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Pasižadėkime!
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Drąsūs žmones.

,Giliau skolose.
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Kitos šalys taipgi padės Gavimui Nauju Skaitytojų

Sovietai paskolins 
vengram 50,000,000 LAISVĖS VAJUS

Demokratai sako, kad
Eisenhoweris bando 
apeit Jungi. Tautan

Vajus gavimui Laisvei naujų skaitytojų ir atnaujinimui 
prenumeratų prasidėjo spalio 1 d. ir eis iki sausio 1 d. 1957. Artimųjų Rytų arabiškųWashingtonas. — Kon

gresiniai demokratų vadai, Šalių pranešama, kad ten 
tarp jų senatorius Humph-‘ 
rey, pareiškė, kad Eisen-

Budapeštas. — Tarybii 
Sąjunga paskolinsiant 
Vengrijai 50 milijonų do
lerių vertės sumą. Vengri
ja galėsianti tuos, pingus 
naudoti rekimenų pirki
mui bile kokiame pasaulio 
krašte. Vengrijos valdžia 
sako, kad jai bus reikalin
ga paskolų ir iŠ kitų kraš
tų, kad išvengti katastro
fiškos ekonominės krizės. 
Derybos paskolų reikalu 
jau vedamos su Čekoslova
kija, Rumunija, Rytų Vo
kietija ir Bulgarija ir taip
gi būsiančios užvestos dery
bos su Lenkija ir Jugosla- 

užvilkta. i vija. Manoma, kad kitos 
. . j socialistinės šalys, • nors 

jos pačios vienu ar kitokiu 
mastu pergyvena tam tik-

visi

pa
ką mes

Jau abiemis kojomis esame 
įžengę į 1957 metus. Daug ko 
tikimės iš jų. Svarbiausia: 
rokštame būti sveikais, ir 
’ingais!
Tačiau taip pat svarbu 

rlvoti ii- apie tai,
ms metams duosime 
Svarbiausia, žinoma, tai ne
miršti savo pareigų. Jų turi- 

* daug.
Aš turiu mintyje mūsų spau- 
i, mūsų organizacijas, mūsų 
.aigas. Jomis pradėkime rū- 
mtis anksti, pradžioje metų, 
asirinkimūs ir parengimus 
‘ikia lankyti. Duokles reikia 
asimokėti. Reikia, kad pre-; 
umerata nebūtų t______ .
Pasižadėkime darbuotis ir Į 

Igtis taip, jog pabaigoje me
ti nereikėtų gailėtis. Rūpinki- 
nės savo sveikatos išlaikymu;
.pinkimės mūsų judėjimo iš- 
•ikymu. Neduokime niekam 
rogos sakyti: Pažangieji lie- 
-viai ištižo ir subliūško!

rus ekonominius sunkumus, 
visos padės Vengrijai atsis
toti ant kojų.

Pačioje Vengrijoje val
džia tuo tarpu buvo priver
sta atleisti iš darbo nema
žai darbininku ir tarnauto
jų, vyriausiai dėl akmens 
anglies ir kitokio kuro sto
kos. Valdžia reiškia viltį, 
kad tie žmonės ras sau dar
bo anglies kasyklose, kur 
darbininkų dabar labai rei
kia. Apie darbininkų reika
lingumą kasyklose išsireš1- 
kia ir komunistų organas 
“Nepszabadsag”. Budapeš
te tuo tarpu uždaryta cent^ 
ralinė išildymo stotis ir gy
ventojai ieško kitų būdų 
apsišildyti butus.

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN YRA TOKS
'Punktai 

4812Hartfovdo vajininkai ...............................
S. Penkauskas—J. Blažonis,

Lawrence-Lowell, Mass.........................
PhJilaidelphijos valininkai ........................ .
Waterburio vajininkai ...........................
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. ........... . .
Worcesterio vajininkai ..............................
Pittsburgh^ vajininkai ’...........................
P. Paserskis—A. žemaitis, Baltimore, Md 
Elizabeths vajininkai ...............................
So. Bostono vajininkai ...........................

Eisenhowerio pareiškimas 
skaitomas maišymus! į vi- 

howeris bando apeiti Jung- dujinius Artimųjų Rytų 
tines Tautas. Kaip žinia,! reikalus.

; Eisenhoweris praeita sa-! n

Kinijos v a d a i pritaria Sovietu 
žingsniams Vengrijoj; Tito sakė, 
kad santykiai su Sovietais geri

Rochesterio vajinin'kai .....
Brooklyno vajininkai ........
L. Pruseika, Chicago, III. 
Harrisono vajininkai .......
L. Tilwick, Easton, Pa. 
P. Beeis—M. - Adomonis,

Great: Neck, N. Y. 
Newarko vajininkai ..........
LLD Moterų kuopa,

Binghamton, N. Y.......
Chester, Pa. .......................
Norvvoodo vajininkai ........
A. Apšegiene,

1488
1344
1300
1100

1064
1052

1050
1040
880

Auburn, M c.. 866
J. Paikus, Nevv/IIaven, Conn. 664

500

4320
4144
4120
3360
3130
2854
2805
2682
1860

i

420
400

Man patinka Daily Worke- 
<> patarimas vice - prezi- 
*ntui Nixonui. Laikraštis pa- 
ria jam nepatingėti apian
ki mūsų pietines valstijas ir 

r įdėti negrams laimėti savo 
emakratines teises.
Mr. Nixonas pasidarė fašis- 

nių vengrų pabėgėlių palro- 
i, o pamiršo mūsų pačių 
‘ioliką milijonų beteisių 
čių Pietuose, švelniausia 
kius, vice - prezidentas 
ršo savo pareigas.

ke
pi- 

pa- 
pa-

Mūsų valstybės sekretoriui 
llesui ir visam valstybės de- 
tmentui nepatiks. Net trys! 
kraštininkai (William .. 
/ iš “Afro-American’' ir Ed-

Pekinas. — Kinijos Ko-, 
munistii partijos centrali- 
nis komitetas laikė specia
lų posėdį. Centralinis ko- vimai 
mitetas išleido pareiškimą 
apie pasaulinius įvykius, 
tarp jų Vengrijos. Kinijos 
Komunistų partijos vado
vybė sako, kad Tarybų Są
junga gerai pasielgė mes
dama* savo karines jėgas, 
kad nugalėti reakcininkus, 
kurie bandė pasinaudoti 
Vengrijos žmonių nepasi
tenkinimu ir perimth-galią 
į savo rankas.

Kinijos komunistai taip-
Wor- i pasmerkė Jugoslavijos

komunistij ir jų vado Tito
md Stevens ir Phillip Hol- kai kuliuos nusistatymus, 
gton iš žurnalo “Look”) iš- Kritika prieš Tito padary- 
ko Kinijon. ta draugišku
'ie nepaiso Valstybės de- nant jį draugu, 
'tmento uždraudimo. Jie
rašė Mr. Dulleso leidimo.
'yrai jie labai drąsūs.* Su-
:ę jie užsitrauks reakcijos 
ybę. Gerai, kad nepaiso.

erai išsimiegoję ir apsi- 
ę po Kalėdų kai kurie 
»nės pirštus kramtosi, 
ig ką jie susipirko ant iš- 

ausų

tonu, vadi- 
bet nuro

doma, kad Jugoslavijos ko
munistai negerai daro, kai 
kalba apie “stalinizmą”, 
tuo tarpu, kai tokio dalyko 
nėra. Kinijos komunistai 
sako, kad kalboje, kurią 
Tito pasaką Puloje, yra 
tam tikrų teisybių, bet yra 
ir/perdėjimo bei netiksly- 
mu. ' , , , , .

sako Ki- 
yra ma-

Stalino klaidos, 
nijos komunistai, 
žesnės, negu jo užsitarna-

1 komunizmui. Tos 
klaidos dabar taisomos So
vietuose, sako Kinijos ko- 
•munistai.

Tuo tarpu iš Jugoslav!- 
jos. pranešama, kad Tito i 
pasakė kalbą, kurioje sakė, į 
kad santykiai su Sovietais į 
lieka geri. Jis sakė, kad i- j 
deologiniai nesutikimai ne-! 
turi stoti kelyje geriems i 
Jugoslavijos ir Tarybų Są- j 
jungos santykiams. Tito i 
taipgi davė interviu laik
raščiui “Borba” ir išsireiš
kė panašiai.

Patersono vajininkai
Mexico, Me.

V. Padg;ilsk:;.s ................ 456
Vora' Smalstis, Detroit, Mich. 440

Clovelando vajininkai 
F. Šlekaitis, Scranton. 
V. Ramanauskas, 

Minersville, Pa. ... 
Plymouth, Pa...............i:.__________ : '. ~
V. Kvelkas,

Cambridge, Mass............
C. K. Urban, Hudson, Mass. 
A. Valinčius, Pittston, Pa. 
A. Navickas, Haverhill, Mass. 210 
Stamford, Co/in......... ..........
Bridgeporto vajininkai 
M. Shlave, Gardner, Mass. 
A. Kuzmickas,

Girardville, Pa..............
A. P. Dambrauskas,

Haverhill, Mass.............
Cliffside Park, N. J..........

380
360

K. Naravas, Shenandoah, Pa. 300

280
280
260

200
200
160

148

120
.. 80

rį era 
kaip

{ėjimo. Atsidūrė iki 
□jose skolose.
Tokioje šalyje žmonės 
p giliai prasiskolinę
i mus Amerikoje. Nesinori 
galvoti, kas atsitiktų, jeigu 

<onominė krizė pradėtų ro- 
iyti savo dantis.

rinkimus. Jau dabar įaikas. 
Kurie žmones dabar užrūstins, 
sako laikraštis, tie nelaimės 
1958 metų rinkimuose.

ra-

Senatorius Humphrey 
sako, kad Eisenhoweris’ sa
vo planu bando apeiti Jung
tines Tautas, kad Amerika 
neturi teisės imtis karinių 
žingsnių tolimose pasaulio 
dalyse be Jungtinių Tautų 
pritarimo arba įgaliavimo. 
Panašiai išsireiškė senato
riai Fulbright ir Mansfield.

Demokratams taipgi ne-’ 
patinka faktas, kad prezi-

merika imsis labiau akty- 
viškos akcijos Artimuose 
Rytuose. Ta akcija, sakė

i Eisenhoweris, taikoma, kad
i “sulaikyti Sovietų agresi- 
; ją”, bus ekonominė ir poli- 
. tinė, o reikalui esant, gal ir 
i karinė.
į Iš Londono ir Paryžiaus
; ateina žinios, kad britu •V ' • €
ir franeuzų valdžios jau
išreiškė iritarimą tam Ei- ’dentas nepasiklausė jų nuo- 
senhow^rio planui. Bet iš monės šiuo klausimu.

“Herald - Tribune” labai 
tėviškai moko savo kolegas 
republikonus Kongrese. Jie 
turi būti geresni, jie turi būti 
protingesni. Jie turi pataisyti 
savo vardą žmonių akyse. Jie 
turi ištikimiau visame kame 
paremti savo prezidentą.

• Kam tai visa reikalinga ? 
Gal tam, kad tai prisidėtų 
prie Amerikos žmonių būklės 
pagerinimo ?

Ne tas rūpi šiam kapitalistų 
organui, “Herald - Tribune” 
pataria kongresmanams ir se
natoriams žiūrėti i 1958 mėtų

doku* 
šalies 
Teis- 

ir už-

Amerikinė Civilinių Laisvių 
unija paskelbė smarkų 
mentą. Jis taikomas 
Aukščiausiam teismui, 
rnas raginamas priimti
girti dešimties nuskriaustų ak
torių apeliaciją.

Atsimenate 1947 metus? 
Tai buvo metai, kuomet kon
gresinė reakcinė komisija už
puolė Hollywood aktorius. 
Dešimt jų skaudžiai nukentė
jo — tapo išmesti iš studijų, 
neteko darbo ir duonos.

