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.‘KRISLAI
Ga] ir teisu, bet 

ne labai gražu.
Majoro indignacija.
Politinė moralybė.
Kaip tu man, taip 

aš tau.
Audra be lietaus.

Rašo A. Bimba

Mūsų prezidentas padarė 
dvi klaidas. Klaida buvo Sau- 
di-A ra bijos karalių pasikvies
ti, dar didesnė klaida buvo 

Viam Washingtone aksomini 
kilimą patiesti. '

Net koktu skaityti apie to
ki prezidento tuTsinimasi 
prieš tą monarchą. Monarchi
jos yra tamsios praeities mu
ziejinės liekanos. Gali jos bū
ti iš Britanijos, ar iš Arabijos, 
demokratija neturėtų su jo
mis susitepti rankas.

Iš kitos pusės, mūsų New 
York o majoras Wagneris atsi
sakė Saudui iš Arabijos mies
to raktus atiduoti. Už tai pre
zidentas jį smarkiai išbarė.

Už šitą mūsų majoro pasi
elgimą reikėtų ji karštai pa
sveikinti. Indignacija geras 
dalykas. Bet reikia ir logikos. 

»Ne kartą xmūsų majoras mies- 
*to raktus pavedė taip pat la
bai negarbingiems svečiams. 
Pažiūrėsime, ar jis ateityje 
'laikysis nusistatymo Besisvei
kinti su žmonėmis, kurie ne
sutinka su mūsų demokratine 
v iera.

Pradėjome su vienu, dabar 
jau turime keturis. Pasirodo, 
kad New Yorko miesto tary- 
boję sėdi, apart Quinn, dar 
trys deputatai, kurie savo 
garbę ir vietą panaudoja pri
vatinio biznio reikalams.

* .Iii atsiras ir daugiau, jeigu 
kas nors rimtai visus tarybos 
narius pervarys per šerengą.

Kalbame apie politinę mo
ralybę. Ar galima reikalauti, 

fkad paprastas pilietis prisilai
kytų politinės moralybės tai
syklių, kuomet politikieriai, 
išrinkti atstovauti žmonių mi

rkalus, darbuojasi privatinio 
biznio interesams?

Kai kelios dienos atgal mū
sų vyriausybė įsakė dviem so
vietiniam diplomatams apleis
ti Ameriką, buvo aišku, kad 
tuo patimi atsimokės ir Sovie

tai. Taip ir atsitiko.
Nei-šis, nei taš. ’Tai kvai

liausia diplomatija.
Daleiskime, kad sovietiniai 

♦ diplomatai šnipinėja Ameri
koje, o amerikiniai diplomatai 
šnipinėja Tarybų Sąjungoje. 
Ar tai jie daro savo valia? 

*žinoma, kad ne.
Tai kur protas vyti juos 

laukan, kuomet žinai, kad tą 
patį darys jų vieton pribuvę 
arba atsiųsti kiti?

To pikto prašalinimui yra 
protingesnis kelias. Abi pu
sės turi rimtai ir griežtai pa
sižadėti, jog jų diplomatinės 
atstovybės nedasileis prie t<> 
kių prajovų. -

Iš sykio atrodė, kad dėl Ei- 
senhowerio doktrinos Wash- 

*Sngtone iškils didelė audra. Iš 
sykio -atrodė, kad -demokratai, 

^turėdami daugumą abiejuose 
* butuose, tai doktrinai uždarys 

visas duris, užtvers visus ke
lius.

