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Širdingai Sveikiname Mūsų Spaudos Dalininkus!
Rytoj, sekmadienį, sausio 29 d., įvyksta mūsų laikraš

čio dalininkų suvažiavimas. Suvažiuos būrys spaudos 
palaikytojų, kurių dalis stovėjo prie “Laisvės” gimimo 
lopšio keturi dešimtmečiai atgal, dalis atėjo vėliau, het 
įdėjo ilgus metus pasišventusiu darbo, kad palaikyti 
liaudišką lietuvių spaudą Amerikoje.

Suvažiavimas atsidaro viltingoje nuotaikoje, nuotai
koje, kurią sukelia vis giedrėjantis pasaulinis dangus, 
vis gerejancios taikos galimybės, vis daugiau atsiekiamų 
Amerikos žmonių laimėjimų už civilines laisves ir taiką. 

Mes išsilaikėme per sunkiausius reakcijos puolimo me
tus; mes išsilaikysime ir ateityje.

Per praeitus metus “Laisvė” pergyveno krizę, buvo 
sumažėjusi formatu, bet plačių skaitytojų sluoksnių at- 
siskubinimas dienraščio param on padėjo išlaikyti mūsų 
laikraštį. Mes manome, kad dalininkų suvažiavimas ap
tars kelius, kaip “Laisvę” ne tik palaikyti, bet dar tvir
tinti ir gerinti, kaip pritinka dabartiniu viltingu laiku.

LAISVĖ—LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Balls Queens apskrityje (N. T.) .. 9.00
Kanadoje . ......_...................... 9.00
Kitur užsienyje . ............. —.... .........10.00

Sietams prenumerata:
Jungtinėse Valstijose .................. $8.00

Pavienio egzempl. kaina K centai

LAISVĖ—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally in 

Eastern States
110-12 Atlantic Avenue

Richmond Hill 19, N. Y. .
Telephone Virginia 9-1827
PRICE 5c A COPY

Richmond Hill 19, N. Y., šeštadienis, Sausio (Jan.) 28, 1956

KRISLAI
Kur tie bilijonai nueina? 
Nereikėtų bijoti. 
Klaidingu keliu.
Įžymus artistas.

Rašo A. Bimba

Prezidentas

Mollet "organizuof a 
Į koalicijos ‘valdžią 
j Socialistai ir radikalai s n d a r o 
i kabinetą; Mendes viee-premįeras

Sveikinimai suvažiavimui

M ūsu šalies

Bulganinas p a s i ū lė 
ne-agresijos paktą

Amerikos diplomatai dar svarsto 
Bulganino laiškų Eisenhoweriui

Shenandoah, Pa.
“Sveikiname dienraštį 

Laisvę, sveikiname Laisvės 
Bendrovės dalininkų suva
žiavimą. Linkime, kad dien
raštis ilgai, ilgai gyvuotų. 
Čia randate $10 aukų. Kazi
mieras ii; Emilija Motuzai 
aukoja $5, Kazimieras ir A- 
gota Naravąi, $5.”

San Francisco, Calif.
“Čia prisiunčiu laisvie- 

čiu suvažiavimui auku nuo 
LLD 153 kp., $10. Nuo at- 
skirų asmenų po $2: T. V. 
King-ienė, B. V. Sutkai, J. 
K. Alvinai ir Marie Balton. 
Viso $18. Linkime, kad 
įvyktų sėkmingas suvažia
vimas 
man 
tinai 
binti 
mas,
pamirštas mūsų spaudoje. 
Varde LLD kp., iždininkas

J. K. Alvinas.”

f*

'i* 
kabinimu paskelbti Bulga
nino laiško teksto. Darbie- 
čių “Daily Herald” sako, 
kad koks Bulganino laiškas 
nebūtu, tai svarbus doko_i 
mentus, apie kurį tuojau 
turėtų žinoti visas pasaulis.

Panašiai išsireiškia ir 
kai kurie Prancūzijos ir

Eisenhoweris
gerovę. . v

pakil- j Guy Mollet (išsitaria Gi 
dolerių ' Molė) apsiėmė organizuoti 

; valdžią. Į ją įeina pačios so- 
republi- I Sikstų partijos ir radikal- 

! socialistų partijos ^minis
trai. Anksčiau buvo mano- 

; ma, kad
| vadas Mendes-France taps 
užsienio reikalų ministru, 

: bet dabar jau beveik tikra, 
I kad tą postą turės socialis- 
1 tas, o Mendes-France taps 
j vice-premjeru.

Kai kurie laikraščiai sa-
! ko, kad faktinai Francūzi- 

etinės! Ja turės kaip ir du premje- 
poros ru> “dubviratą,” —Mollet 

ir Mendes-France. Nors
Mendes bus tik vice-prem
jeru, jo gabumai, sako

aryžius. — Socialistas
gamyba

metinės vertės.
Rinkimai nebetoli.

• nai turi girtis.
Herai, tegu gamyba ir iš-» į 

kils iki tokio didelio aukščio, j 
Kiek jos teks vidutiniam ' 
Amerikos darbo ž m o g u i ? į 
Kiek jos teks milijonams, ku
rie galo su galu nepajėgia I 
sudurti ?

Labai mažai. Tai žinome iš I 
praktikos. Ar šiandien gali j 
žmoniškai Amerikoje pragy- j 
venti šeima, kurios mctir.’z 
Įplaukos nesiekia nė 
tūkstančių dolerių? O tokių 
šeimų randasi milijonai.

spauda, padarys jo rolę to
kia svarbia, kai]) socialistų 
vado.

Mollet yra Socialistų par
tijos generalinis sekreto
rius ir jos centristinės gru
pės narys. Jis iš profesijos 

radikal-socialistų yra mokytojas. Karo metu 
dalyvavo rezistencinia- 

judėjime ir su ginklu 
kovojo prieš na-

me 
rankoje 
cius.

Numatoma, kad Mollet 
savo kabinetą perstatys se
kanti antradieni. Beveik 
tikra, kad komunistai par
lamente balsuos už Mollet 
valdžią, nebent jo patiekta 
programa turės tokius- 
punktus, su kuriais jie jo
kiu būdu negalės sutikti.

ir pravestų gyveni- 
naujų sumanymų. Bū- 
reikėtų daugiau kli- 
laisvamanybės klauši
ku ris tuo laiku labai

Easton, Pa.
“Sveikiname 

lininku suvažiavima, v v-z

Hanover, Md.
“Sveikiname Laisvės visą 

štabą ir visus dalyvius su
važiavime. Kad sveikinimas 
nebūtu sausas ir kad Laisvė 
po suvažiavimo sutvirtėtų, 
prisidedame su auka — $10. 
P. ir K. Kupriai aukoja

ir

X. Y. Tribune koresponden
tė Miss Higgins ilgokai dirbo 
Maskvoje, o dabar darbuojasi 
Washingtone. Ji rašo, kad 
mūsą šalies valdovai labai ne
nori matyti A m orkoj e tarybi-

Edenas atvyksta pirmadieni; 
konferencijos vyksta laive
New Yorkas. — Britani

jos premjeras • Edenas at-

Paskutiniai

Laisvės da- $5, J. ir O. Deltuvai — $5. 
, linki- SuV v-/ .

me daug, daug, naudingų Riais. 
nutarimų, ir puikiai 
baigti suvažiavimą, 
randate čekį ; 
Aukoja: L. Tilwick, $15 ir 
V. Daniel $5. Draugiškai,

L. Tilwick.”

draugiškais v

jų Įsileisti
Jie esą pasi- vyksta laivu ši pirmadienį.

mažiau-

Miss Higgins
Maskvos

si a.
Pasiremdama 

informacijomis, 
“Pravda” smarkiai kritikuoja
jos minimus valdininkus. So
vietai esą pasiryžę priimti 
kuo daugiausia amerikinių de
legacijų. Tegu tik Amerikos; 
durys esti atdaros panašioms 
tarybinėms delegacijoms.

Delegacijų bijotis nėra rei
kalo. Jos padeda žmones su

su pažindinti.

Su juomi atvyksta Britani
jos užsienio reikalų minis
tras. Tuo pačiu laivu atvyk
sta ir Amerikos ambasado
rius Britanijoje. Praneša
ma, kad ambasadorius per 
radiją buvo smulkmeniškai 
informuotas apie Bulgani
no laišką prezidentui Ei- 
senhoweriui ir jis tas ži
nias perdavė Edenui.

pranešimai
Nicosia. — Britų policija 

Kipro sostinėje naudojo a- 
šarines dujas, lazdas ir šau
dė į orą, kad‘ išsklaidyti 
studentų demonstracijas.

ąrtinti ii

Jeigu

su

Washingtonas. — Prezi
dento Eisenhowerio pasi
sakymas, kad federalinė 
pagalba mokykloms nieko 
bendro neturi su tuom, ar 
mokyklos segreguotos ar 
ne, iššaukė didelį/ pasipik
tinimą negruose. NAACP 
sako, kad tas prezidento 
pasisakymas yra pataikavi-' 
mas rasistams.

dideliu me- 
ir meistriš-

žinomas ne

uz-
* •Čia i Nuo atskirų asmenų au- 

sumoįe $20. kų gauta suvažiavimui se-

Minersville, Pa.
“Malonūs draugai! Svei

kinu jus suvažiavime. Čia 
randate $5 aukų. Labai y- 
ra rimtas dalykas išlaiky
ti Laisve, nes mūsų senie
ji draugai mažėja, o jauna 
gentkartė nepadeda mums, 
o tie, kurie užsilikę, tai su 
krukučiais vaikštinėjame 
apie namus . . bet Laisvę 
mes turime palaikyt. Drau- 
kiškai, V. Ramanauskas.”

Cortina, Italija. — Čionai 
prasidėjo pasaulinė žiemos 
sporto olimpiada.'

No. Braddock, Pa.
“Laisvės- šėrininku suva

žiavimui: Prašome priimti 
nuo manęs šiltus ir širdin
gus sveikinimus. Čia randa
te auką $5. Lai gyvuoja 
mylima Laisvė George 
Urbonas.”

Anglijos karaliene 
Elzbieta, tai kodėl 

Vlfko vykd. tarybos pirminin
ke negali būti Alena? Gali 
ir yra. Ji yra Alena Deve- 
nienė.

Mes galvą guldome už mo
terų lygias teises. Todėl svei
kiname ponią Devenienę 
jos dideliu “laimėjimu.”

Visa bėda tame, kad ši Ale- 
i politiniai yra akla mote- 

’ . iškė.
Pastebėjau, Rąd ji išdūmė 

Europon mūsų odipukams Lie
tuvą pargabenti. Ar begali
ma Įsivaizduoti kvailesnę mi
siją ?

Beje, pastebėjau ir tą, kad 
išsirinkę ją savo vadovu vilki
niai raketieriai ja nepasitiki. 
Ją Europon vejasi Matulionis 
ir Krupavičius.

