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METAI 46-ti

KRIS LA I
Su Naujaisiais Metais. 
Korespondentams ir 

valininkams.
► Gražiai dirbome.
Nenuleiskime ranku. 
Ateities viltys.

Rašo A. Bimba

Visi taip daro, tai leiski
te ir man pasinaudoti ta la
bai gražia tradicija. Pri
imkite, draugai ii- draugės, 
geriausius iš gilumos šir
dies linkėjimus laimingai 
pasitikti Naujuosius Metus. 
Žinau, jog daugelis ruošia
tės smarkiai paūžti, atsi
sveikindami su senaisiais 
metais, bet bandykite, susi
mildami, ir ūžti su saiku ir 

♦protu!
i -------

Žodelis kitas mūsų ko
respondentams ir bendra
darbiams. Be jūsų atsida
vusios ir nuoširdžios talkos 
1956 metai Laisvei nebūtų 
buvę tokie, kokiais buvo. 
Jeigu šiais metais dienraš
tis finansiškai išsivertė ge
rai ir sustiprėjo, tai ačiū 
jums, kad jūs nedavėte sa
vo kolonijoms užmigti.

O mūsų vajininkai! Jūs, 
draugai ir draugės, dar 
kartą parodėte, kaip reikia 
i'li galima mūsų spaudą pla
tinti ir išlaikyti. Jūsų pa-
siaukojimas duoda puikiau-j Svarbiausia_ tai nenuleis. 
sius rezultatus ir šiame va- G h. metaig Ah> 

. • . rl. aš puikiai žinau, kad ir at-Visiems, visiems linkiu ge-1 . .. . , .’ , .. . . . . .v j einančiais metais, ■ kaip irros sveikatos ir tvirtos is- V . .. . ’ .. ., - v .. . i siais, negailestingoji mirtistvermes įžengti i 19o7 me- . ’ i -r - ,, m., : ° . . I viena kita musu pasisaukstus. Tikiu, jog visi iki vie-1 \ u. v'. 1 v.
nam ir ateinančiais metais i Pas save žinau,
pasiliksite tokiais pat tvir- vien* senatve arba 
1 . . v. ,v. .1 T . _ šiaip sunegalavimas išmuš tais ir nuoširdžiais Laisves;.v * ., .. . , o , ,._ .... lis Reikliųjų gretų. Bet ti-remeiais ir stiprintojais,:,. . v. 1 y , ! i - . k x , - T kiu ir zmau, kad daugumakokiais buvote visais prae-• , ’ . . . _
justais metais. Jums, drau-1muslJ ^r gyvensime ir bu- 
gai, priklauso dienraščio li-Įslme sveikais’
kimas ir ateitis. Viskas, ko mums reikės,

Aš manau, jog mes turi
me pagrindo pasididžiuoti 
1956 metais. Pažangieji lie
tuviai^ nesnaudė kepurėse. 
iJie nepamiršo savo spaudos 
ir organizacijų. Jie nepasi
davė nusiminimui. Net ir 
nesulaikomas eilių retėji
mas nepalaužė kovingumo 
tuose, kurie dar pastovi ant 
abiejų kojų, { į N

Tai gerai, tai džiugu. Tai 
gera garantija, kad- pažan
gusis judėjimas . nepaliaus 
judėjęs ir ateinančiais, 1957 
metais. i,

Juo giliau aš pagalvoju, 
tuo optimistiškesnis pasilie
ku. Kaip seniai jau visos 
tamsiosios jėgos susivienijo 
kryžiaus karui prieš pažan
giečius. O kai atplūdo iš 

\ Europos tūkstančiai pabė
gėlių, klerikalai, smetoni- 

4iinkai ir menševikai užgie- 
♦Jilojo: Jiems dabar jau 

feus galas!
Bet to mūsų “galo” jie 

tebelaukia. Ir jiems nesu
laukti ! Pažangus žmogus 
yra jau toks sutvėrimas: 
jis laikysis, jis kovos, jis 
nepasiduos, kol jo gyslomis 
tekės kraujas., 
i Tai mes puikiai įrodėme

Washingtonas rems 
britui stovį Kipre

Pasaulinės taikos 
1957 perspektyva

Washingtonas. — Valsty
bės departmentas išleido 
pareiškimą, kad Amerika 
norėtų matyti susitarimą 
Kipro klausimu tarp Brita
nijos, Graikijos ir Turkijos. 
Pareiškime sakoma, kad 
britų siūlymas duoti Kiprui 
tam tikrą savivaldą, auto
nomiją, yra “gera pradžia.”

Šis Amerikos valdžios nu
sistatymas sutiktas su ne
menku pasipiktinimu Grai
kijoje ir paties Kipro grai
kų tarpe. Graikai-kiprie- 
čiai laikosi nuomonės, kad 
nėra reikalo vesti pasitari
mus tar]) Graikijos, Brita
nijos ir Turkijos, kad viską,

Latviai atšaukė atstovą, 
kuris daug girtuokliavo

Ryga. — Latvijos spaudo
je skelbiama, kad aukščiau
sios tarybos (parlamento) 
deputatas G. K. Podkalnis 
tano savo srities balsuotojų 
atšauktas, nes jis perdaug 
girtuokliavo. Jo rinkiminės 
srities gyventojai rinks ki
tą deputatą.

ir 1956 metais. Labai gra
žiai mes nušluostėme nosį 
visiems mūsų priešams!

i tai pasiimti ant savo pečių 
i truputi daugiau atsakomy- 
i bės, idant užpildyti vietą 
I tų, kurie nebegalės nei pa
rengimų lankyti, nei spau- 

i dos paremti.
Su tokiu ryžtu įžengę į 

1957 metus, mes pralaimė
ti negalėsime. O laimėti 
laimėsime labai daug. Pa
žangos prieš'ai ir 1957 me
tais n e tune S‘•■kuo pasi
džiaugti. I 1 /1 • „ --------- --

Svarbu rienustoti vilties. 
Be laiko numiršta tas, ku
ris pirma 'laiko nustoja 
vilties.

Pažangiam, susipratusiam 
žmogui nevalia nustoti vil
ties. Nes jis gyvena ne tik 
sau. Jis dar gyvena ir vi
suomenei. Ir kol tik jo spė
kos su juomi galutinai ne
atsisveikina, jis žino, kad 
jis, kad jo darbas, kad jo 
patyrusios ir išmintingos 
pastangos būtinai reikalin
gi tai visuomenei. O gyve
nimas su viltim puikiai ap
simoka ir jam pačiam. Jo 
dvasią pakelia, . jį fiziniai 
sustiprina.

Tad, draugai, lai ir 1957 
metai mums visiems bus ne
palaužiamos valios gyvent? 
ir darbuotis metais!

ką reik padaryti, tai leisti 
patiems kipriečiams. apsi
spręsti.

•Graikijos ambasadorius 
Washingtone Melas infor
mavo JAV valdžią, kad, 
Graikija jokiu būdu negali 
sutikti su britų planu. Bri
tų planas yra, kad jie pa- i 
laikys Kipre savo karines ; 
jėgas ir tvarkys salą kari
niai, miliciniai ir diploma
tiniai, o patys kipriečiai 
tvarkys tik vidujinės san
tvarkos ir ekonomijos rei
kalus.

“Tai reikštų, kad Kipras 
iiktų Britanijos kolonija,” 
sakė Melas.

3 amerikiečių 
laikraštininkai 
randasi Kinijoj

Washingtonas. — Nese
niai Valstybės departmen
tas su pasipiktinimu sutiko 
žinią, kad amerikietis žur
nalistas William Worthy be 
Amerikos valdžios pritari
mo išvyko Liaudies Kini
jon. Worthy atstovauja 
Baltimore's negrų ilaikraštį 
“Afro-American.” Dabar 
Valstybės departmentas .ga
vęs žinių, kad dar du ame
rikiečiai laikraštininkai at
vyko Pekinan. Jie esą žur
nalistas Edmund Stevens ir 
fotografas Phillip Holling- 
ton. Abudu atstovauja žur
nalą “Look.” Stevens ir 
Hollington lankėsi neseniai 
Tarybų Sąjungoje. Tai A- 
merikos ambasadorius 
Maskvoje Bohlenas gavęs 
žinių, kad jie išvyko Kini- 
jon ir jis informavo Vals
tybės departmentą.

Valstybės departmentas 
labai nenorėtų, kad ameri
kiečiai žurnalistai vyktų 
Kinijon. Kinijos valdžia, 
iš kitos pusės-, žada įleisti 
kiekvieną amerikietį žur
nalistą, kuris prašytų lei
dimo.

Savanoriai kasa 
anglį Vengrijoje

Budapeštas. — Vengrijos 
radijas praneša, kad eilėje 
kasyklų šalia angliakasių 
dabar dirba ir savanoriai,! 
ypatingai valstiečiai. Daug 
valstiečių dirba kasyklose 
Pecs apylinkėje.

Vengrijai, sako radijas, Į 
desperatiškai, reikia kuo 
daugiau anglies kuo grei
čiau, nes kitaip negalima 
atnaujinti darbo ir gali su
sidaryti apie 200,000 bedar
biu.

Anglis ant greitųjų im
portuojama iš Tarybų Są
jungos. ir Lenkijos bei Če
koslovakijos, bet to neuž
tenka, nes susisiekimasdar 
negeras. Vienok, laipsniš
kai gamyba fabrikuose vis7 
vien atsigauna, ir gyveni
mas su kiekviena, diena nor- 
malėja.

Sveiki sulaukę Naujų Melų!
Slenkstyje į Naujuosius 1957-uošius Metus 
širdingai sveikiname visus skaitytojus, ben
dradarbius, vajininkus ir rėmėjus; Linkime 
visiems laimingų taikingų Naujų Metų,--- 
naujų atsiekimų darbo žmonijos kovoje už 
taiką ir geresnį pasaulį.

Redakcija
, " Administracija •

Spaustuvė.

Didžiuliai miškų gaisrai 
siaučia PieL Californijoj

trolės,” sako policija 
gaisrų departmentas, 
dėl sausros miškai labai 
sausi.

Gaisrų gesinime dalyvau
ja gaisrininkai, policija, na
cionalinė gvardija, miški
ninkai - darbininkai, skau
tai, armijos inžinieriai ir 
visokie savanoriai.

Kol kas dar nėra mirčių 
buvo priversti apleisti savo arba sunkiai nukentėjusių, 

nes iš' anksto imamasi sau
gumo priemonių.

Los Angeles. — Didžiuliai 
miškų gaisrai siaučia ke
liose Pietinės Californijos 
vietose. Paskiausiai užsi
degė miškai Bel-Aii; srity
je prie pat Los^ Angeleso. 
Toje apylinkėje daugelis 
Hollywoodo aktorių turi sa
vo ištaigingas vilas, kurias 
jie dabar ant greitųjų eva- 
kuavo.

Tūkstančiai gyventojų jau 

namus. Gaisrai Bei - Air 
apylinkėje “siaųpia be kon-

4iPravda’- reni i a airiy kovą
1 -V • • • 9: ' ' 1už savo krašto vienijimą

Maskva. — Tarybinis ko
munistų organas “Pravda” 
išreiškė simpatiją airiams 
nacionalistams, kurie veda 
kovą už Airijos suvieniji
mą. Kaip žinia, dalis Airi
jos, šiaurinė provincija, ku
ri žinoma kaip Ulsteris, dar 
vis priklauso Britanijai, 
nors likusi Airija nepri
klausoma. Paskuti n ė m i s 
savaitėmis ginkluotas airių 
nacionalistų pogrindis IR A

Tarybiniai reaktyviniai lėktuvai:
I i |> V. ■ • 1 • U (IČUIUUJOJU, UClkursuos tarp 1 arvziaus ir rekmo atsisakė tą daryti.