Bet toji smarki audra neda-

Eisenhoweris ragino 
šalį padvigubinti 
imigrantui įleidimą

Washingtonas. — Prezi
dentas Eiseshoweris prašė 
Kongreso, kad būtų bent 
padvigubintas imigrantų 
įleidimas Amerikon. Dabar
tinės kvotos numato 
kiekvienais metais 154 
tūkst ančių imigrantų 
įleidimą. Apie ’60,000 kvo
tų lieka nenaudotos, nes iš 
visos eilės šalių, kurios tu
ri didokas kvotas, neatsi
randa pakankamai žmonių, 
kurie norėtų vykti Ameri
kon. Prezidentas ragino, 
kad būtų padidintos Itali
jos, Graikijos ir kitų Pietų’ 
Europos kraštų kvotoj. 
Kaip dabar y/’a, tų šalių 

[ kvotos permažos visiems 
norintiems vykti Amerikon, 
bet Skandinavijos kraštai, 
Britanija ir Olandija turi 
kvotas, kurios neišnaudo- į 7
jamos. Kongresas nustaty
damas dabartines kvotas, 
sako kritikai, vadovavosi 
rasistiniais sumetimais, “te
orija,” kad nordikai, šiau
riečiai, yra labiausiai pa
geidaujami asmenys Ame
rikoje.

Eisenhoweris savo pareiš
kime Kongresui taipgi kal
bėjo apie reikalą įleisti “kuo 
daugiau bėglių nuo komu
nistinės tironijos.” Jis tuo- 
mi turėjo omenyje pirmoje

Jugoslavijos komunistų vadovybe 
tariasi apie ateities politiką

Belgradas. — Čia dabar 
vyksta Jugoslavijos Komu
nistu lygos centro komiteto 
plenumas, kuris skaitomas 
gan svarbiu. Jugoslavijos 
komunistai, sakoma, spren
džia, kokie turi ir gali būti 
jų santykiai su kitų šalių, 
ypatingai socialistinių Rytų 
Europos kraštų, komunis
tais.

Kokie svarbūs tie posė
džiai, rodo faktas, kad 
visi Jugoslavijos ambasa
doriai Rytų ‘Europoje

Wilsono žmona kritikuoja 
Ike už jos vyro smerkimą
Washingtonas. — Apgy- 

nos sekretoriaus Charles 
Wilsono žmona užstojo sa
vo vyrą ir ragino jį pasi
traukti iš valdžios. Kaip 
žinia, Wilsonas aną savai
tę sakė, kad Nacionalinė 
gvardija yra tiktai sliake- 
rių užuovėja, kad joje slaps
tosi tie, kurie nenori tar-

vė nė vieno lašo lietaus. At
stovų butas Eisenhowwerio^ 
planą dėl Artimųjų ir Viduri
nių -rytų jau^užgyrė beveik 
vienbalsiai. Senate gal dar 
bus šiokių tokių diskusijų, bet 
demokratai pasižadėjo bal
suoti už tą planą, o tik pas
kui sudaiys komisiją ir studi
juos visų paskutinių desėtko 
metų Amerikos politiką tame 
arabiškame pasaulyje.

[eilėje Vengrijos pabėgėlius, 
kurių dar daug yra stovyk
lose Austrijoje.

Šioje šalyje paskutinėmis 
savaitėmis pasigirdo daug 
protestų prieš Ven g r i j o s 
bėglius, nes pasirodė, kad 
juose yra didelis nuošimtis 
nacių, “ugniastrėlininkų” 
(Vengrijos kvislingų), anti
semitų ir panašių elementų.

Sirijoje įvyko 
gen. streikas
Damaskas.—Solidarizuo

damiesi su alžyriečiais, ku
rie kovoja prieš francūziš- 
ką okupaciją, Sirijos žmo
nės pravedė generalinį 
streiką, per kurį sustojo vi
si fabrikai, užsidarė visos 
įmonės ir net neveikė val
džios įstaigos. Panašūs 
streikai vyko ir Egipte [bei 
Libane, bet jie nebuvo vi
suotini.

Irake vyko streikai, bet 
valdžia juos gniaužė.

Maskva. — Du Amerikos 
kariniai atašės, m a j o r a^s 
Tansey ir kapitonas Stock- 
well, kurie Sovietų buvo iš
prašyti kaip nepageidauja
mi vykti namo, jau išvyko.

grįžo namo, kad rapor
tuoti apie padėtį tose 
šalyse. Jugoslavijos a m - 
basadorius Maskvoje Miku- 
nivicas prieš atvykdamas 
Belgradan apsilankė Krem
liuje ir ilgai tarėsi su Chruš
čiovu ir Mikojanu. Mano
ma, kad Chruščiovas per
davė Mikunivicui informa- 
ci.ia, kurią prašė patiekti 
Titui.

