j 
darysime viską, ką tik galime,! 
kad paliuosuot dalį žmonių 
nuo. religinio opiumo, kuris 
dar tebeegzistuoja.” Todėl p.! 
Gorkin ir kiti kom e r c i n ė s 
spaudos atstovai ii- bauginasi, 1 
kad Sovietų Sąjungoje religi- 
nes dogmos nyksta ir kad 
žmones supras, jog tamsybės 
apaštalai-kunigai ir ponai iš
naudotojai ne Dievo duoti.

Tai tiek iš pono Gorkino

fantazija “Trys Gentkartės 
Kankliečių.”

šioje fantazijoje buvo at
vaizduotas kontrastas tarp se
nosios kaitos lietuvių gyveni
mo Lietuvoje ir dabar au
gančios jau trečios gentkar
tės gyvenimo Amerikoje. Vei- 
kaliukas iš tikro buvo fantas
tiškas. Buvo jame kudako- 
jančių lakštingalų, asilų, ves
tuvių, mechaniškų lėlių, šam
pano ir visokių kitokių “kva- 
rabų.”

Ypatingai gerai pasirodė so
listės ir solistai. Estei e Bog- 
den, kaipo mechaniška lėlė, 
labai gražiai suvaidino ir da-

vė. progos visiems žiūrėtojams 
.gardžiai pasijuokti. Helen 
Stum bris šauniai sudainavo 
Brindisi iš operos “La Tra
viata.’’ Valerija Urbikas ir Lo
retta Cooper taipgi pasirodė 
žavėtinai.

Neatsiliko ir vyrai. Dau- 
deris, Ed. Jokubka, Budris, 
Kirka ir kiti, visi savo dalis 
atliko gerai, nors, kaip teko 
girdėti, laikas repeticijoms 
buvo labai ribotas.

Bendrai paėmus, veikaliu- 
kas buvo pasekmingas. Gar
daus juoko užteko visiems, O 
fantazijos tai jau netrūko ir 

'savo vaizduotės nereikėjo var

toti norint pabėgti nuo gyve
nimo realybės. . . nors, tiesą 
pasakius, šiais laikais ir rea
lybė jau pradeda darytis fan
tastiška. . . žodžiu, toje fan
tazijoje; maišėsi trys gentkar- 
tės, o kada jos susimaišo, tai 
ir be jokių pastangų atsiran-

dą netikėtų, dalykų, neuMdy- 
tų ir negirdėtų atsitikimų, ir 
jie baigiasi nelauktais 
tatais.

Kiek teko girdėti, 
Choras dabar ruošiasi
ty “The Grand Duchess.”

Chicagietis

rezul-

LKM 
pasta-

So. Boston, Mass

Metinis Banketas
Rengia ALDLD 2-ra Kuopa

darbininką mašinų 
vardu Alexei Tro- 
metų amžiaus, ku- 

Sherbokoo šilkų fa
brike, Maskvoje. Jis dirba 8
valandas į dieną ir šešias die
nas į savaitę; uždirba abelnai 
1,900 rublių Į mėnesį ($475). 

JTuri 3-jų kambarių apartmen- 
tą ir gyvena su žmona, ma- 

4 žu sūneliu ir seserimi. Už tą 
apartmentą jis moka tik 50 
rublių į mėnesį ($12.50), 
įskaitant telefoną ir elektrą. 
Kai jis serga, gauna savo pil
ną algą. Tai tokis asmuo yra 
“big shot” Gorkino akyse. Ar 
bent vienas Amerikos darbi
ninkas gauna nilną algą, kai 

serga?
Daugiau reikmenų 
galima pirkt

Maistas ir drabužiai yra 
brangūs, miestuose trūkumas 
gyvenviečių, nurodo p. Gor
kin; tačiau jis pažymi, kad
1955 m. Sovietuose gyveni-' 

i*nas yra kur kas geresnis, ne
gu buvo praeityje, šiandien, į 
sako p. Gorkin, žmonės turi I' ...! buvo geros prakalbos užtektinai maisto; jie gali; *
pirkti paltus (overcoats), siu-j Lietuvių Komitetas Gynimui 
tus (garnitūrus) ir batukus,' Sveturgimių rengė prakalbas 
kurių prieš keletą metų nega-1 sekmadieni, sausio 8 d., Mil- . C ; J1!

io gauti. Taip pat jie gali I <h>s svetainėje.
ti krautuvėse, 

ti ,iiuoja valdžia, visokius! kad atsilankiusieji sudėjo pa- 
prabangos reikmenis. i dengimui lesų $60.00.