Jie dabar skundžia filmų 
kompanijas. Reikalauja atly
ginimo. Minėta organizacija 
juos užtaria, jų reikalą pare
mia.

Nasseris vyks 
j Tar. Sąjungą

Maskva. — Maskvos
dijas praneša, kad I^gipto 
prezidentas Nasseris pla
nuoja aplankyti Tarybų Są
jungą šiais metais. Dar ne
paskelbta, kuomet jis ke
lionę padarys, bet greičiau
siai tai bus šią vasarą ir tai 
gal sutaps su laiku, ktiomet 
Suezo karialo valymas bus 
baigtas.’

Nasseris buvo planavęs 
aplankyti Tarybų Sąjungą 
praeitų' metų rugpjūčio mė
nesį, bet įsimaišė Suezo 
kanalo krizė ir kelionė tu
rėjo būti atidėta. Tada bu
vo rengtasi prie gan iškil
mingo jo sutikimo Mask
voje, bet manoma, kad da
bar sutikimas bus dar karš
tesnis.

Kipriečiai na. Nicosia.
cionalistai prie Famagus- 
tos padegė elektros jėgai
nę. Prie Nicosijos naciona
listai iš miško šovė į pra
žygiuojančią britų kuopą, 
bet į nieką. nepataikė, sako 
britai. f •

Didelis pasipiktinimas Alžyre 
prieš franciizįi pravestą arabų 
skerdynę; arabai žada keršyti
Alžyras. — Visame Al-; sakydami, kad tie arabai 

žyre viešpatauja didelis ! “ 
jiasipiktinimas prieš sker- • 
dynes, kurias francūzai

šaipėsi iš laidotuvių”.
Bet tikra suirutė prasizai|) įima Minint

bawrence-boweu antroj vieio.i a. pravedp prieš . civilinius^- 2“°™”
siuntė tris naujas prenumeratas ir atnaujinimų. Taipgi. bfšku^- miesto gyentojus 
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' Lawrence-Lowell antroj vietoj. J. Blažonis pri-

pasidarbavo su atnaujinimais Y- Kralikauškas. J. Ma
žeika, Pittsburgh, Pa., prisiuntė naują prenumeratą ir

• (Tąsa 4—tame puslap.)

Jakarta davė 
sukilėliams 
ultimatumą

Jakarta. —Centralinė In
donezijos valdžia davė ulti
matumą Sumatros sukilė- 

i liams. Ultimatumas duo- 
: tas dar praeitą šeštadienį 
■ ir galiuoja vieną savaitę, 
i Jeigu sukilėliai nepasiduos 
i iki šio šeštadienio, tai val
džia pradės pilno masto ka
rinius žygius prieš juos.

Masjumi (konservatyvių 
musulmonų) partija tuo 
tarpu reikalauja, kad 
premjeras Sattroamdijojo 
atsistatydintų, kad tuomi 
sukilėliai būtų užgerinti, 
Bet nacionalistai su tuom 

1 ) 

nesutinka.
Šaly i e atmosfera įtemp

tą. Visi jaučia, kad už su
kilėliu pečių stovi plates
nės konservatyvės jėgos.

Eisenhoweris neplanuoja 
padiąryti vizitą Indijon
Augusta, Ga. — Ndrs In

dijos premjeras Nehru lan
kėsi Amerikoje, prez. Ei
senhoweris neatsakys į tą 
vizitą vizitu ’Indijon. Mur
ry Snyder, kuris yra'Bal
tojo Namo spaudos sekre
toriaus . asistėntasj sakė, 
kad Eisenhoweris mielai 
aplankytų Indiją, bet jis 
negali kyietimo priimti, nes 
jeigu aplankytų vieną šalį, 
turėtų aplankyti-ir kitas, o 
plačiai kelionei jis nėra pa
sirengęs. z

Vėliausios
Pasaulio
naujienos

Dell — Indijon sugrįžo 
premjeras Nehru. Čia 
taipgi sustojo pakelyje na
mo Ęinijos premjeras Čou 
En-lajus, kuris čia lankėsi 
kelios savaitės atgal. Neh
ru dabar informavo Čou, 
apie ką jis tarėsi su prezi
dentu Eisenhoweriu, lygiai, 
kaip Washingtone informa
vo Eisenhoweri, anie ką 
anksčiau tarėsi su čou En- 
lajumi.

Montgomery, —« Po to, 
kai rasistiniai chuliganai 
šaudė į autobusus, kuriais 
negrai važinėjo Šalia bal
tųjų. miestas visai sulaikę 
autobusų kursavimą nak
ties metu, o dienos metu 
busai kursuoja nors suretė
jo ' ' ' ’

Washingtonas. —Lėhma- 
nas, kuris dabar pasitrau
kia iš Senato, pasiuntė laiš
kus visiems senatoriams, 
ragindamas iuės balsuoti 
prieš filibūsterius.

Praga, 
laikraštis
atspausdino svarbų inter
viu su Chruščiovu. Chruš
čiovas sakė, kad socialisti
niu šalių blokas' dabar yra 
pakankamai stiprus, kad 
aumušti bile kokią agresija.

praeitos savaitės pabaigo
je. ; J

Įvykiai prasidėjo taip: 
nacionalistai alžyriečiai 
nukovė žiaurume pasižy
mėjusį francūzą pareigūną 
A. Frogėrą. Francūzai jam 
surengė milžiniškas laido
tuves, į kurias susirinko a- 
pie 10,000 žmonių. Dauge
lis jų buvo ginkluoti. Lai
dotuvių procesija demons
tratyviai tęsėsi per arabiš
kus Alžyro kvartalus. Ke-

francūzai pradėjo grįžti iš 
kapinių. Tūkstančiai jų pa
sileido ginkluoti po arabiš- 
gus kvartalus ir pravedi 
tikrą pogromą. Jie nušov 
vietoje keturis arabus ir 
keli mirė vėliau nuo žaizdų 
— kiek, tikrai nežinia*. Jie 
sužeidė šimtus, nepaisyda
mi, ar užpultas asmuo yra 
vyras, moteris, ar vaikas. 
Prancūziškoji policija nesi- 
maišė, nesuvaldė chuliganų.

Nacionalistinis pogrin
dis jau pasakė, kad už tuos

liose vietose laidotuvių da- žingsnius francūzams bus 
lyviai metėsi mušti arabus, atkeršyta.

Turistas sviede akmenį 
j garsiąją “Mona Lisa”
Raryžius. — Luvro mu-: 

ziejuje pietamerikietis tu
ristas Hugo Villegas iš
traukė akmenį iš savo ki-| 
šenčĄ ir jį sviedė į Leonar
do da Vinci’o paveikslą 

’, kuris skai- 
ga r šiaušiu tapybos

Bandė daužvt 
Franco statulą

Barcelona. — Anti-fašis- 
tai išsprogdino bombą prie 
diktatoriaus Franco pa
minklo kojų. Sprogimas 
statulą kiek pažeidė, bet i “Mona Lisa”
nenuvertė. Minimas pa-! tomas g
minklas randasi centralinė- kūriniu pasaulyje? Akmuo
je Barcelonos gatvėje “A-! sujauže stiklą ir bent kiek
venida del Generalissimo 
Franco”.

Manoma, kad sprogimą 
pravedė anarchistai, kurie 
paprastai laikosi tokių ko
vos metodų.

paties paveikslo, , bet tą 
lengvai bus galima pataisy
ti.

Villegas tapo vietoje su- * 
imtas. Jis aškino/ kad jam 
tik “užėjo noras tą padary
ti” — tai ir viskas.

• Čekoslovakijos
“Rude Pravo”

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurte jos dar neskaito.

Adolfas Hitleris jau 
ir oficialiai nebegyvas

. Berlynas. — Fiureris A- 
dolfas Hitleris jau oficiališ- 
kai nebegyvas. Vakarų Vo
kietijoj centralinėje rekor
dų raštinėje 1956 metais 
tarp kitų įrašyti du nauji 
mirčių numeriai. Vienas y- 
ra 29050 ir prie jo telpa 
vardas Adolfas Hitleris, 
profesija — valstybininkas. 
Kitas numeris, 29049, yra 
Eva Braun, Hitlerio meilu
žė, kurią jis vedė dieną 
prieš nusižudymą. .

Trys kareiviai užmušė 
savo dajirtio seržantą

Jennings, La.—Trys jau
ni kareiviai, du jų 19 metų, 
trečias 20, suimti ir kal*i- 
nkorf, kad Kalėdų dieną 
mušė savo kuopos serž 
Ądolfą Dosscherį. Jie 1 
seržantą apiplėšti ir 
mušė, kai anas s’ 
priešinosi.

ORAS NEW Y< 
šalta ir apsinia 

būti ir sniego.
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GEORGE MEANY IR 
PREMJERAS NEHRU

AFL CIO prezidentas. George Meany priklauso tai 
kategorijai žmonių, kuriems baisiai nepatinka didžiosios 
Indijos neutrališka pozicija. Ypatingai jis neturi geros 
širdies linkui Indijos premjero NehrU. Pirmiau jis jį 
vadindavo “komunizmo talkininku,” o prieš Nėhru pri
buvimą Amerikon tartis su prezidentu Eisenhoweriu, 
Meany Indijos premjerą paskelbė “Sovietų agentu.” Be • 
to, jis žadėjo čionai Nehru susitikti akis akin ir tiesiog ' 
jam pasakyti, ką jis, Meany, mano apie jį.

Ii’ tam pasitaikė auksine proga, 
suruoštame Nehru pagerbimui, apart daugybės kitų gar
sių asmenybių, dalyvavo ir mūsų darbo unijų sambūrio 
prezidentas George Meany. Komercinė spauda, lūpomis 
kolumnisto Victor Riesel, pasakė: Pamatysite, Meany

“Kaip ta ‘skriauda’ Brita
nijai padaryta? Geofrey 
Hirst, toris parlamento na
rys, sako, Jungtinės Valsti
jos, remdamos Jungtinių 
Tautų daugumos reikalavi
mą agresorių pasitraukti iš 
Egipto, padarė didelę Bri
tanijai. ‘skriaudą’ ir labai 
neteisingai su ja pasielgė.

kinimas skriaudos ir netei-

“Jzraelis, Francūzija ir 
‘Britanija puolė Egiptą, 
j Daug nekaltų žmonių už- 

Viename pobūvyje, Uostai apgriauti.
Daug nuostolių Egiptui pa
daryta, ir tam nėra jokio 
pateisinimo. Prieš tai iš
stoja veik viso pasaulio 
žmonės.”

Deja, nieko panašaus neatsitiko. Brolis Meany, ma
tyt, apsisvarstė, kad su svečio Įžeidimu jis pats save 
paniekins. Todėl pobūvyje Meany nė burnos neatidarė. 
Tai, žinoma, ir gerai. Užpuolimu ant Nehru jis būtų 

» užgavęs Amerikos organizuotus darbininkus, kurių var
du jis kalba. Kad dabar ca pati komercinė spauda iš 
Meany juokiasi, jau netaip labai svarbu.

George Meany su savo reakciniu nusistatymu meš
kiškai tarnauja visam darbo unijų judėjimui. Jis sėdi 
ne savo vietoje. Gerai būtų, kad busimoji AFL-CIO 
konvencija surastų savo prezidento vietai kuklesnį, nuo
širdesnį ir išmintingesni žmogų. Na, pavyzdžiui, daug 

-geriau galėtų mūsų darbo unijų judėjimą atstovauti 
Walter Reuther. Jis daug taktiškesnis, daug sukalba
mesnis. *

BAISUS PRIMINIMAS 
VOKIEČIAMS

'Vilnyje V. Andrulis rašo: 
“Vakarinėje

I pradėtas rodį 
į gamintas filmas apie baise
nybes nacių koncentracijos 
kempėse. Filmas pačių na
cių nuotraukomis parodo, 
kaip visokie bandymai ant 
žmonių konce n t r a c i j o s 
kempėse buvo daromi, kaip 
žmonių kaulus (griaučius) 
buldozeriais suverčia į krū-

. Jis rašo:
Iš šito jo pranešimo aiš

ku, kad prez. Eisenhowerio 
administracija žiūri į ‘tito- 
izmą’ palankiau, negu į re
voliucinius sąjūdžius, sie
kiančius įsteigti demokra
tinę santvarką Rytų Euro
pos šalyse.

