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KRISLAI
Nei doktrina, nei išmintis.
Jiems naujos viltys.
Taikos šalininkų eilėse.
Linkui pabaigos.

Rašo A. Bimba

Prezidentas Eisenhoweris 
aptrąjį terminą pradeda drą- 

Jam jau nebeužtenka 
alių, kokias konstitucija 
:ia. Jis jau reikalauja, 

kad Kongresas iš anksto ir be 
rjekur nieko suteiktų jam 
trise naudoti ginkluotas jėgas 
V i d ū r i n i u ose R yt u ose.

Tai esanti 
•doktrina”. Bet kokia čia 
doktrina? Doktrina turi turė
ti savo teoriją, savo filosofiją. 
Troškimas daugiau galios nė
ra doktrina. Tai yra tiktai 
godumas, lakamnumas, nepa
sitikėjimas nei žmonėmis, nei 
jų išrinktais atstovais.

Naujasis premjeras 
neprileido rinkimų

H. Macmillanas pravesiąs labiau 
palankią amerikiečiam politiką
Londonas. —

Britanijos premjeru yra H. 
Macmillanas, žmogus, ku
ris skaitomas Konservato
rių partijos dešinio sparno 
žmogumi. Jis iki šiol buvo 
Edeno kabineto nariu. Mac-

Eisenhowerio millanas laimėjo prieš But-

Šis mūsų prezidento 
mojimas netgi nėra pagristas 
perdaug didele išmintimi.

Kam ne aišku, kas gi ne
gali matyti, jog žvanginamas 
ginklais, kuomet pasaulis iš- | 
troškęs taikos, nelaimės nau
ju Amerikai draugų. Pamaty
site, dauguma tų šalių, kurias 
prezidentas ginklais 
sJiugoti nuo komunizmo, 
sistatys prieš Ameriką.

Arabai dar nepamiršo
ahglų, nei francūzų. Ginklai 
pasilieka ginklais. Jėga pasi-1 
lieka jėga. Svetima jėga ii-! 
gus metus smaugė Vidurinių 
Rytų kraštus.

Vienus ginkluotus globoto
jus jie nuvertė, arba baigia 
nuversti. Jiems siūlosi globo
tojais kiti.

Firma 
Paryžius 
Svetima 
resai.

pasi

žada
nu-

nei r

nesvarbu: Londonas, 
ar Washingtonas. 

ranka, svetimi inte-

dalyką prezidentoVieną
žygis jau pasiekė. Jo pareika
lavimas iš Kongreso suteikti 
teisę pasiųsti ginkluotas Ame
rikos jėgas į Vidurinius Ry
tus vėl pastatė ant kojų nau
jo karo kurstytojus ir šalinin
kus. Jie .tapo apginkluoti 
naujomis viltimis. Buvo nusi
minę, dabar vėl atbudo ir at- 
kiuto.

Užtenka pavartyti lietuviš
ku klerikalų, menševikų ir 
smetonininkų spaudą. Nesi
tveria jie džiaugsmu. Ameri
ka pagaliau susiprantanti. A- 
merika eisianti ir jėga pamo
kinsianti bolševikus. O susi
kirtime Lietuva jiems į ran- 

• )$as įkrisianti, kaip
Uoga.

Panašiai gieda 
neprieteliai visose

prisirpus

žmonijos 
tautose.

pripažin-

į tai- 
įnešė

Tuo tarpu, reikia 
ti, kad taikos šalininku eilės 
gyvena krizę. Pasidalinimas 
socialistiniuose k r a š tuose, 
ginčai ir diskusijos apie “nau
juosius socializmo kelius”, 
apie “tautinį komunizmą”, 
“destalinjzaciją” ir tt., 
kos šalininkų frontą 
daug nesusipratimo.

Tai išlyginti, pašalinti ir iš
gyvendinti reikės nemaža lai
ko.
! Smarkiai susvyravo ir taip 
vadinamos neutrališkos šalys. 
Tai ryškiai pavaizduoja pa
reiškimai ir ‘išsireiškimai In- 
•dijos premjero Nehru, Jung
tinėse Tautose užsilaikymas 
tokių šalių kaip Ceilonas, In
donezija.

Bet, žinoma, verkti neapsi-

Eisenhoweris jau 
numątąs infliacijų

Prezidentas kalbėjo Kongresui 
dėstė ateities politines gaires

Washingtonas. — Prezi-j bereikalingai kainų”. 
; Eisenhoweris savo

State of the Union” kal
ioje Kongrese pripažino, 

“Linkiu, kad šis suvažiavimas padarytų kuo geriausių ! kad kraštui gresia ekono- 
nutarimų, kaip tai Laisvės Dienraščio išlaikymui 
jis, kaipo darbo žmonių reikalų gynėjas, 
ilgai ir gintų darbininkų klasės reikalus.

“Laisvės ir bendrai darbininku klasės reikalu rėmė 
jas.

Laisves bendrovės dalininkų i
suvažiavimas sausio 27 d

Mažai tesimato bruzdėjimo sudarymui sėkmingo šių į 
metų Laisvės Bendrovės dalininkų suvažiavimo. Iki šiol | 
atsiliepimų į suvažiavimą gavome sekamai:

“Proga įvyksiančio Laisvės Bendrovės šėrininkų su- i 
važiavimo siunčiu širdingus linkėjimus visiems suvažia-1 aeiįįas 
vimo dalyviams, taipgi ir visiems Laisvės skaitytojams 
ir jos rėmėjams. J

* > bend- 
__ Bet Macmillanas sakė, 
kad apie rinkimus dabar 
.negali būti kalbos. Bet jei
gu rinkimai įvyktų, sakė jis, 
“konservatoriai laimėtu”.< v

Macmillanas jau pradėjo 
penktadienį organizuoti 
naują kabinetą ir šį savait
galį kabinetas bus sudary
tas. Konservatorių spauda 
reiškia vilti, kad Macmilla- 

,nas parodys daugiau ener
gijos, negu Edenas. Dar- 
biečių “Daily Herald” sa
ko, kad vieno torio pakeiti
mas kitu nepakeis padėties.

Naujuoju i bet; konservatoriais 
ru yra H. rai. Bet Macmillan

lerį, kuris turėjo ambicijų 
tapti premjeru.

Manoma 
nas, kuris yra 
senhowerio

kad' minė krizė infliacijos pavi- 
gyvuoti dar 1 dale. Jis sakė, kad infliaci

ja galima išvengti nekeliant 
algų, nebent didinama pro-

kad Macmilla- 
artimas Ei-

labiau pro- 
politikos,amerikietiškos 

derinti, labiau šių dviejų ša
lių užsienio politikos nusi
statymus.

Panašiai 'kaip Churchil- 
las, taįp ir Macmillanas yra 
“pusiau-amerikietis”, nes 
jo motina gimė Amerikoje. 
Jis anksčiau buvo Britani
jos užsienio reikalų minis
tru. (Washingtone jau kal
bama apie tai, kad Macmi- 

Blanas aidimu laikų aplan
kyk Washingtoną ir tarsis 
su prez. Eisenhoweriu.)

Neprileis rinkimų
Tuojau po to, kai jis su- premjerą, .

žinojo, kad paskirtas prem
jeru, Macmillanas paskelbė, 
kad jis, nešauks naujų rin
kimų, kaip tai reikalauja 
Darbo partija. Darbiečiai 
sako, kad naujų rinkimų 
reikia, nes žmonės prarado 
pasitikėjimą ne tik Edenu,

Jungtinės Tautos. — Ge
neralinė asamblėja pradė
jo svarstyti Alžyro klausi
mą. Paryžiuje premjeras 
Mollet pabrėžė, kad Fran- 
cūzija neturi mažiausio no
ro trauktis iš Alžyro.

Varšuva. — Lenkijos val
džia praplatino valstiečių 
žemės paveldėjimo teises, 
bet tuo pačiu laiku bus 
stengiamasi steigti dau
giau kooperatyvinių ūkių.

moka. Vilties nereikia nusto
ti. Su laiku ‘padėitis pasitai
sys, turės pasitaisyti.

Naujas -pasaulinis karas 
reikštu visuotinį sunaikinimą. 
O žmonija prie tokios katast
rofos neprisileis.

Kaip žinia, Laisvės vajus 
oficiališkai užsidaro ir užsi
baigia su. sausio 20 d. Tai bus 
ištisa savaite prieš šėrininkų 
suvažiavimą., Pilnus rezulta
tus išgirsime tiktai suvažiavi
me.

Svarbu ir tos kelios pasku
tinės dienos. Tarpe vajininkų 
išsivystė gražios lenktynės:

Nauja prenumerata, atnau
jinta sena prenumerata, dole
ris kitas aukų, pasveikinimas 
suvažiavimui, kiekviena dien
raščiui parama stiprina pa
žangos ir taikos frontą. Tai 
visi turėkime mintyje, baig
dami šį vajų ir, besiruošdami 
prie šio suvažiavimo.

Peter Butkevičius, 
St. Petersburg, Fla.”

Laisvės 'paramai Peter Butkevičius prisiuntė $5.00.

“Gerbiami Laisviečiai!
“Čia prisiunčių čekį sumoje $50 dienraščiui 

suvažiavimo proga nuo L. L. D. 45 kuopos.
“Gaila, kad mes nesuspėjome prisidėti prie $15,000 

fondo, tai skubinamiesi paremti dienraštį suvažiavimo 
proga.

“Su geriausiais linkėjimais suvažiavimui ir dienraš
čiui Laisvei!

J. Greblick, LLD 45 k p. finansų raštininkas,
St. Petersburg, Fla.”

jau Varšuvoje
Varšuva. — Didelės žmo

nių minios ir visa valdžios 
bei partijos vadovybė aero
drome sutiko Kinijos prem
jerą Čou En-lajų, kuris 
čia atskrido iš Maskvos ta
rybiniu reaktyviniu (jet) 

! orlaiviu. Žmonės taip no
rėjo pamatyti Kinijos 

kad prasiveržė 
pro policijos linijas. Čou 
inspektavo karinę garbės 
sargybą. Aerodromas buvo 
papuoštas Lenkijos ir Kini
jos vėliavomis, vietomis 
matėsi ir tarybinės vėlia
vos.

Čou En-lajus praleis 
Varšuvoje savaitgalį, tar
damasis su Gomulka, Cy- 
rankevičium ir kitais va
dais. Jis paskui išvyks ..... t ___________________
Vengrijon. o iš ten sugrįš rūpinkime gerai nuteikti dalininkų ūpą 
Maskvon kelioms dienoms.