Maskvos GUM (valstybės! Pirrtiiausia Nellie DeSchaaf 
centralinė krautuvė), kurioje išdavė turiningą raportą iš 
galima pirkt beveik visokius atsibuvusios Ateivių Gynimo 
produktus, kokie tik pagami- Nacionalės konferencijos De- 

ati- troite, Mich.
James Keller, gerai pasižy

mėjęs kovose Ohio ir Chica- 
goje, pasako kalbą apie per
sekiojimą Amerikoje svetur t 
gimusių amerikiečių. Jis 
bai aiškiai nušvietė savo 
ties padėtį, nes jis yra po 
miniu areštu (supervisory 
role). Tokiame stovyje 
ir du Vilnies redaktoriai, kaip 

Andrulis ir 
Keller pa

rašyti Kon-

CHICAGO, ILL

Prakalbos ge- 
kurias kon- | rai pavyko, ir tai rodo, tas,

narni Sovietų Sąjungoje, 
daryta šėšias dienas į savai-! 
tę, ir pirkėjų, sako, perlei
džia iki 150,000 j dieną. GUM 
ir kitos departmentinės krau
tuvės didesniuose miestuose 
dabar turi visko daugiau dėl 
pardavimo, nes valdžia pa- 

v tvarkė, kad būtų daugiau įs
ileista visokių gaminių aprū- 
; pinimui šalies gyventojų. Bet 

p. Gorkin vistiek prideda, kad 
“Amerikos žmonės geriau gy
vena negu Sovietų 
Geriau ar blogiau 
tačiau, kaip matyt, 
pasitenkinę be ponų
v a apie sugrąžinimą cariz-

la- 
pa- 
na- 
pa- 
yra

tas Walter-McCarran Aktas.
Keller buvo pereitą rudenį 

' iš naujo areštuotas remiantis 
, kad 

jis 1953 metais neasakinėjo į 
jam statomus klausimus.

Jo bylą veda Midwest Com
mittee for Protection of Fo
reign Born.

Po prakalbų ir raporto bu
vo rodomas filmas apie Cali- 
fornijos persekiojamus svetur- 
girnius vadovaujantis Walter- 
McCarran Aktu. Filmas pa- 

1 gamintas Californijos Progre
syvių Partijos kovai už at
šaukimą to žiauraus Walter- 
McCarran 
už minėtos partijos kandida,- 

m. rudeniniuose rin-
Rep.

Akto ir agitacijai

tus 1956 
kūnuose.

žmonės.” 
gyvena, 

jie yra 
ir negal-

sakė jis, Vincas 
Leonas Prūseika. 
gino klausytojus 
greso nariams,
darbuotis, kad, būtų atšauk-, Deffner’io sukurta

MILDOS
Mildos 

jau verda, kunkuliuoja, 
seniai

Rochester, N. Y.
%

Iš Moterų klubo veikimo
Sarusio 8-ją įvyko Moterų 

klubo susirinkimas. Daug 
draugių užsimokėjo metines 

, duokles.
Apsvarsčius bėgančius rei

kalus, nutarta surengti pa- 
žmonį sykiu su vyrais. Sve
tainė paimta sausio 28-ai. 
Vakarienė bus skani, kalaku- 

f tų (turkių), su visokiais ska
nėsiais. Pelnas skiriamas la
bai svarbiems reikalams.

Visi Rochesterio lietuviai, 
draugai ir draugės, maloniai 
prašomi dalyvauti ir paremti 
šį svarbų reikalą. Nevalgyki
te vakarienės namie. Mes 
jūsų visų lauksime šio sausio 
,28 tą, šeštadienį, 6-ą valan
dą vakaro, Gedemino svetai
nėje.

Iki pasimatymo!
Širdinga padėka

> Dėkoju visiems, kurie atsi
naujino Laisvę per mane, į na
mus atnešė pinigus, už drau
gišką kooperavimą.

L. BekeŠienė

New Britain, Conn.
Pas mus šiemet tyku, 

mu, net nuobodulis užpuolė. 
Ale išgjrtlę, kad hartfordie- 
čiai ir newhavenieciat ruošia
si vykti į Waterbury šį šeš
tadienį į draugams Strižaus-i 
kams rengiamą parę, tai ir 

a mes pasiūk vatinę rengiamės 
būti. Bandome sudaryti 

Vieną/ didelę mašiną. Pare 
įjyks 103 Green St. Klube, 
<7:30 vakare. Vikutis

ra-

TEATRO SCENOJE 
teatro gyvenimas 

Ne- 
____ „ ___  ______ sausio 15 d., sekma- 
prašant jų dienį, buvo pastatyta CIem 

muzikai ė

Philadelphia, Pa

KONCERTAS
Lietuviška Muzikališka Scena

A.