“Todėl mūsų valstybės se
kretoriui patinka ir komu
nisto G o m u 1 k o s valdžia 
Lenkijoje. Jisai jau rengia
si duoti jai pinigų ir kito
kios pagalbos. Visa, ko ji
sai nori, tai — kad Gomul
ka galutinai išsilaisvintų iš 
‘Maskvos kontrolės.’ Vadi
nasi, jei Lenkijos žmonės 
ryžtųsi ‘tautinį komunizmą’ 
pakeisti demokratine san
tvarka, tai Washingtonas 
būtu tam priešingas!

“Štai kaip šiandien yra 
nusistačiusi galingiausios 
pasaulyje demokratijos va
dovybė. Ar ne keista?” (N.,

kaime, Bryansko srityje, 
prieš apie dvidešimt penke
rius ar gal net apie 30 me
tų atgal.

Mano laikraštis buvo pa
siuntęs mane į kaimą Bry
ansko srityje, nebeatsime
nu jo pavadinimo. Už apie 
valandos po atvykimo jau
nas vietos laikraščio repor
teris pasigavo mane,

“Mes susitiksime Lysist
ratą Verte jevkoje”, tarė jis, 
o tai buvo ir viskas,

prisi- 
A r i stophanes 

ieniah man matytą

buvau
Atėnų

A-

Grigaičio
Vokietijoje santvarka” 

franeuzų santvarka.

“demokratinė 
yra fašistinė 

Jis norėtų, Ra d 
įgrįžtų smeto- 

nizmas, o Vengrijoje—hor- 
tizmas. Jam, kaip žinia, 
baisiai nepatiko, kad Hit-

DIDELI IŠBANDYMAI LENKIJOJE
t TAI, KAS DABAR DEDASI LENKIJOJE, turi ne- 
paprastos istorines reikšmės. Naujoji Lenkijos vadovy
bė, su Gomulka priešakyje, daro didelius pakeitimus vi- 
os šalies ekonominėje struktūroje.

riuos -su didžiausiu

jomis. Prie to juk norisi ir 
įvairumo. Tais sumeti
mais ir yra suplanuota gim
tai receptų maisto 
Čiams suteikti naujas iš
vaizdas ir skonius.

Sekamas yra vienu iš 
greičiausia pagaminamų. 

*’ Až tą nepaprastą doku- į Tinkamas paduoti karštas 
mentą nusirašiau į savo į P 11 a^sa -v^as’ sa" 
bloknotą ir čia jį paduodu i 
žodis žodini

“Visiem. ęVertejevkos kai
mo vedusioms vyrams pilie
čiams. Nuo visų Vertejev^ 
kos kaimo ištekėjusių mote
rų piliečių, Ultimatumas:

“Kadangi 
Vertejevkos 
sios moterys 
nam blogose 
tais būname 
mos, ir negirdime nuo jų 
gero žodžio,

“Ir kadangi mūsų kant
rybė išsibaigė ir mes jau to 
prisikentėm gana, mes čia 
įteikiame sekamą ultimatu
mą:

“Mes esame pasiruošu
sios dirbti namuose ir būti 
pagelbinirikėmis savo vy
rams, bet grąžon mes reika
laujame, kad tie vyrai savo 
kumštis pasilaikytų sau iij 
daugiau, kad jie nepiktžoj 
džiautu.

“Prie to pridedame: mes 
nesiskirstysime nei grįšime

• i . • nvun umiv J.VF lumuviupas savo vyrus ik. visi vy- -iuj fkaitintame
F. laipsnių.

Mėgstant daugiau

pasiklausykite, kas tame 
popieriuje rašoma.

Kuomet jie nutilo, Aksi
nia — nė nepagalvodama, 
kad ji beveik pakartoja sce
ną iš Aristophanes komedi
jos — ‘atlankstė popierių ir 
pradėjo skaityti.

dažnai mes, 
kaimo vedu- 
pilietės, gyve- 
sąlygose, kar- 
vyrų apmuša-

i Ra

I ketvirtadalis .puoduke 
i sviesto ai* vištienos riebalų 

ketvirtadalis puoduko mil-
I tų \

2 puodukai vištienos nuo
virų (broth)
pusė puoduko pieno 
druskos, pipirų pagal sko

nį
3 puodukai supiaustytos 

vištienos f
1 puodukas supiaustytos 

hamės
trečdalis puoduko virt 

žirnių
trečdalis puoduko virt 

morkų.
Puode užkaitink riebalu 

įmaišyk miltus ir pavirl 
bet nesugruzdink. Supili 
nuoviras ir pieną, 
maišydama pavirk iki su 
tirštės. Sudėk prieskonius

Paskleisk blėton (arba 
!4 atskirų porcijų blėteles) 
’ vištieną ir hamę. Užbars- 
' tyk daržoves. Supilk 
viršaus verdantį sosą. 
kepk apie 15 minučių

Sėdėjau mašinoje 
mindamas 
veikalą, v- 7
Dailės teatre.

Teatre, veikale, 
matęs Lysistratą,
kapitono žmoną, savaimin
gą, ryžtingą moterį, vado
vavusią Atėnų moterų 
streikui prieš savo vyrus, 
kad jie paliautų kariauti 
prieš spartiečiuš.

Moterys atsisakė nuo vi
sokių vyrams patarnavimų, 
net nuo gaminimo valgio. 
Silpnavales- ar išdavikes jos 
aštriai baudė.

Per ištisus tris aktus vy
rai šturmavo, baugino, gra
sino prisitaikydami grojan
čios muzikos gaidoms. Vi
duryje ketvirtojo akto jie 
pasidavė, karas baigėsi 
pii-m paskutinės užslartkos. 

■ Lysi strata pergalėjo.

Nuola

air

pe-
425

mojo Tarybų Sąjunga su 
savo talkininkėmis — Ame
rika ir Britanija. Kai jis 
karo pradžioje šaukė, “te
gu gyvuoja Hitlerio legijo- 
nieriai, jis 
džiausius savo širdies troš
kimus, ir nuo jų tebėra 

į atsisakęs.

rai nebus pasirašę ant šio 
popieriaus?’ ap 

dai. Vyiai štuimavo, tiepsė- ^epta i<e]etą minučių «... 
jo aplrnk o pagaliau poipa^epinti po liepsna. Arb; vieną pradėjo ateidinėti ir p- - - -
drebančia ranka pasirašė 
popierių.

O štai dabar aš atvyksiu 
išreiškė* di- v’čl pamatyti Lysistratą — 

* <■ • -v • 1 . • Al “Filmas tiek baisus, kad 
parodžius teatre šviesos už
gesinamos. Teatro vedėjas 
Berlyne sakė, jog tai rei-1

i kaime žinomą kaip Aksinia 
i Karaseva.
| Semyon Karasevas, šio 
į kaimo Lysistratos vyras, 
I nebuvo joks vyrų kapito-1 
Inas — bet jis mėgdavo pa-i 
kumščiuoti 
mas vyriausia ir išsiveržda
vo prieš Aksinią.

Ji išsidirbo įprotį eiti į 
mitingus, ji leido savo lie
žuviui tarškėti, pradėjo 
kaišiotr-nosį į visuomeniš
kus reikalus, sakyti kalbas!

Semyon jautėsi, kad tai 
pažeidžia jo kaip vyro gar
bę. Tad vieną dieną, paė
męs keletą stikliukų, jis jai 
įkirto porą kumščių, lai ži
no boba savo vietą.

Aksinia išskubėjo pas Li- 
zavetą Maksyutiną, moterų 
organizatorę. Už valandos 
moterys būriais traukė į 
mokyklą iš visų kaimo kam
pų. Prasidėjo sutemos. Sau
lė nusileido. Bet vyrai, vie
ton rasti ramybę, pasijuto 
įsipainiojusiais į visokius 
susitrukdymus ir rūpes
čius, nors iš galvos kraus
tykis.

Vaikai rėkia, karvės bau- 
nenian- 
prime- 

j na, kad jau laikas vakarie- 
i nei.

Kas gi ant šios žemeles 
įvyko? Kur pasidėjo visos 
žmonos? Pilnas kaimas mo
terų, o nė vienos nematyt.

Visiškai sutemo.
Pagaliau pasigirdo kal- 

! bos, kad visos “gerosios pu
sės” randasi mokykloje.

. . .. ,, ..... . 1 Vyrai leidosi link mokyk-
nierių unijoms priklauso tiktai apie šesiasdesimt tūks-jos kaip prie gaisro. Semyo- 
tancių. x 1 'nas Karasevas su jais.

Štai milžiniška dirva darbo unijoms pasidarbuoti. : jįe apsupo mokykla ir 
Šios kategorijos darbininkų unijizavimui labai trukdo gerokai palermavo. 
pačų unijų nesusitarimas. Paaiški, kad net 30 unijų ban- 

mes turime aštuoniolika milijonų baltakalnierių dar- do baltkalnierius pasisavinti. Niekas iš to neišeina. Tik- 
kų.

m Amerikoje jau randasi tiek baltakalnierių dar- 
kiek yra šiaridien darbininkų, jau organizuotų 

unijas. "* 
• ir baltakalnierių darbininkų, žinoma, jau yra 
ti, priklauso įvairioms darbo unijoms, bet pa- 
ai labai maža dalis. Gal' tik kokie 17 procen-

, ku- 
atsargumu seks visas socialistinis

Kame tų bandymų pagrindinė prasmė? Trumpai: 
Lenkijos pramonės vedyba ir kontrolė faktinai paveda- 
na patiems darbininkams per dirbtuvių tarybas. Pro- 
ukcijos vairavimas, darbo sąlygų nustatymas, rūpini

masis daibininkų gerove ir tt. pavedama patiems darbi
ninkams. Tuo siekiama panaikinti kontrolę iš viršaus, 
iš cept><o. Šioks toks planavimas viršuje dar pasiliks, 
bet visuose gamybos procesuose, pasirodo, paskutinis 
žodis priklausys patiems darbininkams arba jų išrink
toms tarvboms ir dirbtuvių komitetams. 4 • <•

Tikimasi, kad šitokios galios įdėjimas į darbininkų 
rankas padarys juos labiau atsakingais, pakels juose ini
ciatyvą, norą ir ryžtą dirbti nuoširdžiau, pakels gamy
bą. Didesnė atsakomybė, sakoma, Lenkijos- darbininkus 
padarys geresniais socializmo statytojais.

Teoretiškai tokia ekonominė santvarka labai idea
liška. Darbininkai dirba ir darbininkai kontroliuoja 
pramonę! Kas gi begali būti ideališkiau!

Bet praktikoje gali tekti susidurti su dideliais sun
kumais. Moderniška visuomenė yra labai sudėtingas 
dalykas. Pramonės darbininkai tokioje Lenkijoje dar 

-gi toli gražu nesudaro tos visuomenės daugumos. Kur 
j valstiečiai ? Kur mokytojai, profesoriai, raštinių dar- 
Ibininkai, įvairių įstaigų tarnautojai—milijonai ir mili
jonai jų? Ir jie turi savo reikalus. Negalima, kad vals
tybė rūpintųsi tik jų reikalais, prižiūrėtų tik jų darbą, 
o nesikištų į pramonės vedimą ir tvarkymą. Aišku, 
Kad turi būti koordinacija. Kaip tokia koordinacija bus 
įvykdyta tose naujoje sąlygose, pamatysime vėliau.