Lenkijos spauda sveikina 
Čou En-lojų kaip vieną žy
miausių svečių, kurie ka
da nors aplankė Varšuvą. )

Pietu AfrikosC 
rasistai teis 
žymų rašytoją

JoTianesburgas. — Pietų 
Afrikos rasistinė valdžia 
paėmė į savo nagus žymiau
sią tos šalies rašytoją, Ala
ną Patoną, “Cry, the Belo
ved Country” autorių. Pa- 
tonas yra plačiai žinomas 
ir užsienyje.

Valdžia jam įsakė prisis
tatyti teisme sausio 28 die
ną. Kaltinimas prieš jį yra, 
kad jis Durbane kalbėjo 
“nelegališkame” negrų su
sirinkime.

Rasistinė Strijdomo val
džia jau seniai ieškojo prie
kabių prieš Patoną, kuris 
yra griežtas rasizmo prie
šas. Jis pats yra anglų kil
mės žmogus.

Prieš Patono persekioji
mą jau protestavo visa ei
lė rašytojų organizacijų pa
čioje Pietų Afrikoje ir už
sienyje.

sisakė gan tvirtai. Bet kas
link kainų, jis klausimą pa
liko fabrikantų gerai va- 

. Ii ai, sakydamas, kad jie 
i turėtų naudoti “savęs dis- 
j ciplinavimą” ir ‘^nekelti

Laisvei yenorai nenori

“Siunčiame'sveikinimus ir širdingus linkėjimus Lais
vės Bendrovės suvažiavimui ir pačiam dienraščiui iš 
Saulėtos Floridos. Taipgi siunčiame dienraščiui Laisvei 
paramos $27.

Grupe Miamiečių
Gražus atbalsys iš Floridos suvažiavimo proga. Labai 

lauksime iš kitų kolonijų atsiliepimų į šaukiamą suva
žiavimą.

Frank ir Ona černevičiai iš Maspeth, L. L, išvyko po
ilsiui į Floridą. Išvažiuodami jie įteikė Laisvei dovaną 
suvažiavimo proga $10.

Viso finansinės paramos dienraščiui suvažiavimo pro
ga gavome dar tik $92. Labai skrumna suma!

Suvažiavimo sveikinimai ir parama dienraščiui labai 
paveikia į suvažiavimą susirinkusių dalininkėj ūpą. Pasi- 

suvažiavime, 
nesivėluokime su pasveikinimais suvažiavimui ir su au
komis dienraščiui.

Suvažiavimas įvyks sausio-Jan. 27 dieną, prasidės 10 
vai. ryto, Liberty Auditorijoje, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y. Kiekvienas. Laisvės Bendrovės dali
ninkas, jei tik nepertolima kelionė, privalo dalyvauti su
važiavime. O vykdami į suvažiavimą, rimtai pagalvokite 
apie dienraščio ateitį ir duokite suvažiavimui geros ini
ciatyvos tuo reikalu.

Po suvažiavimo vakare bus Laisvės banketas. Kviečia
me visus būti bankete, nes turėsime svečių iš kitų’kolo
nijų, bus malonu su jais pasimatyti. j
■K Laisvesi Administracija

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

Atlanta, Ga. — Policija 
suėmė. 6 negrų pastorius, 
protestantų kunigus, ku
rie demonstratyviai važi

nėjo autobusuose priekinė
se sėdynėse, kurios rezer
vuotos baltiesiems. Tie 
negrų kunigai savo žings
niu siekė atnešti klausimą 
i teismą. Jie dabar paleisti 
no kaucija. Montgomervje, 
kur rasistai išsprogdino 
bombas keturiose negrų 
bažnyčiose ir dvieju pasto
rių namuose,; viešpatauja 
didelis Įtempimas. Autobu
sai visai sulaikyti.

Londonas. — Iš premjero 
vietos pasitraukęs Edenas 
dabar pasitraukė ir iš par
lamento, kas reiškia, kad 
jis palieka aktyvų politinį 
gyvenimą. Jis gal, kaip a- 
ristokratinio titulo nešėjas, 
taps Lordų rūmų nariu.

Budapeštas. — Sepel 
fabrikų ir kelių kitų įmonių 
darbininkų tarybos save 
likvidavo. Jos paskelbė, kad 
negali toliau veikti. Buda
pešto radijas šilko, kad vėl 
įvyko demonstracijos.

Jungtinės Tautos. — Ge- 
ralinė asamblėja 58 balsais 
prieš 8 nusprendė sudaryti 
penkių šalių komisiją, ku
ri aplankytų Vengriją. Ton 
komisijon turėtų įeiti Aus
tralija, T.unįsįja, Ceilonas, 
Danija ir Urugvajus. 10 
šalių, tarp jų Indija ir Ju
goslavija, susilaikė nuo bal
savimo. Prieš balsavo ta
rybinis blokas.

Iš Budapešto ateina ži
nios, - kad Kadaro valdžia 
tokios komisijos atsiuntimą 
skaitytų maišymuisi vidu
jiniuose Vengrijos reika
luose, bet Vengrija pri
imtų J. T. generalini sekre
torių Hammarskjoldą, jei
gu jis nutartų atvykti.

New Yorkas. — Overseas 
News Club, užsienio kores
pondentų organizacija, rei
kalavo iš valstybės sekreto
riaus Dulleso, kad trys Ki
ni jon nuvykę koresponden
tai nebūtu baudžiami, v

Eisenhowerio 
tai yra, admi- 
planus kaslink

Achesonas prieš 
D. Eisenhowerio 
karinę doktriną

Washingtonas. — Kon
greso Atstovų buto užsienio 
reikalų komitetas pakvietė 
buvusį demokratinį valsty
bės sekretorių Achesoną iš
sireikšti, kokia yra jo nuo
monė apie 
“doktrina”, 
nistracijos
Artimųjų Rytų.

Achesonas sakė, kad Ei- 
senhdwerio doktrina,^ gra
sinanti ginklu vartojimu 
Artimuose Rytuose, yra 
pavojinga ir nereikalinga. 
Ji yra panaši į seniau Dul
leso išvystytą teoriją, kad 
Amerika geriausiai pasi
tarnauja taikai, kai randasi 
ant karo prarajos krašto, 
tai yra, visuomet taip įtem
pia padėtį,kad beveik pri
siartina prie karo, ir tuomi 
“atbaugina komunistinį pa
saulį”.

(Eilė atsakingų unijų va
dų jau išsireiškė, kad pre
zidento vaistai prieš inflia
ciją naštą vyriausiai užde
da ant darbininkų pečių, 
kad jis reikalaja, kad dar
bininkai tenkintųsi tomis 
pačiomis algomis, tuo tar
pu, kai neragina pilnai su
laikyti kainų kėlimą.)

Apie civilines teises
Apie civilines teises pre

zidentas Eisenhoweris sa
kė, kad reikėtų sudaryti 
dvipartinę komisiją, kuri 
imtųsi ta klausimą studi
juoti, kad Teisingumo de- 
partmente būtų įsteigtas 
civilinių teisių skyrius, kad < 
būtų pravestas įstatymas, 
kuris įgalintų federalinę 
valdžią naudoti civilinius 
teismus prieš civilinių tei
sių laužytojus.

Apie užsienio politiką
Užsienio politikos klau

simais Eisenhoweris kar
tojo, kad reikia sulaikyti . 
komunizmą. Jis sakė, kad A- 
merika lieka prie nusistaty
mo, kad ginklavimą galimi 
kontroliuoti^7 orinėmis in
spekcijomis. Jis ragino su
teikti daugiau fondų taip 
vadinamai “Laisvosios Eu
ropos” radijo stočiai, kuri 
kiršina Rytų Europos žmo
nes prieš jų valdžias.

Republikonų vadai visi 
sakė, kad Eisenhowerio 
kalba jiems patiko. Demo
kratų vadovas bute Ray
burn sakė, kad Eisenhow
erio kalba buvo “vienas tų 
dalykų” — kitaip sakant, ■ 
joje nebuvo nieko naujo.

Per dešimt metų aklas, 
jis staiga praregėjo. . .
Mansfield, Tex. — Rašy

tojas John Howard Griffin, 
kuris pilnai apako nuo karo

I žaizdų 1946 metais, dabar ‘ v y

\ staiga praregėjo. Dakta-
■ rai nežino kaip ir kodėl, bet
i regėjimas jam staiga grįžo 
ir jis mato pilnai. Jis pirmu

' karty pamatė savo žmoną, 
i kurią vedė jau apakęs, ir 
du savo vaikučius, vienerių

; ir dviejų metų.

Jungtines Tautos. — Jor- 
daniečiai sako, kad Izraelio 
armija koncentruojasi prie 
Jordano sienos. Jordano 
delegacija prašė J. T. imtis 
priemonių, kad neprileisti 
agresijos.

Washin gtonas. — Fran- 
cūzijos užsienio reikalų mi- , 
nistras Pineau iš New Yor- 
ko atvyko Čia ir konferavo 
su Dullesu.

ORAS NW VORKE
Giedra ir šalta
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LITERATU RA-MENAS

EDENUI IŠSITRAUKUS
DIDŽIOSIOS BRITANIJOS ministrų pirmininko An

thony Edeno atsistatydinimas pasauliui nebuvo didelė 
staigmena. Tai buvo laukta, tai buvo numatyta.

Jau seniai buvo žinoma, kad tarp Edeno ir; mūsų ša
lies valstybės sekretoriaus Dulleso santykiai yra prasti. 
Tuos santykius- pablogino Edeno sugalvota karinė avan-. 
tiūra Egipte, — avantiūra, kurią Edenas, pasitaręs su I 
Fiancūziįos Molletu, atliko be Washingtono leidimo,^be 
jo sutikimo, net be jo žinios!

Politiniai stebėto jai dabar sako, jog Edeno pasitrauki
mas iš valdžios viršūnės, valstybės departmentą gerai 
nuteikė. Edenas, macyt, buvo “nepaklusnus bernelis”, jis, 
Edenas, dar vis galvojo senoviškai; jis galvojo, būk Bri-

- tanija esanti tokia pati, kokia buvo prieš keliolika metų: 
tvirta, pirmaeilė valstybė, prieš nieką nenusilenkianti, 
nieko nebijanti, niekam nepataikaujanti.

Dabar iis pamate, jog tail) nėra. Britanija turi klausy
ti savo dėdės — Dėdės Šamo, o jei ne!. . .

Kadaise buvo siūlyta, kad Didžioji Britanija taptų 
neutrali, kad ji būtų lyg ir ryšys tarp Amerikos ir Ta
rybų Sąjungos, kad ii neklausytų visko ir visuomet, ką 
Dėdė Samas padiktuoja. Bet taip nebuvo. Britanija pa
siliko “Vakarų-bloke” ir NATO organizacijoje. O tai 
reiškė, kad ii, kaip ir kitos valstybės, kurios tan blokan 
įeina, turi klausyti, ką Įsako Dėdė Samas!