Rengia LDS 5-ta 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 Choras
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

■3 pusi. Laisvė (Liberty). Penktad., Sausio (Jan.) 20, 1956

BROCKTON-MONTELLO, MASS.

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

Čia taipgi dalyvaus Laisves redaktorius
ANTANAS BIMBA IŠ N. YORKO

Draugiškas vakaras ir pasikalbėjimas Laisvės 
reikalais įvyks šeštadienį, sausio (Jan-) 21 d., 
Tautiško Namo kambariuose, pradžia 7:30 vai. 
vakare. Šaukia Lietuvių Literatūros Draugijos 
6-a kuopa.

Vieta 318 Broadway Pradžia 4-tą Vai. Popiet

Rengėjai

Apart gerų valgiu, bus graži dainų programa

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

Čia galėsite užsimokėti duokles į LLD; kuriem 
laikas, atsinaujinsite Laisvę; taipgi pasikalbė
sime Laisvei bendrovės suvažiavimo reikalu, 
kuris įvyks sausio 29 d. Gal pasiųsime ir dele
gatą j Laisvės suvažiavimą.

Sekmad

Iš NEW YORKO ATVYKS ANTANAS BIMBA 
Lauksime svečių iš visų 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.

DIENRAŠČIO LAISVES METINIS
* BANKETAS

Rengia Dienraščio Laisves Bendrove

SEKMADIENI 29 SAUSIO-JAN
Vakarienė Bus Duodama Lygiai 6-tą Valandą Vakare. Kaina $3.00

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

Kadangi tą dieną įvyksta Laisvės bendrovės dalininkų suvažiavimas, 
tad bankete bus daug svečių iš kitų miestų. Tad kviečiame ir broklyniečius 
atsilankyti j banketą ir pasimatyti su svečiais. Prie gerų valgių turėsite pro
gos maloniai pasikalbėti su svečiais.

Prašome išanksto įsigyti banketo bilietą, nes rengėjams labai svarbu išank- 
sto žinoti, kiek bus svečių, tada geriau galima prisirengti aptarnavimui vai 
giais. Dėl bilietų kreipkitės į Laisvės raštinę, 110-12 Atlantic Ave., Rich 

mond Hill, N. Y.

A

Rengėjai
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Svarbus pasiūlymas
Valstijos seimeliui

Brooklyn ietis demokratas
assemblyman as Samuel 1. 
Berman įteikė New Yorko 
Valstijos seimeliui rezoliuci
ją, kurioje stipriai pasisako
ma už civiliniu laisvių apsau
gą. Pasiūloma, kad Kongre- 

: sas prašalintu iš . savo eilių 
Mississippi senatorių Eastlan- 
dą.

Kitas toje pat rezoliucijoje 
pasiūlymas sako, kad Valsti-* 
jos seimelis turėtų paraginti 
Kongresą priimt senatoriaus 
Lehmano bilių. Tas bilius 
Įsakytų įkurti Rinkimams ko
misiją, kuri “visiems garan
tuotų teisę balsuoti.”

Komisija vyriausiai būtų 
•taikoma pietinėms valstijoms, 

.is kur senatoriai ir kongres- 
manai išrenkami tiktai sauje
lės piliečių. Ten mases ne
grų, taipgi ir dali baltųjų 
hied nuomonės atstumia nuo
balsavimo visokiomis nelega- 
Jėmis priemonėmis.

Bormanas atstovauja Alba- 
nyje 17-ąjį Brooklyno A D, 
kur teisių nebuvimo, nelygy
bės sudarytos problemos yra 
stipriausiai jaučiamos. Srity
je gyvena daug negrų, puer- 
torikiečiu ir kitu tautiniu ma
žumų. Kai kurie jų yra pa
tys pergyvenę pietinių valsti
jų terorą, o juk ir čia gyve
nantiems skriaudų netrūksta.