Kaip ten bebūtų, šjs Lenkijos eksperimentas yra la
bai įelomus. Galimas daiktas, kad iš'jo cląug ko pasi
mokys ir kitos socialištįnės šalys. Netenka, nė sakyti, 

Jog visa pažangioji žmonija linki lenkams pilniausio pa
sisekimo šiuose naujuose žygiuose.

•18 MILIJONŲ BALTAKALNIERIŲ
V NAUJOS MAŠINOS, nauji išradimai, tobulėjimas 
1 visuose gamybos procesuose naikina fizinį darbą ir vis 
^aukščiau ir aukščiau iškelia. įvairiausių taip vadinamų
jų “baltakalnierių darbininkų” vaidmenį. 'Pavyzdžiui, 
jau dabar mes turime pusę milijono inžinieriui Kur 

’mokytojai ir profesoriai, kur valdžios tarnautojai, kur 
ų darbininkai— milijonai ir milijonai jų?! (Jau da-

ne-

atsipeikėti nuo baisaus su
krėtimo, susijaudinimo.

“Ferdinandas Butkus, ku
ris parūpina filmus tea
tram Berlyrie (Vakarų sek
toriuje) s.ako, kad jis ne
sitiki pelno iš to filmo, bet 
mato reikalingumą parody
ti jį vokiečiams.

“Gerai, kad jis tai daro. 
Daugelis vokiečių lyg ir ne
nori pripažinti to fakto, 
<ad Hitlerio valdžia žudė 
žmones. Jie daro taip jaus- į 
darni, kad ir jie dalinai yra 
už tai atsakomingi, nes dau
gelis jų sekė nacius, patikė
jo vokiečių ‘viršenybei.’

“Verta pastebėti ir tai,- 
kad buvę tūli Hitlerio ber
nai dabar ;
tai naujai kuriamos kancle
rio Adenauerio ;
Vienas pulkininkas, numu-

iš Lietuvos
svečiuose: pas
SKAITYTOJUS

Vilkija. — K u 11 ū ros n am u o- 
neseniai buvo gausiai susi- 

įkę rajono centro darbo 
žmones, aplinkinių kolūkių 
kolūkiečiai, moksleiviai. Į ra
jono bibliotekos suruoštą apy
sakos “gyvoniman išėjus” ap
tarimą atvyko ir knygos auto- 
lė — rašytoja H. Korsakiene.

Susirinkusieji susidomėję iš
klausė P. Cvirkos, vardo’vidu
rinės mokyklos mokytojos M. 
Kučinskienes pranešimą apie 
apysaką. Apie gydytojų gyve- 

’ rimo pavaizdavimą knygoje 
’ j kalbėjo rajono ligoninės vyr.

. Giraitis. Konfe
rencijoje pasisa-kė taip pat

se

yra komandan- j gydytojas T.
.......° renci.io.ie i

armijos, skaitytojai P. Mikalauskas, B.
Marcinkevičienė ir kiti. Rūšy

šęs 300 Amerikos ir Britą- to ja 11. Korsakienė papasako- 
yra Lio, kas paskatino ją parašyti 

aviaci- ^n-Vgą, skirtą jauniesiems me
dicinos specialistams, žengiau- 

filmas primins vo-|ticms 'V'!™8 žingsnius ki,nia- 
ų,' me gydytojo

nijos orlaivių, dabar 
Adenauerio režimo 
jos komandantas.

Riečiams baisią praeitį

VISJIEK DAR JAM 
NEPATINKA

Chicagos-
Naujienų redaktorius dar 
vis nępatenkintas nei prez. 
Eisenhoweriu, nei s e k r. 
Dullest!. Todėl, kad mūsų

menševikišku

Neseniai tapo man pri- 
I minta ši prieš 30 metų jvy- 

<> io karinau- ikusi istoriJa> kai nuvykau 
J ' pamatyti Bryansko srities 

šokėjų ir dainorių statomą

kalbėjo bia gėralo, kiaulės
Ijbpic- savo darbą rašant apysa- į dagiausiais būdais

• Dėkodami rašytojai i 
si 1 ar k y m a, s ka it y to j a i

i atminimui menininko - 
mokslio Kosto Buivydo 
kiai išdrožinėtą vazą. Konfe-1 
rencijos dalyviams Kultūros! 
namų saviveiklininkai suruošė 
koncertą.

put-1

J. Kliįv.aiti

4. Ir jų skaičius kasmet tebeauga. Sakoma, kad tai visų tokių unijų bendros pastangos apsivainikuotų A ♦ 1 • • 1 • 1 n X O /Il /A 1 X « * I Ipasisekimu. į
Kas liečia Darbo Federacijos-CIO vadovybę, tai dar 

nė nepasijudinta iš vietos. ’ Dar vis tiktai tebekalbama 
apie organizavimą baltakalnierių darbininkų. Apie pla
tų vajų juos suorganizuoti dar vis nieko nesimato, nors 
toks vajus buvo garsiai pažadėtas prieš metus laiko,

Moterys tyli. Visuotinė 
tyla. Atrodė kaip kad būna 
prieš audra.

Tuomet išeina ant balko
no Aksinia, nešįna popie
riumi rankoje.

Akimis verdama — 
ną, ji

11 l<XMajl UldZ'Ct UcVIAO. VJCVJŲ virk XW1MU i įjivvc-li ’ — j j

mijistai. Pavyzdžiui, iš puses milijono inži-1 kai Federacija ir CI0 susivienijo.

blėtoje, daugiau pasklidi, 
kad išeitų sausesnis ir grei 
čiau. aprustų.

Pagerina valgi prie šuti 
nio paduota pečiuje a 
toasteryje a p g r u z dint, 
karšta duona ar bandukėm

Smagiai žiūrėjau filmą, 
nieko ypatingo nemąstyda
mas, kai staiga išgirdau 
pranešėjo balsą skelbiant:

“Dabar girdėsite Yekate
rina Karaseva iš Vertejev- 
kos kaimo.”

Atrodė, tartum susitinku 
šerią draugą!

Malonu buvo klausytis 
jos dainų — gyvos, links
muos dainos apie naują gy
venimą kaimo kolūkyje ir 
apie žymią jame moterų 
turimą vietą. I

O paskiau aš sužinojau, 
kad dainininkė yra Aksini- 
jos, mano kaimietės Lysist- 
ratos duktė.

(Imta iš New World Re
view, G. Ryki i no reporta-

New Yorkas. — Člair 
Booth Luce, kuri atsistat, 
dino iš ambasadorės viet( , 
Italijoje, jau grįžo namo

DARBŠTŪS ŽMONĖS
Radviliškis. — Geru žodžiu 

“Aušros” kolūkio kolūkiečiai 
niin,i komunisto Petro Krištapo 
šeimą. Darbštūs tai žmones. 
Praėjusiais metais bendras še
šių šeimos narių išdirbtų dar
badienių skaičius siekė 4 tūks
tančius. Verda darbas Krista- 
pų rankose ir,šiemet.

Sąžiningas darbas gerai ir j 
atlyginamas. Vien avansų šei
ma šiemet parsivežė beveik 
pusantros tonos grūdų.

A. Sereika i
I

RAJONO “ŠLUOTA”
Obeliai. — Komjaunuolių 

iniciatyva Obeliuose įrengtas 
satyros langas “šluota”. Saty
ros lange įvairiomis karikatū
romis išjuokiami viešosios 
tvarkos pažeidėjai, kritikuo
jamos kitos pasitaikančios ne
gerovės. Rajono “šluota” susi
laukė didelio susidomėjimo.

J. Andriūnas

1957

Today’s Pattern
N^^ntetf/Pttfieęh |

Easier to cut 
Sew and fit

9391 ’•■■i
SIZES /
12-42 1 » ' 1

Printed Pattern
Printed Pattern 9391: MIssck* 

Sizes 12, 14, 16, 18, 20; 40, 42. Bize 
16 requires 5 yards 39-inch fabric.

Užsakymą su 35 centais), 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymėjimu formos 
numerio iif dydžio siuski
te: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hill il9, N. Y.
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V. aVIYKOLAITIS-PUTINAS-----------------------

SUKILĖLIAI Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais Mirė

. ; (Tąsa)
,—Na, tai ką, Pempiene?
—Sergi, — atsakydavo ji priekaištau

dama ir kartu guosdama,—nesitaisai. O 
žiūrėk, jau vasara atėjo, šienus žmonės 
nuėmė. Manęsmiekas pradalgių daužyti 
neprašė... Nė daržo nuravėti. Taisykis.

—E, Pempiene, nieko jau man nebe
reikia,—atsakydavo jis ir vėl užsimerk
davo.

Kartais ji iš savo skarų ištraukdavo 
surūkusį buteliuką, pildavo į molinę tau
relę tamsaūs skysčio ir duodavo ligoniui 
išgerti. Tai Išgėręs atgrasiai nusipurty- 
davo, nes gėralas buvo kartus ir dvokė. 
Niekam kitam to buteliuko į rankas 
Pempiene neduodavo ir niekas nežinojo, 
kad jame yra rupūžėlės skystis. Niekas 
nematė, kaip ji gaudydavo rupūžėles ge
gužės mėnesį, dar gegutei neužkukavus, 
ir mušdama žiūrėdavo, kad iŠ jų nuga
ros trykštų skystis, baltas, kaip pienas. 
Jis padedąs nuo visokių karščiavimų. O 
nuo klajonių ir nuomariu Pempiene tu
rėdavo rupūžės kraujo su cukrum, ku
rio reikia gerti, po penkis lašus tris 
kartus per dieną. Paprastesnių vaistų, 
-solių ir šaknų ji palikdavo; Mikniuvie- 
.ei, kad išvirus duotų tėvui. Bet duktė, 
ai raganai išsinešdinus, mesdavo žoles 
sąšlavyną. Jau seniai Petrė nemėgo 

^mpienės, nuo pat motinos mirties, kai 
a smailaakė pradėto sukinėtis tėvo kie- 
ne, darže ir pirkioj. v

Įdavus ligoniui vaistų, Pempiene dar 
pasėdėdavo kurį laikiį, įsmeigusi akis į 
jo veidą, ir jei* jis atsimerkdavo, atsi
sveikindama sakydavo:

—Taisykis. Negera ilgai gulėti. 
Kraujas sukrešės.

Išėjusi greitai kiūtindavo patvoriu į 
savo lūšnelę.

Senis gulėjo prie krosnies lovoje, ku- 
•ią turėjo pats kadaise iš lentų susikalęs. 

Tas gulėjimas jį labiau kankino, negu 
skausmai šone ir krūtinėje. Trečias mė
nuo jau jis gulėjo toje lovoje, kur buvo 

* klota kūlio šiaudų plaštakos storumo 
sluoksnis, pridengtas pakuline paklode. 
Igainiui jis priprato prie to gulėjimo ir 

išmoko paįvairinti laiką, stebėdamas, 
Kas darosi aplinkui.

Šiltomis dienomis duktė triūsdavo kie
me, ten pat žaisdavo ir vaikai, o jis pa
silikdavo vienų vienas. Pirkios durys 
likdavo atidarytos. Ant slenksčio iš 
priemenės užšokdavo gaidys. Įsižiūrėjęs 

pirkios prieblandą, jis strakteldavo šia- 
)us, juo pasekdavo vištos ir leisdavosi 
)o aslą ieškoti trupinių. Prie ligonio 
os buvo pripratę. Jam sukosėjus arba 
anka pakilnojus, sustodavo prie lovos, 
,tiesę kaklus žiūrėdavo į savo buvusį 
mmininką, o jis jas kalbindavo silpnu 
alsu.