Jugoslavijos ambasado
rius Varšuvoje tuo pačiu 
laiku tarėsi su Gomulka ir 
kitais komunistų vadais.

nauti armijoje, laivyne, avi
acijoje arba marinuose.

Prezidentas Eisenhoweris 
savo spaudos konferencijo
je! praeitą trečiadienį aš
triai kritikavo Wilsona, sa
kydamas, kad jo išsišoki
mas buvo labai kvailas.

Dabar Mrs. Wilson užsto
jo savo vyrą. Ji buvo laik
raštininkų klausta, ar Wil
sonas turėtu pasitraukti iš 
kabineto. “Žinoma,” atsa
kė ji. “aš raginu jį taip pa
daryti.”

Deli. — Indija paminėjo 
Gandžio mirties devintas 
metines. Gandį nušovė fa
natikas pasikėsintojas. Jis 
turėjo 78 metus amžiaus. 
Nehru vadovavo vainikų 
ant kapo padėjimo ceremo
nijoms.

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

New Yorkas.—New Yor
ko uoste sustreikavo apie 
4,000 jūrininkų, kurie ope
ruoja traukimo laivus (tug
boats) ir tenderius. Jų 
streikas žymiai sumažino 
judėjimą uoste. Streikie- 
riai priklauso prie NMU, 
Nacionalinės jūrininkų uni
jos.

Tuo pačiu laiku laikraš
čių išvežiotoji! - vairuotojų 
streikas New Yorko mieste 
penktadienį didelę miesto 
dalį paliko be, laikraščių. ,

Washingtonas. — Saudi- 
Arabi jos karalius Saudas 
praleido dieną banketuose, 
vainikų dėjime prie pa
minklų, priėmimuose ir t. t. 
Jis, betgi, spėjo laikyti ir 
konferenciją su Dulliesu,

Bulganinas ir Chruščiovas
O

pakviesti atvykt Suomijon
Maskva.—Suomijos prem

jeras Fagerholmas, kuris 
dabar vieši Tarybų Sąjun
goje, • pakvietė premjerą 
Bulganina ir Nikitą Chruš
čiovą, Komunistų partijos 
generalini sekretorių, apsi
lankyti Suomijoje Šį pava
sarį. Fagerholmas pakvie
timą įteikė bankete Krem
liuje. Bulganinas tuojau 
atsakė, kad jis mielai ipri- 
ima kvietimą .atvykti, “bet 
kada — pavasari, vasarą ar 
rudenį.” Chruščiovas pri

Jemenas sako,
z

Adenas yra jo
Sukhne, Jemenas. — Je

meno imamas (karalius) 
Ahmedas pareiškė, kad je- 
meniečiai nenurims, iki bri
tai nepasitrauks iš gretimo 
Adeno. Adenas istoriniai ir 
teisiniai yra Jemeno dalis, 
sakė imamas. Jis sakė, kad
nėra skirtumo tarp adenie- 
čių ir jemeniečių, kad A- 
deno gyventojai nori pri
klausyti prie Jemeno ir už( vizitą, 
tą kovoja.

linamas Ahmedas sakė, ■ ' ' '
kad\britai, laikosi^Įsikibę; Nehru kad juhgtinių 

ene, nes jie uu i le ™ Saugumo taryba pa
ten atidengti.didelius ziba-l no;lon„‘7ai
lo-naftos šaltinius, kurių 
dabar ieško. Bet būtų ge^’ 
riau, jeigu jie pasitrauktų' 
dabar, nes anksčiau ar veš
liau vis vien turėtų trauk
tis.