Paryžius. — Greiti reak
tyviniai (jet) keleiviniai 
orlaiviai dabar p r a d e d a
kuršuoti tarp Paryžiaus ir 
Kinijos sostinės Pekino. 
Per mažiau kaip 20 valan
dų dabar galima: uasiekti
Pekiną iš Vakarų Europos, 
tuo tarpu, kai paprastais 
orlaiviais nulėkti Kinijon) 
ima daugiau, negu > dvi die
nas.

Suimtas leitenantas iau 
negyvas, Edenas įniršęs

Londonas. —Čia gauta 
žinių, kad britų leitenantas 
Moorhouse, kurį Port Sal
de suėmė egiptiečiai parti
zanai, jau negyvas. Egipto 
prezidentas Nasser i s apie 
tai informavo britų parla
mento nari Cvril Banks, 
kuris lankėsi Egipte.

Premjeras Edenas pareiš
kė įniršusiai, kad “Britani
ja niekad nepamirš šio kan
kinio.”

Egiptiečiai partizanai aiš-t 
kiną, kad jie nubaudė mir
timi leitenantą Moorhouse,

pradėjo iš naujo ginkluotą 
kovą prieš britus.

“Pravda” sako, kad IR A
auga, nepaisant fakto, kad dalis Centralinės Sumatros 
ją gniaužia ne tik britai 
Šiaurinėje Airijoje, bet ir.se.
pačioje nepriklausomoje Ai-' atsistatydino veteranų 
rijoje. kalu ministras, konservaty-

Airijos. komunistai stoja viskas musulmonas, kuris 
už krašto suvienijimą, nors Į simpatizuoja su sukilėliais, 
jie nepritaria visoms IRAI Dešinieii musulmonai 
kovos metodoms.______bandė Įtikinti prezidentą

i Sukamo, kad jis atsirube- 
; žinotų nuo premjero Sas
troamidjojo, bet Sukamo 

. Prane
šimai, kad vyksta neramu
mai ir Celebes bei -Borneo

1 salose, nepasitvirtino.
Reaktyviniai orlaiviai, 

kurie kursuoja tarp Fran- 
cūzijos ir Kinijos, yra ta-
rybiniai, TU-104 tipo. Ši 
n a u j a susisiekimo linija 
įsteigta susitarimu t a r p 
Francūzįi.os ’ Air France,
Tarybų Sąjungos Aerofloto 
ir Kinijos aviacijos 'linijos.

Pakelyje tie orlaiviai nu
sileidžia ir'Maskvoje.

nes ji buvo ypatingai Žiau
rus prieš civilinius Port-
Saido gyevntojus.

Roma. — Italijos socialis
tų organas “Avanti” veda
majame straipsnyje pakar
tojo, kad socialistai niekad 
netaps anti-kom u n i s t i n e 
partija.

LAISVĖ NEIŠEIS
NAUJŲ METŲ DIENĄ

Sekanti antradienį, sau
sio pirmą, Naulų Metų die
ną, “Laisvė” neišeis. Se
kantis numeris bus trečia 
dieni o.

Bonna.— Vakaru Vokie
tijoje viešintis premjeras 
Nehru pasakė, kad taikos 
perspektyvos 1957-iems me
tams yra geros. Artimųjų 
Rytų agresoriai, kurie už
puolė Egiptą, gavo pamo
ką, kad Jungtinės Tautos 
pajėgia agresiją sulaikyti, 
ir tai bus pamoka ateičiai.

Maskva. — “Pravda” sa
ko, kad pasaulis žengia Į 
li957-uosius metus viltingai 
ir su žinojimu, kad taikos 
jėgos vis stiprėja.

Budapeštas. — Vengrijos 
• r spaudoje tilpo interviu su remti agresiją: 

nes j Indijos pasiuntiniu Meno-

Dalis Sumatros

Jakarta. — Medano radi
jas Šiaurinėje Sumatroje 
pranešė, __ ___  ____
lių po pulkininko Gintingso ' nuteisė tris sušaudy 
vadovybe sukilo prieš suki- Į 
lėlių v a d o v ą 
Simboloną ir jį suėmė. Tan
kai apsupę (Simbolono štabą marokiečius, kurie 1955 me- 

P°|tų pabaigoje dalyvavo riau
šėse. Tose riaušėse francū- 
zai nukovė keliolika maro
kiečiu, o keturi francūzai 
krito nuo marokiečių ran
ku. Dabar teismas rado 
tris marokiečius naciona
listus kaltais francūzų nu
žudyme. Jie nuteisti mirti 
ir mirties bausmė jau įvyk
dyta—jie sušaudyti.

Nacionalistų tarpe vieš
patauja nemenkas pasipik
tinimas. prieš sultono val
džią, kuri taip pataikauja 
francūzams.

ir jį paėmė belaisvėn.
i to • Gintingsas informavo 
centralinę valdžią Jakarto- 
je, kad sukilėliai pripažista 
Sukamo ir Sastroamidjojo 
valdžia. Sukilimas Šiauri

nėje Sumatroje baigtas.
Bet tai dar neviskas, nes

salos lieka sukilėlių ranko- 
Centralinėje valdžioje 

rei-

Nehru kali >ejosi 
su. Adenaueriu

Diuseldorfas. — Indijos 
premjeras Nehru atvyko 
^Vakarų Vokietijon, kur su
sitiko su kancleriu Adenau- 
erįu. Indija ir Vakarų Vo
kietija palaiko normalius 

i diplomatinius sah tykius, 
nors ta? neturi ypatingai 
svarbių ryšių, apart ekono
minių — Vakarų Vokietija 
paskutiniu laiku eksportuo- 

Ija nemažai mašinų ir in
strumentų Indijon.

Nehru Vakarų Vokietijo
je sutiktas iškilmingai ir 
kaip labai svarbus svečias. 
Joks kitas kitos valstybės 
galva nesutiktas tokiu bū
du.

Washingtonas. — Pragy- 
i veninio kaina 1956 metų pa
baigoje buvo ant dviejų su 
puse nuošimčio aukštesnė, 
negu 1955 metų pabaigoje. 

inu. Menonas sakė, kad jis 
pasitiki, jog Vengrijos įvy- 

! kiai ves prie taikingos išei
ties. Jis sakė, kad Tarybų 
Sąjunga buvo ir lieka tai
kos jėga.

Londonas. — Darbiečių 
“Daily Herald” sako, kad 
Britanijos žmonės davė pa
moką toniškai Edeno val
džiai, pamoką, kad jie ne
nori agresingų karų. Pa
moką taipgi davė Egipto 
žmonės, sakė “Daily He
rald,” kurie susispietę ap
link savo valdžią, kad at-

Pekinas. — Oficiali žinių ♦

1957-aisiais metais Kinija 
užmegs taikingus santykius 
su Japonija, lygiai, kaip 
jau turi su beveik visomis 
Azijos šalimis, išskiriant 
pestukiškus Pietų Korėjos 
ir Pietų Vietnamo režimus.

l AHVJV kJ VI A <4 v A .

kad dalis sukilę- Maroko sultono va

• Meknes, Marokas. — „♦«- 
i pulkininką j roko sultono valdžios teis

mas nuteisė mirčiai tris

Washingtonas. — Vice- 
; prezidentas Nixonas konfe- 
ravo su eks-prezidentu Hoo- 
veriu. Jie tarėsi Vengrijos 
bėglių klausimais. Nixonas 

i taipgi aplankė vengriškų 
pabėgėlių stovyklą Camp 
Kilmer’yje, N. J.

I VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Jakarta.—Indonezijos val
džia pradėjo naudoti gink
lus prieš sukilėlius Centra- 
linėje Sumatroje. Valdžios 
aviacija bombardavo suki
lėlių pozicijas.

Birmingham, Ala. — Ne
žiūrint areštu ir fakto, kad 
organizuota kampanija tuo 
tarpu atidėta iki teisminio 
sprendimo, didelė dalis ne
grų dar vis demonstraty
viai nepaiso segregacijos 
Įstatymų, autobusuose sės
ta į jiems patinkamas sėdy
nes, ne būtinai užpakalines. 
Iš Montgomery pranešama, 
kad nežiūrint rasistu šau
dymo į autobusus, negrai 
neišsigąsta ir negrįžta se
gregacijom

ORAS NEW YORKE
Giedra, šalčiau
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1957-UOSIUS METUS SUSITINKANT
PIRMA NEGU ŽENGSIME i naujus metus, kiek

vienam norisi mintimis perbėgti senuosius metus. O se
nieji, praėjusieji metai, kurių paskutinį puslapį užver- 
sime už dienos kitos, visais požiūriais buvo įspūdingi 
labai svarbūs metai ne tik mums, amerikiečiams, bet ii 
visiems žmonėms visame pasaulyje. Dar daugiau: ga
lima sakyti, tai buvo labai kritiški metai.

Paimkime taikos išlaikymo reikalą. Džiugu, kad ! gyvena vargingai, ir jaunas 
1956 metais neužsiliepsnojo didelis pasaulinis karas, 
nors kartais jau atrodė, kad ramybė bus rimtai sudrums
ta. Kai Britanija, Prancūzija ir Izraelis padarė ginkluo
tą agi esi ją prieš Egiptą, pasaulinei taikai pavojus pasi
darė labai rimtas. Tiktai visuotina pasaulinė opinija 
prieš agresorius privertė juos pasitraukti. Ir pasitrau-

SKULPTORIUS JUOZAS ZIKARAS
Čia jis su-' pastatydamas engiamą dar- 
’ * 1 ~ ‘ ‘ !bo žmonių klasę didžiapo-į 

niams eksploata t o r i a m s. j 
“Ant vieškelio” (1920 m.), Į 
“Be vietos” (1926 m.), “Be- į 
darbis” (11926 m.), “Nu
skriausta”—štai eilė jo kū
rinių pavadini mų, kurie Į 
vaizdžiai už save kalba.

Vėliau J. Zikaras ypač | 
pamėgsta bareljefinį port-1

Lietuvos realistinės skulp- i vena 10 metų. < 
tūros gretose ryškia figūra į bręsta kaip dailininkas ir, 
išsiskiria skulptorius Juo- dar būdamas studentu, sa- 

Įzas Zikaras. Jis kartu su vo skulptūrinius 
i skulptorium Petru Rimša 
yra mūsų nacionalinio plas
tinio m e n o pradininkas. 
Nuo pirmųjų lietuvių dai-į 
lės parodų iki gyvenimo Skulptūrėlėje “Bedarbis 
pabaigos skulptorius Juo- 1 <)06 m.

■ zas Zikaras išliko ištikimas fabriko vartų išmestą dar-

d a r bus 
a1 siunčia į Vilnių lietuvių 

• dailės parodom Jau pirmuo- 
1 se darbuose Zikaras bando 
! kelti' socialines problemas.