—Putiukės, putiukės...
Tada viena-kita tyliai sukvaksėdavo, 

ukarksėdavo, bet gaidys, rėžtelėjęs 
paimu, garsiai sukudakindavo, ir visas 

, mrys išsinešdavo į kiemą.
Saulėtą dieną pro galinį pirkios lan- 

,elį įspindėdavo besileidžianti saulė. li
as raudonas ruožas nusidriekdavo per 
isą aslą ligi .pat lovos, pamažu šliauž- 
avo artyn, paliesdavo apklotą ir kaulė- 
is, sulysusias ligonio rankas. Žiūrėda- 
□ senis į nušvitusius gelsvai raudonus 
»’uoblėtus savo delnus, sekdavo žvilgs- 
iu begęstantį murziname langelyje 
nndulį, ir kažkoks nesuprantamas il- 
esys ir nuliūdimas apimdavo jo širdį, 
'ai ta. pati Saulė, kur tiek kartų matė 

netekančią. Ta pati saulė, kur tiek svi
lindavo jo, baudžiauninko, sučaižytą nu
garą. Ta pati, kuri nusileisdama va
karuose guodė jį besibaigiančios, darbo 
dienos poilsiu. Štai ir vėl ji leidžiasi— 
didelė, raudona, skleisdama aplinkui ty
lą ir ramybę. Baigiasi diena—viso gyve

nimo diena. \
Vieną rytą' ligonis nubudo žvalesnis, 

kaip paprastai. Paprašė pas dukterį 
pieno, bet nugėrė vos kelis gurkšnius. 
Ilgai žiūrėjo prieš save kažką sunkiai 
galvodamas. Paskui pakreipė galvą į 
besitriūsiančią prie krosnies dukterį ir 
tarė:

—Paprašyk, Petru te, kaimynus. No
riu atsisveikinti.

Petrei net širdis nuėstojo plakusi. No- 
•rčjo dar prieštarauti tėvui, bet pažvel
gus į jį suprato, kad ateina jam pasku
tinė valanda. Išbėgusi į kiemą, vos at
gaudama kvapą, šūktelėjo per tvorą kai
mynei:

—Tėvas miršta ’
Žinia greitąi apskrido kaimą, Sku

bėdamos ėmė’ rinktis moterys, nes vy
rai vieni dirbo dvare, kiti savo laukuose. 
Tik Kedulis buvo namie ir atbėgo kartu 
su moterimis.: Kažkurį pasiuntė mergai
tę į dvarą, kad duotų žinią žentui Mik
niui. Beveik, kiekviena moteris suskubo 
paimti švęstų žolių ir verbų, o viena- 
kita nešėsi vaškinę laimingos mirties 
žvakę. Greitai prisirinku pilna pirkią 
žmonių. įpūtė žarijų, ėmė smilkti žolės. 
Stašienė įbruko mirštančiam degančią 
žvakę, savo rankomis ją prilaikydama. 
•Kažkurį patarė kalbėti maldą mirties 
valandoje, bet niekas jos nemokėjo. Rei
kėtų Parvežti kunigą su sakramentais ir 
aliejais, bet niekas namie neturėjo ark
lio. Pagaliau, kunigas dar neseniai ligo
nį lankė. O gal dar nė nemirs.

Kai visų akys buvo nukreiptos į mirš
tantįjį, į kiemą įėjo- Pempiene. Ji tyliai 
įslinko j priemenę ir atsisėdo prie atdarų 
pirkios durų. Ji buvo apsimuturiavusi 
skara taip, kad tik smakras ir nosis ky
šojo, ir akys blizgėjo pro klostes. Bet 
bobos greitai ją pamatė ir traukėsi to
lyn, kad neprisiliestų jos drabužių. Prie 
ligonio ii nesiskverbė. Pasilypėjusi ant 
slenksčio, pro kitų galvas, ji pamatė jo 
veidą. Jis- atmerkė akis ir sutiko jos 
žvilgsni. Bet kažkieno pečiai atsistojo 
jų tarpe. Gal būt, jis nė nematė. Jis 
taip ir pasiliko begulįs atviromis akimis. 
Niekas nepastebėjo, kaip Pempienės vei
du į skaros klostes nuriedėjo dvi stam
bios ašaros. Ji pasitraukė į priemenę, 
paskui į kiemelį, į gatvę ir patvoriu, su
linkusi, nukiūtino į aną kaimo galą.

—Dievuliau, mirė! — sušuko Stašienė, 
‘ laikiusi žvakę mirštančiojo rankoje.

Visi sujudo. Mikniuvienė garsiai pra
virko, moterys šnirpštė nosimis ir trynė 
iš akių ašaras. Kedulis užspaudė miru
siam akis. x

Trečią dieną Daubarą laidojo. Visas 
kaimas nuo pat ryto telkėsi kieme ir 
gatvėje velionies palydėti. Nemaža žmo
nių atvyko iš Paliepių, Karkliškių, Už- 
balių. Niekas tą dieną nėjo į lažą. Jad
vyga griežtai pareikalavo iš tėvo, kad 
įsakytų prievaizdui, vaitui, tijūnui pa
likti žmones tą dieną ramybėje. Ir ji 
pati su Agota ir Katryte ruošėsi va
žiuoti f Paberžę pažiūrėti tų laidotuvių. 

ęPranciškuš pranešė girdėjęs, kad pa
mokslą kapinėse sakysiąs kunigas Mac
kevičius. Daubarą daug kas pažinojo, 
be to, visiems, buvo žinoma jo mirties 
priežastis. Dabar, susirinkę jo palydėti 
į kapus, vėl visi gyvai prisiminė tą bai
sią diena, pasakojo vieni kitiems, ką ta
da matė ir geru žodžiu minėjo velionį.

JACOB LEKAS
Mirė gruodžio 20, 1956, Wollaston, Mass.

Išreiškiame gilią užuojautą velionio našlei Eva 
Lekas, trim dukterim — Mrs. Adela Pinkui, 
Mrs. Palmira Seaberg, Mrs. Mathilda Apsit, 
taipgi ir kitiems giminėms ir pažįstamiems.

Dr. ir Mrs. J. Repshis
W. žilaitis
S. ir J. Rainardai
J. Shukis
D. Ruplenienė ’
A. ir K. Barčiai
H. Thomas
B. Chuberkis

A. Kavoliūnas
A. Dambrauskai 
H. ir J. žekoniai 
S. ir M. Paurai 
J. Usevičiai 
P. Žukauskienė 
V, Mineikis

Pirkioje spūstis. Vidury pašarvotas , 
kūnas. Aplinkui ir pasieniais grūdasi 
giminės, kaimynai, pažįstami. Apie sta
lą susėdo seni giesmininkai: Balsys, Gri
galiūnas, Kedulis, Stasys, Jakaitis, kele
tas moterų. Ant stalo padėtas sūris, 
sviesto dubenėlis, paraikyta duonos. Rei
kėtų pastatyti ir degtinės, bet dabar— 
blaivybės metai, visi prisiekę negerti.

(Bus daugiau)

Toronto, Canada
PERSTATĖ VEIKALĄ

Toronto menininkai gruodžio 
16 d. suvaidino R. Mizaros vei
kalą, keturių veiksmu dramą 
“Mūsų Gyvenimo žaizdos”. Vai
dinimas pavyko gerai, nors 
priemonės tokiam veikalui mū
sų salėje nelabai tinkamos.

Daug darbo įdėjo draugas 
J. Šinkūnas, kuris režisavo ir 
visais kitais reikalais rūpinosi.

Kurie veikalą matė, visi gy
rė, kad veikalas paliko gerą 
įspūdį. Taipgi gyrė ir vaidin
tojus, kurių tarpe buvo L. 
Svirplytė, pirmu kartų dalyva
vusi vaidyboje, žiūrovai paste
bėjo, kad ji labai gerai mokė
jo savo rolę.

MIRĖ J. 1NDRELĖ
Pereitą šeštadienį naktį mi

rė Jonas Ihdrelė, sulaukęs 71 
metų amžiįus. Nuliūdime pali
ko žmoną, Idukterį/ kuri vedusi

3 pusi. Lai>vč (Liberty) Trečiad., sausio (Jan.) 2, 1957

su Jonu Linartu, ir daugelį gi
minių ir draugų, • ■

Velionis buvo labai gero bū
do žmogus, draugiškas, sugy
veno su visais. Jis taipgi dau
geliui buvo žinomas ir dėl to, 
kad buvo geras siuvėjas.

SUSILAUŽĖ RANKĄ
Draugė K. Ragauskienė eida

ma paslydo ir puldama susi
laužė ranką. Ranka .sp^psuota 
ir dabar ji gydosi namie.N

• />' i

Lowell, Mass.
Draugės ir draugai, LDS 

ir LLD 44kp, nariai! Mes ne
turėjom 1956 m. jokių susi
rinkimų. Dar neturėjom me
tinių susirinkimų. Neturim 
išrinkę valdybų 1957 metam.

Ką manote, draugės ' ir 
draugai, kad mes sueitume 
virš minėtų organizocijų na
riai sausio 13 d., 1957 m., 
kaip dvi po pietų, Klubo sve
tainėn, 14 Taylor St.? Turė
tum abiejų kp. susirinkimus, 
išsirinktum • naujas valdy
bas dėl 1957 metų Mes ne
galim palikti organizacijas be 
valdybos.

LDS 110-os kuopos finansų 
sekretorius A. Rutkauskas 
gana sunkiai serga. Išvestas į 
Lowell General ligonbutį. A. 
Rutkauskas, dėl savo sunkios 
ligos, negali darbuotis dėl 
LDS. Linkiu jam kuo grei
čiausia pasveikti ir vėl dirbti 
dėl Susivienijimo, kaip dirbo 
ligi šiol.

Prašau dar sykį visų narių 
susirinkti virš minėtą dieną.

Su darbais Lowellyj yra vi
saip. Vienos dirbtuves dirba 
pilną laiką, kitos pusę laiko. 
No. Chelmsforde vilnonė Saū- 
thel Co. Kalėdų savaitėje pra
dėjo dirbti po keturias valan
das į dieną. Avalynės nekurios 
visai mažai dirba, nekurios 
biskį daugiau. Ne labai seniai 
naujos kompanijos atsimūfino 
į Lowell] iš kitur. Daugiausia 
dirba merginos. Užmokestis 
virš doleris Į valandą.

Lowellietis

Cicero, III.
MIRĖ A. LUTKUS

Gruodžio 16 d. ryte mirė A. 
Lutkus, kuris užlaikė biznį—• 
Club 21, 1421 S. 49th Ct.

Velionį ,A. Lutkų pažinojo 
labai daug lietuvių. Jis kada 
tai laikė biznį ant Madison 
gatvės ir jam biznis sekėsi la
bai gerai, šeštadienio vakare 
dar buvo sveikas,ir linksmas, 
juokavo su savo koštumeriais, 
o sekmadienio rytą mirė.

būtų ir dividendus išmokėti, 
bet bus atmokamas morgičius.

Taigi ciceriečiai turi daug 
kuom pasididžiuoti. Direkcija 
tad dalininkus priešmetiniame 
susirinkime gruodžio 21 d. 
pasitiko su geromis vaišėmis.

Dabartiniu laiku sunki liga 
buvo pagavusi A. Paleckį, bet 
jis jau gerėja. Taipgi ilgai ne
sveikuoju Jonas Pilkis. Vi
siems linkėtina pilnai pasveik
ti. C. Ž.

Rockford, III.
SENOS ŽINIOS"

Prasidėjus pirmam pasauli
niam karui, čia buvo išbuda- 
vota dideli mediniai barakai, 
apie’ 3 mylios į pietus nuo 
miesto. Buvo naudinga ir ant
rame kare dėl kareivių.

Paskiau sumanyta nugriau
ti visus barakus, o kurių nega
lėjo nuvežti iš kempės nesu
griautus, galėjo pirkti bet kas 
iš visuomenės. (Yra ir lietu
vių, kurie pirko tuos barakus 
ir pertaisė į šeimynoms gyve
namus butus su kambariais.)