Pagalvokime: važiuoja 
trys! Kiek tūkstančių jų 
Uonės kaštuos?

net 
ke-

pa-, Vilniaus Tjesa rašo apie 
gerbimą Judzo Rudzinsko jo 

4(w-to gimtadienio proga. Kar
tu paminėta ir 25-toji metinė

šio žymaus artisto kūrybinio 
darbo sukaktis.

Tiesa rašo:
“Per 25 savo kūrybinio dar

bo metus J. Rudzinskas sukū
rė apie 100 vaidmenų. Tai iš 
tikrųjų spalvinga didelių ir 
mažų sceninių paveikslų ga
lerija, sukurta su 
niniu Įsijautimu 
kurnu. . .

“J. Rudzinskas
tik kaip talentingas aktorius, 
bet ir kaip savitos kūrybinės 
manieros režisierius. Jį kaip 
režisierių chafakt e r i z u o j a 
išrad in gumas , kūrybiškas, 
drąsus, atkaklus ieškojimas 
kuo giliau ir pilniau atskleis
ti scenoje dramos veikalų idė- 
jinę-meninę mintį, gyvenimo 
tikrovės tiesą.’’

Dar daugiau: J. Rudzinskas 
yra ir šiaip įžymus veikėjas, 
visuomenininkas, komunistas. 
Jis yra Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos deputatu^ Jis yra 
apdovanotas • Lenlfo ordinu, 
dviem “Garbės ženklo” ordi
nais “ir kitais vyriausybiniais 
apdovanojimais.”

Tai taip mūsų tėvų žemėje 
šiandien yra įvertinami gabūs 
ir nuoširdūs artistai, sceninio 
meno puoselėtojai.

Kinų kanuoles 
. apšaudo Matsn

Hong Kongas. —Liaudies 
Kinijos kanuoles apšaudo 
vieną Matsu salą, mažiukę 
saliukę prie Kinijos kranto, 
kurią dar tebelaiko čian- 
ginįnkai. Apie apšaudymą 
praneša čiangininkų žinių 
agentūra. Jie sako, kad 
smarkiausiai apšaudyta 
Kaotengo saliukė. Į tą salą 
nukrito 133^šoviniai.

Čiangininkų žinių agen
tūra taipgi sako, kad Liau
dies Kinija koncentruoja 
karines baržas ir laivelius, 
kad pulti čiangininkų gar
nizonus Matsu salose.

Plymouth, Pa.
“60 kp. nariai sveikina 

Laisvės šėrininku suvažia
vimą su $10. Pasitikime, 
kad jūs, draugai, surasite 
būdus Laisvei gyvuoti ilgą 
laiką. Taipgi, mes pagei
daujame, kad būtų dau
giau rašoma iš amerikonų 
lietuvių gyvenimo, negu 
tiek daug iš Lietuvos. Su 
linkėjimais, Ona Krutulie- 
nė.”

So. Boston, Mass.
“Siunčiu jums dar vie

ną sveikinimą Laisvės dali
ninkų suvažiavimui, tai nuo 
V. Vaškienės, Quincy, 
Mass. Ji sveikina su $5. 
Dėl ligos ji negalėjo daly
vauti Laisvės metiniame 
bankiete So. Bostone. —
Draugiškai, H. Thomas.”

karnai:
Elzbieta Mulokiutė, Phi

ladelphia, Pa., $10.00.
A. A. Buddy, Los Ange

les, Calif., $10.00.
Senas Vincas, Gibbstown^

N. J., $10.00.
A. Jocis, 

Conn., $10.00.
J. Mockaitis

Conn., $10.00.
J. Mažeika, 

Pa. $8.00.
J. Purtikas, McKees 

Rocks, Pa., $6.00.
Franas ir Ona Černiavi- 

čiai, Maspeth, N. Y., $5.00.
Smukučiai-Montviliai, $5.
M. Valacka, Bridgeport, 

Conn., $5.00.
T. Staneika, Bridgeport, 

Conn., $5.00.
Walter ir Anna Norkai, 

Detroit, Mich., $5.00.
Veronika Wasiloski, Phi

ladelphia, Pa,, $2.00.
M1. Kairis, Bridgeport, 

Conn., $2.00.
Bridgeportietis, $2.00.
A. Švėgžda, Bridgeport, 

Conn., $2.00.
R. Shimkus, Bridgeport, 

Conn., $2.00.
Mary Žilionis, Cranbury,

Bridgeport,

Bridgeport,

Pittsburgh,

Washingtonas. — Bulga
nino laiško prez. Eisenhow- 
eriui tekstas dar vis nepa
skelbtas, bet gerai infor
muoti rateliai sako, kad 
Bulganinas siūlo, jog Ame
rika ir Tarybų Sąjunga su
darytų ne-agresijos 
draugiškumo paktą.

Amerikos diplomatai dar 
vis studijuoji Bulganino 
laišką. Darfnenustatyta, sa
ko stebėtojai, ar Bulgani
no laiškas bus perstatytas 
Amerikos žmonėms kaip 
rimtas žingsnis link taikos, 
arba tik „propagandos 
žingsnis.”

Londonas. — Britanijoje 
vyrauja tam tikras nepasi
tenkinimas Amerikos nesis-

Londonas. — Britanijos 
užsienio reikalų ministeri- . 
ja paneigia kai kurių A- 
merikos senatorių teigimus, 
kad britai, prekiaudami su 
kinais, padeda jiems stip
rėti kariniai. Užsienio rei
kalų ministerija sako, kad 
britai neparduoda kinams 
reikmenų, kurie turi kari- 
ne verte. C v

Indija iškilmingai minėjo 
respublikos 6-ą jubiliejų

Deli. — Indija iškilmin
gai paminėjo respublikos 
paskelbimo dieną. Delyje į- 
vyko didelis karinis para
das ir žmonių demonstra
cija. Bombėjuje, kur per 
kokią savaitę vyko neramu
mai dėl miesto atkirtimo 
nuo Maharaštros, minėji- 

’ | mo nebuvo. Valdžia bijojo,

Andrew Kamarauskas, 
Wilkes-Barre, Pa., $1.00.

Kurie davėte sumanymus 
dėl Laisvės išleidimo atei
tyje, jie bus perduoti suva
žiavimui ir apsvarstyti.

Širdingai dėkojame už 
linkėjimus ir gražią paramą 
dienraščiui.

Laisvės Administracija

Bremerhavenas. — čia 
atplaukė pirmieji Amerikos 
11-os parašutistų divizijos 
daliniai. Atvyko 2,000 kari
ninkų ir kareivių ir 379 jų 
šeimų nariai — žmonos ir 
vaikai.

kad jubiliejaus minėjimas 
gali pavirsti į naujus nera
mumus. Kalkutoje vyko mi
nėjimas.

Attlee jau sėdi 
lordui rūmuose

Maskvoje aukščiausieji 
tarybiniai vadai dalyvavo 
Indijos ambasados pokily- 
je, kur buvo paminėta res
publikos diena. Dalyvavo 
Chruščiovas, Malenkovas, • 
Kaganovičius, Mikojanas, 
Švernikas ir kiti. Bulgani
no nebuvo (New York 
“Post” telefoniniame pasi
kalbėjime su Bulganino se
kretorium Ivanovu sužino
jo, sako tas laikraštis, kad 
premjeras dabar atosto-

Londonas. -^-Darbo par
tijos vadas ir buvęs prem
jeras Clement Attlee pir
mu kartu dalyvavo lordų 
rūmų posėdyje. Kaip pakel
tas į aristokratus (jis da
bar turi, grafo titulą) Att
lee negalėjo likti atstovų 
bute — jis dabar lordas. .

Sakoma, kad Attlee nela
bai norėjo pereiti pas lor
dus, nes ten beveik niekad 
nieko įdomaus nediskusuo- 
jama, ir lordų rūmai turi Į 
mažai galios. Jis, vienok, 
neatsisakė priimti titulą.

Kad dalyvauti pirmu 
kartu lordų rūmų posėdyje, 
Attlee už aštuonis dolerius 
nusisamdę teatrinės apran
gos krautuvėje viduramžis-1 egiptiečiai ir 
kus aristokrato drabužius. 
Kad juos pirkti, būtų reikė
ję išleisti apie 4 šimtus do
lerių, bet tai neverta, sa
kė Attlee.

Chruščiovas tame priė
mime ambasadoje sakė In
dijos ambasadoriui P. S. 
Menonui, ^kad “Indija yra 
ypatinga mūsų meilė.”

Priėmime taipgi dalyva
vo Amerikos ambasadorius 
Bohlenas.

Vatikanui nepatinka 
Šokėjos iš Paryžiaus

Roma. — Italijoje dabar 
gastroliuoja Folies Bergere 
de Paris šokiu ansamblis. 
Vatikano organas “Osser- 
vatore Romano” prieš 
ansambli 
jo narės, 
laikraštis, 
gos. Esą, 
“tik trim

ta 
protestuoja, nes 

sako Vatikano 
šoka beveik nuo- 
jos apsivilkusios 
pašto ženklais.”

Kairas. — Gazos srityje 
izraeliečiai 

pasikeitė mortario ugnimi.

ORAS NEW YORKE 
Vidutiniškai šalta, giedra
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PADĖT* STREIKIERIAMS!
GERAI PASIELGĖ Didžiojo New Yorko unijistai, 

organizuoti darbininkai, priklausą AFL-CIO unijoms.
Jie nutarė vieno mėnesio bėgyje sukelti nemažiau vie

ną milijoną dolerių Westinghouse streikuojantiems 
darbininkams, kuriems pagalba labai reikalinga.

Be to, nutarta rinkti rūbus ir maistą — taipgi strei- 
kieriams.

Išsiuntinėti unijų lokalams laiškai su blankais pini- 
gams-aukoms rinkti. Organizuoti darbininkai, sako laiš
kas. turėtų sumokėti nemažiau po $1 ir reikiama suma 
tuoj bus pasiekta.

Westinghouse darbininkų streikas tęsiasi jau ketvir
tas mėnuo. Samdytojai mojasi streikierių Tyžta pakirs
ti, streiką sulaužyti; jei tas jiems pavyktų, tai būtų už
duotas didžiulis smūgis ir unijoms.

Mums rodosi, kad organizuoti darbininkai ilgai delsė, 
neskubėdami Westinghouse darbininkams talkon. Tik 
plieno pramonės darbininkų unija iki šiol gerai pasirodė, 
parėmė medžiaginiai streikierius.

“Prieteliškas laiškas” — smagi žinia
TARYBŲ SĄJUNGOS ambasadorius Amerikoje, Ge- 

orgi N. Zarubinas, asmeniškai Įteikė prezidentui Eisen- 
-howeriui Bulganino, TSRS premjero, laišką.
> Kas tame laiške yra. šiuos žodžius rašant dar nėra 
žinoma, nęs prezidentas laiško turinio spaudai nepas
kelbė. Tačiau, kaip sakė ambasadorius Zarubinas, tai 
yra “prieteliškas laiškas,” bylojantis apie geresnių san
tykių sudarymą tarp Tarybų Sąjungos ir mūsų šalies.

Reikia džiaugtis, kad tarp Bulganino ir Eisenhowerio 
yra palaikomi korespondentiniai ryšiai — nuomonėmis 
apsikeitimas.