Dar kitas monarchas
Dar kitas karališkas svečias 

teikėsi aplankyti New Yorką 
—šiuo kartu Olandijos kara
lienės vyras Bernhardas. žino
mas kaip princas. Jis Ameri
koje praleis tris .savaites. Ka
dangi jis Amerikoje gan daž
nas lankytojas, jo sutikimas 
nebuvo toks jau iškilmingas.

Sakoma, kad jis čia atvyko 
privatinio biznio reikalais, nes 
princas turi interesų AmerD 
kos aviacijos firmose.

Camp Kilmer, N J., kariš
kiai išbando aerociklius — 
skrendančius dviračius. Sako, 
kad jais’ gali skristi po 65 
mylias per valandą ir 150 
mylių be atpildymo kuro. At
rodo, kad ne uz ilgo tie “mei
lužiai“ galės nutūpti ant sto
go.

Teatruose
Orson Welles scenoje

City' Center teatre ketvir
tadienį įvyko veikalo “Kara
lius Lyras“ (“King Lear“) 
premjera, vadovauja n č • o j e 
rolėje vaidina Orson Welles. 
Welles vienoje repeticijoje 
gan smarkiai sužeidė savo 
koją ir ji dabar gipse, bet 
jis visvien vaidins.

Beje, vaidinant veikalą “Ti
ger at the Gates” buvo su
žeistas aktorius Michael Red
grave. Viename akte yra 
scena, kurioje Redgrave gau
na, antausį. Aktorius, kuris 
jam antausį duoda, vieną va
karą taip įsigyveno į savo ro
lę, kad sudrožė taip realisti
niai, jog Redgrave ausies bug-

- nelį pramušė.. .
Voltaire’o “Candide’*
Greitu laiku New Yorke 

pradės vaidint Voltaire’o kla
siška veikalą “Candide.“ 
Prie veikalo prirengimo' prisi
dėjo pažangi dramaturge Lil
lian Hellman, muzikas Leo
nard Bernstein ir kiti gabūs 
teatrininkai.

Paskaitos apie teatrą
Kas įdomaujasi teatru, fil

mais, radiju ir televizija, ga
lėtų pasiklausyti dešimties
įdomių paskaitų tais klausi
mais, kurias, duos “Daily 
Worker’io” kultūros puslapių 
vedėjas D. Platt. Tos paskai
tos- prasidės sekančią savaitę, 
Jefferson mokykloje.

Platt kalbės apie anti-darbi- 
ninkiškus motyvus filmuose, 
apie rasizmą filmuose ir tele
vizijoje, apie Čaplino meną, 
apie filmus Roosevelto laikais, 
apie vėliausius teatrinius vei
kalus ir tt. M.

4 pust Laisvė (Liberty). Penktad., Sausio (Jan.) 20, 1956

NewWto^^a^zfeyZinloi
Didėja liaudies veikla 
už tinkamą atpildą 
Šalinamiems iš buto

New Yorko didmiesčio įvai
riose dalyse šiomis dienomis 
vykdomi smulkių įstaigų savi
ninkų ir buto rendauninkų su
sirinkimai. Juose pasisako, 
svarsto tas problemas, su ku
riomis susiduria masiniai ša
lmam ieji iš buto ar iš biznio.

Vienas tokių mitingų jau 
įvyko Harleme. Jo dalyvių 
pasisakymai rodo, kad ovik-i 
t liejamuosius žudo vyriausios 
se k am os probl cm os :

Negalėjimas gauti kitų tin
kamų patalpų už senojoje 
vietoje mokėtą rendą;

Negavimas nuostolį atpil- 
i dančios mokesties.

Mitingo daugelis skundėsi,
i kad miestinis Housing auto
ritetas juos tik “stumdo ap-

I link.“
Pavyzdžiui, vidurinės mo

kyklos mokinių priruoštas ra- 
į pertas su brėžiniais parodė, 
i kad iš East Harleme nugriau- 
i narnos ir naujoms statyboms 
: skiriamos srities šalinami 1,- 
, 569 bizneliai ir dirbtuvėlės. 
'Gi naujosioms statyboms pla- 
ne nei vienam iš tų šalinamų 
nenumatytos vietos.

Vienas kalbėtojas minėjo 
jauną praėjusiojo karo vete- 

' raną, kaip pavyzdį to, kas at- 
; sitinka su. eviktuojamais biz- 
. neliais. Tas veteranas bu
vo didmiestyje įsigijęs namu- 

; ką, įvesdinęs $15,000 į jame 
i atsidaromą biznį ir pradėjęs 
i biznyje, įsigyventi. Bet pri- 
! verstas kraustytis, jis gavo tik 
• $500 kaip vietos įrengimo at- 
I pildą (už “fixtures”). Išsi-1 
j kėlus į naują vietą L. L, kur 
: mažiau, rečiau žmonių apgy
venta, biznis nesisekė. Jis 
pirmiausia neteko auto, vėliau 
namų, galop ir biznio.