Edenas, matyt, manė gauti stiprybę avantiūra Egipte. 
Jis sugalvok) pradėti prieš Egiptą karą. Ką gi, iškels E- 
gipto žemėn savo kariuomenę, užims Suezo kanalą ir ki
tas strategines pozicijas, pašalins prezidentą Nasserį, • 
na, ir sutvirtins Britanijos prestižą, pakels jos vardą,; 
nepaisant, ką į tai pasakys Dėdė Samas.

. Bet taip neišėjo. Tiesa, Egiptui ;agresor.iai padarė di
delių nuostolių, bet sau jie taipgi nuostolių pridirbo. Iš 
Egipto žemės jie buvo priversti nešdintis su didele gėda!

Edenas, Mollet ir kiti, matyt, buvo “pamiršę”, kad į 
šių dienų pasaulis ne tas, koks buvo prieš keliolika me-' 
tų. Jie “pamiršo”, kad šiandien yra tvirtas socialistinis 
pasaulis, kad gyvuoja tokios valstybes kaip Tarybų Są
junga, kaip Kinijos Liaudies Respublika, kurios yra 
tvirtoj ir pasiryžusios sulaikyti agresorius, neprileisti 
trečiam pasauliniam karui užsiliepsnoti.

Iš Paryžiaus New York Timesui pranešama, jog ten 
galvojama šitaip: Edenas — “britų-francūzų militarinių 
veiksmų Sueze pavėluota auka”.

Frūncūzijofc premjeras .Mollet pasiuntė “draugišką” 
laišką Edenui, apgailestau jant jo pasitraukimą iš vai-1 
džios. Pačiam Molletui taipgi gal būt neužilgo teks būti / 

; “pavėluota auka”.

Jaunieji Dzūkijos poetai
Lietuvos žmonės dirba, mokosi ir dainuoja. 

Ameriką pasiekia tik kai kurie centriniai. Lie
tuvos laikraščiai bei žurnalai — ten telpa daug 
grožinės literatūros kūrinių—eilėraščių, apsa
kymų, etc. Bet kiek jų telpa tuose laikraš
čiuose, kurių mes negauname ir nematome!..

Antai Varėnoje (Dzūkijoj) leidžiamas laik
raštis “Tarybinis Baisas,“ kurio redaktoriusi-- 
J. Dzienajevičius. Be straipsnių ir žinių ten 
pasirodo ir daug grožinės literatūros kūrinių— 
daugiausia eilėraščių, kuriuos rašo to rajono 
moksleiviai, mokytojai, tarnautojai, kolūkiečiai. 
Vienas geras prietelius mums prisiuntė pluoštų z 
eilėraščių, tilpusių Varėnos “Tarybiniame BaJ-. 
se.” Vis tai darbai Dzūkijos sūnų ir dukrų, 
kuriančių haują, šviesų, kultūringu gyvenimų. 
Dėkodami prisjunitėjui už paslaugą, mes čia 
spausdiname kai kuriuos Ui eilėraščių. Redakcija.

Dzūkijos kraštas
Ten, kur ramūs upeliai vagoja 
Klonius, pievas, smėlėtas dirvas, 
Ten, kur Nemunas žilas banguoja,— 
Gimtas kraštas, mana Dzūkija...

Plačios lankos, žali pušynėliai 
Juosia kaimą Dzūkijos čionai.
O kaip nuostabiai šaulėje žėri

-t Josios platūs gimti ežerai!
Ankstų rytą pakėlusi galvą, 
šypsos, šviečia (saulutė meili. 
Ji bučiuoja pabudusias kalvas, 
Glosto varpas kviečių pakely.

Saulei tekant, rasa sidabrinė 
ant laukų ir dirvonų nukris...
KokĮa saulėta mano tėvynė, 
Kokia saulėta mano šalis!

O. CYRAITi

Druskininkai

Teka Ratnyčėlė
/
Ratnyčėlė

iš nuostabaus La to ežero. Kadangi j ežerą 
įteka jokie vandenys, o ištekanti Ratnyčėle 
na srauni, Latas metai iš metų džiūsta.

Oi teka teka ten Ratnyčėlė
į Nemuną senelį,
Užtat gražuolis Latas įšėlęs

mažytis Nemuno intakas, ištekus . . ,, ---- , : ne
ga-

Oi teka teka ten Ratnyčėlė
Už Nemuno (senelio.
Šaltinių versmes—jos ašarėles, 
Kad i.štekėt negali.

Verkia, vaitoja Latas gražuolis,
Kad mylima nemyli,
Lekia su audra viesulo šuoliais,
Paskui pailsęs tyli.

Kartais, kai saulė bangas dabina 
Su spinduliais gražiausiais, 
Latas nušvinta ir apkabinęs 
Ją pakuždomis klausia,

Kodėl pamilo Nemuną žilą,
Senelį- šaltą, rūstų?—
Nemunas senas, ne vieną myli, 
O aš iš meilės džiūstu.

Sraunių srauniojom bangų Iban gėlėm 
Sutviska Ratnyčėlė.
Dar labiau .skuba j ilgą kelią
Pas Nemuną senelį...

R. SADAUSKAS1
Druskininkai

Nauji metai—svarbūs 
darbams projektai

Rašo M. Stensler, sekret.
LMS Suvažiavimas šiemet

Maskvos Tassas, oficiali Tarybų Sąjungos žinių agen-
• turą, rašydamas apie Edeno pasitraukimą, priminė, jog 
; “Edeno rezignacija yra Britanijos nepasisekusios avan-

tiūres Egipte rezultatas”.
Galimas daiktas, kad Edenas sirguliuoja, nesijau- 

; čia gerai, bet taip pat galimas daiktas, kad jo ligą pagi- 
; lino nepasisekimas. Egipte. Jo pašonėn didelį pašiną įva- 
; re ir “Eisenhowerio doktrina”.

Ką gi parodo “Eisenhowerio doktrina?” Ji parodo, kad 
ne Britanija šiandien gali diktuoti* silpnoms tautoms, bet 

Z Amerika. Britanija tegali būti tik prišlejota kumelaite 
r prie amerikinio vežimo. ' j
• Pačioje Britanijoje prieš Edeną jau seniai buvo iški- j
; lęs didelis žmonių judėjimas — tuojau, kai tik Edenas. 
; pradėjo savo militarinę avantiūrą Egipte. j

Darbiečiai tiesiog- reikalauja, kad visa konservatorių i 
valdžia trauktųsi šalin, kad būtų paskelbti nauji parlaA l 

' mento rinkimai, per kuriuos žmonės galėtų tarti savo 
. žodį ateities klausimais. •

Mokytoju
Neramtos buvo rudens naktys, 
Net žvaigždes krūpčiojo išblyškę... 
O jie atslinkdąvo kaip vagys 
Tais šunkeliais patamsių miško.

Mes ją mylėjome kaip mamą, 
Ji tuokė, kaip kovot už liaudį,— 
Ją naktį rudenio neramią 
žudikai žvėriškai sušaudė.

Kovotojo ir komunisto
Mums liks didingas atminimas, 
O tuos, kurie žudyt išdrįso,’ 
Telydi liaudies prakeikimas!

Varėnos II vid. rn-la

VISA TAI PASAKIUS, verta priminti ir tai, kad E- 
denas yra* suvaidinęs neblogą rolę tarptautinėje politi
koje.

Edenas, kadaise būdamas užsienio reikalų ministro • 
pareigose, visuomet buvo griežtai nusistatęs prieš fašis
tinę ašį. Karo 'metu jis stojo už glaudų bendradarbiavi
mą su visomis valstybėmis — kapitalistinėmis ir socia
listinėmis, — su Tarybų Sąjunga, — kad būtų greičiau 
sudaužyta fašistinė Vokietija ir agresoriška Japonija.

Prieš pusantrų jnetų Edenas entuziastiškai stojo už 
Ženevos konferenciją. Jis padėjo baigti karą Vietna
me. Kitais žodžiais, jis savo laiku buvo, geras states-, 
manas. 1

Didžiausia jo klaida buvo Egipte. Edenas norėjo vienu 
mostu pašalinti Nasserį ir turėti laisvas rankas Egipte. 
Išėjo betgi taip, kad Nasserį Edeno veiksmai sutvirtino, 
o jį patį susilpnino iki tiek, kad turėjo trauktis iš val
džios ! ;1

Varliij daktaras
(PASAKAITĖ)

Kiek svetelių ten sustoję:
Kas gi, kas gi ten dejuoja?
Tai Varlė pasveikt negali, 
Skauda gerklę ir pilvelį.

Varle guli, aimanuoja... 
Vos, vos judiną ji kojas. 
Daugel daktarų atvyko, 
Bet pagydyt nepavyko.

Vėžys žnyplėmis ją bado, 
Sliekas l;ompresu's jai deda.
Net plėšrūnė Lydeka
Vis teiraujasi: “Na, ką?“

Bet prasiskleidžia štai nendrės— 
Naujas gydytojas—Gandras. 
Vėžys spruko, -spruko Sliekas. 
Lydeka neatsilieka.
Išsikišo ilgas 'snapas, 
Bet Varlės nėra nė kvapo.

Nėra jokios abejonės,
. Kad pasveiko jau ligonis.

STEPAS LAZAUSKAS 
Aladaukos km.

A-.>/
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Po tėviškes dangum 
radai tu laimę

Gal vienatvėj keikėt dalią skaudžią, 
Toli laimės vykdami ieškot.
Priespauda Tėvynę, vargai spaudė, 
O žandaras tykojo kažko. .

Nėra darbo, duonos, nėra laimės...
Nėra laisvės tau giriotoj šalyj! ,
Tik greičiau nuo tėviškės, nuo kaimo— 
Už Atlanto... tik tolyn, tolyn!..

Artimiems užlaidai vietą, darbą, 
žemės rėžį tarp pilkų laukų; 
Širdgėla niūri į širdį skverbės 
Su viltim ir nerimu baugiu.

Metų metais vargote atkaklūs
Užjūrio šalyj tarp svetimų.
Ten plantacijoms, kasykloms, staklėms 
Reikia, darbo rankų, raumenų.

Po audrų, didžių kovų lemtingų 
Laisva tavo žemė—Lietuva, 
Ir po metų trisdešimt vargingų, 
Jau pražilęs tu grįžai į ją.

Mūs šaly didžiojoj visi lygūs
Drąsiai minčiai, žvilgsniui tiek erdvės.
Bendro darbo pergalingam žygy 
Matom šviesią aušrą ateities.

Vėl alsuoji tu oru gimtinės,
Kurią šiandien dar labiau myli, 
Radai laimę su savoj Tėvynėj, 
Jos nebuvo užjūrio šalyj.

D. TARTELIS

Varėna

Mes nešam vėliavą, kietai suspaudę rankom, 
Pirmyn didžių darbų kely.
...Trinkėdavo dienom-naktini patrankos, 
Kai ėjo karo metai kruvini.