Prieš arti mėnesi laiko Bulganinas yra pasakęs spau
dos korespondentams, kad jis mano, jog būtų gerai su
šaukti kitą tarptautine konferenciją — tokią, kokia įvy
ko praėjusių metu liepos mėnesį Ženevoje, — geresniems 
tarptautiniams ryšiams sutvirtinti.

Gal būt šiame laiške Tarybų Sąjungos vyriausybės 
galva ii’ mini apie tokios konferencijos sušaukimą.

Laiškas, matyt, taikytas taip, kad iis pasiektų Eisen
hower) pirmiau, negu jis tarsis su Edenu, esančiu kelvje 
i Ameriką. Gal būt laiške iškeltieji klausimai bus dis- 
kusuojami Eisenhowerio ir Edeno.’

Kaip ten bebūtų, mums džiugu, kad tarp mūsų šalies 
prezidento ir Tarybų Sąjungos vyriausybės galvos 
vyksta laiškais apsikeitimai. Nes visa tai teikia vilties, 
kad taika gyvuos, kad žmonijai bus šviesesnis gyvenimas.

IŠSIGYDĖ
ŽYMUSIS MEKSIKOS dailininkas, Diego Rivera, sa- 

ko pranešimai iš Maskvos, jau apleido tarybinę Botkinso 
ligoninę; apleido ją visiškai sveikas!

Diego Rivera, atsimename, sužinojęs, kad jis turi o- 
doje vėžio ligą, padaręs testamentą, paprašė Tarybų Są
jungos vyriausybę, kad ji leistų jam vykti Maskvon gy
dytis.

Nuvykęs Maskvon, dailininkas tuojau buvo patalpin
tas Botkinso ligoninėn. Ligoninė sena, bet aprūpinta 
pačiais geriausiais gydymui įrankiais ir priemonėmis. 
Toje ligoninėje, kadaise, kai buvo pašautas, gydėsi Leni
nas.

Na, ir pasirodo, kad Diego Rivera išsigydė tą baisiąją 
ligą.

RYŠIUM SU ^UO mes manome, jog čia bus vieta tar
ti keletą žodžių dėl gydymosi ir vaistų.

Prieš keletą mėnesių pas mus buvo kreipęsis velionis 
Povilas Pakarklis (iš Vilniaus), kuris sirgo vidurių vėžio 
liga, prašant jam pasiųsti kai kurių vaistų.

Dėl to priešiška Tarybų Sąjungai spauda pradėjo kel
ti skandalą. Ji sakė: žiūrėkite, Tarybij Sąjungoje nėra 
vaistų, tai žmonės priversti iš Amerikos jų prašyti, kad 
galėtų pasigydyti.

Atsiranda ir daugiau žmonių Lietuvoje, kurie, susir
gę kokia nors baisia liga, išbandę vietos vaistus, kai jie 
nepadeda, kreipiasi pas savo prietelius Amerikoje, pra
šydami, kad šie prisiųstų jiems vaistų.

Tuomet, kai kurie, gavę tokius prašymus, vėl išmeti
nėja, kalba, sakydami, aa, ten nėra vaistų.

Bet tie žmonės pamiršta, kad Amerikoje, kur visokius 
“vaistus” visokie beširdžiai per radiją ir televiziją kas
dien garsina, kur tų visokių “vaistų” yra labai daug pri
dirbta, žmonės serga ir miršta milijonais. Vėžio liga 
nėra pas mus nugalėta; nėra dar tokio vaisto, kuriuo 
tą ligą būtų galima akies plotu nugalėti. Aišku, kiek
vienas sergantysis gydosi ir privalo . gydytis, nes gyvy
bė yra tik viena, ją reikia gelbėti. Pasitaiko, kad ir išsi
gydo, nes medicinos ir chirurgijos mokslas visgi žen
gia pirmyn.

Tarybų Sąjungoje taipgi dar nėra surastų priemonių 
visokioms ligoms nugalėti, nors tos šalies vyriausybė ir

Philadelphia, Pa
atsibuvusio philadelphiečių 

muzikalisko koncerto

Mūsų visu lauktas, muzi- 
; kalis koncertas galų-gale įvy- 
į ko sausio 21 d. Rengė LDS 
’ 5 kuopa.

Keletą dienu prieš k oncer- į 
i ta nekuriu iš mūs net nuo-| 
! gąstavo, kas atsitiks su mūsų 
parengimu — ar mūsų meni
ninkai galės atvažiuoti iš 
New Yorko, nes prisnigo apie 
6 colius, keliai paliko leduoti 
ir važiavimas tapo tiesiog blo
gas? Ir dtevas atėjo mums į 
pagalbą : oras atšilo, sniego 
nedaug liko, ir mūsų parengi
mas tapo išgelbėtas. Tas 
šiek-tiek atitraukė nuo mūs 
publikos, bet, nežiūrint į tai, 
mūsų parengimas pavyko vi
sais atžvilgiais.

Vakaro pirmininkė buvo P. 
' Walantiene. Koncerto pro-

Chore turėję bėdą: 
menininkai su sirgo, 
girdų draugė

vės personalo, ir pareiškė, ko
kią svarbią rolę laikraštis lo
šia darbininkų gyvenime, nu
rodydamas kelią darbininkų 

! klasei jų kovoj ne tik už kas- 
i dienius jų reikalavimus page- 
j vinim u i jų būvio, bet ir už ga
lutiną jų išsilaisvinimą iš k a* 

į pitalistinės vergijos. Leidimas 
laikraščio, ypatingai darbinin
kiško, dabartinėse sąlygose 
yra sunkus, taigi, kad laik
raštį išleist, mes turime jo 
leidimą paremt aukomis. Ra
gino dalyvauti Laisvės šerinin
kų (suvažiavime, kuris atsibus 
sausio 29 d. Brooklyne.

Po koncerto prasidėjo vai
šės, pasilinksminimas, čia bu
vo proga pasimatyti su visais 
pažįstamais, paprašant — pa
gal išgalę, kas kiek gali — 

i paaukoti palaikymui Laisvės.
Viso surinkta $96, kurie bus 

, , priduoti Laisvės šėrinihkų su-
gramų vedė Mddred Stonsler, važiavinnli. DaugcHo mūsų 
pareikšdama, kad n- .ne Aido igyvenimo salygos nėra per-i 

neknrle geriausios, daugelis iš mūs 
’ dėl senatvės jau nedirba, tai!

• su aukomis negalima pasigir-i 
ti.

Parengimo gaspadinė buvo į 
A. Zalner. Prie patarnavimo | 
jai pagelbėjo Urbiene, Bielec- į 
kienė ir Paliepienė. Į

Prie baro dirbo 
Balčaitis ir Pieta.

Barčekius pardavinėjo Be-į 
kampienė. Merkis, Vaitkus ir į 
Merkienė.

Tureikienė ir Walantiene j 
maišėsi visur ir pagelbėjo,; 
kur buvo reikalas.

M i’, ir Mrs. St asis, f arme- ■ 
riai iš Dublin, Pa., paaukojo į 
sūrį. dėl parengimo, nuo ku- i 
rio padaryta gražaus pelno. ! 
Kiek padaryta pelno, man nėr • 
teko patirti. Draugai Walan- į 
tai nuo jų tą sūrį parvežė.

Gražiai prašau visų choris- 
tų, taip pat visų darbininkų, i 
.jeigu mano senos akys kur ko i 
nepastebėjo, atleisti man už 
tai, nes pats visur dirbau, gal i 

'. įvyko tai, ko neturėjau pro
gos pastebėti.

Prie pabaigos turiu paste
bėti, kad dar yra laiko, bet 
nedelskime pastatyti šį pava

LITERATURA-MENAS
LMS VEIKLA

Rašo LMS Sekretorė Mildred Stensler

Nelė Ventienė 
turėjo viena diena išmokti du-jjV 
eto dainą ir jos žodžius; ji 
mus išgelbėjo. Mildred šioj 
šalyj gimus, bet gražiai kalba 
lietuviškai. Ji pareiškė: Jūs 
turite proga matyti ir išgirsti 
ką tai naujo, ką tai n e pa praš

ilo. Jūs mat.ysite Lietuvą se- 
Į niau ir dabar. Jūs matysite 
! įvykstančias Lietuvoj rugiai 
I piūtčs pabaigtuves, nors turi- 
i te mums atleisti, nes jūs čia 
nematysite nei dalgių, nei*grė
blių. bet išgirsite Lietuvoj 
dainuojamas pabaigtuvių dai- 

! n as.
Per 2 valandi tęsėsi dainos 

! su muzika. Per tą laiką buvo 
sudainuota suvirs 20 dainų.

i Nuostabiai gražiai dainavo vi- 
I sas choras, vienų vyrų ir vie- I
! nu moterų chorai. Chore ma- 
i žai matėsi jaunos kartos; veik 
visi dainininkai jau he jauni
mo amžiaus, bet visi turi gra
žius, malopius balsus. Visi 
dainuoja žavėjančiai gražiai

I ir harmoningai. Choro mo- 
• Rytoją - dirigentė M i 1 d r e d 
jstensler — gamtos a'pdovano- 
l ta jaunuolė. Tai pažiba, tai 
1 žvaigždė mūsų judėjime. Mes 
įgalime didžiuotis, turint mūsų 
I tarpe,' tokią energišką, tokią 
! sugabią meno mokytoją. Vis- 
j kas pas ją tąlp naturališka, 
į taip paprasta. Tai puiku, tai 
pagirtina!

Visa va k ar a choristam s 
akompanavo F. Balevičius. 
Viskas savo vietoj, viskas iš- 

i eina puikiai. Tai užsitarnau
jąs pagarbos ir padėkos pia
nistas - muzikas, 
skambino pianu 

1 choras sudainavo

Walant

nokime su brooklyniečiais h 
valio už darbo.

J. A. Bekampis

Iš laiškų redakcijai
Walter ir Anna Norkai, iš 

Detroit, Mich., prisiuntė R. 
Mizarai laiškelį ir $5 dovanų. 
Laiškely, be kitko, rašoma: 

Ar tu žinai, 
šienapiūtė 
Ant tėvelio

Jis taipgi 
►solo. Visas 
.šias dainas:
mano broli ?

dvaro
Pas darželį trys mergelės
Ei, kareivėliai
Tykiai Nemunėlis teka
Tolimoj Tėvynėj \ 
Laisvės daina

6) 
i 7)

9) Aras
■ 10)Vasaros daina

11) Tykus buvo vakarėlis
12) Kur paliko ta jaunystę 
Moterų choras:
1) Linkėjimai Tamylai, 

operetės “Tamyla”
2) Oi, neklauski
3) Mergelės daina
Vyrų choras d a i n a 

i “Kur dingo tie laikai.
Iešmantą sudainavo duetą 

Pamylėjau vakar ir Atsimini
mai. Sykiu su Iešmantą dai- 

j navo Nelė Ventienė.
Visos dainos — duetai, vi

so choro, vyrų ir moterų cho
rų— atliktos puikiai, artistiš
kai. Publika, pakilusiame 
ūpe, visi linksmi, negalėjo at
sidžiaugti, aplodismentai tęsė- 

jsi be. paliovos — vis ploja ir 
' ploja, nepaleidžia dainininkii 
į nuo estrados, ir tiek.
i Pertraukoj trumpą pržkal- 
ibą pasakė draugė Sasna, pa- 
!sveikindama visus varde Lais-

iš

FESTIVALIS WORCESTERYJE
Tuoj po Rytinių valstijų Pavasarinio 

LMS festivalio, kuris įvyko 1955-ais m., 
iškilo mintis sekančiais metais rengti 
kitą pavasarinį festivalį. Trumpas lai
kas po to veiklioji Antroji apskritis, apL 
manti Naująją Angliją, pakvietė laiky
ti tą festivalį Worcesteryje.