Buvusi “Camp Grant” žemė 
paversta aerodromu. Vardą 
jam davė: Greater Rockford 
airport. Ir dideli, orlaiviai gali 
juo naudotis.

Karo dabar perą, o užlai
kymas jo kaštuoja. Sumany
ta naudoti jį keleiviniams 'or
laiviams, kad padengus kaš
tus. Bet kol kas keleivių už
tektinai nėra ir taksų mokėto
jams tenka dadėti.

Sumanė praplėsti įrengi
mus. Išbudavojo didelį namą
dėl įvairaus biznio. Talpina
apgarsinimus, įrengė valgyklą, 
Valgytojų nebuvo tiek daug, 
kad padengtų išlaidas. Užda
rė ją, nors orlaiviai ^tebclekio- 
ja.

Liūdna ir graudu, 
mirtis atima gerą 
Svarstant, reikia

kuomet

Jau praėjo visa eilė 
metinių suslrinkimų

Organizacijos atlaikė susi
rinkimus ir perrinko valdybas 
1957 metams. Viskas įvyksta 
Lietuvių Liuosybės salėje,, ku
ri čia yra centras visų žmonių 
judėjimo.

Gal Jyūt daugiausia aktyvu
mo sudaro Moterų C11 oras, ku
rio pamokose aidas skamba 
kas trečiadienį, Liuosybės sa
lėje.

Apie Lietuvių Liuosybės Na-, 
mo Bendrovę reikia tiek pasa
kyti, kad mažai kur yra tokių- 
įstaigų, kad turėtų tokių gerų 
darbuotojų išlaikyti tokią kul
tūrišką įstaigą kaip Liuosybės. 
salė, kuri yra centras čia gy
venančių lietuvių. Daug tokių 
salių (bendrovių) akcionieriai. 
palaidojo savo akcijas (serus) 
per krizių metus, bet Liuosybės' 
Bendrovės Šerai kaip, buvo/ 
taip ir randasi savo vertės ir: 
morgičius jau tik* ipažytis be- 
1 Ikd. šiais m eitais - j au1 galima

rėdami į juos klausia vienas 
vienas kito:

— Kas čia iš to viso buš?
Darbininkaį turėtų supras

ti, kad perdaug prigamina, 
kad darbams sustojus nėra pi
nigų. Pardavėjai nesuspėja ir 
dabar prekių išparduoti, nes 
pirkėjams nėra pinigų. Krau
tuvės laikymas ir menka apy
varta duoda nuostolius, rūpes
tį.

Kaip galima tokį klausimą 
išrišti ?

Apie atsakymą į darbinin
kų rūpestį, apie netekimą už
darbio, rockfordiečiai, kurie 
dar gyvi, atsimena dar prieš 
Pirmą Pasaulinį karą sureng
tas prakalbas. Kalbėtoju bu
vo “Naujienų” vyriausias re
daktorius. Jis sakė:

— Kai bus perviršių, išveng
ti bedarbės, darbininkai paims 
į savo rankas, tada tiek dirbs 
visi, kiek reikės gaminių, tai 
bus tada socializmas.

—Vokietija yra lopšys so
cializmo. Rusija subraškėjo. 
Dar kai kitą sykį subraškės, 
caras bus nuverstas. Darbinin
kai valdys. Lietuva bus liuosa. 
Darbininkai, tie vadinami ser
mėgiai tą įvykdins.

Ar teisybę sakė, svarstyki
te patys. (Dabar tas redakto
rius kitaip aiškina.)

Rep.

Bostonas. — M aine and 
Hampshire Theatres Co., 
kuri turi 20 teatrų Naujo
joje Anglijoje, nutarė nero
dyti filmo “Baby Doll”, nes 
jį pasmerkė kataliku baž
nyčia.
Mr* fMZ OHMM*

PHILADELPHIA, PA.

MALE and FEMALE

Mortgage typists. Immediate open
ing. Exp. in processing FHA arid 
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. A 
IL Mfg. Co., Syrwnorr A MUI Rds., 
Clifton Height*, Pa. MA. 3-8900.

(250-259)

pasakyti, 
kad ne visas graudumas glūdi 
tame. Yra dar graudesius 
vaizdas, kurį tenka matyti- 
tarp mūsų. Gyvi būdami išsi
skiria, nueina į priešų eiles 
darbuotis įr liudyti — niekin
ti tuos, kurie teisybės reika
lauja santvarkoje. - . ■ ■ 

Graudu ir todėl, kad yra ir 
tokių, kurie supratimo gavę iš 
darbininkiškos apšvietos, nen0 
ri duoti paramos, n,ors skaito 
save susipratusiais. Kaikurie 
sako:

—■ Aš nieko neremiu, jokio; 
laikraščio neprenumeruoju.

Tai tiek apimtuos graudu
mus.

Scotia, N. Y.
Gruodžio 16 d. čionai mi

rė Jonas Venckus, 62 me
tų amžiaus, palaidotas 
gruodžio 20 d. Memory's 
Garden kapinėse. Paliko 
liūdesyje žmoną Secįjiją 
Maironaitę - Venckus, sūnų 
Edwarda, dukterį Elenorą, 
kuri yra vedus su Alfred 
Zimmerman, < ir Vieną anū
ką. Jonas Venckus Jjuvo 
progresyvis žmogus ir il
gametis Laisvės skaityto
jas. . ; '

Tegu jam būna amžina 
atilsis.

A. Gudzin

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.)

(248-254)

Majoras Wagner Kuboje
N. Y. majoras Wagner su 

savo žmona dabar leidžia ato
stogas Kuboje. Jie grįš namo 
sausio 6 d.

PRANEŠIMAS
CAMDEN, N. J.

LLD 133 kp. susirinkimas įvyks 5 
d. sausio, 2 vai. dieną., E. Liau- 
danskienės namuose, 806 Florence 
Št. Prašome visus narius daly
vauti, turime svarbių reikalų. Už
simokėkite duokles. Kas tik nori 
gali ateiti, kam patiks, gali prisi
rašyti prie garbingos organizacijos. 
Valdyba. (1-3)

Auto Salesmen. Exp. To sell Am
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 eam* 
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

Cžbaigėja. Tiktai patyrusi, dirb- 
1 t i prie vyrų drabužių, geros me- 
j džiagos. Mokanti kaip padaryti 

guzikąm.s skyles. Gera alga tin
kamai moteriškei.' Robert Stewaiik 
15-18 Walnut St., po 9:30 ryte.

(1-7)

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. %

(250-256)

Stenographer. Opening young 
lady able to take -dictation from 
dictating machine. Must be efficient, 
capable and willing to work in law- 
offico. 2009 Walnut St. LO. 8-225^ 

(250-254)

Svarbi diena apšvietą branginantiems Ameri-

Sausio 27*ą
kos lietuviams, nes tą dieną—sausio-Jan. 2T— 
įvyks dienraščio Laisvės bendrovės dali!\inkiį su
važiavimas. Prasidės 10 valandą ryto.

Po Suvažiavimo, Vakare Būs

BANKETAS
Valgiai bus duodami 64ą valandą vakare 

Taipgi bus daili koncertinė programa
1

Darbininkai dirbdami mato, ; 
kaip jie daug prigamina, rū- J 
pinasi, nežino, kaip ilgai dirbs i 
— jaučia bedarbę. Prekių ! 
pardavėjai rūpinasi, kad ga- ; 
iėtų kuo daugiau išparduoti. )

Krautuvėse visi kampai pa- 
sakiškai užversti visokiomis i 
reikmenimis. Siūlo jas p ir kg- J 
jams visokiais hūd/ūs. Garsini- j 
mu didžiausių laikraščiuose ' 
net po 106 puslapius. '

Automobilių, senų ir nąujy, I 
pripildyta mieste ‘ ir .prpviąęi* J 
joje tūkstančiais.' žmonės' žiū- i

Suvažiavimas if Banketas Bus

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Prašome išanksto įsigyti banketo biliietą, nes 
’ BANKETUI BILIETAS $3.00 ASMENIUI 

rengėjams- svarbi! išanksto žinoti klęk bus pub- . !
j likos, Kąa tinKamai ją aprūpinti valgiais. f > <
L,.f\ : /?•, “ • 'r .v,-; .a:

f ,'U ? ,• • •i;* .y’*'', r

a

L (
■ 1
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Žinios iš Lietuvos
DZŪKŲ SOSTINĖJE

Alytus. — Tūkstančiai ra
jono darbo žmonių dalyvavo 
švent i p ė j„e d e m onstra c i j o j e. 
Kiekviena kolona pasipuošusi 
vėliavomis, šūkiais, plakatais.

žygiuoja vaikų namų ank- 
lėtiniai. Motiniškai rūpinasi 
tėvyne tais, kurių tėvą’ krito 
gindami Spalio pergalę. De
monstracijoje dalyvavo ii’ tie 
auklėtiniai, kurie pastarueju 
metu jau mokosi techninėse ir 
kitose mokyklose, o Į vaikų 
namus atvažiavo tik šventėms.

Gausios mokyklų k oi'nos.
“ūkmašinos” fabriko d.arbi- 

'ninkų kolonoje, tvirtai žengia 
komjaunuolis Navickas. Anks
čiau jam būtų tekę lauksimi 
nugarą prieš fabrikantą, lieti 
prakaitą už duonos kąsnį. 
Šiandioųą Navickas —. geriau
sias fabriko darbininkas, stro
pus Vilniaus žemės ūk’G me- 
chanizavimo t e c h n i kūmo 
moksleivis - i.eakyvaizdinin- 
kas. Greta .jo eina senosios 
kaitos atstovai Kaminskas ir 
Lebedžius. Kolonos priešakyje 
žengia ' Efimovas, Didžiosios 
Spalio socialistinės revoliuci
jos dalyvis. Demonstracijoje 
darbininkai z raportuoja apie 
pasiektus laimėjimus, “ūkma- 
šinos” stalių cecho meistrai 
jau dirba 1957 metų sąskaita. 
Įvykdė 
užduotis 
tyvas.

tojai, miškininkai.
Iškilmingai pažymėjo Spa

lio sukaktį Alytaus MTS me
chanizatoriai, žymiai viršiję 
metinę gamybinę užduotį. 
Linksma ir šventiška buvo 
“Tarybinio artojo”, “Tvirto
vės”, “Žalgirio” ii- kituose kp- 
1 ū k i u o so

Koresp.

SUSITIKIMAS SU 
RAŠYTOJU

ant- iUkmergė. — Neseniai 
rosios vidurinės mokyklos sa
lėje Įvyko skaitytojų susitiki
mas sir liaudies poetu Teofi
lių Tilvičiu. Pranešimą ; 
poeto kūrybą padarė mokyto 
ja P. Drazdauskiėnė. Pasisa 
kę skaitytojai Vaivada, Kli- į 
npaitė, A. Rakauskas ir kiti 
pasidalijo mintimis apie ait
varus rašytojo kūrinius. Sies-j 
arties” kolūkio pirmininkas i 
Lyge ik a prašė poeto 
naujų kūrinių apie 
kaimą. Pabaigoje T. 
papasakojo apie savo 
ni darbą, perskaitė dvi dalis 
?š rašomos naujos poemos.

T. Tilvytis susitiko taip pat 
su rajono ir miesto mokytojais.

L

-' A
HELP WANTED MALE

ir viršijo gamybines 
visas fabriko kolek-

Petys į pe-tį praeina auto
transporto kontoros šoferiai 
Jakubauskas ir Baltrukevi- 
čius.^Jic abu lenktyniuoja tar- 
pusavyje\ d e d a pastangas 
naujiems laimėjimams darbe.