Tada per ugnį, sprogimus, per minas, 
Sukruvinti, be miego, purvini 
Vėliavane.šiai ją nunešė Berlynan, 
Su piautuvu, su kūju vidury.

Ir iškabinu tąsyk ant reichstago,
Kaip simboli mūs pergalės šaunips, 
Kad traktoriai varytų plačią vagą 
Kolūkių žydinčiuos laukuos plačiuos,

Kad miestai kuo greičiau atsistatytų 
Ir dangoraižiais pasipuošt baltais, 
Kad komunizmo pergalingas rytąs 
Nušviestu visą žemę raudonai!

’ ' D. JANKAUSKAS
Varėna U

Koin j alinimui
Komjaunime, brangus komjaunime, 
Iš plačiosios mūsų šalies, 
Tau dainuoja širdis ir krūtinė, 
Tau—tyriausi jausmai iš širdies!

Komjaunuolis visur pirmutinis— 
Plėšiniuos ir statybų darbuos.
Komjaunimas—širdis mūsų tėvynės 
Ir didvyris mūšių laukuos.

Merkinės vid. m-la

Prisiminimai
Meilė buvo ta didelė, didelė, 
Kaip magnolijos žiedas-šventa. 
Dangumi slinko mėnuo-paklydėlis.
Plaukė ži lasai rūkais upe.

Draikė plaukus tau vasaros vėjas, 
Toks malonus, kaip tu, ir švelnus. 
Mes abudu tąnakt nekalbėjom: 
Mūsų širdys kalbėjo už mus.

J. DAUGIRDAS

Miške
Kaip čia gera:
Medžiai miega, 
Saulė (hižo viršūnes.
Aš brendu per gilų .sniegą— 
lylielas laukia čia manęs.

Kaip tylu.
O kur pakštelia i,
Ko nutilo jų daina?
Aš žvelgiu į tuščią kelią,
Siela džiaugsmo kupina. 

Nuostabu.
O kur suoliukas,
Gal pasislėpė'sniege?..
I .engvos snaigės sukas, sukas.
Dar paslėps jos ir mane. ‘ 
Aš skūbu.

, Mielasis moja,
1 Sniego šydas supa jį.

Aš skambiai nusikvatoju— 
Pasigauki, jei gali!

Bėgam mes. '
.0 sniegas krenta '
Npp šakų, jš debesų.
Miškas tyli, nesuptai)ta 
Džiaugsmu virpančią Balsy.
■ ' . ’ ’ ’; E. STUUMKEVIČICTĖ
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Lietuvių Meno Sąjungos 
nącionalis suvažiavimas į-

do; “Be pinigų”, žodžiai
R. židžiūno; ir nauja lietu- 

“Happy Birthday”(vyks ateinantį pavasarį, viška
jau pradėt daina grupėms dainuoti.Neperanksti

svarstyti ir rengtis prie tos 
dienos.

LMS Centro narių pagei-. 
davimas buvo, kad konfe- 
rencija įvyktų kur nors vi-! - -
duryje tarp <

Dabar kaip sykis laikas 
i chorams ir meno rėmėjams 
i užsisakyti pundus “Rinkti- 

’ visas
I kolonijas. Jūsų atsišauki-

. L K. p ’ Chicagos ’ir mas *r Sreitas uzsisakymaa 
New Yorko, kaip tai Cleve- Par°dys galėsi-

me spausdinti kopijų. Gerai 
tą parodė mūsų paskutinis 
Meno Sąjungos leidinys, po
ezijos knygelė “Gyvenimo 
Sūkuriai’, kad yra svarbu 
numatyti skaičių prenume
ratorių. Poezijos knyga 
jau beveik visa išparduota 
ir ateičiai tik kelias turėsi
me archyve.

Su muzikos spausdiniu 
daug painiau ir palygina
mai daug brangiau atsiei
na, tad numatytas skaičių* 
turi būti teisingas. Mūsų 
nustatyta kaina prenume
ratai, $2 už vieną kopiją/ 
yra gana maža, ir tik bus 
galima taip palaikyti, jeigu 
gausime gražų skaičių už
sakymų. s

Siųskite prenumeratas ir 
aukas Lithuanian Fine Arts 
League, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill 19,

landė arba Pittsburghe. Bet 
pasirodė, kad meninės spė
kas tose kolonijose nebuvo 
galima užtektinai išjudinti, 
kad įsijungtų, į rengimo 
darbą. Tad tenka laikyti 
šią konferenciją Centro 
namuose, New* Yorke. Nors 
chicagiečiai vis stojo už sa
vo miestą, bet kadangi 
pereita konferencija ten 
buvo, tai pakeitimas į rytus

Centro valdyba numato, 
kad gegužės mėnesis būtų 
patogesnis geresniam pasi
ruošimui delegatams ir 
artistams. Konferencija 
bus laikoma dviejų dienų 
sesijose, šeštadienio ir sek
madienio.

Taipgi valdybos tarimas 
yra, kad nesiruošti prie 
Nacionalio Festivalio. Daž
nai būna, kad prie Festi
valio prisirengimas ir jo 
pastatymas užima daug su
važiavimo laiko ir konfe
rencija pasilieka kaip ant
rasis bėgantis dalykas.

Žinoma, nebūtų meninin
kų suėjimas be meninės 
programos. ‘ Artistai, dele
gatai yra kviečiami koncer
tinei programai po suvažia
vimo.

Kuomet musu veikimas 
dabar daugiausiai remiąsi 

i chorais ir dramos rateliais, 
tai jų pageidavimai ir nuro
dymai turėtų būti pakelti 
konferencijos metu. Gal 
būt svarbiausia problema 
mūsų tarpe šiomis dieno
mis, tai gavimas naujos, 
tinkamos medžiagos daini
ninkams ir vaidintojams. 
Ir su tuo surišta platini
mas, garsinimas ir panau
dojimas.

Šie klausimai, ir eilė kitų, 
turi būti išmintingai išrišti 
ateinančiame suvažiavime.

F. Balevičiaus kūrinių 
rinkinys

Pradedant šiuos metus 
turi eiti smarkiau į priekį 
darbas gavimui F. Balevi
čiaus muzikos knygai pre
numeratų. Leidimas tokios 
pilnos ir gražiai atspaus
dintos knygos yra gana di
delis Centro Komiteto pasi
ryžimas. Šis paminklinis 

! leidinys apims arti 10 me
tų muzikos kūrimo darbo 
kompozitoriaus Prano Ba- į 

l leviciaus-Balwood.
i

Galima numatyti, kad 
šis leidinys bus kaipo nau- 

' jas dainų šaltinis mūsų dai- 
j nininkams. Į rinkinį įeina 
,i 14 dainų su piano akompa- 

pimentais,- •— 7 dainos cho-; 
’ rams, 4 dainos solistams iri 

3 dviejų balsų duetams ar- 
.į ba mažiems chorams. Dai- 

‘.i nos įvairios, parinktos nuo 
J lengvesnių iki gan sunkes

nių, svarbių kavalkų, augs-, 
čiau išlavintiems solistams'

I bei chorams.
j Rinkinyje bus eilė dainų, 
kurios niekad nebuvo pir
miau spausdintos, kaip tai. 
žemam balsui daina “Ei, Tip 
po^^kąį,\ žodžiai Straz-«

ą;,,.,,, ,,.. ... „f jh ,,,

i

h*

Dar viena pastaba mūsų 
rinkinio talkininkams: Ma
lonėkite užrašyti kiekvieno 
irenumeratoriaus adreką, 
<ad knygą galėtume siųsti . 
jam tiesiai į namus.

Wilkes-Barre, Pa.
Teko sužinoti, jog šioje 

apylinkėje į pabaigą 1956 
metų mirė daug lietuvių, o 
ypač buvusių mainierių, ku
riuos dusino mainų dulkės 
iki uždusino.

Man gyvenant šioje apy
linkėje apie 40 metų, feu vie
nais teko kartu dirbti, kitus 
taip pažinojau susitik
davome viešuose parengi
muose—prakalbose. Šian
dien jau mažai jų yra likę.

Rugsėjo 21 d. mirė A. 
Mantauta. Dar atrodė ga
na drūtas vyra, buvo stam
baus sudėjimo. Apie 40 me
tų dirbo mainose. Man teko 
su juo drauge dirbti 1907 
metais. Jei ne tos dulkės 
dar būtų pagyvenęs. O spa
lio 11 d. mirė Matulionis 
ant Port Blanchord, taipgi 
nuo dulkių. Gruodžio 16 d. 
mirė Pittstone 'J. Kriščiū
nas (apie jį bus atskirai pa
rašyta).

Gruodžio 7 d. Wilkes- 
Barre j mirė J. Ulinskas, 
daugeliui žinomas siuvėjas. 
Kadaise, rodos, dar skaitė • 
darbininkiškus: laikraščiui, 
bet vėliau niekas.jo nematė 

J jokiame viešame parengi
me, nieko neskaitė. , įgyve
no tik sau, “užsidaręs”..?. 
Palaidotas ant Wyomingo 
laisvų kapinių, dalyvaujant 
apie pustuziniui žmbnių. 
Amžiaus turėjo apie 80 m. 
Lietuvoje paėjo, rodos, iš 
Zanavykų—Jankų ar Griš- 
kobūdžio anvlinkės. A V

Iš draugų, kaip pažiūriu, 
jau nedaug bepaliko. Anot 
Maironio:

Šalta mirtis užmerkė ju 
akis. \ -

Ant užmiršto jų kapo, ne
simato vainiko,

Vien tik Šviečia žvaigždė! 
—naktimis. . .

Reporteris u
2 pūsk Laisve(Liberty) šeštad., sausio (Jan.) 12, 1957
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JAUNIEJI DZŪKIJOS POETAI

Tu nuėjai
Tu nuėjai, sudie man nepasakęs, • 
Net nepažvelgęs paskutinį syk. 
Ir visą naktį vaidenos tavo akys, 
Kurios be žodžių sakė “Eik, išnyk!’

Na, ką, nepulsiu tau po kojų
Ir nemaldausiu meilės niekados,
Nors plyštų nuo kančios širdis manoji, 
Aš nenulenksįu prieš tave galvos.

E. STRUMKEVIčlūTĖ

Žiburiai
žaliuojančia mūsų žemo praeini,— 
Sutinka tave žiburiai devyni.
Gegužio naktis miestą gaubia vėsi,— 
žvaigždžių nematyti šviesų spindesy.
Ne vien miestai šviečia nakty švyturiais,— 
Sušvinta kolūkiuos nauji žiburiai.
Visur prasiskverbs jų galinga šviesa, 
Toliausiuos Tėvynės žėrės kraštuos.