Tas pakvietimas tapo mielai priimtas. 
Pavasaris jau artinasi ir jau laikas im
tis konkretiškai ruoštis prie to pavasaf 
rinio festivalio. Festivalis įvyks Gegu
žės mėnesio viduryje (tiksli data buspar 
skelbta vėliau i'r tęsis per dvi dienai

Reiškia, vėl turėsime gražią meno 
šventę, vėl garsiai skambės lietuviška 
daina ir žodis — šiuo kartu vienoje se
niausių Amerikos lietuvių kolonijų, 
Worcesteryje.

LMS Antra ir Trečia apskritys ragi
na visas grupes rengtis ir registruotis 
Registruokitės per M. Sukackienę, ant
ros LMS apskrities pirmininkę, 18 Hill
side St., Worcester, Mass., arba per L. 
M.S. Centrą New’ Yorke- Daugiau in
formacijas paskelbsime per spaudą vė
liau.

PIRMOS APSE. VEIKIMAS \
Žiūrint iš Rytų, atrodo, kad Pirmoji 

apskritis Chicagoje ir’ apylinkėje pui
kiai veda meninę darbuotę. Smarkus 
veikimas matės per praeitus metus ir 
tęsiasi. ' Ypatingai Chicagoje daug vei
kiama dramos srityje.x Tarp kitko buvo 
pastatytas didelis F. Mockapetrio vei
kalas “Pompėjaus Neregė”, filmuota ir 
scenoje statyta Jono Juškos-Prano Ba
lsvi čiaus operetė “Sudrumsta Širdis”, 
Aido choras perstatė operetę “Rose Ma
rie”, LKM savo mokytojo S. Deffnerio 
sudaryta muzikaliu į montažą “LKM 
Muzikalinė Fantazija” ir buvo eilė kitų 
smulkesnių vaidinimų, paskaitų, simpo
ziumų ir 1.1.

Visi keturi Chicagos didieji chorai ir 
Ateities Žiedo Vaikų Draugijėlės cho
ras dažnai pasirodė koncertuose scenoje.

Šį šeštadienį, sausio 28-ą Pirmoji 
apskritis laiko savo konferenciją Mil
dos svetainėje, kad nustatyti ateities, 
veiklos planus. Po konferencijos bus 
koncertas.

LMS CENTRAS ŠIRDINGAI SVEI
KINA CHICAGIEČIŲ KONFEREN-’ 
CIJĄ IR JAI LINKI GERIAUSIO PA
SISEKIMO MŪSŲ BENDROJE DAR
BUOTĖJE.

kūrė dėl LMS festivalio 1954-ais m.
Abi dainos gali būti gaunamos tik po 

25c kopijai. Bet tapę LMS nariais, tas 
daįnas, kaip visus kitus LMS leidinius, 
gausite veltui.

NAUJIEJI METAI
Prasidėjo nauji metai — eina naujas 

darbas. LMS Centro valdyba sausio 23 
laikė posėdį. Iškelta, kad kampanija 
surinkti prenumeratorius Vilkelio-Bijū- 
no knygai “Gyvenimo Sūkuriai” eina 
labai gerai, kad ta kampanija bus pa
sekmingai baigta, kaip numatyta, vasa
rio 15-tą.

Knyga jau beveik prirengta spaudai, 
tik reikia pridėti prie jos prenumerato
rių sąrašus.

Beje, visi, prašomi siųsti prenumera
tas Lietuvių Meno Sąjungos Centrui, o 
ne kitoms raštinėms, kaip tai laikraščių 
ir 1.1. Siųskite šiuo adresu: LITHUA
NIAN FINE ARTS LEAGUE, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N, Y.

Tuojau po “Gyvenimo Sūkurių” išlei
dimo LMS pradės rengti spaudai didelę 
rinktinių kompozitoriaus Prano Balevi- 
čiaus muzikos kūririių knygą-

New Yorke nutarta dar per šį sezoną 
surengti dvi paskaitas—apie B. Frank
liną ir apie George Bernard Shaw' bei 
Dostojevskį, — vis kultūros milžinus, 
kurių jubiliejai minimi šiais metais vi
same pasaulyje. Paskaitas skaitys An
tanas Bimba ir Rojus Mizara. s

' ' ■" ' 'r ' ” 11 ' - ' " "■ L. ..

Nau ja kūryba sužavėtas
Kartais tenka liūsti, sukniubus prie stalo, 
Kai laikas prabčgda’s, mano dienas skina, 
Kai minčių sparneliai, lyg drugių, pašalo,— 
Saulėleidis nešas brangų įkvėpimą ...

Rodosi jau nieko ateičiai neliko;
Mano jaunos dienos upėm’s nusriuveno; 
J darbuotę stoja jauni darbininkai, 
Manoji kūryba nubluko, nuseno.

Su jaunais kūrėjais ne man susilygti, 
Kūrybos ugnelė kai širdyje blėsta, 
Kai saule jau sėda ii- šešėlis tysta, 
Brangus pašaukimas ir stingsta ir vėsta...

Tik naujos kūrybos židinys įskiltas 
Ir mano širdyje atkuria ugnelę; 
Atsiranda noras, kyla naujas ryžtas, 
Ir vėl mano dvasią sparnais aro kelia.

Senas Vincas

Nauji metai
“Mes buvome pasirengę pa

sveikinti jus su jūsų 60 metu 
sukaktimi, bet turėjome daug 
kliūčių. O vėliau abudu su- 
sirgome. Aš, pergyvenusi ke
turias operacijas, penktą kar
tą pagavau plaučių uždegimą. 
Mano žmogus, Walteris, gavo 
širdies ataką. Gydė mus net 
trys gydytojai. Mano žmo
gus per tris savaites neišėjo iš 
stubos, o aš buvau beveik prie 
mirties slenksčio. Bet gavome 
gerą gydytoją, kuris mane iš
gydė, ir jau žiemos šventėmis 
iš krautuvės parnešiau pie
tus. . .

“Mes skaitėme' jūsų knygas 
dideliu pasįgęrčjimu. . . Iš ti
kros širdies linkime jums: 
būkite sveiki, gyvenkite il
gus metus’...”

(Abiem draugam Norkam 
didžiai dėkoju už sveikinimą 
ir dovanėlę. Penkinę perduo
du Laisvės šerini ūkų suvažia
vimui nuo jūs pasveikinti. 
Kartu nuo savęs ir nuo mūsų 
visų linkiu’, kad judu būtume; 
te sveiki ir ilgai gyventumė
te !—Rojus Mizara.)

Nauja Choro Vadovė
Mus pasiekė žinia, kad solistė Estelle 

Bogden (Bagdonienė) stoja prie naujo 
darbo — prie Cicero Moterų choro va
dovavimo. Malonu girdėti, kad iš mūsų 
eilių gimsta talentai — čiagimiai lietu
viai choru vadovai*• _ _ •'

Linkime Estellei geriausio pasiseki
mo ir ilgus-metus darbuotis lietuviškos 
muzikos srityje.

NAUJIEJI LEIDINIAI

Tarp blizgučių ant estrados 
Miklūs pirštai stygas bado, 
Trankus džiazas oru skrenda, 
Pirštai klavišus suranda,—

Koncertinos ar gitaro, 
Paikos būgnui duoda garo.

Nauji metai! Nauji nietai!
Sukasi porų vergtai,
Švaistosi miklios kojytės,
Šypsos lūpos ir lūpytės, — 

Aistringas kibirkštis skelia, 
Prie širdies minkšta širdelė

Šiomis dienomis LMS išleido “Offset” 
metodu atspausdintą naują dainą cho
rams — Jono Dirvelio muzikali kūrinį 
“Anksti Rytą”. Dirvelis, kaip žinome, 
yra Worcesterio Aido choro mokytojas.

Nors Jonas Dirvelis daug dainų yra 
parašęs arba harmonizavęs dėl savo cho-^J 
ro, bet tai pirmas jo kūrybos leidinys^ 
išleistas per LMS. Planuojama ateitį- ‘j’ 
je atspausdinti daugiau jo dainų.

LMS Centro archyvas jau dabar gavęs 
pluoštą kopijų Daratėlės Yuden naujos 
kompozicijos “Tolimoj Tėvynėj*’, kurią 
ji ir žodžių autorius Edv. Jokubka su*

me (Sbuldtowno miestelyje 
6 negrai vaikučiai sudegė 
gaisre. Gaisrą sukėlė neti
kęs pečiukas.

Redakcijos Atsakymai
J. E., Rochester, N. Y. — 

Dėkojame už iškarpą iš laik
raščio ; nepasinaudosime.

J. A. S.—Eilutės, persilpnos, 
nepasinaudosime.

į visuomeninės įstaigos daro viską, kad tai būtų pasiekta. 
O visgi ten, štai, jau yra surastos priemonės, Jaunomis 
meksikietis artistas tapo išgydytas nuo vėžio! Tai, žino
ma, jis ne pirmas ir ne paskutinis. Pas mus taipgi tokių 
džiugių atsitikimų esti. . ,p. . .... ..

S. J. R. — Jūsų prisiųstos 
korespondencijos naudoti 

1 laikrašty negalime;

Visi mikliai mėto kojas,
Kaktos prakaitu rasojas,
O kai muzika nustoja,
Visi krykščia ir kvatoja, —

Porų grandis susidaro 
Ir skubiai rieda prie baro.

Nauji metai! Visi šaukia,
Triūbos ir sirenos kaukia, 
šūviai triksi, varpai gaudžia, 
Karštos lūpos bučkius audžia,—

Visus įkarštis pagauna, 
Lygiai seną, kaip ir jauną.

Gi iš ryto atsikėlę,
Buvę gėrę ar negėrę,
Juntam, kad įkarštis savo 
šūkiais skaudžiai mus apgavo,—

Nauji metai, senos bėdos, 
Kuom kas turi, tuom vėl rėdos.