Apie naujas darbo pergales 
pranešė ir kanifolijos-terpen- 
tino fabriko “Pirmyn,” artelės 
darbininkai, kultūros d ar bu o-

Mirė
MIRĖ ITALŲ SIUVĖJŲ 

ŽURNALISTAS VACIRKA

Liberty Auditorijoje Filmy pasaulis

Kepėjo. Patyręs prie tortų, prh 
stalo. Moderniška kepykla Šia- 

i ion Island. Valandos anksti ry
tą. Puikios darbo sąlygos. Nuolat. 
Lengvai pasiekiama. 241 New Dorp 
Lane, New Dorp, Staten Is., N. Y. 

(EL. 1-1859.
(250-3)

Sausio ir vasario mėnesiais 
Liberty Auditorijoje turėsi
me ntrt keletą parengimų.
,, Auditorijos knygoje yra i- 
rašyti sekami: 
EMS banketas su
programa sausio 12/d.

Dienraščio 
žiavimas ir

nio vakare, sausio 12 d.
šiame esusirinkime bus 

sitarta, kaip geriau pasiruoš
ti prie kuopos parengimo, ku
ris Įvyks vasario 9 d.

Kuopa nariais gerai stovi, 
bet Į susirinkimus tik nedide 
lis skaičius ateina. Tai nege
rai. Kodėl, savo kuopos susi
rinkimų nelankyti ? skaitlin- 
gesni susirinkimai, daugiau ir 

i kuopa gali nuveikti.
Dabar metų pradžią.

mame susirinkime .galėjime 
susimokėti metines mokestis. 
Tada, Centrui bus didesnė pa
rama, kad jis galėtų greičiau 
naują knygą\ išleisti. O se
kanti knyga bus labai svarbi. 
Tai bus daktarų Stanislovai- 
čio ir Petriko/ parašyta svei
katos klausimu knyga. Lauk
sime. _ —

«Auto Plovlkų. Reikalinga 30 vy- 
nuolatiniam ir ekstra laidui

676 Grand Concourse
Arti E. 153rd St., Bronx, N. Y.

WY. 8-2800.

pa
lš Romos praeitos savaitės 

pabaigoje atėjo žinia, kad ten. 
j mirė New Yorko italams siu- 
i vėjams gerai žinomas veikė
jas ir žurnalistas Vincenzo 

i N'acirka.
Vacirka kaip jaunas vyras 

atvyko šion šalin prieš pirmą 
pasaulini karą, dirbo kaip siu
vėjas ii: paskui, red agavų 

į organą “La 
|Loitta Di Classe” (“Klasių ko-t 
Į va”), Po karo jis išvyko. Itali- 
Ijon, kur tapo išrinktas parla- 
Į mentan > kaip .sočia Idem o k ra
itąs. 1926-ais mętais jis vėl at- 
| vyko Amerikon, kur pradėjo 
! redaguoti itališką socialistinį 
laikrašti “H Nouvo Mondo” 
(“Naujasis pasaulis”). Tą jis 
redagavo iki 1930 metų, o nuo 
1931 iki 1933 metų redagavo 
“La Šlampa Libra” (“Laisvoji 
spauda”).

Po antro pasaulinio karo jis 
grižo Italijon. !

apie IL’gWU itališka oi rvto- i -r" ,

parašyti 
nūdieni 
Tilvytis 
kūrybi-

JAUNŲJŲ LITERATŲ 
DRAUGYSTĖ

Tvirta draugystė riša jau
nuosius Kauno ir Gardino li
teratus. Gardino literatų susi
vienijimo kvietimu šiomis die
nomis iš Baltarusijos grįžo 
grupė jaunų Kauno rašytojų. 
Lietuvos literatai skaitė savo 
kūrinius Gardino darbo žmo
nėms, studentams ir mokslei
viams. Jaunieji Kauno litera
tai buvo labai šiltai' ir nuošir
džiai sutikti Gardino jaunųjų 
rašytojų.

LAISVES VAJUS
* k ! 1 • • ‘ »

(Tąsa piio 1-mo psl.) 
atnaujinimų; J. Purtinas, 
siuntė atnaujinimų/
su nauja prenumerata L Petrus, a su atnaujinimais H.
TtoWf ir F.'KAni ■ f ri ' '

i. Sėdanti važjįninįai pakilo .pun
Hdrtfoi’do vajlhinkai; tPhiladelphijai pasidarbavo Senas 
Vincas ir J. Bekampis (pastarasis prisiuntė naują pre
numeratą); M. Strižauskienė, Waterbury, Conn- Geo. 
Shimaitis, Brockton, Mass.; D. G. Jusius, Worcester, 
Mass.;??. Paserskis, Baltimore, Md.; J. Stanley, Roches
ter, N. Y.; L. Tilwick, Easton, Pa.; P. Beeis, Great Neck, 
N. Y.; A. Apšegienė, Auburn, Me., (jai pagelbėjo ir S. 
Puidokas, rumfordietis); P. Šlekaitis, Scranton, Pa.; 
A. Valinčius, Pittston, Pa.; J, Mockaitis, Bridgeport, 
Conn., ir M. Shlave, Gardner, Mass.

.Rocks, Pa., irgi pri-
Southbostoniečiams. pasidarbavo

» H . . i ; i• r t ' •
. ' , t k. ‘. . .
įs su. atnaujinimais

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1957 METAMS
Liet. Moterų Klubo aukos (12-23), 

Hartford, Conn............N..........
Stratfordietis ...................... . ...................
Juozas ir Stefanija Vinikaičiai,

Woodhaven, L. I.................................
J. Kruvelis, Philadelphia, Pa..................
A. K., Bridgeport, Conn. ................. .
O. Krasnickienė, So. Coventry, Conn. .
J. Pattison, Worcester, Mass............ .
J. Paukštaitis, Miami, Fla.......................
Žilas dėdė, So. Boston, Mass...................
Laisvės patriotas, Pittsburgh, Pa...........

' A. Antanavičia, Waterbury, Conn. .....
K. Danisevicius, Waterbury, Conn. .. ..
M. Paugis,, Waterbury, (Conn,

, K. Yenkeliūnienė; Waterbury, Cpnm ..
Anelė.- Paulenkienė, Lowell, Mass..........
A. Balčiūnas, ^Montreal, Canada .........
S. Griggs, 'Port Arthur, Canada 
Waterburiete ............................................
V. Navašinskas, Miami, Fla. ................
R. Kirk, Seattle, Wash.............................

• B. Losnok, Lowell, Mass. .. .............. -..
P. Thompson, Simpson, Pa.............. .  f..

Po $1: J. V. Stančikas, Nashua) N.
. vičius, Throop, Pa.; R. Vaitkienė, Broad Brook,

J. Beržinis, Hartford, Conn.; J. Čeponis, Ville LaSalle, 
Canada; nuo Loyvelliečių po dolerį—-J. Karsonas, J. Bla- 
žonis, A. Stravinskas, J. Zupkauskas, Ch. Koyutis.

$30.35
10.00

10.00
. 6.00 
. 5.00
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00

5.00 
5.00 - 
4.00 - 
4.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00
2.00 
Grine- 
Conn.;

Per šveptes suplaukė daugelis laišku, todėl sekama
me numeryjė bus paskelbta kitų vajininkų rezultatai. 
Kaip matėt laikraštyj, vajus prailgintas iki sausio 21 d. 
Tai paskutinė oficialė data prisiųsti rezultatus, po tos 
dienos nebus priskaitomi punktai, nes reikės priruošti 
raportą suvažiavimui. «

Dėkui vajininkąms už puikų pasidarbavimų, ir prie- 
teliams už dovanas dienraščiui. .

• / • -Laisves AdministracŲia

rų,

muzikai e

Laisvės suva
liau ketas sausio

kuopos kugelioLLD 185 
vakarienę vasario 9 d.
) LDS 1 kuopos banketas va
sario 16 d.

; | Lietuvių’ Moterų Klubo pie- 
tfus kovo 10 d.

Ketvirtadienio vakare, sau- 
sįo,3 'd. Įvyksta LDS 13 kuo
pos mėhesinis susirinkimas. 
Valdyba kviečia visus šios 
kuopos narius dalyvauti.

Susirinkime bus , raportuo
ta, kiek abiejų LDS 13 ir 46 
kuopų banketas 
Taipgi tarsimės 
metų veikimą.

I Labai svarbu,
i tuojau metų pradžioje 
j mokestis pasimokėtų.

apie

kad

mų

Pir-

Rep.

New Yorko spaudos filmų 
kritikai nubalsavę, kad italų 
filmas “La Strada” buvo ge
riausias praeitais metais tarp 
čia rodytų iš užsienio impor
tuotu filmu.

“Daily Workerio
kritikas D. Platt sir ta nuomo
ne nesutinka. Jis sako, kad 
jam užsienio filmų tarpe ge
riausiai praeitais metais pa
teko Japonijos “The Magnifi
cent Seven”. Iš kitų užsienio 
filmų, .kurie jam patiko, jis 
mini sekamus:

“Romeo and Juliet” (TS
RS), “Private’s 
(Britanijos), 
Third 
da” 
Night 
F rom 
zijos, 
nos),

MALE and FEMALE

B. ALTMAN & CO. 
of Short Hills, N. J.

(1-7)

Sveikina

pelno,
1957

nariai 
savo

LLD 185 kuopos mėnesinis 
susirinkimas Įvyks trečiadie-A. M. Valinčius, Pittston, 

Pa., prisiuntė sveikinimą: 
“Visam ‘Laisves’ štabui ir

lysėje
Visiems Lietuviams 
Linksmu švenčių!

g THE BASILE ROOFING CO. J, 
B 37-16 Ditmars Blvd. |

Žj L. I. City, N. Y. Astoria 8-2692 |

| BERNIE’S RADIO & S

g
TELEVISION SERVICE g 

. , . » 
Linki visiems linksmų švenčių. w

1*17-10 Liberty Avė. K
Richmond Hill, L. I. VI. 8-4528 g

..... . .. ..... ;-------------- ----

. ( .Visiems Lietu.viąirn.s.-, . - < ; ;s 
f Linksmų Švenčių. d

t t : £
THE JOHN KRTIL 1

FUNERAL HOME,' INC. į 
1297—-1st Avė. (70tii St.),N.Y.c/į

RIU +-308+ .. ■ .7'.f

Visiems Lietuviams Linksmų 
s • -.Sezono švenčių. ''''' S

THE MARLOWE 
JEWELRY CO., INC. 

116-08 Liberty Aye. 
Richmond Hill, L- I.

VI. 8-1987

(249-255) T

B Linksmų Sezono Švenčių

VIGILANT JEWELERS

U 38-02 Dltmars Blvd. fi 
g ( §
| Lon Island City, N. Y. RA.8-2455S

(248-254) '

R Linksmų Sezono Švenčių 8
8 JOSEPH MASANIELLO 8

g ' Juvellerius g
w 164-58 76th Ave., Flushing', L. I.
S / JA. 3-3318 S

(248-254).'
’ • . ‘ i ’ ' • : ■ i t ,

Linksmų Sezono Švenčių $

FATAL JEWELERS jį
87-01 Jamaica Ave. §

Woodhaven, L. I. — VI. 9-8550 g 

' (248-257)

Linksmų Sezono švenčių * 3
- PODESTA JEWELERS ' rt

J 35-68 82nd St. »
| Jackson Heights, L. I. NE. 9-8765 |

(248-254) .

1
 Visiems Lietuviams 

Linksmų Sezono švenčių. 
WILLIAM O. MULLER 

įsteigta ’1922

59-30 MyrtlO Avė. į 
Ridgewood 27, L. I. HE. 8-5898 

Puikios futros

MAs/ MM

/

To All My Lithuanian Friends
THE ASTORIA RADIO 

& APPLIANCE CO.
Expert Repairs on Radios 

& Television.
Protect yourself by dealing with 

an established dealer where 
low rates and guaranteed re
pairs assures you of complete 

satisfaction.
I • ♦ I .38-02 Broadway, Astoria, L. I.