Užbaigęs tą pasakojimą, 
kalbėtojas-pareiškė : “Tas ve
teranas tapo nužudytas — ne 
kare, namie.“

Jis pasiūlė reikalauti, kad 
šalinamiesiems iš biznio turi 
būti numatyta vieta naujose 
statybose. Kad taip pat bū
tų visiems eviktuojamiems už
tikrintas kitas butas ir tinka- 
-mesnis už nuostolius atpildas.

Laisvės Banketo Reikalu
Banketo komisijos ir gaspadinių susirinki

mas įvyks pirmadieni, 23 sausio-Jan., Laisvės 
raštinėje. Komisijos nariai ir gaspadinės ma
lonėkite ateiti 7:30 vai. vakare, nes turėsime
pasitarti del valgių supirkimo ir paruošimo.

Laisvės Administracija,

POETAS SANDBURGAS
LINCOLNO KONCERTE

Vasario 4 dieną Carnegie 
salėje New Yorko filharmoni- 
ja-simfonija atliks kompozito
riaus Aarono Coplando sukur
tą “Lincolno Portretas.“ Kai
po naratorius pakviestas po
etas Carlas Sandburgas, kuris 
yra daug apie Lincolną rašęs.

ĮVAIRUS KINIETISKI
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.

WAGNER THEATRE
110 Wyckoff Ave., Ridgewood 

Tel. HE. 3-2613
Penktai!., 20-to iki Trečiadienio, 

Sausio 25-to 
Didi Spalvuota Filina 

“HOMESICK FOR THE 
HOMELAND”

Su Albert Lieven—Ingrid Lutz— 
Petra Peters, ir kitais. Vaizduo
jant Afriką ir Rytus.: Priedas 
Patraukli Filmą apie Vienos Mu- 
zikaljšką Pasaulį

“THE HEAVENLY WALTZ” 
Vėliausios Vokiškos Žinios

Nepaprastai svarbu turėti 
sėkmingą Laisvės banketą
Laisvės didžioji metinė 

Šventė—suvažiavimas ir ban
ketas — jau tik už kelių die
nų. Svarbu, kad apie tai 
kiekvienas dienraščio priete- 
lius pagalvotų rimtai, • kad 
veiktų.

Kaip suvažiavimas, taip 
banketas, abu turės didelės 
reikšmes laikraščio ateičiai. 
Abu turėtų būti masiniai, abu 
gerai iš anksto prirengti.

Iš va j i ninku pasidarbavimo, 
iš pat pirmųjų ateinančių 
sveikinimų jau ' aišku, ■ jog 
Laisvės darbuotojai ir 'daug 
skaitytojų linki dienraščiui 
juo ilgiau gyvuoti. Jeigu to
ki linkėjimai yra daugumos 
skaitytojų, tas turėtų pasi

Šis tas iš LLD 40 metų 
sukaktuvių paminėjimo

Jau1 buvo rašyta apie LLD 
40 metų sukakties minėjimą, 
kuris įvyko praėjusį sekma
dieni Lietuviu kultūriniame 
centre. Gal šį tą dar verta 
pasakyti apie menišką to mi
nėjimo programą.

Kaip paprastai mūsų kon
certuose šioje vietoje, svar
biausią naštą ant savo pečių 
nešė^Aido choras — pats Ai
das su savo atšakomis Aido 
Vyrų choru ir Aido Moterų 
choru ir jo “pusbroliuku“ 
Aidsietyno sekstetu, iki visai 
neseniai buvusiu kvartetu . . .

Koncertas parodė, kad D. 
Judzentavičienės daina “Toli
moj Tėvynėj“ darosi vis po- 
puliariškesnė, kad mūsų pui
kiųjų tradicinių liaudies dai
nų, kaip tai “Karvelėli,“ nie
kad nenusibosta klausytis, kad 
laiks nuo laiko mūsų chorų 
sudainuojama rusiška arba 
ukrainiška gyva melodija vi- 

! suomet įstengia savo ritmu 
sukelti nuotaiką. • -

Aidas žengia pirmyn, lavi
nasi, gerėja. Viso, ko jam ga
lima palinkėti, tai į savo re- 

I p ertu arą įtraukti vieną kitą 
I amerikietišką pažangią dainą, 
i Kad ir tokią, kaipi dabar po-

Kew Gardens prie Lefferts 
Blvd, busas susidūrė su krei- 
nu. Vienuolika asmenų tapo 
daug maž sužeisti.