Ir seną buities grandinę,
Taip pat sunkią geležinę,
Mums paliko seni metai,
Vėl suksis kovų verpetai, —

Užu taiką, kaip ligšiolei 
Neužmirškim, sesės, broliai! *

Senas Vincai

2 pusi. Laisvė (Liberty), šeštad., Sausio (Jau.) 28, 1886



Ekspedicija j antarktį, 
Pietų Ašigalį

Iš Kaliningrado ir Rygos 
uostų dviem plaukioti sun- 

*kiomis ledjūrio sąlygomis 
specialiai paruoštais dizeli- 
niais elektrolaiviais “Obe” 
ir “Lena” į Antarktį išplau
kia Tarybų Sąjungos Moks
lų akademijos Kompleksi
nė ekpedicija. Ekspedicijai 
vadovauja žinomas ašigalių 
tyrinėtojas, geografijos 
mokslų daktaras Tarybų 
Sąjungos Didvyris M. M. 
Somovas.

Kas tai per ekspedicija*/ 
Kokius uždavinius spręs 
tarybiniai mokslininkai to
limame Antarktyje? Apie 
tai mūsų korespondentui 
papasakojo žinomas Arkti
kos tyrinėtojas, garsios 
ekspedicijos į Šiaurės aši
galį šturmanas, geografi- 

f jos mokslų daktaras, Ta
rybų Sąjungos Didvyris, 
profesorius I. T. Spirinas.

— Kompleksinė moksli
nė ekspedicija geofiziniams 
tyrinėjimams atlikti Ant
arkties žemyne ir Pietų a- 
šigalio baseino vandenyse

* vykdoma ryšium su Tary
bų Sąjungos dalyvavimu 
IlI-ųjų Tarptautinių geo
fizinių metų darbuose. 
Tarptautiniai geofiziniai 

ynetai apima laikotarpį nuo 
357 m. liepos 1 d. iki 1958 

. tų pabaigos, šiame lai- 
i irpyje bus atlikti dideli 
darbai tyrinėjant gamtos 
reiškinius, vykstančius že
mės rutulio paviršiuje ir jį 
gaubiančioje atmosferoje. 
Daug dėmesio šiame moks
linio tyrimo darbe bus ski
riama stebėjimams Antark
ties žemyne^ kuris iki šiol 
menkiausiai ištirtas ir iš 
esmės žemės rutulio žemė
lapiuose sudaro “baltą dė
mę.”

Pažvelkime į gaublį. A- 
patinėje jo dalyje^ driekiasi 
didžiulė Antarkties sritis, 
kurios baltas lopas dau
giausia apvestas punktyru. 
Punktyru pažymėti neiš
tirti krantai tęsiasi tūks
tančius kilometrų. Tik kai 
Aur punktyras pakeičiamas 
ištisine linija, kuri nužy
mi ankstesnių ekspedicijų 
aplankytus jūrų krantus. 
Tai šeštasis žemynas, ku
rį 1820 metais atrado rusų 
jūrininkai F. F. Belinshau- 
zenas ir M. P. Lazarevas, 
apiplaukę aplink žemę šliu
pais “Vostok” ir “Mirnyj.” 

j Kaipgi atrodo šis žemy
nas, kurį taip labai menkai 
ištyrė žmonės?

f Antarkties plotas žymiai 
viršija Europos plotą

Visas 14 milijonų kvadra
tiniu kilometru Antarkties V 4.
žemynas ištisai nuklotas 
ledo sluoksniu, kurio sto
ris siekia iki pusantro ki
lometro. Mokslininkai ap
skaičiavo, kad, jeigu visas 

į Antarkties ledas ištirptų, 
' vandens lygis žemės rutu

lyje pakiltų 15—20 metrų.
Antarkties klimatas—ne
įprastai atšiaurus. Vidu

tinė oro temperatūra čia 
žymiai žemesnė, negu tose 
pačiose Arktikoj platumo- 

. se. Vidutinė metinė tempe- 
< ratūra — 25 laipsniai že

miau nulio. Čia įregistruo
tas absoliutus temperatū
ros minimumas yra lygus 
61 laipsniui. Pažymėtina, 
kad, esant 55 laipsnių šal
čiui, užšąla nafta, nedega 
žibalas, natūralus kaučiu
kas darosi trapus. Esant 

.„• 60 laipsnių šalčiui, sutirš-
! tėja alyva, sprogsta termo- 

buteliai, o žmogaus iš

3 pusi. Laisvė (Liberty). Šestad., Sausio (Jan.) 28, 19^6

kvepiami garai bematant 
užšąla. Antarkčiui ypač bū
dingi dažni, nepaprastai 
stiprūs štormai, kuriuos ly
di pūgos.

Iš viso to galima įsivaiz
duoti, kokius didelius sun
kumus teks įveikti tarybi
nei Kompleksinei moksli
nei ekspedicijai. Kaip susi
tarta su kitomis šalimis — 
III Tarptautinių geofizi
nių metų dalyvėmis, tary
binė ekspedicija sa^o pag
rindinę mokslinę bazę į- 
rengs Antarkties pakran
tėje — viename iš sunkiau
siai prieinamų, mažiausiai 
ištirtų apledėjusio žemyno 
rajonų, kurio žemėlapių 
dar nėra.

Manoma, kad gyvenvietę 
teks statyti ant ledyno.

Labai sunkią ir sudėtin
gą operaciją teks atlikti 
tarybiniams jūreiviams iš
kraunant į neištirtą krantą 
kelis tūkstančius tonu kro
vinių — įvairius ekspedi
cijos įrengimus, lėktuvus, 
traktorius, surenkamus na
mus, maisto produktus, de
galus ir kt. Parengti keli 
iškrovimo ir krovinių pri
statymo iš “Obės” ir “Le
nos” į krantą būdų varian
tai. Visais atvejais iškrovi
mui bus panaudojami me
chaniniai pakeliamieji kra
nai, motoriniai kateriai, ga
lingos automašinos-amfibi- 
jos ir pagaliau malūnspar
niai, kurie pakils tiesiog iš 
laivų denio ir iš ledo lau
kų. Ten, kur dėl vietovės 
reljefo negalima bus pasi
naudoti technika, teks įkin
kyti šunis.

Daug darbo pareikalaus 
ir mokslinės bazės statyba.

Pastačius ekspedicijos 
atraminę pakrantės baz£ — 
Pietų ašigalio observatori
ją, laivai “Obe” ir “Lena” 
išplauks į tėvynę. Po metų 
tarybiniai laivai vėl aplan
kys Antarkties mokslinę 
ekspediciją, pristatys ten 
poliarininkų pamainą, 
maisto produktų ‘ atsargas 
ir įrenginius.

Moksliniai tyrimai Ant
arktyje prasidės tuoj pat, 
kai mokslininkai pasieks 
žemyną. Jie atliks daug į- 
vairių stebėjumų. Aštuo
nis kartus per parą bus ste
bimas oras. Mokslininkai 
tyrinės iš Saulės ant žemės 
patenkantį šilumos kiekį, 
Žemės magnetinį lauką, po
liarines pašvaistes, Žemės 
plutos judesius,, ledynų san
darą, jų judėjimo krypti,
greitį ir kt. Tarybiniai ge
ografai aprašys išsilaipini
mo rajoną, ištirs gyvūniją.

Be pagrindinės pakran
tės stoties numatyta žemy
no gilumoje įsteigti dar dvi' 
tarybines mokslines stotis, 
viena iš jų bus įrengta dau
giau kaip 1,000 kilometrų 
atstu nuo pagrindinės ba
zės Pietų geomagnetinio a- 
šigalio rajone. Esant palan
kioms sąlygoms, ji pradės 
veikti jau 1956 metų pabai
goje. Antroji stotis bus į- 
kurta Antarkties žemyno 
vadinamojo “santykinio ne
prieinamumo ašigalio” ra
jone.

“Tiesa”
Weisburg, Ind. — Dviejų 

prekybinių ‘traukinių susi
rėmime užsimušė vienas 
garvežio mašinistas ir du 
asmenys susižeidė. Vienas 
traukinys riedėjo atgal, pa
kalnėn, kai negalėjo užkop
ti slidžiais bėgiais, ir susi
rėmė su kalnan kopiančiu 
kitu traukiniu.

Springfield, III.
Šis tas iš praeities ir dabarties

Kaip kitose1, taip ir mūsų
kolonijoje, lietuviai, kurie čia 
atvažiavom pradžioje dvide
šimto šimtmečio, dar prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą, buvo
me visi jauni; pilni energijos 
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ir pasiryžimo, dirbome, tverė
me organizacijas — pašalpi- 
nes, mokslo ir kultūrines; bu
vome suorganizavę du cho
rus; rengėme prakalbas, pa
skaitas ir pasilinksminimui 
pramogas, kuriose ir pelno 
g e r o k ai p as i d ary d a vome.

Tačiau vieną didelę klaidą 
padarėme — nors ir galėjo
me, bet neįsisteigėme nuosa
vos svetainės. Jeigu būtume 
įsigiję nuosavą svetainę, tai 
būtume ir chorus galėję pa
laikyti ir čia augusio jauni
mo bent gerą dalį pritraukti. 
Gi to viso nepadarę, šiandien 
mes visi labai apgailestauja
me. Bet jau per vėlu.

Nors kiek jaunimo ir turė
jome, tai pastaruoju laiku 
žiaurios reakcijos siautėjimas 
ir juos išgązdino. šiandien 
liekame tik seneliai darbuo
tis lietuviškoje dirvoje, bet ir 
tų pačiu eilės retėja; mirtis 
be pasigailėjimo vieną po ki
to va ko į kapus.

Bet ir daugelį tebegyvenan
čių, užėjus žiemos sezonui, 1L 
gos kamuoja, štai, pradžioj 
spalio mėnesio viena iš jau
niausių darbščių moterų, An
na Reickart, sunkiai susirgo. 
Jai buvo padaryta sunki ope
racija, bet ir po jos ilgai sir
go. Dabar jau kiek geresnė, 
bet randasi po gydytojo prie
žiūra.

Gruodžio 23 d. sunkiai su
sirgo Stasys Vaitekūnas, senas 
mainierys ii’ Vilnies skaityto
jas. Taipgi sirginėja darbš-1 
t i mūsų draugė Amelija Stir- 
bienė. Gruodžio 31 d. susi- 
go Veronika Starkevičienė; 
dabai’ jau kiek- jaučiasi ge
riau, bet’ vis dar po daktaro 
priežiūra. |

Sausio 2 d. staiga susirgo 
Franas Daunora. Nuvežus į li
goninę jam padaryta opera
cija; keletą dienų labai šun
iniai sirgo. Dabar pradeda ei
ti geryn, grąžo į namus ir yra 
gydytoj o priežiūroj.

Jau gana ilgas laikas, kai 
liga kamuoja gerą mūsų drau
gę Uršulę Vilčiauskienę. Ur
šulė sena Vilnies skaitytoja. 
O jos draugas Jonas irgi ne-. 
pergeriausiai jaučiasi.’

Linkiu visiems ligoniams 
greitai ir pilnai pasveikti.

J. Starkevičius

So. Boston, Mass.
Parengimas gerai pavyko

Mūsų LDLD 2 kuopa įgy
vendino tradicijas, kas metai 
surengdama prieš Laisvė s 
Bendrovės šėrininkų suvažia
vimą banketą. Sausio 22 d. j 
atsibuvęs banketas pavyko vi
sais atžvilgiais. Gražus bū
rys atsi|ankė draugų ir sve
čių. Skaniai pasivalgėm. Sve
čiai, pritardami vyrų grupei, 
sudainavo keletą liaudies dai
nelių. Antanas Bimba gra
žiai pabėdavojo, tai mes sten
gėmės jį patenkinti ir mano
me, kad jis buvo patenkintas, 
o iš to bus smagi žinia Lais
vės šėrininkų suvažiavimui.