RA, 8-885+

“ ■ ■■ s

ž9
Visiems Lietuviams 

' ' Linksmu Kalėdų.
TIIE1 EASJ'fcRN' ALLIED 
teleVi sidn;- coni iUny

56-89 6įsJ Stį, Miispįsth, L. I-
TW. 4-9652 

’-’v’' ’• - i ■ •’ * ;

■>i>—;——-—  ------------—■■ M-H 1"^ ,<K.

1' To All Qųr'Lithuanian; Friends — ® 
f THE JAMAICA 'FUEL OIL S 
į and SERVICE CO. 8 

t 97-20 Sutphin Bo'dlęvard, ' S 
t . Jamaica,’ L. I. , S. 

j b ' 'Wifjhes Aij;'Of < Y.ou'A- ' |
'■ Happy New Year. ’ u

T • Better Heating.
T JA. 3 0805 , S

-T ’■ ’ (251-257)

j riapĮjy new ją
f ’ Fcr the- New Year, give them JĮ

m Visiems i Lietuviams S
S Linksmų Švenčių. 1
g QUEENS I
g GENERAL FLORISTS |

87-70 Parsons Blvd., Jamaica-, L.I, m
$ RE. 9-7076 — Prie Ind. subvės.

(249-255) ;

m Linksmų švenčių Visiems 

g THE CHINA PAGODA « 
| 179-11 Hillside Ave
S Jamaica, L. I.
S OL. 7-6648 — Gaspadorius Larry $

; • ’ . r (250-3)
•---- •—r. -------- : \ '■ ’

« JJnksmų švenčių Visiems

į CARLIN FURS, INC.
* 55 W. 85th St., N. Y.
| WI. 7-8458 — Puikių Futrų

........................  (250i-3)

QĮ Linksmų Seono švenčių S 
jį THE ABCO TELEVISION |
g SERVICE į
g 1578—1st Avė., N. Y. C. j
g RE. 7-0409 1

■ . ' " (250-257)’

,jj Visiems' Lietuviams Linksmų 8
Sezoho Švenčių.

RAPOPORT’S RESTAURANT 
, . INO.

2nd! Ave., N. Y. O.
. 3 v

t^ Sts.) GR. 7-9888 :
93-

(tarp (i

i '■

8

Jiems Reikia •

KEPfcJAMS PAGELBININKV 
PAPRASTU VIRfcJV

Moderniška virtuvė. Puikios darlx) 
sąlygos. Geros algos. Kreipkitės 
asmeniškai.

DR. 9-8000
.(252-258)

REAL ESTATE

Progress” 
Richard the 

’ (Britanijos), “La Stra- 
(Italijos), “Twelfth 

’ (TSRS), “Letters 
My Windmill” (Francū- 
“Dark River” (Argenti- 
“Rififi’’ (Francūzijos), 
Grasshopper” (TSRS).

Kaipo geriausią Amerikos 
j filmą kritikai parinko “A- 
round the World in, Eighty, 
Days”. Platt sako, kad jam 
tas filmas patinka, bet jis ne
sutinka, kad tai buvo geriau
sias. Geriausias jo nuomone 
buvo “The Giant”.

Po miestą pasidairius
Daugelyje N. Yorko nakti

nių klubų, kabaretų ir pana
šių vietų kaip dainininkai, mu
zikantai, arba perstatytoj ai 
darbuojasi puertorikiečiai ir 
puertorikietės. Bet jie dažnai 
garsinimuose ir perstatyme 
vadinami ne tokiais, o kubie
čiais, “Vakarų Indijos” artis
tais, ir panašiai.

Paža n g i ų
veikėjas Jesus Colon sako, 
kad tai yra aiškiai rasistinis 
Įprotis. Mat, kadangi New 
Yorke yra daug pnertorikie- 
čiu ir prieš juos išvystyta ra
sinė diskriminacija, tai kaba
retų ir klubų savininkai puer- 
torikiečius paverčia kitokiais 
lotynamerikiečiais, nes tada 
jie “labiau1 priimtini”.

Colon sako, kad gan su
prantama, ' kaip savo duonos 
kąsnio apsaugojimui puertori
kiečiai dainininkhi ir muzikai 
nusilenkia tokiam jų tikros 
tautybės Įžeidimui, bet jis ra
gina drąsesniuosius neleisti 
juos perkrikštyti Į 'kitokius, 
drąsiai reikalauti, kad jie bū
tų skelbiami kaip puertorikie- 
čiai.

Normandie teatras Manhat- 
tane pradėjo rodyti naują 
francūzų filmą “La Sorciere** 
(“Ragana”). Filmas vaizduo- 

pueitorikiečiu kaip jaunas fian.cūzų ke- 
cliautojas Švedijos miškuose 
užtinka vienišą žavingą švie
siaplaukę merginą, kuri gyve
na kaip laukinė, maudosi nuo
ga upėje, draugauja su žvėro* 
liais, 
mat, 
gimto 
esant

valgo miško uogas? "Ji, 
buvo išvaryta iš savo 
kaimo, nes palaikyta 
ragana.....

Marina Vlady, kuri vaidina 
šios merginos - raganos-fejos 
rolėje, tikrai žavinga, liekna, 
grakšti. Filmas, žinortia, tiė^ 
pretend u ojK^-į realizmą, tąi 
verčiau romantiška^pasakaitė. 
New Yorko “Times’’ kritikas 
Bosley Crowther išsireiškė, 
kąd tai filmas, kuris “patiks 
žmonėms, kurie mėgsta gra
žias laukines mergaitės.:..”

PASKIAUSIA STATISTIKA

BORO PARK, 1548 51st St. 3 di
deli stucco namai, gerame stovyje, 
18 kambarių: pilnai atskirti nuo 
viens kito. $288 jeigu į mėnesį. į 
mašinom garadžiai, storm windows' 
aliejus, varas; lotas 40x100; $28, 
000. Piriigais $6,000. Vien tik pir 
kėjai. HY. 4-9428. (252-25?

Bellaire, L. I. 1 šeimai, atskiri 
namas, 4 miegrūmiai, aluminui 
screens ir storm langai. Gan 
džius. Parduoda privatinis savinir 
kas, žema kaina, $14,750. Puiku 
pirkinys, patys galite pamatyt. SI 
6-6209. * (1-7,

TRUCKS

Chevrolet 1955 Delivery Sedan.
Puikiam Al mechaniškam stovyje, 
įvažiuota 20,000. Privatiška kom
panija parduoda už žemą kainą, 
$1,050. Mes nesame naudotų mašinų 
pardavėjai. Galite persitikrint. EX. 
2-5810, paprastom dienom. (1-7)

N. Y. FINANSAI ESĄ 
SVEIKOJE PADĖTYJE

Miesto iždininkas Geros? 
tvirtina, kad N. Y. miešto iž 
dinė esanti geroje padėtyje 
Bčt majoras kitaip mano. Ji1 
iš AlbUHy reikalauja miestu 
finansinės paramos. ’

New Yorke steigiami nauji 
muziejai. Praeitų metų pabai
goje įsisteigė rankdarbių mu
ziejus (American Craft Muse
um). Jis randasi prie pat Mo
derniško Meno muziejaus, 52- 
oioj gatvėje tarp 5 th ir 6th 
Avė. Ten išstatyti keramikos, 
medžio, metalo ir stiklo geres
ni dirbiniai.

Dabar steigiamas kitas mu
ziejus, fotografinis, kur bus 
sutelktos geriausios meninės 
fotografijos. •

Paskiausia statistika rodo, 
kad New Yorko “News” sek
madienį parduoda bent du 
kart daugiau numerių, negu 
bile kuris kitas Amerikos laik
raštis, ogi, 3,694,850. Kitais 
New Yorko laikraštis, “Mir
ror”, parduoda 1,616,280.

“Times” sekmadieninė cir
kuliacija yra 1,227,710, o 
“Herald-Tribune” tiktai 566,- 
610.

SAUSIO 21 TEIS NARKO
TIKŲ PARDAVĖJUS

Du jaunuoliai,' Eloy Rome 
i’o ir Ralph Visconti, bus tei
siami sausio 21 d. Jie areštuo
ti, gruodžio 3 d. ir kaltinam 
narkotikų pardavinėjimu m; 
žalnečiams. Jiems gresia mii 
ties, bausmė.

SUŽEISTASIS REIKALAUJ 
s MILIJONO

Brooklynietis bučeris H. J 
blonowitz reikalauja vie: 
milijono dolerių atlyginimo 
J. Martorelli & Sons, In< 
kur jis dirbdamas susižek 
nugarą ir tuomi žymiai s 
trumpinęs savo gyvenimą.

ATVYKO!BUVĘS KARO 
BELAISVIS

VokTetis Leo Wodarz su sa
vo žmona ir dviem vaikais at
vyko “Hany Taylor” garlai-, 
vi u į New Yorko uostą. Karo 
metu jis buvo suimtas Afriko
je ir atvežtas Amerikon. Ka
rui pasibaigus jis buvo grąžin
tas Vokietijon. Dabar atvyko 
pastoviai čia apsigyventi. A- 
įmerika, jis sako, jam patikusi. '

PAŠTO NAMAS SUDEGĖ
Roosevelt, N. J., pašto na

mas su visais laiškais ir kitais 
siuntiniais sudegė. Gaisras pa
darė apie $60,000 nuostolių.

O|B*******"~,F"—■

"Viršija visus!”-— 
N. Y. Joumal-American 
Šiandien po pietų—2:30 
JM- Michael Todd's

: 5

In r^ldAO
ALL SKAT* RlflRVID 

n*w (»r

01 WAI 1 «t 4*th S»r««t

MAURUI At dilO> W«dn«idoy $2.20, 
51 .W, Jll .lli įtohirdoy £ Sunday $2.30, 

1.71/11.40.1VININOI al 8.30. Sun.
fkruttfrt. tt.00,12.20, 11.75, M. A 

>t.S>;i0,M10,j)2.00. (alt fax Inc).).

Yorke gyvena apie 
arabiškai kalbančių 

Dauguma ji) yra atci-

New 
2J),000 
žmonių, 
viai iš Sirijos ir Libano. Apie
du trečdaliai jų yra musulmo
nai, trečdalis krikščionys-orto- 
doksai.

* ■

Praeitą savaitgalį koks tai 
gelžgalis rastas Grahd Cent
ral stotyje. ' Buvo įtarta, kad 
tai bomba, kurią padėjo “pa^ 
^išęs bombąrduotojas”, bet 
pasirodė,, kąd to nebuvo. Bet 
tuo' papių1 jąikui tikra naminės 
gamybos bomba rasta Para
mount teatre Manhattan^.

Lietuviai, dėl pasitikimo 
patarnavimo kreipkitės pas:

MIXAJf -KUCERA 
FUNERAL HOME, INC. 
862 E. 72nd St., N.Y.C. 

23-86 31st St., Astoria 
Queens, L. L RA. 8-0278.

DU PONT 
FUNERAL HOME, INC. 

Raymond J. Zajkowski, dir. 
109-82 Ascan Ave. 
Forest Hills, L. I; 

82-29 Lefferts Blvd. 
Kew-Gardens, L. I. 

BO. 8-6060 — VI. 7-5100 
Kainos prieinamo! 

Pulkus patarnavimas

PRANEŠIMAS
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas |vy 
ketvirtadienio vakare, sausio 3. i 
berty Auditorijoje. Visi nariai k\ 
čiami dalyvauti ir susimokėti si 
mokestis. Valdy-

(253-1)

Nepervėlu duoti jai futrą nuo
N-i WOLOSCHUK FUR CO.

343— 7th :Ave/,i N. Y. C.

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

W4"M-44-4-++*-H-+4^^

1 4 t&Uvfc* (Liberty j Tr^Ud.,' 4 siįdiib" (Jan.) j 2, 4 *1957,

(249-255

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

s. LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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