CHEZ 
PIERRE

skaniausių tarptautiškų 
valgių.

La Carte—Dinner
rūšies

Turime

jaučio šonkaulių

squab chicken

A
Pirmos

(šešt. ir Sekm.). Boneless Chicken
Parmigiana; roast
Parisicnne; Frog legs Provencale.

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

Forest Hills — BO. 8-9516
(13-14) 

i

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNĄ
Nors kartų 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 85.50. Persiuntimą Apmokame 
( • »

Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

Gaunamas Laisves Knygyne, 11(^12
**. r'

I'.. . ' •..... . . ..fi
Atlaike Ave., Richmond Hill, N. Y.

reikšti :
Skaitlingais dalyviais ir 

duosniais ^sveikinimais suva
žiavimui ;

Masiniu banketu; jam bilie
tus turint iš anksto, f

Jeigu taip įvyks, vienos 
svarbiausių problemų — fi
nansinės — išsprendimas pa
lengvėtų. Liktųsi patiems di
rektoriams ir > štabui spręsti 
tįktai darbo spėkų problemą, 
į Suva^i'a'vimas' ir banketas 

ĮVyks sausio 29 dieną, Liber
ty Auditorijoje, Atlantic Avė. 
ir 110th St. į Richmond Hill, 
N. Y, A .■ ' : • -

Vakarienę duos, lygiai 6 vai. 
Kaina $3. Suvažiavimo pra
džia 10 vai. ryto.

■ puliariškiausią ‘‘Sixteen 
Tons.” Ji būtų pilnai savo 
vietoje LLD jubiliejaus minė
jime — minėjime organizaci
jos, kurios ankstyvoji pradžia 
žymia dalimi buvo lietuviš
kuose angliakasiuose, Penn- 
sylvanijos ir kitų sričių maim] 
apylinkėse.

Ukrainą Liaudies šokėjų 
grupė, kuri dalyvavo koncer
te, kaip matyti, yra jaunų be
silavinančių šokėjų ansamblis, 
kurio visi nariai 'dar viduri
nių mokyklų, vaikai. Bet tie 
amerikiečiai jaunuoliai ir jau
nuolės neblogai įsisavino savo 
tėvų’ krašto energingus šo
kius ir juos atlieka su dideliu 
entuziazmu.

Solistas Augustinas Iešman
tą pasirodė vykusiai, su žy
miai geresne dikcija, negu 
praeityje. Jam galima linkėti 
daugiau lavintis ir plėsti savo 

i dainų1 repertuarą.
O kas nemėgsta smuiko, to 

seniausio instrumento? Smui
kininkės Dora Ozanian nume
riai buvo sutikti palankiai, 
šiltai.

Viską sudedant — visai ge
ras koncertas. B.

Pranešimas
BROCKTON-MONTELLO, MASS.

Draugiškas vakaras ir pasikalbė
jimas Laisvės reikalais įvyks šešta
dienį, sausio-Jan. 21 d., Tautiško 
Namo kambariuose, pradžia 7:30 
vai. vakare, šaukia Lietuvių Litera
tūros Draugijos 6-ta kuopa.

čia galėsite užsimokėti duokles į 
L.L.D., kuriem laikas atsinaujinsite
Laisvę; taipgi pasikalbėsime Lais
vės bendrovės suvažiavimo reikalu, 
kuris įvyks sausio 29 d. Gal kartais 
pasiųsime iy delegatą j Laisvės su
važiavimą.

George Shimaitis 
(11-13)

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberls

Komunistai darbininkų 
vadai kalbės Carnegie 
Hall sausio 20-ą

šiandien, penktadienį, Car
negie Hall salėje, kur papras
tai vyksta geriausieji mūsų 
šalyje koncertai, įvyks mitin
gas, kuriame kalbės komunis
tai darbininkų vadai. Kalbės 
neseniai iš kalėjimo paleistas 
tos partijos generalinis sekre
torius Eugene Dennis, New 
Yorko valstijos K. P. pirmi-' 
ninkas George Blake Charney 
ir kiti.