Tradicijos, — tegul jos pa
silieka tokiomis, — bet man 
prisimena kūdikystės dienos. 
Mūsų kaime buvo (gal ir da
bar yra) bažnytėlė ir joje 
įvykdavo šv. Mocieijaus atpus- 
kaš. Jaunimas labai jo lauk
davo, ir kuomet įvykdavo, tai 
mes, pakėlę galvas, žvalgyda
vomės,, kad pamatyti, ar visi 
dėdės suvažiavo, o jeigu kuris 
nepasirodydavo, tai žinoda-1 
vom, kad jam atsitiko kokia 
nelaime ar apsirgo tinginio li
ga. Tas pats buvo jaučiama 
ir šiame bankete; nors buvo I 
skaitlingas, bet daug gerų 
draugų neatsilankė dėl vieno
kios ar kitokios priežasties, 
žinau, kad netyčia, Antano 
Bimbos vienas sakinys labai į 
tiesiai pataikė tiems, kurie 
neatsilankė į banketą.

Bankete man buvo labai 
smagu ir skanu valgyti, kuo
met kitame šone stalo valgė 
Antanas Jankus, ilgametis 
veikėjas. Jis buvo pasimojęs 
mus pamesti ant visados, bet 
gydytojai ir ligoninės nepri
leido prie to. Tiesa, Antanas 
daug skausmų perkentė ir pu
sėtinai jį aplamdė finansiniai. 
Linkiu jam ištvermės ir stoti 
prie darbo.

Petras švedas buvo sune- 
galėjęs ir priverstas pasiduo
ti ligoninėn, tačiau pabuvęs 
ten apie desėtką dienų grįžo 
namo ir dabar jau dirba savo 
skutykloje. Turėdami laiko, 
užeikite ir palinkėkite vetera
nui dainininkui geros sveika
tos.

Pasigedome veterano veikė
jo Povilo Kubiliūno (Poviliu- 
ko). Kadaise jis daug dar
bavosi. Dabar jis randasi 
miesto ligoninėje. Turintieji 
laiko, atlankykite jį.

Jaunutis

Chicago: 111.
A

Vaclovo Biržiškos laidotuvės

Sausio 21 d. iškilmingai bu
vo laidojamas prof. Vaclovas 
Biržiška. Kūnas buvo su d e 
gintas Bridgeport, Conn. ir 
pelenai su urna pargabenti 
Chicagon ir buvo pašarvoti 
Ridiko koplyčioje tarp dviejų 
vėliavų, o viršuje urnos dide
lis V. Biržiškos portretas, ku
ris darė jaudinantį įspūdį.

Prieš išlydint į Lietuvių Tau
tines kapines susirinko daug 
žmonių atiduoti paskutinę pa
garbą kaip mokslo vyrui, ra
šytojui, istorikui, pedagogui, 

DIENRAŠČIO LAISVES METINISii

BANKETAS
Rengia Dienraščio Laisves Bendrove

BUS LIBERTY AUDITORIJOJ'C
►A

110-06 Atlantic Ave., 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 į banketą ir pasimatyti su svečiais. Prie gerų valgių turėsite pro
gos maloniai pasikalbėti su svečiais. i

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

Rengėjai

Į 
k

SEKMADIENI 29 SAUS10JAN
Vakarienė Bus Duodama Lygiai 6-tą Valandą Vakare. Kaina $3.00.

■0QS

daug metų dirbusiam kultūros 
darbe Lietuvoje.

Programa tęsėsi apie porą 
valandų. Daugiausia1 buvo 
kalbų — dauguma pabėgėlių.

Tai šitokioje nuotaikoje ta
po palydėtas V. Biržiška į 
amžino atilsio vietą. Būtų 
buvę daug geriau, jei prof. 
V. Biržiška būtų likęs Lietu
voje, kaip kiti mokslo vyrai 
liko, tai nebūtų tiek vargo su^ 
tikęs, kiek čia sutiko.

Stulgiškis

Brockton, Mass.
Surengtas L. Li D. 6 kp. 

draugiškas vakaras dien
raščio Laisvės reikalais ge
rai pavyko. Atsibuvo sau
sio 21 d. Liet. Tautiško Na
mo kambariuose.

Veikiančių narių dalyva
vo nemažai. Nekurie atsi
naujino Laisvę ir pasimo
kė jo narines į L. L. D. 6. 
kuopą.

Netikėtą turėjome sve
čią, tai drg. Antaną Bimbą. 
Mums malonu buvo su juo- 
mi pasikalbėti dieraščio 
Laisvės reikalais. Buvo 
atsiklausta, ką montellie
čiai mano apie Laisvės a- 
teitį. Didelė dauguma pasi
sakė, kad Laisvė ir toliau 
privalo eiti dienraščiu.

Buvo kalbėta apie Lais
vės šėrininkų suvažiavimą. 
Nutarta siųsti delegatą. 
Išrinkta K. Čereškienė. 
Suvažiavimas įvyks sausio 
29 dieną.

Taip pat buvo pakeltas

klausimas, kad reikia Lais
vės šėrininkų suvažiavimą 
pasveikinti. K. Čereškienė 
ir Stigienė pasveikinimais, 
ant vietos surinko $95.1 
(Tų aukotojų vardai jau 
tilpo Laisvėje). Vėliau pa
sveikinimais dar gauta nuo. 
šių laisviečių: Frank Čereš- 
ka, $5; J. Stoškus, $2, ir 
J. Vaitiekūnas, $1. Tuo bū
du viso mes surinkome dėl 
pasveikinimo $103.

Visiems širdingai ačiū.

Užbaigiant senus metus ir 
sutinkant naujus, Liet. Tau
tiško Namo Draugovė surengė 
banketą, kuris įvyko gruodžio 
31. Dalyvių buvo apie du šim
tai, daug svetimtaučių. Val
gius parengė ir visus gerai 
pavaišino Liuosybės Choro 
narės. ' Muziką šokiams pa
rūpino Alb. Potsius . Paren
gimu visi Tmvo._.vpat^nkinti. 
Pelno liko apie 200 dolerių.

Praėjusių metų gruodžio 
mėn. mirę lietuviai:

Atsakomingiausia Firma Pasiuntimui Reikmenų
I SOVIETŲ SĄJUNGĄ. LIETUVA IR KT. SALTS

Apmokami Taksai Ir Užtikrintas Daiktų Pristatymai 
Skubėkite su dovanų paklotais Velykoms. Jūs dabar galite siųsti 

per mus siuvamąsias mašinas ir akordionus.

PARCELS TO RUSSIA, Inc
Licensed by U. S. S. R

391 EASTERN PARKWAY, BROOKLYN 16. N. Y
Tel. INgersoll 7-6465. INgersoll 7-7272

Mes užtikriname pristatymą siunčiamų daiktų ir siuntėjams 
įteiksime paliudijimus su priėmėjo parašu

įstaiga atdara kasdien nuo 9-tos vai rytn iki 4 vai popiet , 
Dėl didelio pageidavimo mes taippp laikome ofisą atdarą

sekmadieniais nuo 9 A. M. iki 6 P. M.
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Stanislovas Balčiūnas, gyve
nęs 28 Porter St. Per dau
gelį metų velionis užlaikę 
grosernę. *

Julius Stonis, gyvenęs po 
num. 14 Holbrook Ave. ir už
laikęs barbernę, taipgi mirė. 
Jo barbeni ė buvo ties Lietu
vių Tautišku Namu, ant Main 
St.

Mirė Adomas Vaitiekūnas, 
žinomas biznierius, o vėliau 
įsitaisęs grabo r y s t ę , kurią 
prieš keletą metų pervedė sa
vo sūnui Ed. Waitt.

Taipgi mirė (š. m. sausio 8 
d.) Joana Monkewlcz, gyve
nusi 16 Arthur St. Paliko tris 
sūnus, vieną dukterį ir žentą, 
kuris užlaiko duonkepyklą.

Geo. Shimaitis

KAZŲ RŪDA. — R. ,Mi- 
zaros romano- “Mortos Vilkie
nės divorsas” aptarimą suruo
šė rajoninė biblioteka. Pra
nešimą apie rašytojo gyveni
mą ir kūrybinį kelią padarė 

Į vidurinėj mokyklos ' mokyto
jas Rudzevičius.

1 V. Ovai tas

f
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Lenku rašytojai Vilniuje
Po dviejų dienų viešėjimo 

Vilniuje, gruodžio 5 d., iš čia 
5 Maskvą išvyko lenkų rašy-J 
toja Janina Bronievska, poe
tas Leopoldas Levinas ir Kro
kuvos universiteto profesorius 
Vadavus Kubackis. Svočiai 
iš Lenkijos aplankė istorines 
vietas, susijusias su Adomo i
Mickevičiaus gyvenimu Vii-1 Dau.i’ 
niu.je, susipažino su ’!! arybų įsiliiokčjo savo
Lietuvos sostinės Įžymybėmis. ; kosti.

Eltos redakcijos 
tas, 
niuje parašė lenkų poetas Le-1 man patiekė metini 
opoldas Levinas. ž e m i a n 
spausdinami* įo pasisakymą.

Brooklyn, N. Y

T ši susirinkimą atsilan
kė nemažas skaičius narių, 

nariu ta vakara už- 
narinę mo- c

Iki pasimatymo Laisvės bankete sausio 
29-tos vakarą, Liberty Auditorijoje!

Po miestą pasidairius
Empire State, aukščiausias 

pastatas pasaulyje, gauna Įvai
riausių prašymą nuo visokių 
asmenų. Daugelį kartų buvo 
gauti prašymai nuo asmenų, 
kurie norėjo Empire State 
viršuje susituokti — ten pra
vesti vedybines ceremonijas. 
Tie prašymai nebuvo paten-

HELP WANTED—FEMALE

Motinai pagelhininkė. Lengvas na
mų darbas, paprastas virimas., turi 
mylėti vaikus. Tinimo ir kitus 
darbininkus, kurio sunkesnį darbų 
atlieka. Guolis vietojo, malonūs 
namai. RE. 7-a322.