M

jis vaizduoja už

alistinei Krypčiai. x bininką. Nacionalinių iš- 
Juozas Zikaras gimė prieš I s.ivadavimo kovų įtakoje 

sprendžia temas: 
18 d. Paliukų “Iš Tilžės,” “Knygnešys,” 

Pumpėnų valsčiuje, I “Mąstytojas.”
Buržuaziniais metais Zi

karas dėsto paišybą Pane
vėžio gimnazijoje, o nuo 
1928 metų dirba pedagoginį 
darbui Kauno Meno mokyk
loje. Jo mokiniai šiuo me
tu plačiai žinomi mūsų

75 metus, 1881 metų lapkri
čio menesio 
kaime, F

i Panevėžio apskrity. Tėvai j

tų, skulptorius mėgo ir te- ■ 
matinius biusto pavidalo

____ ” “r:.-, f Gruodžio 30 dieną sueina 13 metų, kai mirties tapo“Svajonė,” “Liū-Į Gruodžio 30 dieną sueina 13 metų, kai mirties tapo 
Viltis” ir pan. Čia i išskirtas iš mūsų eilių dailininkas-karikatūristas Jonas į 

autorius pasirodo visoje sa- Bullis (Lumbis), lietuvių liaudiškos spaudos mylėtojas, 4' 
vo plastinės formos supra- tai spaudai pašventęs savo talentą ir kiekvieną savo 

. Tarybinė Lie-

desys,

'su giminių pagalba paten- 
I ka į Pumpėnų mokyklą. Mo-

brėžtųjų tikslų. Tai reikia priskaityti prie didžiulių vi
sos žmonijos laimėjimų 1956 metais.

Prie taikos iėgų laimėjimo reikia pi iškaityti ir tai, 
kad Vengrijoje reakcionieriams ir fašistams nepavyko 
atsiekti savo tikslą, kad ių sukilimas tano sėkmingai 
likviduotas. Nors fašistinio pučo padariniai dar labai 
ilgai vengrų tautos bus jaučiami, bet galima pasitikėti, 
kad ji nugalės visus sunkumus ir vėl 
žingsniais žygiuos į naują socialistinę ateitį. Galima pa- ibo ieškodamas 
sitikėti, kad pravedamos įvairiuose socialistiniuose j miestelio į-kita, 
kraštuose vidujinės leformos išeis ant gero. Tie, kurie

ikaras slaptai skaito caro 'skulptoriai: profesorius P.
1 draudžiamas lie tuvi š k a s' Aleksandravičius, P. Vaiva- 
! knygnešių atgabentas kny-’.da, prof. B r. Pundzius, N.

1899 metais jis baigė mo-' Nagrinėjant J. Zikaro 
kvkla ir išvyksta į Panevė-, kūrybą, išryškėjo skulpto-

kartą turėjo nusivilti.

daug kuo galima pasidžiaugti ir pasididžiuoti. Svar
biausias Amerikos žmonių laimėjimas, tai nebeleidimas 
makartizmui iš naujo pakelti galvą. Reikia pasakyti, 
kad visoje šalyje žmonėse buvo jaučiamas didesnis pa
siryžimas išlaikyti ir apginti savo demokratines teises 
ir civilines laisves. Nebesimatė tos baimės ir net isteri
jos, km i buvo Ameriką užklupusi metai kiti atgal. Vi
soje eilėje atsitikimų net ir teismų nuosprendžiai, su
sieti su civilinėmis žmonių teisėmis, nepasižymėjo reak
cijos laimėjimu.

Negalima laikyti labai dideliu Amerikos žmonių 
pralaimėjimu ir įvykusių prezidentinių rinkimų. Tiesa, 
republikonai atlaikė savo pozicijas Baltajame Name, 
tiesa, prezidentas Eisenhoweris dar kartą įrodė savo 
didelį žmonėse populiarumą, bet iie, republikonai, nelai
mėjo daugumos nei Senate, nei Atstovų bute. Tai duoda 
vilties tikėtis, kad ir 1957 metais Kbngrese, net ir su
vienytomis spėkomis reakciniai demokratai su republi- 
konais negalės besaikiškai siautėti.

Ekonominiai 1956 metai Amerikos žmonėms buvo 
vidutiniai. Pradžioje metų, kai Į) pamename, buvo pra
našauta gerokas ekonominis atslūgimas, smarkus visoje 
eilėje pramonių sušlubavimas ir didelis bedarbių armi
jos padidėjimas, bet toks atslūgimas nepasirodė ir, abel- 
nai paėmus, mūsų ekonomika išsilaikė neprastai.

Vienu iš svarbiausių Amerikos žmonių gyvenime 
požymių 1956 metais tenka laikyti nepaprastą mūsų 
šalies negrų kovingumo pakilimą. Jie savo reikalą drą
siai ima į savo rankas. Jų ryžtas nušluoti rasinę dis
kriminaciją ir segiegaciią visose gyvenimo fazėse yra 
toks didelis, toks didvyriškas, kad jis įeis šios šalies 
istorijon kaipo vienas iš gražiausių liaudies pastangų 
atsidaryti duris į gražesnį, šviesesnį ir laisvesni gyve
nimą. Tiesa, kad toji kova dar toli gražu nėra pilnutinai 
laimėta, .bet jos pilnas laimėjimas netaip jau tolimoje 
ateityje yra užtikrintas.

Tik negalima perdaug džiaugtis ir didžiuotis šiais 
metais mūsų klasto organizuotų darbininkų laimėjimais. 
Dar gi net Amerikos Darbo Federacijos ir CIO apsivie- 
nijimas nebuvo užbaigtas. Visos smarkios unijų vadų 
kalbos apie organizavimą neorganizuotų milijonų pasi
liko tiktai kalbomis. Negalima sakyti, kad mūsų darbo 
tfnijų smarkiam pakilimui rimtai trukdė federalinė val
džia arba abelnai reakcija. Visa kaltė ir atsakomybė 
priklauso pačių unijų nepaisymui ir apsileidimui. Tikė
kime, kad ateinantieji metai, kad 1957 metai, tuo*atžvil
giu bus. daug geresni, bus daug produktyviškesni. •

į stokos Zikaras negali toliau pazonas. Pradedant nuo ne- 
| mokytis. Jis sargauja, dir- didelių formų skulptūros, 

1 drąsiais ir dideliais|ba darbininku, keliasi dar- bareljefo, portretų, baigiant 
iš vieno į dekoratyviniais — monu- 
Jaunuolio mentaliais kūriniais, visi jo 

Į gabumai atkreipė pažangio- darbai persunkti realizmu, 
įsios inteligentijos atstovų nuoširdžia meile gyveni- 
I dėmėsi. Ir iu padedamas,; mui, natūrai, subtiliuplas- 
Zikaras atkeliauja į Vilnių.; tikos paju.tinųi bei giliu 
Vilniuje tepagyvenęs porą, idėjiniu tlirini.ii.. Įdomu ir 
metu. 1906 metais, Zikaras'tai, kad savo kūryboje J.

! išvažiuoja i Peterburgo me-, Zikaras neužmiršta savo 
no akademija. jaunystės vargų ir kelia

į J. Zikaras Peterburge gy- socialinius klausimus,prieš-

! isvažiuoia i Peterburgo me-, Zikaras

L. L. Draugijos Centro Komitetas sveikina 
su Naujais Metais visų kuopų veikėjus ir 
narius, linki geriausios sveikatos ir ištver
mes dėl darbuotės 1957 metais.

Visa tai garantuoja, kad ir ateinančiais metais, kad 
ir 1957 metais, mūsų senojoje tėvynėje progresas nesu
stos, kad vis labiau ir sparčiau naujasis gyvenimas kles
tės. Klaida būtų, žinoma, įsivaizduoti, kad ten jau visi 
sunkumai nugalėti ir išgyvendinti, kad ten nebėra ko 
daugiau siekti, už ką darbuotis. Sunkumų ir trūkumų 
yra dar nemaža. Tai mes matome ir skaitome Lietuvos 
spaudoje. Tai nėra slepiama nuo Lietuvos žmonių. 
Svarbu, kad Lietuva nebesutrukdomai ir nebesulaikomai 
žygiuoja pirmyn tiek kultūriniame, tiek ekonominiame 
gyvenime. Visos galimybės randasi tolimesniam ir dar 
spartesniam progresui.

MUMS, KAIP IR VISUOMET, labai rūpėjo likimas 
ir ateitis mūsų senosios tėvynės Lietuvos. Džiugu mums 
girdėti apie daromą didžiulį progresą visuose liaudies 
gyvenimo žygiuose. Pastoviai konsoliduojasi, stiprėja ir 
prodųktingėja kolūkiai, gražiai bujoja pramonė, nuo
latos gėrėja žmonių ekonominė būklėj ypač jaudina mus 
pasiekę iš Lietuvos laiškai, kuriuose kiekviename pasa
kojama anie jaunimo mokymąsi. Nieko panašaus pra
eityje lietuvių tautos jaunimas nė sapne negalėjo Įsi
vaizduoti. Gėliau 1956 metais veikė Lietuvos kultūrinės 
Įstaigos, daugiau knygų išleista, daugiau jaunų žmonių 
baigė, aukštuosius mokslus, pakeltas žmonių sveikatin
gumo lygis, socialistinės santvarkos pagrindai toliau su-

O KAIP SU MUMIS ČIA, Amerikoje, kaip su mūsų 
lietuviškomis įstaigomis ir organizacijomis? Ką gi 
mums davė šitie metai? Kuo reikia ir galima pasidi
džiuoti, o kuo reikia pasiskųsti ir “paraudoti”?

Mūsų didžiuliu laimėjimu reikia laikyti mūsų, pa
žangiečių, pajėgimą atlaikyti savo pozicijas. Mūsų or
ganizacijos išsilaikė gerai. O kas liečia mūsų spaudą, 
tai, ekonominiu Dožiūriu, ji dar gerokai šiais metais su
stiprėjo. Pav., mūsų, dienraštis šiemet nebuvo susidū
ręs su tokia didele krize, kokią jam teko pergyventi per
eitais (1955) metais. Per visą vasarą išsivertėme labai 

'gražiai. Mūsų abudu vajai pavyko vidutiniai. Per šį 
| vajų dar esame gavę ir geroką pluoštą naujų prenu- 
imeratų. Visi parengimai, ruošti Laisvės paramai, da
vė apčiuopiamų rezultatų. Jau gražiai pradėta ruoštis 
urie ateinančio Laisvės dalininkų suvažiavimo. Tikimės, 
kad jis bus vienas iš geriausių suvažiavimų. Tiktai vie
nos sunkenybės mes nepajėgėme ir nepajėgiame praša
linti, tai techninių spėkų stoka. Nežinome, nė ką da- 

i rysime ateityje.
Aišku, kad šie metai, kaip ir visi kiti praėjusieji ke

leli metai, atneš mums labai daug ir liūdesio. 1956 me
tais mes netekome labai daug labai gerų pažangių žmo
nių. Vienus mirtis išbraukė iš gyvųjų tarpo, o kitus se-

Tai, reikia pasakyti, yra didžiausias irmos juos Į lovą.
j svarbiausias Amerikos lietuvių pažangaus, judėjimo rū
pestis. Senosios kartos gretos retėja. Organizacijos 

[netenka narių, spauda netenka skaitytojų, gerų, nuošir
džių, atsidavusių jos platintojų ir rėmėjų,

Tai tokiais, iš vienos puses linksmais, o iš kitos — 
labai liūdnais apdūmojimais lydimi užbaigiame 1956-Uo- 
sius metus .ir įžengiame į li957-uosius metus. Vilties ne- 

I same nustoję. Ryžtamės dar naujiems darbams, nau- 
i joms pastangoms, kartu su visa pažangiąja žmonija, 
įtaiką pasaulyje išlaikyti ir dar vieną žingsnį pažengti į

Gruodžio (Dec.) 29, 1956! geresnį ir šviesesnį rytojų!2 pilsi. Laisvo (Liberty) šeštad

timo jėgoje, atidengia savo I nuo darbo už duoną atliekamą minutę.
kaij) mintytojo- psichologo' tuva, kurios prisikėlimu iš karo griuvėsių jis nepaliovė 
veidą. Tačiau dažnai šiuo-' tikėjęs net juodžiausiomis karo dienomis, 
se darbuose jaučiasi saloni
nis to meto skonis. Deko
ratyvinėj monumentalioje 
skulptūroje Zikaro yra su
kurti keli dekoratyviniai 
bareljefai, puoš i a n t i e j i 
Kauno miesto namų kvar-1 
talus, ir dekoratyvinės-mo- ■ 
numentalios s k u 1 p t ū r o s1 
“Knygnešys” ir “Laisvė.” i 
Ypač gražiai ir nuoširdžiai ■ 
sukurta knygnešio figūra.