Tas pobūvis bus darbinin
kiško laikraščio “Daily W,or- 
ker’io“ 32 metų sukakties mi
nėjimui. Kalbės ir vyriausias 
to laikraščio redaktorius John 
Gates, kuris taipgi atsėdėjo 
kelerius metus kalėjime; ir da
bar sugrįžo prie savo seno 
darbo — redagavimo, ir Ab
ner W. Berry, negras žurna
listas.

Reikia pasakyti, kad šio mi
nėjimo laikymas Carnegie 
Hall patalpose yra nemenkas 
“laikų ženklas,“ ženklas, ku
ris rodo naujesnius vėjus, ku
rie' pučia mūsų šalyje. Kokie 
dveji ar treji metai atgal dar
bininkiško kairaus laikraščio 
minėjimas Carnegie salėjo ne
labai įmanomas buvo, ir, ti
kriausiai, ne komunistų vadų 
kalbos.

šiame minėjime bus ir tur
tinga meniška programa, ku
rią atliks gabūs artistai. Pra
sidės lygiai 7:30 vakaro. S.

Miesto pareigūnai sako, kad 
puertorikiečių masinis, imigra
vimas į šį miestą beveik baig
tas. Nemažai puertorikiečių 
dar atvyksta, nemažai grįžta 
atgal į Puerto Rico, bet jau 
nėra tokio* masinio imigravi
mo, kaip seniau, kuomet kas
dien į Idlewild atskrisdavo 
orlaivai pilni emigrantė iš Pu
erto Rico.

Puerto Ricoje dabar papli
to nuomonė, kad ir čia neko
kie pyragai.

Brooklyne prie Hancock 
St., netoli Lewis Ave., statys 
modernišką gaisragesybos sto
tį-

švedų laivui Patricia at
plaukiant į New Yorką pa
siskandinusi laivo virėja G. 
Flodstrom, 21 m. Iš Vakarų 
Indijos laivas atplaukė 31 va
landą pavėlavęs dėl uraganiš- 
kų vėjų ir vilnių.

WHOLESALE DISTRIBUTORS
Sveikatos Valgių 

Dietų Valgių 
Be Druskos Valgių 

Vitaminai—Specialiai Priruošti 
Valgiai

SHERMAN FOODS, INC.
378—4th A ve., NiY. MU. 6-7292

PARDAVIMAI
Parsiduoda 3 rūmų namų rakan

dai, yra labai geras šaldytuvas, nau
jas motoras ir visa mašinerija nau
ja. Geri ir kiti rakandai. Parduo
siu pigiai, nes išvykstu į pietines 
valstijas ir turiu greit išvažiuoti. 
Patogi vieta vienam ar dviem pa
vieniam vyram. Kreipkitės vaka
rais: 165 Nicholas Ave., Brooklyn, 
N. Y. Tel. AP. 7-9273.

(11-13)

| Mergytė paspruko 
l nuo mažo savo sargo

Brooklyno subways Pacific 
I stotyje policija pastebėjo 2 
motų mergytę vieną bėginė
jant. Ją nuvožė į policijos 
stotį. No už ilgo stotin jau 

; skambino išsigandusi jos mo- 
. Ona.

Išsiaiškino, kad mergytė su 
j 6 metų broliuku išėjo saldai-1 
nių nusipirkti.< Iki jis užbaigė 
pirkinį, sesutės niekur nebe
simatė. O jinai, mat, nėrusi 
laiptais žemyn į artimiausią 
subway stotį, apačia vartelių 
pralindo ir nubėgo ant plat- 

; formos pasivažinėti.
1

Dailininkai negalėjo 
išlaikyti savo namo

Kokie dveji metai atgal 
I dailininkų unija (Artists Eq- 
: uity) nusipirko didelį šešių 
aukštų namą 67-oje gatvėje, 
netoli Central Park. Ten dai
lininkų unija įsteigė savo ras-t 
tines, paskaitų sales,, galerijas 
ir tt. '

Bet dabar unija tą namą 
turėjo parduoti, nes negalėjo 
jo išlaikyti. Buvo kreiptasi į, 
kai kuriuos meno mylėtojus 
pagalbos, bet jie nesiskubino 
padėti. Tad, dailininkų orga
nizacija nusikraustė į kelius 
mažus kambariukus Manhat- 
tano centre...