Piršliai
žvengia žirgas jau prie kiemo vartų 
Ir varpeliai suskamba linksmai.
Oi piršleliai!.. Supratau iš karto, 
širdužėlė plaka neramiai. >

Liks darželis mano nunVylėtas, 
Piktžolės užžels visus takus, 
I r nuvys rūtelės, šiemet sėčęs, 
Ir pravirks jurginas išdidus? .

Ka pavasarį alyvos žiedais skleisis, 
Gegutėlė tyliai užkukuos,— 
Aš darželiu mintimis ateisiu, 
Ir širdis jaunystę uždainuos.

E. STRUMKEVIčlūTĖ

* * *
Juosia pievas^vasaros rūkai, ' 
Viršum šilo pilnatis pakilo.
Eidamas rasa įsiklausai
I miglotą sidabrinę tylą.

Tu toli. Jei užmiršai mane
Tar]) klevų, kur šlama lieknas uosis, 
Gal kai mėnuo suspindės lange, 
Tu mane ateinanti sapnuosi...

Gyvent... gyvent... Gyvenimo tu trokšti!
Cha; cha!.. Kad būtų lengva, šilta ir ramu. 

.Lindi užuvėjbj, kad nenublokštų
Į sūkurį toliau kiek nuo namų.

'Gyvenimu praėjęs abejingai, 
Žiūrėjęs savo gūžtos ir naudos, 
Ir užbaigi gyvenimą sustingęs, 
Lyg knygą užverti, net nesupratęs jos...

DI TARTELISTavim aš gyvenau, tavim tikėjau, 
Kai pas tave šiuo vaikščiojau taku. 
Tik vieną aš tave karštai nlyilėjau 
Ir be tavęs man būdavo nyku.

Dabar šitam take vien' usnys želia-— ’ 
Jau tu manęs šiandieną nemyli.
Tad pasakyk, brangioji, ar negelia 
Tavos širdies ši piktžolė dygli?

J. LAURINAVIČIUS

Varėna

Wilkes-Barre, Pa.
Labai vietoje buvo pas

tebėta Krisluose (Laisvės 
num. 3-čiam, šių metų) a- 
pie tuos visų užmirštus-ap- 
leistus. . .

Apie Wilkes-Barre irgi 
^yra keletas tokių, kurie ly
giai taip bus užmiršti—ap
leisti.

Pavyzdžiui, neseniai mirė 
tūlas siuvėjas. Iš vakaro 
mirė, o jau ant rytojaus bu
vo užkastas Wyomingo Lie
tuvių kapuose, dalyvaujant 
vos keliem palydovam. Tai 
kieno čia kaltė? Ar matė jį 
kas per paskutinius kelioli
ka metų nors kokioje vie
šoje darbininkiškoje suei
goje? Ar paaukojo jis ge
ram darbininkiškam tikslui 
nors dešimtuką? Ar skaitė 
nors yienąprogresyvį laik
raštį. Nieko tokio. Gal bu
bo pavargęs ar nedirbo? 
Visai ne! Liko namas apie 
keturių tūkstančių vertes, 
o sūnui 1,000 dolerių iš to 
namo. O palaidotas taip 
skubiai, net nė vietos bu-

vę draugai nežinojo — ypač 
tie, kurie neskaito vietos 
dienraščių.

Daug metų atgalios jis 
skaitė šiek tiek darbininkų 
spaudą. Aidų Chorui gy
vuojant, retkarčiais matėsi 
parengimuose.

Bet ne tik Wilkes-Barrej, 
o ir visoje apylinkėje yra 
daug tokių apleistų-užmirš- 
tų. Vieni labai įsimylėjo į 
alutį ir degtinėlę. Taip, jog 
neturi laiko nė laikraščio i 
pasiskaityti. Dar kiti labai!

gyvenimo žvakei degti, tai 
jie ją uždega iš abiejų galų. 
0 kai graborius pakviečia 

'anti “Ride one way”, tada 
likusieji iš šeimos prirūgo- 
ja, kad juos visi buvo pa
miršę.

Ar ne.laikas būtų pagal
voti, nors baigiant gyveni- 

užbaigti ji žmoniš-

Tuo tarpu Argentinoje....
Buenos Aires. —Tuo tar

pu, kai didesnė dalis Šiau
rės Amerikos sukaustyta 
žiemos šalčių, Argentinoje, 
kur dabar vasara, nepap
rastai šilta. Temperatūra 
Buenos Airese šią savaitę 
siekė 103 laipsnių.

mą — 
kai ?

Wilk^sbarietis PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED-MALE

■ Colombo. —Ceilono spau- 
myli gilių tūzą ir bubnų de- i da sako, kad Edeno rezig- 
vynakę. . . - | navimas yra britiško kolo-

Taip sakant, baigiantis i nializmo galo pradžia.

MAŠINISTAI. Tuojau priimami. 
Rdlkalingi prie Engine lathels, mill
ing machine, tekintojas ir lydytojas, 
su patyrimu.
žiuje. Visos apdraudos.
tės: H. & H. MFG* CO., Sycamore 
& MHIe Rds., Clifton Heights, Pa. 
MA. 8-8000. (4-13)

Nėra skirtumo am- 
Kreipki-

Atydai Hartford, Conn., ir Apylinkės Miestų

PARCELS TO RUSSIA, INC.
- l{530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N.1 Y. 

atidarė ofisą po sekamu adresu: <
651 ALBANY-AVENUE, HARTFORD, CONN. Tol. Chapel 7-5161

Mūsų firma yra patikima išsiuntimui pakietų i 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.

HELP WANTED—FEMALE

Stenografistė ir reikalų vedėja dėl 
nuo Ugnies y/Cpdraudos Kompanijos. 
Gražus ofisas žemutinėje dalyje 
miesto. 37 valandų. Patyrimas 
nereikalingas, mes sutinkame išmo
kinti biznio. Šaukite Mr. Wight.

WA. 2-2780.

(7-13)

Svajone
Kartais savo širdy karštą meilę jauti, 
Bot slaptai ją krūtinėj nešioji, 
Nes išdrįst negali drąugei tart, kad myli, 
Ir dažnai naktimis ją sapnuoji.

Ir todėl neretai, kai sutemsta, mąstai, 
Kad tu nieko daugiau nenorėtum, 
Jei tik draugė šita, taip karštai pamilta, 
Tavo paslaptį Šita atspėtų.

J. LAURINAVIČIUS

Majakovskiškas žodis ■
Ne, nemirė poetas—
Siela netelpa karstau.
Tartum plienas žodis kietas
Amžius šauks mus kurt, gyvent.

Jo eilėraštis sparnuotas
Mus lydėjo j r lydės:
Stepę, Kazachstano plotus
(Jžvaldyt mums padės.

Jis taikos (sargyboj stovi,
Jis kolūkyj ir mieste—
Toks teisingas kaip tikrovė

J Ir galingas kaip tiesa.
A

JUOZAS LAN.IAUSKAS
Jokėnai
“Naujo gyvenimo’ kolūkis

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

SUKILĖLIAI Kovų del žemės ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

• (Tąsa)
XXVIII

Baigiantis liepos mėnesiui, Balsių 
Vincui pavyko pasiųsti Petrui žinią apie

• ruošiamą Panevėžy rugpiūčio 12 d. 
šventę, kur būsianti Katrytė ir kad jis 
galįs ten su ja pasimatyti. Praėjus po
rai savaičių, Petras buvo bažnyčioje ir 
girdėjo, kaip po pamokslo kunigas pa
skelbė, kad rugpiūčio 12 dieną Panevė-

„ žy bus iškilmingai švenčiamas Lietuvos 
” ir Lenkijos susivienijimo atminimas.

— Mieli broliai Kristuje, ' bajorai ir 
valsčionys! — baigdamas kalbėjo kuni
gas. — Bažnyčia šventa, visų mūsų mo-

• tina, laimina tas iškilmes ir geidžia, kad 
nusitikimas ir vienybė įsiviešpatautų vi
sų jos sūnų širdyse. Taigi kas galit, kam 
leidžia darbai, traukit į Panevėžį. Gas-

* padoriai, Į juos kreipiuosi. Jeigu ir jūsų 
sanmdinys norėtų dalyvauti toje šven
tėje, leiskite iam, tegu eina. Jau gal ne
betoli ta diena, kada bajoras ir šlėkta, 

4ponas ir kaimietis, gaspadorius ir ber
nas stos į kovą dėl bažnyčios, tikėjimo 
ir tėvynės laisvės.

* Didelį įspūdį tie žodžiai padarė klau
sytojams. Išėję iš bažnyčios žmonės bū
riavosi, vieni kitų ’ klausinėjo, kas ten 
per negirdėta šventė ruošiama tame Pa-

* nevėžyje. Dvarų tarnautojai — prievaiz
dai, liokajai, vežėjai, prisiklausę savo 
ponų, pasakojo kaimiečiams, ką girdėjo

♦ ir žinijo, daug ką perdėdami ir pagra
žindami. Vieno dvaro liokajus gyrėsi, 
kad pas jo ponus atvažiavęs kažkoks 
ponaitis iš pat Varšuvos ir pripasakojęs 
baisių istorijų, kas ten darėsi toje Var-

• šuvoje, koks ten buvęs kraujo pralieji
mas. Ponaitis rodęs .paveikslėlius sušau
dytų žmonių ir sulaužyto kryžiaus. Po-

, nia ir panelė verkė klausydamos, o pas
kui visi ponai<įuodais drabužiais apsitai
sę. Bet Panevėžio šventėje būsią links
ma. Ponai rinkę pinigus valgiams ir gė- 

jp rimams, o ponia ir panelė naujas suknias
. siūdinosi.

Visi smalsiai klausė tokių šnekų, o 
labiausiai Venckų. Adomėlis. Tai bent

* naujienos! Ir jis nusprendė žūt būt Pa
nevėžį pasiekti. Pamatęs, kad ir Balsių 
Petras landžioja žmonėse, Adomėlis jį

* ... ...................... - ... -................. . ... . —............      v ...... . ■ —

3 pusi. Laisvė (Liberty) Šestad., sausio (Jan.) 12, 1957 •

sučiupo ir prakalbino:
— Petrai, važiuokime į tą šventę, į 

Panevėžį.
— Tau bepigu, — atšovė Petras,- — 

manės dėdė neleis.
— Leis. Girdėjai, ka kunigas sakė?

pasiklausyti, 
atokiau prie

galo, Petras

kartu važiuotume. Aš iš tėvo gausiu bė-

Petrui labai parūpo pasimatyti su Ka
tryte. Atėjus garsiajai šventei, dėdė, 
kad ir nenoromis, jį išleido, ir abudu su 
Adomėliu iš vakaro, nes kelias tolimas, 
jiedu išvažiavo.