Tarybiniais pokario me- į

šiemet pa- 
I gerbė jį išleidimu dalies jo kūrinių (dėl baltojo1 karo 
Ine visus galėjo gauti). Jie Lietuvoje paskleisti tūkstan- 
į čiais kopijų. Nuotraukoje dailininkas Lumbis savo stu- 
i dijoje, kurią turėjo įsirengęs namelio aukštinyje.

Minint laikraščio “Darbo” 
21-ąją metinę sukakti

vienintelis
progresyvus 

kuris si
tais partija ir vyriausybė! tokio ilgo amžiaus 
įvertino J. Zikario nuopel-! atogrąžų, kontinente, 
nūs, suteikė jam profeso-1 savo amžių “Darbas” 
riaus vardą, paskyiė vado- navo lietuviams

“Darbas 
lietuviškas

tar- 
darbinin- 

■. kams, j is kovojo už jų teises. 
Šiuo laiko- Visuomet iškėlė ir smerkė 

tarpiu jis pradėjo dekorą- darbininkų išnaudotojų
, ... t i .. G..

vauti skulptūros ir kerami
kos fakultetui. :

t y v i n ę k o m p o z i c i j a 
las ir menas,” tačiau prieš- 
laikė mirtis (1944 m. lapkr.

mes kovojame kosmopoliti
nėje svetimų tautų jūroje « 
už gyvybės palaikymą kū- 
ne, kokios mūsų socialinės • * 
ir politinės problemos var
gina, ir viską, kas tiktai tu*- 
ri kokia reikšme mūsų tau
tiečių gyvenime, Tarybų 
Lietuvoje visus suiintere- 
šuo.;a. O mums, išeiviams, 
ar neįdomu, kuomet “DaT-' 
bas” rašo, kaip mūsų bro
liai Tarybų Lietuvoje, da-' ' 
bartinėje socialistinėje san
tvarkoje, , vykdo kūrybinį' 
statybos darbą? Juk dabar 
Lietuvoje 1 klesti mokslas, 
pramonė, ūkis, industrija. *> 
“Darbas” tą kontaktą gahV 
palaikyti; jis atstovauja 
100 tūkstančiu Pietų Ame
rikos lietuvių, iš ju gyveni
mo visokias problemas jis 

yra tie patys svetimoje ša-: gali gvildenti, informuoti, 
lyje gyvenantieji emigran- į Iš Taiybų Lietuvos ii.s in- 
tai, kurie gerai supranta ir formuos visa darbščiosliau- 
atjaučia visų lietuvių išei- dies gyvenimą ir progresą, 

vysty
si; viso-

yvybės palaikymą kū-

re-
“Moks- i akcionierių planus. Spaus

dino kas gera ir naudinga 
lietuviui išeiviui, darbinin-

10 d.) sutrukdė visa tai įgy- kui. Pasisakė prieš reakci- 
vendinti.

Minint 75-ąsias mūsų res
publikos vieno iš pirmųjų; pažangą ir taiką mylinčių 
skulptoriaus - realisto
mimo metines, norėtųsi pri-i na liems • teisėtams intere- 
minti, kad jau seniai pri
brendo laikas suorganizuo
ti J. Zikaro memorialinį bu- 
t ą - m u z i e jų. Realistinis, 
liaudžiai suprantamas 
skulptoriaus J. Zikaro pa
likimas tikrai turi būti po
puliarinamas ir prieinamas 
plačiosioms darbo masėms

K. Bagdonas

,ją prieš karą, prieš fašiz
mą. Solidarizavosi su visu 

L ..........ll.Kla
gi- šalių spauda, pritarė nacio-

sams ir nekenčia visų laikų 
gėdos — kolonializmo.

Spaudos darbininkai, di
rigentai, korespondentai

Draugai!
Mėlyni mus skiria toliai 

Ir .Atlanto sūkuriai,— .
Artimi vistiek m?s broliai,

Darbo mes, taikos kariai!
Broliškais ryšiais mus buria

Meilė tėviškes bendros:
Keliam tėviškei kepurę, 

Ne’pkenčimn karu audros!..
Telkia bendros mus idėjos,

Palvai‘i, saugi taika:
Sambūvio laikai atėjo, 

Tai pirmiausia už viską!
Jūs’ vardus,

“Laisves’’ puslapiuos

vių gyvenimo reikalus, lū-, politinį - ekonominį 
kesčius; jie tokį gyvenimą, mąsi, sugyvenimą 
gyvena, su tais pačiais sun-; mis draugingomis Tarybų 1 • 1 • m _ 1 - 1 ll TA . . t n v . v, i . .šalimis,kūmais kovoja. Todėl “Dar-; Sąjungos šeimos 
bas” visiems mūsų tautie-' kuriu tarpe yra mūsų tė- 
čiams, išeiviams yra malo- i vyne.
rius, savas.. Jis sulaukė. 21 
savo metų gyvenimo minė
jimo, kad dauguma lietu
vių jį rėmė, jį užjautė, jį 
skaitė, prenumeravo, plati
no. Taip buvo Urugvajuje, 
B r a z i 1 i j o j e,, Argentinoje.
Kaimyninėse Pietų Ameri- 

i kos valstybėse sąlygos ne- 
I leidžia lietuviams progresy
vią spaudą turėti, “Darbas” 

Jūs’ veidus žiūriu ir jiems patarnauja, juos 
pritaria, užjaučia, jų pro- 

įdomaujasi, jų
s t r a i p sn i u s spa us d in a.

Metų skaičiui daugėjant, 
Įaugant, “Darbui” atsirado 
į svarbios ir didžiai reikš- 
i mingos visuomeninės prob- 
i lemos

Kultūrinio centro būriu
Vėl ir vūl giliai džiaugiuos.'

Ir \ isi Jūs man taip brangūs,
Taip savi, taip artimi!

Broliai tolimos padangės,
My 1 i u g :'.v na širdimi!..

Ir visi, visi krutėkim,
Veikim nuoširdžiai išvien: 

Tėviške Jums savo dėkui 
Tarė vakar ir šiandien.

Jonas Kaškaitis

marguos- -' blemomis

DAKTARAS PERSIHOVt 
gerklę:

Atvykęs iš San Francisco į

p ręsti. Jaunosios
lietuvišką kul- 

____ .... r b a įtraukimo 
klausimas yra pribrendęs ir 
aktualus. Tuo klausimu tu
rėtų visi lietuviai susiinte- 
resuoti. Kitas, klausimas

i “Darbas” švenčia savo 21- 
: mų metų gyvavimo sukaktį 
, su nuveikto didelio darbo 
'socialine ir politine reikš
me. Prie kiekvieno progre- 

: šyvio kūrybinio darbo jis 
yra prisidėjęs. Bet laikraš
tis negali nustoti dangė- 
j an žios garbės ir atsako
mybės. Mūsų tautiečių gy
venimas išeivijoje darosi vis 
komnlikuotesnis, reikalau-

i jautis daugiau žinių, infor
macijų. Tai reiškia, kad 
mūsų ‘skaitytojai kultūrėia. 
Turi ir “Darbas” kultūrėti, 
jiems dvasios peną duoti, 
koki iie pageidauja savo ne- < 
neaiškumams išaiškinti,mo
mentaliai a tsir a d u s i e m s 
b e n d r a i klausimams iš-

tūrini

tualėjantis: nuolatinio kon
takto palaikymas tarpe Ta
rybų Lietuvoje ir Pietų A- 
merikoje gyvenančių lietu
vių. “Darbas” yra vienin
telis šiame krašte laikraš
tis, kuris turi galimybę to
kį informacinį kontaktą pa
laikyti. Informuoti trum-

| Wm. Scweikert persipiovč 
: gerklę. Nuvežtas Kings County 
! ligoninėn kritiškoje padėtyje. 
! Tėvai aiškina, kad jis bandęs 
nusižudyti dėl to, kad neseniai 
.jam nuplovė skaudančią koją 
ii kad jo žmona reikalauja i pomis žinutėmis, nuotikiais, 
perskirti. i kaip mes gyvename pusiau

Kas nuveikta, lieka istori
joje. Pradedame naujus li
teratūrines ir žurnalistinės 
veiklos metus. Sukaupsime 
daugiau energijos, didesniu 
aktyvumu ir pasiryžimu 
prie šio didžiai atsakingo |z_ 
ir naudingo liictuviško pro- ' 
gresyvaus spausdinto, žo
džio Pietų Amerikoje, — 
“Darbas” žengs sykiu su 
visų draugingų, taiką my- 
liūčių tautų spauda ir daug į 
metų gyvuos. 1 (

( ‘Darbas,” 1Q56 metu j



V. MYKOLAITIS-PUTINAS----------------------------

SUKILĖLIAI Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais ‘ PRISIMINIMAS

WORCESTER, MASS

(Tąsa)
Tėvas bandė užtarti dėdę ir net nela

bai tikėjo Vinco žodžiais. Antanas iš 
jaunų dienų buvęs labai geros širdies 
vaikas. Ir paaugęs niekad nieko ne- 
skriaudęs, bet kiek galėdamas visiems 
padėdavęs. Kaip jis galėjo taip pasi
keisti ?

—Užsėdo ant turto, tai ir pasikeitė. 
Juo daugiau turi, juo daugiau nori,— 

. pasamprotavo Vincas.
Bet motinai labiausiai rūpėjo Petras. 

Nedaug dar apie jį gavo sužinoti iš Vin
co. Tad vėl pagaliau kreipė kalbą i ty
riausiąjį sūnų:

—Gana jau, gana tų kalbų apie dėdę. 
Dirba, taupo, tai ir prasigyveno žmo
gus. Kam dievas duoda, tai ir turi. Tu 
gėriau apie Petrą papasakok. Ar ne
pamiršo jis ten mūs pas tuos karai iš- 

; kius?
—Tiek aš* jį ten. ir mačiau. Nė išsi

kalbėti negavau, — teisinosi Vincas. — 
Mūs nepamiršo, o labiausiai Katrės. Kai 
pasakiau, kad išėjo į dvarą, tai tarsi pei
liu jam kas būtu smogęs. Raminau ir 
Katrę teisinau, tik nelabai jis norėjo ti
kėti.

j Nedaug ką sužinojo Balsienė apie vy
riausiąjį sūnų. Vien tuo buvo patenkin
ta, kad ten, Lydiškiuose, gyvenimas esąs 
ne tik turtingesnis, bet ir ramesnis. Pe
tras gal ten neįlįs i kokią maišatį.