(16-19)

KvicČiame visus. . Prašome 
nesivėluoti. Vakarienę duos 
lygiai 6 vai. Bet—

paprašy-j Kuopos valdybos vardu 
apie savo Įspūdžius Vii-1 finansų sekretorius A. Gil- 

i rapor- 
lopa turi apie 200 

šiuo tarpu kuopos 
gana tvirtas. Per

J Vilnių mes atvažiavome 
v y k d a m i A. M i c k e v i č i aus gy- 
venimo pėdsakais. Pabuvo
jome iškilmėse, skirtose Įžy
miojo mūsų poeto 100-osioms 
mirties metinėms paminėti 
Baltarusijoje. Nauga r d u k o 
krašte aplankėme vietas, ku
riose A. Mickevičius praleido 
savo ankstyvos jaunystės me
tus. O dabar — Vilnius. Po
eto studijų metai, pirmieji kū
rybiniai polėkiai, filomatai ir 
filaretai, jaunatviški, dar nai
vūs susirėmimai su caro ga
lybe. Kiek Įspūdžių giliai 
įstrigo Į širdį.' Kinis genia
laus poeto gerbėjas giliai su
jaudintas neperžengs univer
siteto slenksčio, kuriame klau
sėsi Lelevelio paskaitų Micke
vičius, šventa kiekviena len
kui yra Konrado celė ir kam- 

didysis Adomas 
paskuti-

“Gražinos” rank-

nariu, 
iždas 
metus 
kuopos 
sariai.

Kam laukti vakarienės lai
ko atvykimui? Juk čia rasis 
svečių iš apylinkės ir iš toles
nių miestų. Su jais susitiki
mui progą turėsime ne kas sa
vaitė, net ir ne kas metai.

šį kartą mums pasimatymą 
suteikia .jų atvykimas j Lais
vės suvažiavimą, kuris įvyks 
tą pačią dieną. Auditorijoje.

Suvažiavimo pradžia 11 vai.
Vakarienę turėsime gerą, 

vaišingą. Tokiuose pobūviuo
se smagu praleisti vakarą su 

j visa šeima ir atsivesti pavai
šint) savo draugą ai' kaimy

ną . Tikimės, kad taip ir paJ 
darys visi Laisvės prioteliai, 
kuriems tik sveikata ir sąly
gos leidžia. Vakarienės kai- 
V' 0* o na 'P'>.

Suvažiavimas
Įvyks sausio 29 dieną, Liber
ty Auditorijoje, Atlantic Avo. 
ii' 110th St., Richmond Hill,

Gauti dai* keistesni prašy
mai. Neseniai viena moteriš- 
k ė rašė:

Namų darbininkė-vi rėja. Patyru
si. Paliudijimai. Moderniniai na
mai. Turime i)’ kitus darbininkus. 
Nuosavas kambarys ir vonia. Visi 
įtaisymai. Mylinti saikus. Puiki al
ga. GR. 2-5918.

ir banketas < 18-20)

barys, 
Mickevičius parašė 
nes eilutes

Aplankėme didelę aprodą, 
skirtą A. Mickevičiui. čia 
gilų Įspūdį paliko poeto au
tografai. Sudomino mus taip 
pat turtingas skyrius Alicke- 
vičiaus kūrinių vertimų į lietu
vių kalba, kuriu dali atliko 
mūsų kolegos, lydintieji mus 
šioje parodoje.

Vilniaus priemiesčiuose ma
tėme fabrikų korpusus, kurių 
anksčiau čia nebuvo. Mes, 

■ kupini džiaugsmo.’ pamatėme, 
kaip Lietuva pasikeitė dėka 
išmintingos Tarybų valdžios 
politikos. Iš atsilikusio žemės 
ūkio krašto, kokiu ji buvo 
prieš paskutinį karą, ji tapo 
industrine*4 kolūkine respubli
ka, kurios pramoninis poten
cialas kasdien auga. ' Malonų 
įspūdi padarė mums apsilan
kymas TSRS Konstitucijos 
dieną Pionierių rūmuose.

Kas liečia mūsų r ašy to j i š- 
kus reikalus — tai esu įsiti
kinęs. jog apsilankymas Vil
niuje buvo naudingas ir 
kalingas. Užmezgėme
širdžius ryšius su įžymiais lie
tuvių rašytojais ir vertėjais, 
aptarėme tolesnius kultūrinių 
ryšių tarp abiejų 
prinimo klausimus,
tyje teks daug nuveikti. Gi
liai tikiu, jog mūsų viešėjimas 
Vilniuje padės plačiau išvys
tyti artimesni 
dradarbiavimą,
draugystės tarp mūsų 
tolesnio sustiprinimo.

Norėčiau tarti didelį ačiū 
lietuvių rašytojams, kurie su
tiko mus atvira širdimi ir pa
darė mūsų viešėjimą Vilniuje 
tokį malonų, jog mes čia jau
tėmės kaip tarp tikrų bičiu
lių.

rei
nuo

kraštu sti-
Šio.je sri-

kultūrinį ben- 
prisidės prie 

tautų

Leopoldas Levjnas

Sėklos fondai supilti
PAEVĖžYS. — Lietuvos KP 

VI suvažiavimo vardo žemės 
ūkio artelės kolūkiečiai virsi-*

THE BALALAIKA
Symfonijos Orkestrą 

Alexander Kutin, direk. 
Pirmą syki 4-tas aktas 

Koncerto formoj— 
Rimsky Korsakoff’o 

. ’SADKb”
Su Choru, žymiais solistais 

ir Orkestru.
CARNEGIE HALL

ŠEŠTAD., VASARIO 11 
Tikietus * dabar galima gauti 
Box Office: $1.25; $1.75; $2; 
$2.50 ir $3 (taksai iškaityti). 
Arba rašykite: Rita Kutin, 

60 W. 8th St., N. Y. C.
Tel. SP.7-6198.

mirė dvi sa- 
ji sudeginau 
Jis gyvenda- 

dideliu New Yorko
prašo savo testa-

HELP WANTED MALE

Sailmakers (Buorių darytojai), 
prie stalo. Patyrę prie virvių su ve
ri nw.

nariai; numirė du 
Reikia pasakyt, kad 

iki šiol gana geroj sveika
toj laikosi šios kuopos na

triai. Klek teko pastebėti, 
i tai žymiai mažesnėse kuo
pose per metus laiko dau
giau narių sirgo, 
pu kuopa ligonių 

Buvo pranešta, 
pa pardavė 36 LI 
jinio parengimo

Bankierius nusižudė

Šiuo tar- 
neturi.

S jubilie- 
ktikieius.

Philip Brooks, 62 metų, mi
rė gatvėj New Yorko (finan
sų distrikte. Jo kūną atrado 
sunkvežimio vairuotojas. Pra
nešimai sako, kad jo paliktas 
raštelis rodo, jog jis 
dėl nesveikatos, pats 
iš savo raštinės, kurią 
rėjo 120 Broadway 
32-ame aukšte.

Unija reikalavimus 
skelbia numeriais

žudėsi 
iššoko 

jis tu- 
pastato

Krautuvių ir sandėlių darbi
ninkų unijos distriktas 65-as 
paskelbė, kad jis pradeda 
specialius veiksmus po obalsiu 
“50 and 10.” Tuos 
išaiškina taip:

Tie “50’* reiškia, 
turi gauti minimum

numerius

dol. pelno.
Šiame susirinkime vėl bu

vo svarstoma apie bankieto 
surengimą. Kuopos prezi
dentas pranešė, kad gal bus 
galima bankietą surengti 
pabaigoje kovo menesio ar
ba kuriuo laiku balandžio 
mėnesi.

Sekantis kuopos susirin
kimas Įvyks vasario 7 d. 
Kurių narių duoklės yra 
užvilktos, jie turėtų ateiti 
i sekanti susirinkimą ir už
simokėti.

kai streikuoja apie
darbi-

Narys

Į kasamą tunelį 
buvo Įsiveržęs vanduo

iš-Grupė darbininkų vos 
gelbėjo nuo pražūties, 
kasamoje po Hudson tuneliui 
oloje nuskardėjo vieno darbi
ninko šauksmas: “upė liejasi Į 
vidun!”

Pen k i 
tunelyje

Pagalba streikieriams 
anapus Hudson River

Jau daugiau kaip trys mė
nesiai,
50,000 Westinghouse 
ninku. Bot Didžiojo New Yor
ko darbininkai iki visai ne
seniai nepagalvojo, kad dide
lė dalis tų streikierių randasi 
čia pat—tik anapus Hudson 
River ir užlajos, New Jersey 
industriniuose miesteli u o s e , 
kurie yra beveik New Yorko 
priemiesčiai.

Bet dabar ta klaida atitai
syta — sunkvežimiai, pirmie
ji jų', prikrauti maisto, jau 
rieda i Vakarus. Tai maistas, 
kurį aukoja New Yorko dar
bininkai, maistas, kuris bus 
dalinamas streikieriams ir jų 
šeimoms.

kad tiek 
algos sa

vaitei, tai yra po $1.25 už va
landą.

O “10” rodo reikalaujamą 
mokesties priedą visiems dis- 
trikto 65-ojo žinioje dirban
tiems krautuvių ir sandėliu 
darbininkams.

Unijos laikraštukas District 
65 News rašo, kad tos sam
dytojams statomos sąlygos 
nėra negalimos ak i re g y j e 
krautuvių daromo pelno. Sa
ko, kad pelnai paskiausiu lai
kotarpiu yra aukštesni už vi
sus buvusius bent kada pir
miau.

Teatruose
Filme “Helen of Troy” 

svarbią rolę vaidina aktorius, 
kurio vardas yra Jack Sernas. 
Atrodo, . kad tai lietuvių kil
mės žmogus, kurio originalus 
vardas gal buvo šernas. Ser
nas garsinamas (ir fotografi
jos tą patvirtina) kaip “pui
kaus, tiesiog dieviško sudėji
mo kūno vyras.’’ Iš tikrųjų, 
fotografijos rodo jauną akto
rių, kurio raumeningas, lyg iš 
bronzo nulietas kūnas pana
šus į kokio mitologinio graikų 
dievo.

Gerai nuaugo

State vedėjai:
“Mano vyras 

vaiti atgal ir aš 
krematorijoje. 
mas bu v
mylėtoju ir 
mente, kad jo pelenai būtų iš
sklaidyti'Manhattane. Ir ko
kia vieta galėtų būti geresnė, 
negu Empire Statę, iš kur pa

prašau
duoti man leidimą tą atlikti 
kurią nors vėjuotą dieną, kad 
pelenai būtų išnešioti kuo pla
čiausiai ...”

Tas prašymas nebuvo pa-I 
ten kintas.

LARSEN
50 Warren St., 

BA. 7-1771

(19 21)

vaikas.

pelenus ?
BUSINESS 

OPPORTUNITIES

tas lietuvis

I Grosernė-Dclicatesscn. Alus, daržo-
I sės, cold cuts. $850 950 j savaitę. 
.6 rūmai užpakalyje. Dvi virtuvės^ , 
Renda $50 j mėnesį už krautuvę ir 
rūmus. $5,000 $3,000 primokėti.

479 Central Avė., B’klyn 
G L. 6-5858

Areštuoto (kaip plėšiko) 
policisto J. Brennan advoka
tas teisėjui tikrino, kad jo 
klijentas yra patrijetiškas, 
religingas ir geras šeimos 
žmogus.

kiti netoliese . buvę 
nubėgo uždaryti du- 
vanduo neitų toliau, 

bet vanduo buvo už juos pa
jėgesnis. Bematant ’toje vie
toje jau buvo 5 pėdų gelmė. 
Jie spėjo išplaukti.