Kai pasiekė Panevėžį ir apsitvarkę 
priėjo prie bažnyčios, saulė jau buvo 
priešpiečiuose. Aplink bažnyčią grūdo
si tiršta žmonių minia. Kai kurių dvarų 
ponai kuone prievarta suvapė savo la
žininkus dalyvauti toje šventėje. Pro at
darus bažnyčios langus sklido pamoksli
ninko balsas, bet iš tolo tebuvo galima 
išgirsti vieną-kitą atskirą žodį. Pamoks
lininkas kalbėjo su dideliu įkarščiu, ir 
Petras tuoj suprato, kad pamokslą sa
ko kun. Mackevičius. *Nors ir labai jam 
buyo įdomu to pamokslo 
bet pasiliko su Adomėliu 
tvoros, liepos pavėsyje.

Belaukdamas pamokslo
stebėjo, susirinkusius. Visokių čia/ buvo 
žmonių. Prie bažnyčios telkėsi (kaimie- -į 
čiai, daugiausia jauni ’vyrai, berniokai 
ir merginos. Visi norėjo atrodyti gra
žiai, šventiškai, bet anaiptol ne visi ly-. 
giai buvo apsirengę. Lengvai galėjai at\ 
skirti karališkius nuo lažinių. Anie avė
jo batais, mergaitės lengvomis kurpaite^ 
mis, šitie — vyžais ir naginėmis, kara- 
liškių žiponai ir trinyčiai buvo nauji, pa
gal jų ■matą siūti, lažinių — apnešioti, 
paveldėti ar skolinti ne pagal ūgį ir ap
imtį. Skrybėlės ir kepurės anų daugiau
sia pirktinės, šitų pačių dirbtos, šiaudi
nės, plačiais apdribusiais bryliais. Mer
gaitės visos marguliavo žičkiniais sijo- ' 
nais, kaišytomis prijuostėmis ir žiurs
tais, spalvingomis skarelėmis, bet įsi
žiūrėjęs ir čia pastebėsi skirtumą. Ka- 
rališkės grakštesnės ir puošnesnės. Jų,si
jonėlių ir liemenių medžiagos plonesnės, 
marškiniu drobė baltesnė.

\

(Bus daugiau)

27ta DIENA 
SAUSIO-JANUARY

Yra svarbi diena progresyviams Aiąerikos lietuviams, nes tą dieną 
įvyksta Laisvės B-vės dalininkų-suvažiavimas, o po jo vakare bus

BANKETAS
Suvažiavimo Pradžia 10- Valandą Ryto, Banketo Pradžia (rtą Vai. Vakare

Bilietas 00 Asmeniui

Apart .Gėry Valgip Bus Dainy Programa
* Ją Atliks Aidsietyno Kvartetas, Vadovaujant Mildred Stensler

Jonas Grybas Ona Stelrnokaitė Tadas KaškiaučiusMildred Stensler

Suvažiavimas ir Banketas bus

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

/ « 
- ; ' . / 

* z

Kiekvienas šėrininkas, kuriam nepertolima kelione, privalo dalyvauti suvažiavime.
Taipgi dalyvaukime ir bankete ir pasirūpinkime iš anksto įsigyti banketo bilietą.

BaaBB
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Philadelphia, Pa.
Pradėjom naivius metus

ilo, M. DMbvonas ir šiame su 
; si rinkim e 
gauti A.

; ir turime
Nušvilpėm, nubaubėm tuos! Kulikienę,

u žsi maldavo sor-

nuo seniai sergančią NewWto^a^^Zlnloi
e HELP WANTED MALE

kuopos pirmininkosenuosius metus ir jau žen
giame vėl metus, pažymė
tus “1957.” Kas nors turės 
ir juos nubaubti.

Philadelphijos šiaurinėsI pasekmių. 
Dalies Lietuvių Republiko- 
nų Susivienijimas 
nauja dideli narna, __ __
4h St, ir savo metifiį susi
rinkimą'laikė naujame na
me. Šiuo sykiu nariu su
sirinku apie pora šim^ų.1 
Komitetai išdavė raportus 
iš metinės veiklos, kaip tai1 
apie pirkimą ir pertaisymą 
naujo namo, .pardavima se
no, ir daugybe visokių kliū
čių su inspekcijomis. Na
riai didžiai Įvertino valdys 
bos rūpestingumą ir ekono
miškumą, kad tiek darbų | 
įvykdžius ir išlaidų pane- 
šus veik šimtą tūkstančių, 
o pardavus seną j i narna, 
draugijos iždas'sustovi veik 
93 tūkstančių dolerių su
moje.

Visi nariai didžiai dėkin
gi savo darbštiems komite
tams. kaip tai, pirmininkui 
P. Plungiui. kuris labai rū-

pareigas 
Kulikienę 

kankina nelaboji artrito liga. 
Nors buvo dedama visos pa-

Iš Aido Choro 
veiklos

Kairiečių diskusijų 
forumas vėl veikia

Pašalino 5 transporto 
streikieriuš-vadovus

Ar Wagneris priims 
medali nuo Franco?

Generator-Pradčjas, Perbūdavotejasa 
Nuolatinis darba?, gera alga.

TWO-STAR
51 Richardson St., B’klyn.

E V. 8-9510.

M-10)

menuo laiko visų švenčių, po laimin-

įsigijo |1‘čn, manė ten. gal, s 
2530 N. ' Mukios nors pagalbos, b 

ten pasekmės tos pačios, 
ttys men“., kai iš lovos n

neina gervn.

J ąu

Kuopos* valdyboje pasiliki 
tie patys: pirm. W. Kūlikas 
užrašų sekr. K. Milenkevi- 
čius, finansų sekr. II. Šimkus

Meškenas ii’ Šimkiene.

Po
gų Naujų Metų, tikriau — po j 
2-ų savaičių atostogų, visi ai- 
ciicčiai susirinko punktualiai 
i 'repeticiją sausio 4-ą Visi 

! gerame ūpe, taipgi gražiai 
i atrodė, o ypač moterys viso-, 
ji.iom spalvom pasipuošusios.
I Mat Kalėdų Diedukas ik?pa-į 
j miršo aplan.kytK

Ati dainavę r-" 
į įėjome mitingėlį 
f naujų
Taipgi

; dybos. Bet visi pripažino,
! sena valdyba gera, 
dirbo, b ypač V. 1 
-saugodamas kiekyioną centą.

u nubalsavo palikti
Tik Nastutė Buknie- 

nė atsisakė nuo vice-pirmi- 
uinkės, tai jos pareigą 
rne Petras Grabauskas.
metais išrinkta karosponden-1 niai apleido 
fe. 1 save

Šio mėnesio 19 bus atnau
jintas kairiečių diskusijų to
lumas. To forumo iniciato
riais yra grnpė religinių paci- 
fistų-socialistų, kurių prieša
kyje stovi Musf-e. Sausio J9 
diskusijos vyks Great* NortlF 
ern viešbutyje. Kalbės “Na
tional Guardian” redaktorius 
MacManus, buvęs Amerikos

4 tu-1 Darbo Partijos (ALF) pirmi- 
Socialistų 

(SWP- 
Dobbš., 

Socialist

žinoma 
sumanymų ateičiai. ■ darbininkų 

buvo pei’rinkimas vai- trockistų)

Koresp

Juozą Rusecka 
palaidojus

ir vėl netekom vieno 
progresyvio lietuvio —■ 
Rusocko. Dar visai ne
ap ie porą savaičių at- 

s su mumis v‘ūmam e 
bankete dalyvavo, buvo sma-

gero,

McAvoy, 
partijos

ad 11SL ’(Independenįt 
visi gerai. League, irgi trockistinės gru- 
azlauskas t j elės) atstovas Schatmanaš ir

tą pačią.

Manau, Įdomu bus visiems 
■jnoti kas tokie Įeina i valdy-

Destingai tvarko visus 
kalus ii* labai daug Įdėjęs 
apmokėto laiko: taipgi 
mininko pagelbininkui 
Vinckui. sekretoriui J. A- 
dams (Adomaičiui). Jie li
kosi vienbalsiai išrinkti

ne-
jau nebeleido is namų, už
migdė ji amžinu miegu. Mirė 
turėdamas tik ,apie GI metus 
amžiaus. Buvo pašarvotas pas 
graboi’ių Salinską. Sausio 10

Jonas Grybas - pirmininkas.
Petras Grabauskas — vice

pirmininkas.
Vincas Kazlauskas iždin.
Jonhs Juška — sekretorius.
Elena Brązatisk i< nė ko

respondentė.

Vėliau Įvyks kitas forumas, 
kuriame kalbūs Komunistų 
jiai'tijos koks nors atstovas, 

pėrė-1 socialistas, taipgi Starobinas,
Šiais j eks-komunistas, kuris nesė

tą partiją, bet 
dar skaito kairiečių.

Mušte tikisi tą forumą na- 
iaikyti nuolat kaip platfpfrną, 
kurioje Įvairios kairios srovės 
gali dalintis mintimis.

TA (Transporto Autorite
tas) pašalino iš darbo 3 uni- 
jistus ir du suspendavo laiki
nai, tuomi n.ubausdami juos 
už vadovavimą streikui, kuris 
Įvyko gruodžio 13 dieną. Tai 
buvo streikas, per kurį 500 
darbininkų nutraukė darbą 
1ND vagonų taisymo dirbtu
vėse 207-oje gatvėje.

Kuomet TA atstovai tada 
'Įspėjo darbjninkųs, kad jie 
turi grįžti darban, dauguma 
paklausė, bet 61 atsisakė ir 
išmaršavo. 49'paskui atsipra
šė. šeši patys pasitraukė. Vie
nas atsiprašė šią savaitę. Ir 
tai likusieji dabar nubausti iš-, 
metimu arba suspendavimu, 
nors iš karto buvo 
mesti visus 61.

Išmestieji iš 
James Campbell, 
ir F. Garofalo.

Pašalintieji priklauso ne 
didžiajai Transporto darbi
ninkų unijai, o mažesnėms at- 
skabūnėms grupelėms.

Miesto majoras Robertas 
Wagneris paskelbė, kad jis 
nutarė priimti medali, kurį 
jam Įteikia fašistinė Ispanijos 
Franco vyf*i«usybė. Tai yra 
Ispanijos “Civilinio užsitarna- 
vimo Didysis Kryžius” ir jį 
Wagneriui tam tikrose cere
monijose ateinanti antradieni 
Įteiks Franco Ispanijos konsu-

x Sheet Metai Mechanikas. Su pa
tyrimu prie to darbo, electronic 
chassis, turintis kantrybės, 
turite kvalifikacijas, tai 
guikų darbą, kitaip nėra 
kreiptis. KEPCO LABS, 
5700.