Labai knietė Balsiams, ypač moterims, 
pasipasakoti kaimynams apie Vinco ap
silankymą pas dėdę, pasigirti rugiais ir 
lauktuvėmis. Bet iš anksto buvo susi
barta niekam neprasitarti nė žodžio. 
Apie Lydiškių Antana Balsį nedaug kas 
kaime ir žinojo, o kol Petras ten slaps
tosi, būsią geriau niekam dėdės ir ne
minėti. Vis dėlto Katrytei reiktų duoti 
žinią apie Petrą. Bet dvare ir ūkyje 
darbo buvo daug, tad nei Vincas, nei 
mergaitės vis nenrisirengč ją atlankyti. 
Pagaliau pasitaikė netikėta proga su 

i Katryte-susitikti.
Senis Daubaras po ano nelaimingo at

sitikimo nebesikėlė iš lovos, bet kasdien 
I ėio blogyn. Keliom dienom prieš Balsiu 

Vinco kelionę į Lydiškes kaime pasklido 
£inia, kad ligonis jau visai silpnas, vos 
bekvėpuojąs, dūstąs, krankščiąs. kraujais 
ir yau kartkartėmis žmogaus nebepažįs
tąs. Sunkia našta gulė ligonis tokiu 
metu ant dukters Petrės ir žento Mik
niaus pečių. Žentas su samdine Ieva iš 

, kailio nėrėsi, kad keturias dienas atliktu 
lažą dvare ir per likusi laiką apdirbtų 
savo ūkio darbus. O Petrei reikėjo ir 
namuose apsiruoš'ti, ir vaikus prižiūrė
ti, ir ligoni slaugyti. O čia baigėsi ir 
duona, ir kruopos, ir uždaras, nors tu 
persiplėšk arba gyvas i žemę lįsk.

Liepos mėnesio pradžiojel visam kai
mui jau buvo žinoma, kad Daubaro die
nos baigias. Kaimynai, nors ir patys 
prispausti vargų-bėdu, kiek išgalėdami 
rūpinosi pagelbėti ligoniui ir žentui

Mikniui. Juk geras. buvo kaimynas 
Daubaras. Visame kaimo darbščiausias 
ir išmintingiausias. Taigi, kuriame kie
me buvo daugiau darbininkų, pasiųsda
vo bernioką ar mergaitę ar tai mėšlą' 
pakratyti, ar tai paarėti, paakėti, ar tai' 
pašienauti, o kartais ir lažo kokią dieną 
atidirbti. Bet dar uoliau subruzdo i pa
galbą Šilėnų gaspadinės ir bobutės. Vie
nos šelpė Mikniuvienę kuo išgalėdamas, 
.kitos nesilįųvė rūpinęsi ligonio sveikata.,

Vieną sykį Balsiene, atėjusi atlankyti 
sergančio kaimyno, ištraukė iš' ryšulėlio 
gražios, nebe bėralinės duonos puskcpa- 
lėlį ir kalbėjo Mikniuvienei:

—Duok tėvui, gal sukramtys su pienu 
koki kąsnį.

—Vaje, kokia duonelėj Iš kurgi ga
vote tokių miltų,—stebėjosi jaunoji gas- 
padinė.

—Tėvas, kažin kur sukrapšto. Ne pati 
nežinau. Tik niekam nesakyk, širdele. 
Ir patvs jau baigiame.

Stašienė su Keduliene visame kaime 
buvo garsios .savo žolėmis bei šaknimis, 
kuriomis gvdė visokias ligas. Stasiūne, 
syki aplankiusi ligoni, pasiraususi krep
šelyje, ištraukė džiovintu žolių pluoštą 
ir, brukdama Mikniuvienei. aiškino:

—Atnešiau aš tam Petrele, ■-'irdažalim 
Išvirk ir duok tėvui gerti ant tuščios 
dūšios kasdien no puodeli. Labai nudeda 
nuo visokiu širdies nesveikumu. Jis nie
ko kito, kai’) širdi griūdama bu^ susi
trenkęs. O gal ir nl'nicms. Kita svl’i at
nešiu dagiliuku. Kosulį sustabdęs ir tą 
skreplį avima.

Bet didžiausia l'gų ir vaiski žinovo bu
vo senoli Pempiene. Su nu'ku ju’limian 
ii nebendravo. daug kas jo*- ven°’y nes 
laikė negeru akiu boba. Nuo w aš
traus, perveriančio žv.ilos.n’o galdo ir 
lėliukas nunykti. u* karve pieno neduoti, 
ir vaika smogai išberti, ir kokūna.s Įsi
sukti, ir daug dar visokiu, neb'imlu. ati
tikti. Daubaras nieką,d nekko’o toms 
kalboms ir senės Pomuięnes niekad no.. 
silenkė. bėdoje P°gelbėdavo, kviesdavo 
ar tai daržu nuravėti, ar tai šieno pa- 
daiižv.ti,'ar tai rugienos nugrėbstyti ar 
tai koki kita lengvesni darbu, midh'bk už 
menka' atlvP'inima. kabi ir pats darbas. 
Bet Pemniene iš to uždarbio bent užka 
galėjo išsilaikyti.

Taigi dabar; nėra darnu tab) sunkiai 
ansiro'us, Pemniene kur buvus-nobuvu.s, 
žiūrėk, tau ir beeinanti netvariu i Dau
baro kiemą. Nekentė bobos tos raganos, 
ir jei kuri būdavo pas ligoni, jai atolus 
tuo! išsinešdindavo. Pemniene tuomet 
nusitraukdavo suoleli, sėsdavo lovos ko- 
iūgalv ir ilgai tvlonv’s žiūrėdavo i išse
kusi ligonio veidą. Senis, nors būtu ir 
užsnūdęs, greitai pajusdavo Įsmeigta i 
save aštru tos. moters žvilgsni. Lvg ir 
kokia atgali srovė nereidavo per kūno. 
Jis stengdavosi sutelkti mintis, surauk
davo antakius ir sakydavo:

(Bus d pu trinu)

Felix Jamilevičius

ij Hartford, Conn.
yieno mėnesio laikotarpiu 

4 3 dideli parengimai
Lapkr. 25 d. newyorkie- 

čiai suvaidino 3-jų veiksmų 
komediją “Lapkus”. Buvo 
pilnutėlė svetainė žmonių 
ir visapusiai pavyko ir arti 
šimtinė liko. Rengė LLD 
68 kuopa.

Gruodžio li9 d.x Laisvės 
Choras surengė - kalėdinę 
parę, choristų ir pritarėjų 
prisirinko arti pilnutėlė 
svetainė. Davė gerą vaka
rienę kilbasų, kumpių ir 
įvairių gardėsių ir įsigerti, 

’ kas ko tik pageidavo ir kiek 
k tik norėjo. Ir choras tą vis- 
\ ką davė dykai! Tadgi ar 
1 nebūtų gerai, kad visi ir vi
li sos priklausytų prie choro 
|\ ir dainuotų ir garbės na
šliais būtų?.

į i ^Gruodžio 23 d. Lietuvių 
Moterų'Klubas surengė ge
rus pietus, gardžių kilbasų 
ir įvairių gardėsių, ir dar 
dėl padilginimo apetito da
vė degtinės. Moterys, pri
klausančios prie klubo, vai- 

\ šes gavo dykai, vyrai ar

i 3 pusi. Laisvi (Liberty) šešta d., Gruodžio

i

nepriklausančios mo t e r y s 
tik po $1 pasimokėjo. O tie 
pietūs buvo verti $2.50 ar 
$3. Tad moterims apsimoka 
priklausyt prie ju klubo. 
Publikos buvo apypilnė sve
tainė. Buvo programėlė,ne- į 
kurie pageidavo iš publi-1 
kos, kad dėl dienraščio 1 
Laisvės kalėdinio pasyeiki-1 
mo sukelti kiek aukų. A u-! 
kavo: j

Senas skaitytojas 5.
Po $2: J. A. M., J. Berži

nis, J. ir A. Kiškiūnas.. .. •
Po $1: A. Dagilienė, J. 

Kazlau, Weathersfield, Vi- 
kutis, J. Barkauskas, M. 
Johnsonienė, A. Raymond,' 
Žilinskai, M. Mažonienė, E. ; 
Kalvaitienė, E. Valley, Far-1 
merys, J. Barnett, O. Vi- ; 
sockienė, M. Barnett, M.; 
Butkevičius, A. Latvėnas. j 
Po 50 c.: Mrs. Kasiliauskie- ; 
nė ir hartfordietis. Smulkiu : 
$1.35. Viso $30.35. Didelis J 
ačiū...

Reikia priminti, kad mi- Į 
nėtus. parengimus surengti į 
darbavosi tos pačios veikė-; 
jos moterys, kurios visuo-1 
met darbuojasi. Įvardinti •

1........................ ■ 4 '

(Dec.) 29, 1956.

be pavelinimo negaliu, bet 
lankantieji parengimus ma
tote, kas darbuojasi. Taip
gi ir vyrai pagelbsti.

Paskutinis parengimas, 
NAUJU METŲ PASITIKI
MAS ĮVYKS GRUODŽIO 
(Dec.) 31 d., VAKARE. 
Rengia Namo Bendrovė, 
157 Hungerford St. Ten tai 
tikrai būsite gražiai priim
ti.

Visi būkite pasitikti Nau
jus 1957 Melus! *

Reporteris

Chicago, Ill
Išsigando filmo “Martin 

Luther”
WCN-TV atsisako rodyti 

filmą “Martin Luther”, kuris 
katalikišku klerikalu akimis 
žiūrint, yra hereliškas. Protes
tantams šis televizijos filmas 
labai patiko.

Romos kataliku arclmliocc- 
zijos kancleris prelatas E. M. 
Burke pripažįsta, kad katali
kai protestavo, nes- filmas 
“Martin Luther” Įžeidžia jų 
jausmus.

Protestantu vadai kaltina 
WC N p as i d a v i m u k a La 1 ik ų 
spaudimui. Liuteronų bažny
čios taryba griežta] užprotes
tavo ir skundžia WON lede-

Kai kas iš Lietuvos
Gruodžio 20 d. gavau iš 

Lietuvos ypatingą siuntinį, 
kuris kelionėje užtruko 35 
dienas. Sūnėnas rašė, kad 
laikraščius negalįs pasiųs
ti, nes Amerika nepriim
si anti, bet trys knygos ir 
žemėlapis atkeliavo; pir
mas ir antras tomai “Vi
lius- Karalius”, Ievos Simo
naitytės romanas, 1956 me
tų, spauda — Valstybinė 
Grožinės Literatūros Lei
dykla, Vilniuj-e. Pirmas to
mas turi 360 pusi., antras 
tomas 411 pusi. 
15,000. Trečioji 
Jono Šimkaus 
mai”, 220 pusi.

Žemėlapis neplono popie- 
rio, spalvuota spauda, dy
džio 24x28 colių, spaus
dintas 1955 m. Kiekvienas 
rajonas atskiroje spalvoje, 
kurių yra 83. Rajoninai 
miestai didžiosiomis radė- 
mis parašyti ir raudonu 

i tašku paženklinti. Kaimy-:

dasigauna į Nemuną,

puolasi Nemunan. Net pa
čiam vakariniame krašte 
Lietuvos pakraščiu Balti
jos jūros nuo Kretingos Mi
nija upė keliauja link pietų 
ir
kad sykiu liūliuoti Balti- 
jon.
varijos linkui 
liauja, Kazlų rajone stačiai 
sukasi į vakarus ir smul
kiai vingiuodama į Nau
miestį, keliauja. Naumies
tis yra pietiniame vakari
niame šone, rubežiuojasi 
su Kaliningradu (Prūsija, 
Karaliaučius). Mano tėviš
kės upė Lavenis, šiaurinia
me šone Lietuvos, dasigau
na Nevėži ties Panevėžiu. 
Prisimenu, kaip virš pen
kiasdešimt metų atgal žu
vaujant Lavenyj lydeka 
paspruko iš tinklo.