Vandens veržimasis 
toks staigus, kad pirm 
mo jiems pribėgti prie

New Yorko filmų kritikai 
planuoja surengti memoriali
nį vakarą neseniai mirusio 
britų filmininko Aleksandro 
Kordos pagerbimui.

* *
Pažangūs New 

čiai pagerbs didįjį kompozi
torių Mozartą šį sekmadienį. 
Yorkville Temple patalpose, 
157 E. 86th, St., Įvyks meniš
kas paminėjimas. Bus rodo
mas filmas “The Marriage of 

išpildyti keli 
Mozarto kūriniai, o pamigus 
muzikos kritikas Sidney 
kelstcin skaitys paskaitą 
Mozartą. 

* * *
Per Negrų istorijos savaitę 

ateinantį mėnesį radijo stotis 
WLI13 duos net 
programų negrų 
kitokiai

Yorko vokie-

Miesto valdyboje prasidėjo i 
apklausinėjimai apie taip va- | 
dinamą vandens floridaciją. 
Tai yra tam tikrų chemikalų 
Įmaišymą i rgeriapiąjį. vande
nį. Kai kurie dantų gydyto
jai teigia, kkd tų chemikalų 
Įmaišymas žymiai padeda dan
tų sveikatai, neleidžia dan
tims gesti.

Daugelyje miestų floridacija 
jau Įvesta, bet yra žymi da
lis dantistų ir gydytojų, k u-*

Kai kas ita-
kad tie dantistai, kurie 
prieš, tai daro, nenorė- 
prarasti pacientų ... B.

(18-20)

Automatic Transmission Center. 
Reseal transmission—$39.50. Pertai
some motorus už $59. FAIRBANKS 
MOTORS, pilnas automobilių 
žiūrėjimas. 4550 
(240th St.). FA. 
ar 2301 Jerome 
Kasdien 8 v. r.-
v. dieną iki 1 vai. ryto.

pri-^ 
White Plains A ve?* 
4-1943—FA. 4-2063 
Ave., CY. 5-1400.
7 v. v. Sek. nuo 3

TONY’S

<8-9)

Figaro, bus

Fin- 
apie

rie stoja prieš, 
ria, 
stoja 
darni

kūrybai

City 
rodo

yra ta 
kur maistas ren- 

T tą vietą kai kurios

ir
B.

sėl

150 specialių 
muzikai 

atžymėti.
*

Music Hali 
filmą 
Graži 
Hi'ayward vaidf-

gabi

buvo 
spėji- 
11 tirų 

; tunelyje jau buvo 3 pėdos
; vandens. Bebandant jas už
daryti pakilo dar pėdą. Tada 
jie šoko gelbėtis patys.

Už 12 valandų po vandens 
Įsiveržimo, po 2 bandymų, na
rūnui Raymond Campbell pa
vyko uždaryti tas duris, pra
sidėjo vandens pumpavimas 
laukan.

Greta kasamojo, užplūdu
sioj o koridoriaus^gatavosiomis 
dviemis Lincohr tunelio šako
mis trafikas buvo leidžiamas, 
kaip paprastai.

jo sėklos fondų supylimo už
duotis. Viršum plano supilta 
2 tonos grūdinių kultūrų sė
klos, nemaža bulvių ir vien
mečių žolių sėklos. Daug eli
tinės sėklos bus pakeista kai
myninėms artelėms. Dabar 
kolūkyje sėkla valoma ir džio
vinama.

Sudarė sėklos fondus M. 
Melnikaitės vardo, “Paežerio” 
ii- “Nemuno” kolūkiai.

Elta

susirin- 
vasario

Pranešimas
RICHMOND HILL, N.

LDS 13 kuopos mėnesinis 
kimas įvyks ketvirtadienį,
2, Liberty Auditorijoje. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. Ypač svarbu dalyvauti 
tiems, kuriems reikia duokles pasi- 
mokėti. Kadangi fin. sekr. K. Jan
kaitis serga ir randasi ligoninėje; 
tai nariai kitaip negalės duoklių pa- 
simokėti, kaip tik susirinkime. Taip
gi turėsime aptarti savo kuopos 
banketo reikalus. Banketas įvyks 
vasario 18 d., Liberty Auditorijoje.

Valdyba.' 
(19-21)

4 piul. Laisvė (Liberty). Šestad., Sausio (Jan.) 28, 1956

Iš Europos laivu sugrįžo 
lllinojaus senukų pora, 89 ir 
80. metų. Sakoma, kad jie
du ten išvažiavo vežini 
mis tūkstančiais dolerių,
“geriems laikams” taip greit' 
visą turtą praleido, kad mė- Į 
nesį išbuvo varguoliams prie- j 
glaūdoje Londone.

22-
bet

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberls

Krautuvių darbininkų unijos 
65 lokalo buveinė, 13 Astor 
Place, Manhattane, 
\ieta, 
karnas,
unijos atveža maistą automo
biliais, o pietų valandos lai
ku tūkstančiai aplink dirban
čių žmonių atneša individua
liai nupirkto maisto —■_ dau
giausia konservų.

Pagalba, žinoma, priimama 
ne vien maistu, bet ir pinigais. 
Tokią paramą
per bile kurią AFL-CIO arba 
nepriklausomą uniją, 
gai per pažangią UE, elek- 
tristų uniją. UE dalyvauja 
streike šalia 1UE, kuri pri
klauso prie AFL-CIO. <

galime teikti

ypatin-

Brooklyne tapo suimtas 22 
metu vyrukas, vedęs ir tėvas, 
po nepavykusio bandymo api
plėšti banką. Jį pravijo ban
ko kasininkas, pabauginęs re
volveriu, o bėgantį gatve po- 
1 icistas pasivijo ir sugavo.

Organizacijos ragina 
šalinti skirstymą

New Yorko valstijos 25 žy
mios organizacijos pareiškė, 
jog jos remia gubernatoriaus 
Harrimano rekomenduotą ir 
dviejų įstatymų leidėjų jau 
pasiūlytą įstatymui projektą, 
kuris uždraustų diskriminaci
ją buto davimo srityje.

Valstijos senatui tokį bilių 
pasiūlė Auburn republįkonas 
senatorius Metcalf, o atstovų 
butui — brooklynietis demo
kratas assemblymanas Baker.

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

DA. 9-6667

Sernas vaidina
Trojaus valdovo

seny- 
sūnu

Jack 
binio 
Paris, Helenos mylimąjį, fil
me “Helen of Troy.” Filmą 
pradėjo rodyti Criterion Te
atre, Broadway ir 45th St., 

New Yorke

• SAVE
Up to $700 in Discounts 

on 1956 Chevrolets 
LARGE SELECTION 
of used Cars FROM 

$100 and up.
MEL CHEVROLET 

Salese & Service
1414 Far Rockaway Blvd.

F.R. 7-4700

HENRY STOLZENBĘRGER, Inc. 
Laidotuvių Direktorius 

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

OTTO F. PUMMER, pres.

Turime

CHEZ
PIERRE

skaniausių tarptautiškų 
valgių.

La Carte—Dinnbr
rūšies jaučio šonkaulių

Boneless Chicken
squab chicken 

legs Provencale.

Pirmos
(šešt. ir Sekm.).
Parmigiana; roast
Parisienne; Frog

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

Forest ąuis — BO. 6-9516
(13-14)

Radio 
m i ngai 
Tomorrow.” 
aktorė Susan
na žvaigždinę rolę toje dra
moje.

Vaizduoja gyvenimą aktoJ 
rėš Lillian Roth, kuri savo ny
kią vaikystę, jausminius są
jūdžius, nepasisekimus meilė
je, ir visas savo gyvenimo 
problemas bando išspręsti nuo 
jų pabėgimu prie bonkos. Ta
čiau filmas iššaukia jai prie- 
jautą, ne pasmerkimą. Gai
liai saldi džiaugsmo banga 
perbėga vaidemtuvę kai jinai 
pagaliau nugali .savo vargą, 
išblaivėjusi, skaisti, pakiliu 
ūpu eina gelbėti iš pražūties 
kelio kitus.

Rolę motinos, kuri nemo
kėjo savo dukters suprasti, 
nes nesuprato ją žudančių są> 
lygu, Jo Van Fleet vaidina 
taip pat įspūdingai. Kiti pir
minėse rolėse—Richard Con
te, Eddie Albert, Don Tay
lor, Ray Danton. 

* * *
Garsioji Anna Magnani, nu

sinešusi geriausios aktorės 
garbę ir prizą, vis dar tebėra 
Astor Teatre, paskiausiame 
josx filme “The Rose Tattoo.”

Filmas pašiepia tūlas kvai
las neva tradicijas, yra ko
miškas, su gyvenimiškais dra
mos bruožais. S.

Grennpointėje kilus gaisrui 
4 šeimų name 191 Meserole 

Avė. užduso Mary Jerry, 72 
m. Keturi gaisragesiai buvo 
pridusę dūmais.

Išnuomojimai
Pilnai įrengtas kambarys su pri

vilegija pasigaminti valgį. Vyrui ar 
moteriškei. Arti 4th Avė. subvės ir 
5th Avė. buso.' Kreipkitės pas: Vir
ginia Pross, 176—33rd St., Apt. 7, 
So. Brooklyn. Tel.. SOuth 8-6529.

(19-23)

Išnuomojimai
Išnuomojimui trys • kambariai, 

Bushwick sekcijoje. Šiluma, maudy
nė, karštas vanduo. Renda $32. Dė
lei pasitarimo skambinkite:

APpiegate; 7-3849.

AGUONŲ SĖKLOS 
LEMON PEEL 

NUTS—ALMONDS 
TAIPGI MALTŲ 

Pischingcr type wafers; kepi
mui šokolado; vajiiila cukraus; 
prune Whip; Strudeldough, imp. 
Hungarian paprika; bitter al
monds; Rosewater; Potashes, ka
lenu, vaniios, importuotos sala
ries, prieskonių, bake forms, coo
kie cutters; lebuchen, importuo
ti) saldainių, visokių kvepalų, ra
munėlių, peppermint arbatos, vi
sokių iš enamel dalykų; virtuvės 
svoryklių.
IMPORTUOTO ACASIA — ME
DAUS,— MINERALIŠKO VAN
DENS. t
Vokiškų ir iš Vienos Kozyrių.

H. ROTH & SOHN
IMPORTER

1577 1st Ave., (82nd St.), 
New York 28, N.Y.

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

RE. 
gas 
niai

(18-19)

Cooks - houseworkers, governesses 
chambermaids, waitresses, couples. 

Must speak English.

STAR EMPLOYMENT AGCY 
636 Glen Cove Avenue 

Glen Head, L. I.
GL. 4-9200

ĮVAIRUS KINIETIŠKI 
VALGIAI 

DRAGON SEED
Žinomas Kiniečių Restaurantas

HI-FI—Cocktail Lounge 
Vietos: 86-02 87th Ave., Jackson 
Hts. Hickory 6-9748; 95-11 37th 
Ave., Jackson Hts. HA. 9-8487; 

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

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 
MArket 2-5172

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

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

______ _______________________________________ 1__________________________ ______________________

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

i

i

K