Joigu 
turėsite 
reikalo 
FL. 8- 

(8-14)

BUSINESS OPPORTUNITIES

grasintą iš-

darbo yra
P. DePinto

Masažuotojai. Proga pasinuomoti 
vietą puikiame L. T. grožio salione.* 
Turite patys įsidėti aparatus ir pa
taisymus. Renda pagal nuošimtį. 
ARTHUR HAIR STYLISTS, 2945* 
Long Beach Rd., Oceanside, N. Y. 
RO. 4-8900 ar RO. 6-9572. (8-10)

LIQUOR STORES

jis praras 
sirhpajtijos 
priims tą

o

Henry’s Wines & Liquors praneša, 
kad turi puikių vietinių ir impor
tuotų vynų ir degtinių už Jabai pri
einamas kainas. Mūsų sandėlyje 
tik geriausios rūšies degtinės. Pa
mėginkite pas mus. 9-10 Ditmars 
Blvd. L. I. C. AS. 8-2192. (8-14)

RADIO & TV.

darbuotis ant siu ^netų. 
Gaspadorium išrinkta^ veik 
vienbalsiai J. Lankelis, ku
ris po W. Stonibnio mirties 
užėmė ši darbą ir ištikimai

ir Rosehill kapinėse pala 
kur jis turėjo Įsigiję 

šeimai vietą.
it vyko

dotas, 
s a v o

Juozas
Jis gimė.

i SV j po

iš Lietuvos. s,u

Po valdybos rinkimų, po vi- 
diskusijų, po pranešimų, 
dovanų raporto, po Nau- 
Metų baliaus raporto, mū- 
geroji mokytoja Mildred

Lietusių Muzikalis Klubas
Jis dar neturėjo metinio 

mitingo, bet 
užėjo “krizė” 1 
tinkamu nariu 
Mirus seniems' 
bandyta Įtraukti jaunuolių,H'; 
čia augusių. 1 
vę pasitraukė, . ..... .
imti valdybos vietas naujie
ji ateiviai (dinukai). dabar 
ir tie traukiasi. Sunkenybėj) 
surasti tinkamus, 
yra daug.

viskio paviete. Amerikon at- 
\ yko 1910 motais dar visai 
jounas būdamas, vos 17 me- 
tu jaunuolis. Apsigyveno Bro- 
oklyne ir čia baigė savo pas- 

dienas. Tūla laiką,

durnynais. Aidiečiai Mildred 
dėkingi už jos nuoširdumą.

Sekretorius Juška perskai-

Marne klube 
dėl gavimo

Į valdybą.! Imtinos
veikėjams, Į thesa, jis gyveno Ncwarke ir

■ “ Į ten apsivedė. Už kiek laiko jo
Marijona mi-

te mums labai'gražų pasveiki
nimą Kalėdų šventėms, ir go
rus linkėjimus Naujiems Me
tams. Sveikinimas atsiųstas:

Daratėlės Y u don,
Nancy Roman,

KARAS IR TAIKA” 
TELEVIZIJOJE

sekmadienį, sausio 
1:30 po piet, televizijoje 

perstatytas Tolstojaus 
“iKaras ir Taika”, 

Ji per- 
Teatras, 

92 daini-

(kaip lai jau

13,
kaip 
bus 
veikalas 
Prokofievo muzika,
statys NBC Operos 
kuriame dalyvaus 
ninkai ir 60 muzikantų.

Kaip 3 vai. po pietų televi
zijoje kalbės Britanijos Dar
bo partijos pirm. H. Gaits- 
kell. Tai bus “Face the Na
tion” programoje.

9:30 iki 10 vai, 
ė vaikų 
Stele Show”

Nors Wagneris paskelbė, 
kad jis nutarė tą Franco me
dali priimti, iš Įvairių pusių 
ant jo dar daromas spaudi
mas, kad jis pakeistų savo 
nusistatymą. New Yorko vals
tijos CIO darybos pirmininkas 
L. Hollanderis atsikreipė į 
W,agnerį stų rimtu Įspėjimu, 
aiškindamas, kad 
daug prestižo ir 
unijistuose, jeigu 
fašistinį medalį.

Liberalų partijos
Ben Davidsonas sakė, kad tie
sa, kaip tai sako Wagneris, 
kad Amerikos valdžia pripa
žįsta Franco Ispaniją ir New 
Yorko miestas negali xlaryti 
skirtingai.. Bet pripą/inimas 
yra vienas dalykas, sakė Ben 
Davidsonas, o medalio priė
mimas kitas. Wagneris leng
vai galėtų mandagiai atsisa
kyti medalio, ir nebūtų jokio 
diplomatinio skandalo. Labai 
abejotina, ar Valstybės de
partment as bandytų 
paveikti už medalio 
mą.

Panašiai. kaip
partijos veikėjas, taip pasisa
kė ir Socialistų partijos vado
vas Norman Thomas.

Didelės Nuolaidos. Sutaupinkit(| 
iki $100.. Naujos Hot-point ir Mo
torola Televizijos. Pertaisytos* TV 
$19.95 ir aukščiau. Naujas setas ga
rantuojamas vienus metus dėl pa
veikslų rodymo. 90 dienų dėl dalių* 
—TV patarnavimas $2 už atėjimą. 
6 mėnesių garantija ant tūbų ir da
lių. BEDFORD MUSIC CO., TV 
SERVICE, J 2 Bedford Ave., EV. 8- 
1590. Ant išmokesčių.

“Ted 
dyje.

33

Wagnerj 
priėmi-

Liberalų

PLYMOUTH RADIO & TELEVI
SION CO. praneša naują nusista
tymą visiems draugams. Pataiso
me visokių rūšių radijus ir TV., 
duodame raštišką garantiją. Ne
mokamai apžiūrime. Prieinamos 

įkainos. 10 A. M. iki 10 P. M. 
45-08 48th St., Woodsfae, L. I. ST. 
4-4400.

ryto bus 
programa

ŠALIŲ STUbkNTAI 
TELEVIŽŪOJE

PRODUCTS

zniona
Vėliau vedė Adelę Dum-■ 

ciūtę-Corenz, su kuria gražiai i 
sugyveno iki pat mirties.

Velionis buvo iš amato rū-
. >ų siuvėjas (kriaučius). Jis 

o darbo'p, amato išsimokino dar Lie- 
įtuvoje gyvendamas. Newarke

• keistumų. I ir Brooklyne dirbo įvairiose 
Pavyzdžiui, klebonas Matu-’ siuvyklose ir tūlą laiką turė- 
ševičius uŽs;manė važiuoti 
Romon ir iš draugijos iš
prašė SI 00.

Senas k 1 u h: e< is

Šie kielč-pabu- 
k Bandė už- ,e- 5'

savo siuvyklą.
Juozas Ruseckas 

j žangus lietuvis 
j bitinis

buvo pa-

So. Brooklyn, N. Y.
Iš L.D.S 50 KUOPOS 

SUSIRINKIMO

priėmė su stipriu 
tu. Įvertindami 
n i u,s linkėjimus, 
Pėdam i daug p 
1957 metais.

džiaūgiasi, 
aplodismen- 

Famstų malo- 
sveikina lin- 

>’eros kloties

Atydai Pizzeria kepėjams.. Su 
mūsų sūriu padarysite skanius' jiiz- 
za pies. Raudokite mūsų Superior 
Mozzarella Sūrius. Mes taipgi tu
rime soso, miltų, pomidorų alieju
je, ir tt. Užsakymai priimami nud 
8 v. ryto iki 11 v. v. per ištisą sa^ 
vaitę. ISLAND CHEESE CO., 815 
Pelton Aye., West Brighton, S. I. 
GI. 8*6400. (S-ll)
___________________________ :__ 1

UžSIMUŠ^ TELEVIZIJOS 
PROGRAMOS VEDĖJAS
QBS televizijos programos 

vedėjas Richard Hageman 
užsimušė, kai jo automobilis 
susikūlė su troku.

Gubernatoriaus kalba 
buvo gan progresyvė
Gubernatoriaus Ilarrima- 

110 kalba, pasakyta šią savai
tę. New Yorko seimelyje-le- 
gislatūroje, buvo gan pažan
gi. Tiesa, kad legislatures 
dauguma yra republikoniška, 
kas reiškia, kad nepravedus 
jo siūlymų, kaltė krinta ant 
republikonų, kitaip sakant, 
Ilarrimanui lengva būti pa
žangiu tokiame atsitikime. 
Visgi, jo pasiūlymai, bent 
dauguma jų, atrodė esą pa
lankūs eiliniams žmonėms.

Jo kalbos vyriausieji punk
tai buvo:

L Nuomos
buvo pas mus pranešta) turi 
būti kontroliuojamos dar bent 
(ivejns metus, kad neleisti na
mu savininkams begailestin- 
gai lupti nuomotojus.

2. Civilinių teisiu srityje
reikia (luoti didesnius fondus 
valstijos komisijai prieš dis
kriminaciją (SCAD). SCAD 
turi turėti platesnes, teises nu
statyti dalykus, ,o ne tik pa
tarti kitiems valstijos valdžios 
c rautams. Diskriminacijos
di’audimas darbuose turi 
liesti ne tik darbininkus, 
ir darbo besimokinančius, 
gizelius. Įstatymai prieš 
kriminaciją turi liesti ne
viešus projektus, bet ir priva
tinius apartmentinius namus 
bei viešbučius.

3. Valstija turi padėti fi
nansiniai vaikų prieglaudoms, 
lopšeliams (Day care cen
ters) ; turi būti sukelta $50,- 
000, 000 paskola, kad statyti 
specialius apartmentinius na
mus senukams.

Gubei“n,aitorius taipgi 
sakė 
kad 
nes 
kad, 
sajeo
galėtų imtis taisymo darbų, o 
paskui versti savininku mies- 4 (f v
tui užmokėti.

Harimanas turėjo visą ei
lę kitu gan pažangią siūlymų.

M.

Sausio 12 d. prasidės pir
mas' 33 šalių, studentų' pasiro
dymas’ televizijoje ir tęsis per 
12 šeštadienių. Tai bus pro* 
g Varnoj e r“ World We Want” 
tarp 2 :30' ir 3 vąl. po pietų.-

PRANEŠIMAS 
! t 1 

WORCESTER, MASS.
Pirmas šių metų LLD 11-os kuo

pos susirinkimas įvyks sausio 14 d., 
7:30 v.V., 29 Endicott St. Čia kuo
pos valdyba išduos raportus iš pra
eitų .pietų veiklos, ir galutino apta
rimo del būsimo parengimo sausio 
20 d. Laisvės dalininkų suvažiavi
mui sveikinti. §tengkitės visi nariai 
atsilankyti į susirinkimą.

Kp. Sekr.
(6-9)

BOB’S TV REPAIRS
Tik $3, priskaitant dalis/ 

ŠeŠt. ir Sekm.
Ekspertiškai pataisome.
RA. 1-5823 — L. I. C.