D. G. Jnsius

Tik Šešupė nuo Kal- 
šiaurių ke-

Tiražas 
knyga: 

Apsaky-tebepasilieka mums liūdesio 
metų sausio pirmą netekome

1-oji vis
lies 1954
xo. Jis mylėjo mus ir visus žmones, 

mylėjo jauną gyvenimą, kurį belaikinė 
mirtis nutraukė.

Sausio
(Siena,

Manj Jamdevičienė, motina
John ir Peter, broliai 

Ann, sesno

Maspeth, N. Y.

Gruodžio 15 d. turėjome 
linksmą ir gražų parengi
mą, di’g. K. čereškienės 70 
nK'tii gimtadienio mineji-

i v< ii\li nare mūsų draugijo
je.. Yra Birutes draugijos

i ])irniininkū, Lietuvių Tau- 
i t i š k < t N amo" i ž d i n i n k e, M o - 
i terų Apšvietos Klubo pro- 
| tokolu raštininkė, daug pa- 
!sidarbnoįa ir del dienraš-.

Kaminskienė, P. Sin- 
mė ir R. Wlallant pa-

garntno 
Tom son 
tortu. S

9,183 JČIEPYTI
N. Y. sveikatos dept. stotys 

i ... - . v. . ,. .- 'gruodžio 26 d. polio čiepais
mniai rubeziaj aplink visąi| jčiepi.jo 9,183 asmenis, čiepi-
Lietuvą labai išvingiuoti. 
Geležinkeliai, miškai, pel

ikės, ežerai, smiltynai, mies- 
atsiėmė ji į i tab miesteliai ir tūli kai- 
apsigyveno į maL senovyniai 

Dirbo The viskas aiškiai 
Dabar ver- ta;

Jo žmona skaitliuojamos. 
mirė pavasarį nuo džiovos mu uiatyti.

A. Višnaveckis 
Amerika. Jis 
Worcesteryje. 
Country Club, 
tėsj iš pensijos.

Li-etuvoje. Jis daug man 
papasakodavo apie pergy
ventą karo laiką. Kai t .

j imas ir toliau tęsiamas.

PRANEŠIMAI
aiškiai 

m i e r o s
BALTIMORE, MD.

Pirmadieni, goruodžio 31 d., New

vardai — 
atspausdin- 
kilometrais
Tikrai ido- ’ Aurora Social Club rengia Naujų

1 Metų balių, Workmen’s Salėje, 2507 
; Madison St. šokiams gros Svitak’s 
orkestrą. Pradžia 9 vai. vak. Įžan
ga $1. Šio klubo nariai skaitlin
gai lankosi mūsų lietuviškuose pa
rengimuose, 1ai ir mes turėtume nu
eiti pa.s juos. Kvieslys. (252-253)

spauda ir popie- 
popieris 

mūsų iš- 
Viršeliai

—. ris gražūs, ypač 
ate- geresnis negu čia 

važiavo į šią šalį, vienas a- leistų knygų.
kieti, drabužiniai. 

O jau tos Lietuvos upės!
gontas liepė jam laikyti1 už
darius burną. Lietuvoje!
velionis paėjo iš Šimkų kai- ’ Didysis Nemunas, pradi
nio, Gelgaudiškiu parapijos, | dant Druskininkais, vin- 
Šakių rajono. Sesuo, bro-1 giuojasi pietiniu Lietuvos 
lis ir kiti giminės liko Lie-i kraštu linkui vakarų į Bal
tu vo j e.

Geo Shimaitis

HARTFORD, CONN.

Lietuvių Namo Bendrovė rengia 
naujų metų pasitikimo, banketą, 
įvyks gruodžio 31 d. Pradžia 7:30 
v. v. Baigsis 2 vai. ryto. Įvyks namo 
salėje, 157 Hungerford St. Turėsime 
gerą vakariene, su įvairiais gėri
mais, nemokamai per visą vakarėlį 
iki gaidelių. Geri muzikantai — Jo
nas Martin su kompanija. Tas vis
kas tiktai $5 asmeniui. Kviečiame

Vilniaus traukia visus dalyvauti. Komisija
(250-252)jnJkepe įvairių, 

via i linksminasi

siu metu.
Gaila, kad dvi mūsų klu- 

bietes, M. Tamulevičienė ir 
M. Makevičienė, iš prie
žasties Ii uos. noualeio su

UŽMUŠĖ SAVO DRAUGĄ 
- ■ j

New Yorke gyvenąs 18 me- 
•tų jaunuolis A. Melton areš
tuotas ir kaltinamas užmuši
mu savo draugo R. Tainter 
kuriuo jis kartu gyveno.

su

mimu
J. 1G utricle

Vieša padėka-
Š i rd i nga i dėkoj u gaspa- 

! dinoms už jūsų pasidarba- 
! vimą, dėkoju už gėles, do- 
ivanas, už gerus linkėjimus 
; ir visiems už atsilonkymą.

Brockton, Mass.
Gavau žinią iš Worces

ter, Mass., kad ten gruodžio 
118 d. mirė mano draugas 
Juozas Strakauskas. Prieš 
antrą pasaulinį karą^gyve- 
no Haverhill, Mass. Ten da
lyvavo progresyvių lietuvių 
judėjime. Dainavo chore, 
skaitė Laisvę. 1930 m. mu
du su juom buvo va parva
žiavę į Lietuvą, ten pasis- 

ivcčiavę, nors nesykiū,, grį- 
žova atgal į Ameriką. Pas- 
,kui, rodos, 1932 m., jis grį
žo i Lietuvą, ir ten apsigy
veno prie Smetonos val
džios. Susirado merginą ir 

Paskui pergyve- 
valdžios per-

I versmą, paskui vokiečių iš 
pasalų pradėtą karą ir už- 
grobimą Lietuvos. Paskui, 
baigiantis karui, pateko į 
Vokietiją, ten juos su 
žmona atskyrė. Jis pateko į 
Daniją, ir ten gyveno, ro
dos, ligi 1949 metų, kem
pėse. Vėliau jo pusbrolis

į apsivedė.
i rii 1

i alinei komunikacijų komisi
jai.

Katalikiškiems fanatikams 
rūpi išbraukti iš istorijos re
formacijos epochą.

Evangelikų asociacija, kuri 
turi 10,000,000 narių, 'taip/ 
pat užprotestavo. SL

DU MILIJONU MAŽIAU
Automobilių gamyba 1956 

metais išleidžia dviem milijo
nais automobilių mažiau, paly
ginus su 1955 metų gamyba.

tijos jūrą, priimdamas sa
vo prieglobstin mūsų iš
dainuotas kitas upes. Ne
ris nuo i 
linkui Jonavos ir susilieja 
Šventąja ir nusikreipia į ■ 
pietvakarius linkui Kau-1 
no, kur susilieja su Nemu- Į MALE and FEMALE 
nu. Po tam 'Nevėžis nuo 
Kėdainių atbėgęs irgi puo
lasi į Nemuną. Netolimai, 
biskį į vakarus, Dubysa 
taip pat. Nuo Rietavos, Že
maitijos upė Jūra, teka į. 
pietus, Pagėgių rajone ir

LYTIES GARBINIMAS
PARAŠE T. J. KUČINSKAS. pusi. 142 — Kaina $1.50
Knygoje rasite įrodymų, kad iš lyties garbinimo atsirado kryžius, 

dievai, jų sūnūs ir nekaltos mergelės. Nurodyti faktai, kaip Romos 
kunigai pardavinėjo lyties simbolius, kaipo dievų stabus. Skaitydami 
sužinosite dievų kilmės istoriją. Yra dievo Falus ir jo motinos pa
veikslai. Knyga gaunama pas —

T. KUČINSKAS, 740 W. 34th St., Chicago 16, Ill.

Atydai Hartford, Conn.,'ir Apylinkės Miestų

PARCELS TO RUSSIA, INC. __
15.80 Bedford Ave., Brooklyn 16, N. Y.

atidarė ofisą po sekamu adresu:
651 ALBANY AVENUE, HARTFORD, CONN. Tel. Chapel 7-5164

Mūsų firma yra patikima išsiuntimui pakietų j Tarybų Sąjungą— 
Lietuvą, Latviją, Estoniją, Ukrainą ir tt. Esame laisniuoti ir auto
rizuoti INTOURIST, Maskvoje. Muitas apmokamas čia. Garantuo

jame pristatymą. Atdara kasdien ir sekmadieniais.

So. Boston. Mass.

Dėmesio! Kai Naujų Metų lauksite, su kuo 
Jūs sueisite pasitikti sekančius metus? O ta 
proga Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas, So. 
Boston, 318 Broadway, kviečia visus narius ir 
atsivesti svečių ir visi kartu, kaip vienos šeimos 
nariai, smagiai sutikti 1957 metus.

Komitetas

PHILADELPHIA, PA.

Mortgage typists. Immediate open
ing, Exp. in1 processing FHA and 
VA applications 5 day week. Salary 
commensurate with ability and ex
perience. Mortgage Company in the 
Northeast. Call DE. 3-3740.

(250-257)

HELP WANTED-MALE

MACHINISTS. Immediate open
ings, wanted for Engine lathes, Mil
ling Machine, Cylinder. Grinder & 
experienced combination welder. Age 
no object. All benefits. Apply: H. & 
II. Mfg. Co., Sycamore & Mill Rds., 
Clifton Heights, Pa. MA. .3-8900.

(250-259)

Salesmen. $300 weekly, $1200 
monthly, $14,000 yearly. Commission 
earnings now being made in new
est, finest, most unique sales plan 
in the Phila. area. Leads furnished 
daily. Excellent opportunity to make 
top earnings for ambitious men. 
Phone Mr. Carter, 11 A. M.—7 P. M. 

! FU. 9-5043. F. T. Robinson & Co., 
Dodge - Plymouth Dealer (please 

: mention this ad.)
I. (248-254)

Auto Salesmen. Exp. To sell Am-
1 erica’s No. 1 car—Chevrolet. All

Company benefits included. Good bo. 
nus plan, best commission plan av* 
ailable. Ample floor time. Excellent 
opportunity to make unlimited earn- • 
ings if you qualify. See Art Knight 
or H. Mitchell. Randolph Chevrolet, 
Camden’s Chevrolet dealer, 1759 
Haddon Ave., Camden, N. J.

(246-252)

HELP WANTED—FEMALE

SECRETARY. Immediate opening, 
5 day week. Someone thoroughly 
exp. for office. Salary commensur
ate with ability and exp. Write for 
appt. Stating age, exp. and referen
ces. EPHRAIM TOMLINSON, 2nd, 
528 Cooper St., Camden, N. J.

(250-256)

Stenographer. Opening for young 
lady able to take. dictation from 
dictating machine. Must be efficient, 
capable and willing to work in law
office. 2009 Walnut St. LO. 8-2255.

(250-254).

-1 v
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NewYorto^/žžgi^^Zlnloi
New Y or k o Aido Choras ir Nauji Metai Paskutiniai Tramvajai

Kas metai Aido Choras su
rengia sutikimą Nauju Metu, 

metus sutikti 
tą šaunią ir

ašeiai Jai ir šiuos 1957 
apgailcJauja tragišką faktą, Aidas rengia 
I ad per praeitą savaitgali 
vieškeliuose žuvo automobiliu 
nelaimėse tiek žmonių —, net 
virš 700. Visi laikraščiai balti
na r.eatsargihs vairuotojus — 
tuos, kurie skubina, vairuoja 
isigėr?, vairuoja nei 
Tik “Daily Worker” 
ir kitu-; kaltininkus
mobilių fabrikantus. Tas

pirmadienio vak
31 d., Liberty
11 ()-()(> Atlantic

ą, gruodžio 
And itorijoj,

sueis j pasitarimą ir nutars 
daugiau karu nekelti, žmonių 
nežudyti, miestą ir valstybių 
turtu nesumaišyti su žeme, 
ginklą negaminti, kainas ant 
pioduktų numušti, algas pa 
kelti tiems, 
lingu geram
Tai būtu gražu

jau nustojo riedėti...
Kele as savaičių atgal nusto- 

; jo riedėti paskutiniai New

nurodo
- auto-

Aido Choras rengia Naujus 
įdrai su Na- 
gaspadorium

kli riems reika-i 
pragyvenimui, j 

ir džiaugs- ! 
ateinančiu Šių

meili.