Mažieji biznieriai irgi 
nori gauti kompensacijos

East Harleme įvyko mažųjų 
biznieriui susirinkimas. Daly
vavo kelių šimtų kirpyklų, ma
žų užeigų ir dirbtuvėlių savi
ninkai. Jie; visi sakė, kad jie 
metami iš savo vietų, kai mies
tas stato viešus projektus, bet 
niekas jiems neduoda kom
pensacijos ir nepadeda naujų 
vietų susirasti.

Privatiniai žmonės, kurie tu
ri kraustytis iš senų butų, 
gauna šiokią tokią pagalbą iš 
miesto, ieškant naujų gyveni
mo vietų, bet ir tai ne visuo
met.

Brooklyno' didžiojoje biblio
tekoje prie Grand Army Pla
za, Ingersoll pastate, išsta
tyti parodai kai kurie Indijos 
dailės kūriniai.

!MATTHEW A Ji!

BIJYUS i į
! ; (BUYAUSKAS) ’ •

:: laidotuvių :;
•; direktorius ::
■ ■ : i

:: 426 Lafayette St-
<! •1
;; Newark 5, N. J. E-

MArket 2-5172

Elizabeth, N. J.

PIETŪS
Atžymejimui 40 metų sukakties Lietuvių 

Literatūros Draugijos gyvavimo

Įvyks Sekmadienio Popieti

Sausio 22 January
Pradžia 1-a valandų dienų. 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- Kirslienė. Jos gamintais pietumis visi 
džiaugsitės, tai būtinai atsilankykite. \

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

Rengėjai

I HELP WANTED—FEMALE
------------------ -—_—....... * -
Moteriškė. Guolis violoje,, gyveni
mas Long Island.-Prižiūrėt i‘du vai
kus, lengvas namų darbas. Visi įtai
symai. $100 j mėnesį. Skambinkite 
tarpe 2 ir 3 va). SU. 5-9525. 1929 
Wantagh Ave., Wantagh, L. 1.

(9-12)

Tarnaitė. Guolis vietoje. Lengvas 
skalbtas, biskį virti, mylinti vai
kus, vienas kūdikis. Nuosavas kam
barys ir vonia. Ranch namai. Ma
lonūs namai. PO. 7-0306.

(10-13)

b
Motina)! pagelbininkė. Lengvas na
mų darbas, paprastas virimas, turi 
mylėti vaikus. Turime ir kitus 
darbininkus, kurie sunkesnį darbą 
atlieka. Guolis vieloje, malonūs

. namai. RE. 7-3322. *
(10-13) '

Motinai pagelbininkė

Namai priemiestyje Washington. 
D. C. 4 vaikai. Mokanti vairuoti 
automobilį. Nuosavas kambarys.

Skambinkite New Yorko
RE. 7-4471

(12-14)

Abclnain narnų darbui. Pasitikin
ti, mokanti. 3 rūmai, valymas, len
gvas skalbimas. Patarnauti pirma
dieniai^ trečiadieniais ir ket., nuo 
10 v. r. iki vakarienės. OR. 7-9879 
ar LO. 4-2620.

Namų darbininkė. Maži moderni
niai namai Westchester. Guolis vio-< 
toje, maži vaikai. Nuosavas kam
barys su TV, ir vonia. Hastings 
5-6099,

(13-15)

Narnų darbininkė. Kalbanti aag^ 
liškai, 30-40 m. Našlė dirba ir turi 
7 m. mergaitę. Nuolatinis darbe 
vėliausi • paliudijimai. JA. 6-0* 
10 vai. ryte- 5 vai. vak.

Namų darbininkė. Guolis vietoje.
Paprastas virimas. Atsakominga.
Du suaugę šeimoje. Reikalingi vė- 

I liausi paliudijimai. $30 į savaitę.
ED. 4-1183.

(13-15)

Namų darbininkė. Guolis vietoje. 
Mylinti vaikus. Reikalingi vėliausi 
paliudijimai. Nuosavas kambarys, 
vonia ir TV. Gera alga tinkamai 
moteriškei. FR. 9-4421.

(13-14)

HELP WANTED MALE

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

(8-14/

BUSINESS OPPORTUNITIES

Automatic Transmission Center.
ResealsJransmission—$39.50. Pertai
some motorus už $59. FAIRBANKS 
MOTORS, pilnas automobilių pri
žiūrėjimas. 4550 White Plains Ave.
(240th St.). FA. 4-1948—FA. 4-2063 " 
ar 2301 Jerome Ave., CY. 5-1400.
Kasdien 8 v. r.—7 v. v. Sek. nuo 3 
v. dieną iki 1 vai. ryto.

(8-9)