• (4-10)
Vera Rimkienė pranešė,kad 

Mrs. Elzbieta Grubienė pado
vanojo 2 megztinius Aido 
rui sunaudojimui. Choras hP 
bai ųjėkingas už tokią gražią 
dovaną, paramą’ veikiausiai, 
prie progos bus išleista. Ačiū 
Mrs. G.rubienei' ir laimingų 
m t1 tų !

Naujiems Metams baliui ai- 
diečiams būva atsiųstas kum
pis iš Detroito, kurį skaniai 
suvalgėm. Atsiprašau,*1 neži
nau nuo ko. Tik taiąu didelį 
ačiū už dovbną. Aid iečiai jū
sų nepamirš.

Dar tam pačiam 
Marcelė Jakštienė 
gražų dideli ananasų 
(keksą), namų darbo,
ri choras labai dėkingas 
Tamstai. Deja, kas tai Įvyko, 
Helen H.ofman sakė — pra
džioj pamiršo: paduoti, o pas
kui nesurado, tikriausiai iške
liavo kartu su senais metais. 
Aidiečiai sužinoję, apsilaižė, 
seilę nurijo, to ir užteko, 
teity šeimininkės bus 
l'csnės.

Perskaitęs savo Laisvę Pa 
duok kitam lietuviui, kuris 
jos dar neskaito. Teatruose

Capital teatras Manhatta- 
ne dabar rodo filmą Written* 
on the Wind”. Vyriausiose ro
lėse vaidina Rock Hudson, 
Lauren Bacall, Robert Stack 
ir Dorothy Malone. Tarp to 
filmo garsinimų: t

^Moteris, kuri dabar jo 
glėbyje, yra žmona jo geriau
sio, mylimiausio draugo....”

čio L a i s v ė s 
! skaitytojas ir rėmėjas, Lietu
sių Literatūros Draugijos 185 

I kuopos, LOS 13 kuopos ir 
i Lietuvių Namo Bendroves na-% 
rys. Jam rūpėjo tiek savieji, 

į tū'k visuomeniniai“ reikalai.
Paskutiniais metais Juozas 

■ sirginėjo cukrine liga ir šir- 
I d’es susilpnėjimu.

Didžiuliame liūdesyje pasi
liko jo žmona Adelė, duktė 
Joana, posūnis Donald Co- 
renz, mums visiems gerai ži-

Sausio 1 d. Įvyko 
kuo pos* susirinkimą 
dalyvavo vidutiniai. 2 1 nariai 
pasimokėjo savo mokestis, 1 1 
nariu \ pasimokėjo’ už visus j 
metus.

Susirinkimas išklausė kuo-!nomos buvusios lietuvių špki- 
pos kom. raportą. Pasirodo, p-y grupės narys, taipgi daug 
kad kuopoje viskas tvarkoje, 
kp. gerai gyvuoja, tik vienas! 
dalykas negerai, tai kad nau-j 
jų narių negaunam. Išmokėta 
kuopos viršininkams atlygini- 

kuopos ižde ran-1 
šimtas ,dol. 
kuopos susirinki-! 

kas antrą mėn., j 
sekantis -susirinkimas j

Įvyks kovo mėn. 1-ą dieną.
Kadangi mūsų kuopoje ran

dasi didokas skaičius senesnio 
amžiaus narių, tai ir ligonių 
tankiai turime. Dabar serga 
S. Sadusky, J. Tekutis, S. Kel-

m a i ir dar 
dasi suvirs 

Nutarta 
mus laikyti 
reiškia,

jnf)

giminių ir draugų.
Ilsėkis, Juozai, žaliame Ro- 

kalnelyje! 
nuoširdžią

sohill- kapinyno 
šeimai reiškiame 
užuojautą.

Didelis Atidarymas. SĖST., SAU
SIO 12 d.
naujausioj arenoj.
hibicijas.
jauniems 
10.30 v.
sekinti. ir

Čiužinėkite Brookl.vno 
Matykite ex

Geras sveikas sportas 
ir seniems. 7:30 iki 
v. Ne pirmd. šešt., 
šventd. nuo 2 iki 5 v.v. 
ROLLERAMA

24th Ave. & 86th St.—ES. 2-9173

(9-15)

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

PARCELS to RUSSIA, INC.
1530 BEDFORD AVE., BROOKLYN 16, N. Y.

Telefonai: Ingersol 7-6465 — ’ Ingerso) 7-7272

Mes esame autorizuoti ir lahniuoti INTOURIST, Maskvoj. Pri
statymas garantuotas, muitas apmokama čia. Atdara kasdien, — 
ftefttadieniais 9—4; sekmadieniais 9—6.

pa
tį et

d iš
tik

baliui, 
atnešė 

pyragą

FRIEDRICH’S
CONFECTIONARY

69-^Q Grand Ave., Maspeth, L.I.
Namie darytos saldainės ir 

šalta košė. Ačiū už biznį 1956, o 
1957 tai visko geriausio. Pamė
ginkite mus. HA. 9-9138.

M
Visiems Lietuviams 
Linksmų švenčiu!

CO.« THE BASILE ROOFING
S 37-16 Ditmars Blvd.
$ L. I. City, N. Y. Astoria 8-2692 g

‘ • (9-11).
B?

JEWELERY

DeNatale Bros. Jewelers. Didelis 
išpardavimas. Parduodame urmu. 
Kainos nužemintos, tinkamos jūsų 
biudžetui.. Puikios dovanos jūsų 
mylimiesiems. , Briliantų, žiedų, iš- 
braižymų ir tt. DeNATALE BROS., 
1 Malden Lane, N.Y.C. 3-čios lubos. 
RE. 2-2966.

(7-131

A- 
apdai?

Pasibaigus m įt i n g u i, 
dainavom keletą dainų 
n i kitiems tard am i 
matymo, 
nio,

vėl su- 
ir, vie- 

ikj pasl
iki kito pehktadie-

išsiskirstėme.
Tiesa, turėjome vnaują' gra

žų tenorą. Aš tikiu, kad jis 
ateis Į pamokas kas kartą, 
mums daug vyrų reikia. Ma
lonu buvo susipažinti su nau
ju dainininku. Kitą, kartą 
daugiau* apie j Į parašysiu. 1

E. B.

COSMAS FLORISTS
Padovanokite savo mylimiems 

gražių, šviežių gėlių. Nesigailė
site. Gėlių visokiems reikalams. 
Kainos prieinamos. " Pristatome 
bet kur. z
2121—3rd Ave., NYC. LE4 4-8849

(7-13)

pasi- 
už griežtesnę kontrolę, 
televizijos taisymo įmo- 
neapgaudinėtų žmonių, 
kur. buto savininkas atsi
taisyti butus, miestas

JIM’S RESTAURANT & 
PIZZERIA

Turi skaniausius valgius. Galite 
ir išsinešti. Alus, vynas. Kainos 
prieinamos.

85-01 Grand Avenue, 
Maspeth. — DA. 6-7327

Radio City Music/Hali rodo 
“Teahouse 
Moon” 
japone

of thė August 
su Marlon Brando ir 
aktore Mačiko Kio.

’ ‘ (6-12)

Roxy 
nastasia

teatras dar rodo “A- 
’ su Ingrid Bergman.

Visiems Lietuviams
Linksmų Naujų Metų AUTO INSURANCE ' PAGIMDĖ BE PAGALBOS

THE RICHMOND 
ROOFING CO.

131-19 Liberty Ave.

Richmond Hill, L. I. VI. 8-1005

, ----- --- ------ * ---- --

• Automobilių Savininkai! Jūs ne
galite įsigyti 1957 laįsnių be Auto 
Liability Apdraudos. Jeigu vairuo
site auto su N. Y. 1957 laisniais 
neapdraustą, tąi galite užsimokėti 
$1,000 pabaudos ar gauti kalėjimą. 
Mes negrasiname, tik patariame. 
Mūsų kainos prieinamos. 
SERVICE CO., 88 Kossuth 
B’klyn, N. Y. GL. 5-8646 ar

ACME 
Place, 

5-8669. 
(3-9)

Queens Memorial ligoninė
je Mrs. Judith Phillips pa
gimdė 7 svarų ir 4 uncijų 
mergaitę — be jokios dakta
ro ar slaugės pagalbos. Tai 
pirmas toks esąs ligoninėje 
atsitikimas. ’

**n
UNIVERSAL PACKAGES, INC.

189 Second Ave., arti 12th St., N. Y. (Phoenix Theatre Bldg.)
AL. 4-1198

SPECIALES ŽEMOS VASARINES KAINOS
Pustančiame siuntinius į visas dalis Sovietų Sąjungos—j Lietuvą, 

Latviją, Ukrainą ir kitas šalis. MES GARANTUOJAME GREITĄ 
PRISTATYMĄ maisto, drabužių siuntinių žemomis kainomis ir ap
mokėtu muitu. Jūs gaunate rasytę su adresanto parašu. SIUNTI- 

„ NIĄI ORO PAŠTU PRISTATOMI I 10 DIENŲ. Jei Jūs gyvenate 
toli, tai galite prisiųsti rriums siuntini su<, reikalingais nurodymais. 
Tas jums sutaupys laiko ir pinigų. Jūs galite pirkti iš mūsų drabu
žių, batų, medikaįų ir kitokių.,daiktų savo siuntiniui. SPECIALUS 
APSAUGOJIMAS—apart reguilahw apdraudos. Jūsų siuntinys bus 
apdraustas nuo pavogimo ir nuo ugnies. NEDELSIAMA. SIUNTI-. 
NIAI SIUNČIAMI TUOJ.

Ofisas atdaras kasdien, jskalt. šešt. 9-6. Atdara sekmadieniais. 
Mes išsiunčiame per Parcel* to Rušala, Ine.

Jūs negalite nusipirkti 1957 au
to laisnių be Auto Liability apdrau
dos. Jeigu pagautų operuojant auto 
su 1957 laisniais be apdraudos, ga
lit būti nubausti $1,000. Mūsų kai
nos prieinamos. Turime ir kitų ap- 
draudų. GERTNER KAPLAN & 
CO., INC., 708 East Tremortt Ave., 
Bronx N. Y. CY. 9-6611. (3-9)

Padovanokite savo mylimiems 
puikią futrą. Kainos labai prieina
mos. Tiesiog iš dirbtuvės. Eksper
tiškai pertaisome ir sutaisome. Jums 
užsimokės ateiti pas mus. GRECO 
FURS, 180 W. 80th St., N. Y. C. 
WI. 7-5782. 16-tos lubos. Nuolaida 
su šiuo skelbimu. ‘ (3-9)

M

•■m***

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORltlS

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

O

4 pusi. Laisve (Liberty) šestad., ' sausio (Jan.) 12, 1951

i