“Auto-fabrįkantai ir jų 
dūlys gauti kuo daugiai: 
no atsakingi. Ir mažesniu mas
tu yra atsakingi laikraščiai ir 
žurnalai, kurių riebūs pelnai 
nuo automobiliu garsinimų 
užtikrina. kad jie nerašytų 
apie pačių automobilių kaltę 
nelaimėse.

pel

mo Bendrovės 
W. Brazausku.
daug pasidarbuoti, kad viskas 
pavyktų kuo geriausiai. < •

Choras ir Walteris ragina 
visus nesivėluoti registruotis 
vietas prie Aido stalo. Tas 
yra labai svarbu ir veikai in- 

kiek bus 
1 ją maisto 
daug padės

i ga turėti žinioje.
i žmonių ir kiek d
’ pagaminti. Tas
' i engėjams maistą parūpinti.

jone ?

savo stotimi . DeKalb Ave. ir 
9th St. Dabar jau visur New 
Ycrke rieda vietoje tramvajų 
au obusai. Miestas žymiai ra-* 
mes:* is, mirs no viskas tu eini 
nugėrė'/): vietoje elektros va
romą tramvajų turim benzino. 
Varomus autobusus, kurių ga
nai kibiau teršia orą. Taigi,

Biznieriai pakelia, kainas 
.ant produktu todėl, kad jiem; 
kelia fabrikantai. 'vMdihinkai'

■varomi atomine jėga,

Si u ve j y u ui j os a f s I c v a s 

smerke invaziją Egiptan
International G a r m e n t 

Workers unijos vice-preziden- 
tas Louis Nelsonas lokalo 155 
organe “Knitgoods Workers 
Voice” griežtai pasmerkė E- 
gipto Įsiveržėlius, tai yra — 
Britaniją, Francūziją ir Izrae
li.. Neis ono pasmerkimas 
prieš Britaniją ir Francūziją 
skaitomas svarbiu, bet d ar 
svarbesniu skaitomas Izraelio 
pasmerkimas. Mat, 1LG-WU 
nariu dauguma yra žydu kil
mės, jiems vadovauja social
demokratai, ir ją vadai iki

j šiol pritarė Izraeliui, sakė, 
kad izraeliečiai buvo sąlygą 
priversti invazijų pravesti.

Nelsono straipsnis tokiu bū
du prieštarauja nuomonėms, 
kurias reiškia Potofskis ir 
JLGWU vadai.

Nelsono s'raipsnis iššaukė 
nemažai komentaru siuvėją 
eilėse. Kairiečiai, kuri? jau 
anksčiau smerkė visus tris 
agresorius, pritaria Nelsono 
nuomonei. Siuvyklose dabar 
vyksta karštos diskusijos apie 

; ta klausima.

Automobiliai taip statomi, 
gali riedėti žymiai 
regu to reikalauja 
ir garsinimai vis 

pasididžiavimu apie 
jėgą. Susikūli-

Galima šaukti telefonu Vir
ginia 9-1678, taip pat pas vi-

lad jie 
greičiau, 
taisyklės, 
kalba su
automobiliu 
mnose automobilini sugniūžta 
kaip popieris. nes fabrikantai 
jų negamina taip, kad jie lai
kytųsi — kaip tik priešingai, 
jie kasdien kartoja, kad rei
kia automobili keisti kiekvie
nais metais i naują modeli. 
Automobiliai neturi
saugumo Įtaisymą, kaip 
saugumo diržą, r.ebent 
specialiai užsakomi, specialiai 
kainuoja....”

t i vie tas, k u 
romiškai ir 
1957 metus.

Mes esame 
metu sulaukę,

? norėsite oko- 
1 i riksmai sutikti

nau jų 
pral ei

specialią 
tai 
jie

jau daug
daug ją 
laukiame. Bet

ką mes galvojame? Kokias 
rezoliucijas priimame šioms 
1957 metams? Kokius patai
symus gyvenimui? Ką trokš
tame pagerinti draugijose bei 
organizacijose ?

Visas pasaulis Nauju Metu 
ikia tain, kaip ir mes čia

tad valdžios organai, federa
linė valdžia, imtųsi ta klausi
mą tyrinėti, kad Kongresas 
praves ii apklausinėjimus, kad 
būtą einama prie didesnio 
saugumo v i eš keli u ose.

! Amerikoje.
Milijonai žmonių tikisi, su

jaukę 1957 metą, kad žmoni- 
pagerės-pasi- 
atbulai išei-

1.1 o s gyvenimas 
į taisys. Bet vis

Kas metai vietoj pago
tai vis pablogėja, dau- 
skui'do, daugiau vargo

tiljWTą pačią dieną, kai 
“Daily Worker” vedamasis, 
“Times” vedamajame straips
nyje irgi rašė šiuo klausimu. 
“Times” irgi pamini automo
biliu struktūros reikalą, bet 
neina j smulkmenas, kaip 
“Daily Worker”. Tik tiek sa
koma, kad kokie dabar
automobiliai, kokie jie dabar 
pajėgingi ir dideli, jų nereikė
tų padaryti pajėgi- gesniais ir 
didesniais,

yra

“Times” primena, kad 19- 
57-ais metais Amerikos ke
liuose riedės apie šimtas mili
jonu automobiliu. Jis ragina 
gerinti keliu tinklą.

: na.
' rėt,
I giau
i lenda i akis.

Dažnai sutinkame daug- sun- 
: kesnes sąlygas. Tada jau tas 
: viskas degina naujas skyles ir 
vis didesnės i mūsų kišenę, 
kad pinigai išbyrėtų.

j ♦ Atmenu, ir mes visi atme
name, kad viskas pabrangsta, 

♦ kainos pakeliamos kelis kar
tus per metus.

■ Visokie mokesčiai bei tak- 
. sai padidinami. Televizija, ra- 
'dijas, laikraščiai šaukia-rėkia: 
į žiūrėkit, koki geri laikai pas 
hnu.s, viskas “būmina.”

Man rodos, kad sulaukus šių 
■1957 metų tai tikrai laikai pa
gerės. Pasaulio valdovai gal

Studentą’ aukoto 1,810 
kvortų kraujo

N. Y. Polytechnikos In
stituto studentai nuo 1950 
metų iki šio laiko yra pa
aukoję ligoninėms 
kvortų savo kraujo.

1,810

BALALAIKA
Simfonijos Orkestrą, 

ALEXANDER KUTIN, vedėjas. 
Minės Mikhail Glinkos 100 me
tų mirties sukaktį, koncerto at
žvilgiu. Bus rodoma pirmas ak
tas iš Glinkos operos “Ivan 
Sussanin” (A Life 
su orkestrą, choru, 
justais solistais.

CARNEGIE
SĖST., SAUSIO

ALEXANDER KUTIN 
Bilietai 
$1.15 
pas

for the Tsar) 
Jr pasižymė-

PAVOJINGAS ŽAISLAS
V\ ooclside, N. Y., gyvenąs 

15 metų jaunuolis Wm. Ilig- 
ginsr^ Iježąisdamas revolveriu 
pavojirtgai persišovė vidurius. 
Šv. Jonę Jigoiijnėję jam pada-

Linksmų Naujų Metų
CREST RADIO g

& TELEVISION CO., INC. g

* g \S A. 8-9130 g

Linksmų Naujų Metų

THE BRIDAL FLORISTS
8346 Fulton St., Brooklyn, N. ¥

j TA. 7-8123 g

L

---- ---- z------------------------------------- -------  
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1
 Duokite šuniuką kaipo dovaną, g 

Turime Angora kačiukų, taipgi g 
papūgėlę, kalbanti lenkiškai - 

ir ąngli^kai.

QUEENS KENNELS
223 E. 59th St,’ N.Y.C.‘ i 4 M 5'2<)2C

't

HALL
12, 1957 

vedėjas
$8; $2.50; $2; $1.75;

Per paštą užsisakykite 
Mrs. R. Kutin, 60 W. 8th 

N.¥.C. Salės kasoj bilietai 
gaunami 10 dienų iš anksto (tax 
incl.)

Our Lithuanian- Friends -
THE JAMAICA FUEL OIL 

and SERVICE CO.
97-20 Sutphin Boulevard, 

Jamaica, L. I.
Wishes All Of You A 

Happy New Year.
the New Year, give them

Better TTealing.
JA. 3-0805

For

'X

«?
(251-257)

reikės aptaksuoti, kur randa
si dirva taksus pakelti. čia 
mums reikia daug ginklą, o 
mūsą kaimynams d a u g i a u 
ginklą ir pinigų. O taiką pa
laikyti, taksus numušti, kai
nas sumažinti tai negalvoja
ma.

Tai taip gyvenimo ratas 
sukam as.

Todėl šiuos 1957 metus tu
rime sutikti kuo šauniausiai, 
kuo linksmiausiai.

Turime padaryti rezoliuci
jas, kad glaudžiai ir gražiai 
sugyvensime‘ kaip šeimynoje, 
taip ir draugijoje, kad gerbsi
me visus lygiai, nes mes esa
me vienodi žmonės ir visi my
limo gyventi, ir pasaulyje vi
siems v i etos užtenka.

Pasimatysime 
ditorijoje.

'.M £
Visiems Lietuviams Linksmų fe

Sezono Švenčių. . ?

g THE MARLOWE
g JEWELRY CO., IN(\

116-08 Liberty Avė.
| Richmond Hill, L- L
1 VI. 3-1987

(249-255)
/ I ' )

Kuomcl tramvajai nustojo 
i riedėti, virš 100 darbininkų, 
•kurie dirbo DeKalb Ave. sto- i .. . . . v ■ . i
i ties tramvajų taisymo sapose,*,! 
•atsirado pavojuje prarasti) 
I j
'darbą. Bet unijos veikėjas Bill 
'Kirrane įtikino TA (Trans- į ‘
i porto Autoritetą), kad dirbtu
vės gali ir toliau 

, bet, vietoj’e 1 
j gaminti visokius 
i sub\ ią traukiniams, 
tam tikras dalis ir t. t.

ei ar h u o t is,
taisyti tramvajus, I

re: k men is

Kalėdines nelaimės

New Yorko mieste per kalė
dines šventes buvo užmušta 13 
žmonių, 1,049 sužeisti. 73 auto 
vairuotojai buvo areštuoti už 
vairavimą esant girtame stovy
je.

PRANEŠIMAS
RICHMOND HILI Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienio vakare, sausio 3, Li- 
berty Auditorijoje. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti ir susimokei i savo 
ųiokest is.

^5£!ĖSC£ fcfcffcSBS $
9 > IS

Linksmų Sezono švenčių

VIGILANT JEWELERS

Valdyba,* j

L

Visiems. Lietuviams 
Linksmų Švenčių.

QUEENS įj
GENERAL FLORISTS '

87-70 Pardons Blvd., Jamaica, L.I. .]
sfi RE. 9-7076 •— Prie Ind. subvčs. tt

U J ; (249-255) •?
33-02 Dltmars Blvd.

Lon Island City, N. Y. RA.8-2J55 wk • / , •» • K

(248-254) ■

Linksmų Sezono Švenčių

JOSEPH MASANTEI.LO

Linksmų Švenčių Visiems
THE CHINA PAGODA 

179-11 Hillside Avė., 
* Jamaika, L. I.

S OL. 7-6648 — Gaspadorius Larry $

Juvelierius
164-58 761 h Ave., Flushing, L.

JA. 3-3313

(248-254)

Linksmų Sezono Švenčių

FATAL JEWELERS
87-01 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. I. — VI. 9-3550

(248-257)

Linksmų Sezono Švenčių

PODESTA JEWELERS

35-63 82nd St.

| Jackson Heights, L. I. NE. 9-8765 g
& sss 5SJ sss *

■ ' (248-254)

$ Visiems Lietuviams $ 
įį Linksmų Sezono Švenčių. A 
j WILLIAM O. MULLER f
d Įsteigta 1922 ¥
| 59.-30 Myrtle Ave. $
4 Ridgewood 27, L. I. HE. 3-5898 į
5 Puikios futros u

(248-257)

Jeigu norite siųsti pakietus i Tarybų Sąjungą— 
Lietuvą, Eston i ją, Latviją, Ukrainą ir tt., kreipki
tės i pasitikimą firmą —

PARCELS TO RUSSIA, INC. 
’ i 

BROOKLYN 16, N. Y?
— Ingersol 7-7272

1530 BEDFORD AVE., 
Telefonai: Ingersol 7-6465

Mes esamo autorizuoti ir laisnluoti INTOURIST, Maskvoj. Pri- 
, statymas garantuotas, muitas apmokama čia. 'Atdara kasdien,— 

šeštadieniais 9—4; sekmadieniais 9—6.
? .

(250-3)'.

g ’ • •• ■
g Linksmų Švenčių Visiems 
Ū CARLYLE FURS

4 W. 30 St. New York City
LO. 4-7683 — 3-čios lubos

Linksmų švenčių

CARLIN FURS,

«

(250-253)

Visiems

g 55 W. 85th St., N.Y. g- 
$ WI. 7-8458 — Puikių Futrų U
tt

(250-3)

fe , š
I Linksmų Seono švenčių

THE ABCO TELEVISION S
g " ' SERVICE
g ! 1578— 1st Avė., N. Y. C. j
W RE. 7-0409 f

(250-257)

Linksmų Sezono švenčių

ACCURATE TELEVISION 
SERVICE

442 E. 861 h St., N. Y. C.
R H. 4-7243.

(250-257)

Visiems Lietuviams Linksmų 
; • : Sčzoho švenčių.

RAPOPORT'S RESTAURANT
• ' INC. '

J 93—-2nd Į Avė
i (ton> Mtli CK. 7-9388

N. Y. C.

Policija gal diios $25,000 tiems, 
kurie atidengs bombų “pamišėli“

Spauda sako, kad pplicirj dėtos bbmbds*. Bet ‘pasirodė, 
jos komisijonierius Stej)heh .kad tai buvo irgi, titščias Įspėji- 
I. Kennedy svarsto, ar tik'mas.
nebūtą geras dalykas pa
skelbti, kad piniginis , atlygi
nimas būtu duotas asmeniui, 
kuris pats atidengsj.. arba 
kaip nors prives prie atiden
gimo, kas yra tas pamišęs 
psichopatas, kuris sprogdina 
bombas teatruose, stotyse 
ii kitose viešose vietose. Po
licijos vadas mano, kad tas 
atlyginimas turėtą būti bout 
$25,000, kad tikrai pritrauk
tą žmones.

Tuo tarpu visa eilė kitu 
Įstaigų, tarp tu Loew’s teat
ras Brooklyne, Coney Island 
ligoninė, M a y f a ir teatras 
Manhattane ir kt. gavo telefo
ninius Įspėjimus, kad ten pa-

Poljcjja sako, kad keliosde- 
šimt moterų detektyvu dabar 
nuolat *■ lanko teatrus, bandy
damos pastebėti r. usikaltėli. 
Du jauni mokslininkai pasako
jo policijai, kad New 5'orko 
centralinėje bibliotekoje koks 
tai Įtartinas asmuo ją klausi-, 
nėjo apie dinamitą ir kitokią 
sprogstančią medžiagą. Jis 
buvo apšepęs, barzduotas ir 
Įtartinai, lyg tupintis kažko
kią paslapti, šypsojosi.. Polici
ja ilgai klausinėjo tuodu 
mokslininku, nes iš karto gimė 
Įtarimas, kad gal jie yra nusi
kaltėliai, bet paskui prieita iš
vados, kad jie pasakoja tiesą.

I HELP WANTED MALE 

help Wanted’male

Kepėjo. Patyręs prie tortų, prie 
stalo. Moderniška kepykla Šta- 
ten Island. Valandos anksti ry- 

, tą. Puikios darbo sąlygos. Nuolat. 
Lengvai pasiekiama. 241 New Dorp 

i Lane, New Dorp, Staten Is., N. Y. 
| EL. 1-1859.

(250-3)

I.. ...... ....... . .. .. ....
MALE and FEMALE

__________ ______I ....... • •
B. ALTMAN & CO.

of Short Hills, N. J.
i

Jiem* Reikia*

KEPĖJAMS PAGELBININKV 
PAPRASTU VIRĖJU

1 Moderniška virtuvė. Puikios darbo 
' sąlygos. Geros algos. Kreipkitės 
j asmeniškai.

DR. 9-3000
> ^'2-1^}i ---- ---- -—     —— ——— - .

REAL ESTATE

BORO PARK, 1548 51st SI. 3 di
deli stucco namai, gerame stovyje, 
18 kambarių: pilnai atskirti nuo 
viens kito. $288 įeigų j mėnesį. 2 
mašinom garadžiai, storm windows, 
aliejus, varas; lotas 40x100; $28,- 
000. Pin’igais $6.000. Vien tik pir
kėjai. H Y. 4-9423. (252-255)

TEATRUOSE
New Yorko spaudos kritikai 

jau nubalsavo, kokius 1956 
metą sezono filmus jie skaito 
geriausiais. Pirmą vietą jie da
žė filmui “Around the World 
in 80 Days”. Tai filmas, kuri 
diregavo Michael Todd ir ku
riame vyriausias roles vaidina 
David Niven ir garsus Meksi
kos komikas Cantinflas.

Newark, N. J.

CARROLL BAKER vaidina 
pirminę rolę Warner Brothers 
filme “Baby Doll”, Victoria 
teatre, New Yorke. Tai tas 
pats filmas, už kur j dviejų ti
kybų dvasiškiai išsibarė, vie
nas sakydamas, kad filmas 
esąs “gr*ešnas,” o kitas, kad 
ne. Filmą parašė Tennessee 
Williams. Direktorius Elia Ka
zan.

PADeKOS žodis

Aš, Motiejus, Žolynas, la
bai, labai širdingai dėkoju 
visiems, kurie mane aplan
kė man esant: ligoninėje 
asmeniškai .arba laiškais 
bej. atvirutėmis, kurių ’ ga
vau labai daug iš arti ir iš 
toli, kaip tai: nuo draugų 
Žilinskų iš Plymouth, Pa., 
ir draugų Matulių iš. Jersey 
City, N. J. Taipgi pranešu, 
kad aš jau randuosi namie 
po šiuo antrašu: M. Žoly
nas, 7-72 7th Ave., Newark, 
N. J. '

’ - • - . » .

Kaip buvau ligonis, taip 
ii’ tebesu, nes netekau kai
rės kojos, tuo būdu negaliu 
vaikščioti, ir šiaip dar tebe
su silpnos sveikatos. Kurie 
manote atvažiuoti mane ap
lankyti, tai name paimkite 
keltuvą ir išlipkite ant 8-o 
aukšto. Mūsų kambariu 
numeris yra 8G. - Pabelski
te garsiai.

Draugiškai,
M. žolynas

Nors “Around the World in 
8() Days” gavo pirmą vietą, 
l.aip geriausias direktorius nu
balsuotas John Huston, kuris 
diregavo filmą “Moby Diek”. 
Geriausiu 1956 aktorium New 
Yorko kritikai laiko Kirk Dou- 
glasą, kuris vaidino VJ'n Gogh 
rolę filme “Lust for Life”. In
grid Bergman , vaidinusi filme 

i “Anastasia”, išrinkta geriausia 
1956 metu aktore.
‘ Kaip geriausią užsienio fil
mą, rodytą New Yorke, kriti
kai pažymėjo Italijos “La 
Strada” (“Gatvė”). * *\ 

Balsavimuose dalyvavo ke
liolika didžiųjų New Yorko 
laikraščių - dienraščių kritikų. 
Neangliškieji laikraščiai turi 
savo kritikų rateli, kuris bal
suoja savaimingai. • •

Virš minėtų filmų sekamieji 
buvo pažymėti kaip esantieji 
tarp geriausiųjų: v

“The King and i”, “War 
and Peace”, “Tea and Sym
pathy”, “Baby Doll”, “Mo
by1 Dick” ir “Lust for Life”.

Newnan, Ga. — Bonnell 
kompanijos aluminimo fa
brike sprogt katilas ir už
mušė vieną darbininką. 13 
sužeista.

“Geriausi U'žgyrimai” — N. Y. Times.

UNIVERSAL PACKAGES, INC.
189 Second Ave., arti 12th St., N. Y. (Phoenix Theatre Bldg.)

AL. 4-1193

SPECIALES ŽEMOS VASARINES KAINOS
Pasiunčiame siuntinius J visas dalis Sovietų Sąjungos—Į Lietuvą, 

Latviją, Ukrainą ir kitas šalis. MES GARANTUOJAME GREITĄ 
PRISTATYMĄ maisto, drabužių siuntinių žemomis kainomis ir ap
mokėtu muitu. Jūs gaunate rasytę su adresanto paraSu. SIUNTI
NIAI ORO PASTŲ PRISTATOMI Į 10 DIENU. Jei jūs gyvenate 
toli, tai galite prisiųsti mums siuntini su reikalingais nurodymais. 
Tas jums sutaupys laiko ir pinigų. Jūs galite pirkti iš mūsų drabu
žių, batų, medikalų ir kitokių daiktų savo siuntiniui. SPECIALUS 
APSAUGOJIMAS—apart reguliarūs apdraudos. jūsų siuntinys bus 
apdraustas nuo pavogimo ir nuo ugnies. NEDELSIAMA SIUNTI
NIAI SIUNČIAMI TUOJ.

Ofisas atdaras kasdien, jskait. šešt. 9-6. Atdara sekmadieniais. 
Mes išsiunčiame per ’Paricelš to Russia, Inc.

6 pu>l.-Lai»vė (Liberty)-šeštad., Gruodžio (Dec.) 29, 1956

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambarys pavieniam 

vyrui. Pageidaujama, kad būtų ga
lima pasidaryti ir biskį valgyt. Pra
šome kreiptis bile laiku. A. Lit- 
vaitis, 190 Hull St.. Brooklyn 33, 
N. Y. (252-253)

Nepervėlu duoti jai futrą nuo 
WOLOSCHUK' FIIR CO.
848— 7th Ave., N.Y.C.

LO. 8-5828
Turime puikių futrų. įsteigti virš 
50 m. Galite gauti visokių madų 
pas mus. Pertaisome ir perdirba- 
ne modelius.
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