Imamo Ahmedo pakviesti, I riniai blokai ir naktai. Pa- 
Jemenan dabar atvvko gru- kistanas, su kuriuom vyks-
pė užsienio žurnalistu. Tai. ta ginčas^ yra Bagdado 
pirmas toks užsieniečių vi-, pakto dalis.
zitas Jemene, nes Jemenas!_____________
yra viena labiausiai izoliuo--
tų pasaulyje šalių. j Palermo.—Ucciardone ka-

Washing tomas. — Kara
liaus Saudo priėmimo ban
kete Baltajame name vice
prezidentas Nixonas trum
pai kalbėjo arabiškai. '

taipgi su Eisenhoweriu.
Los Angeles. — Reakty

vinis karinis orlaivis ore 
susidūrė • su keleiviniu or
laiviu, abu sudužo. Žuvo 
keturi keleivinio orlaivio 
įgulos nariai (keleivių jame 
nebuvo), vienos reaktyvinio 
orlaivio lakūnas (kitas iš
šoko su parašu tu) ir du 
mokyklos vaikučiai, į ku
riuos pataikė krintančių or
laivių skeveldros. Ta didelė 
nelaimė įvyko P a c o i m a 
priemiestyje.

Jungtinės Tautos. — Ge
neralinė asamblėja penkta
dienio popietį pradėjo svars
tyti, ką galutinai daryti su 
Izraeliu, kuris užsipyręs 
neištraukti savo jėgų iš Ga
zos ir Akabos.

dėjo, kad pavasaris geriau
sias laikas, “kada meilė 
stipriausia.”

Tad, Bulganinas ir Chruš
čiovas apsilankys Suomijo
je pavasarį.

Su Fagerholmu Maskvo
je lankosi Suomijos preky
bos ministras Kauno A. 
Kleemola, iš ko daroma iš
vada, kad premjero kelio
nė yra ne tik ceremonialus 
vizitas, o praktiškos dery
bos prekybos klausimais.

Tito tikrai 
neatvvksias
Belgradas. — Jugoslavi

jos žinių agentūra Tanjug 
oficialiai paskelbė, kad Ti
to nevyks Amerikon, kaip 
tai buvo planuota. Jo vizi
tas neįvyks, nes reakcinin
kai Amerikos Kongrese pla
navo ji praimti nedraugiš
kai, o Eisenhowerio valdžią 
po tuo spaudimu irgi pra
dėjo abejingai atsinešti j

Deli. — Indijos premjeras

i viršutiniškai ir perlengvai 
" I svarstė. Kašmiro reikalą.

Kaip žinia, taryba pasmer
kė Indiją, kam ji neprilei
džia referendumo Kašmire. 
Nehru sakė, kad už kon
fliktą atsakingi visokie ka

Įėjime įvyko kalinių sukili
mas. Apie 200 kalinių ban
dė perimti kalėjime admi
nistraciją, bet sukilimą už
gniaužė sunkiai ■ ginkluoti 
policininkai ir karabinie
riai.

AFL-CIO jau priėmė 
griežtas taisykles 
prieš kriminalizmą

Miami Beach, Fla. — pil
domoji taryba priėmė yisą 
eilę griežtų taisyklių,' ku
riomis bus siekiama išstum
ti iš unijų kriminalistinius 
elementus. Tasyklės nuiha- 
to, kad asmenys, kurie bu
vo nuteisti už kriminalinius 
nusikaltimus, kurie turi ry
šius su gengsteriais ir ra- 
ketieriais, negali laikyti jo-

Teisėjas Reed 
atsistatydins

Washingtonas. — 'Aukš
čiausio teismo teisėjas Stan
ley F. Reed nutarė atsista
tydinti. Jis. turi 72 metus 
amžiaus ir tarnavo toje vie
toje 19 metų. Jį teisėju pa
skyrė Rooseveltas. Reed 
yra demokratas.

Reed baigs savo tarnybą 
šio mėnesio 25 dieną, lygiai 
19 metų po to, kai pradėjo 
tarnybą.

Taisyklės numato, kad 
Aukščiausio teismo teisėjas 
gauna pilną algą per visą 
gyvenimą, jeigu pasitrau
kia po 70 metų amžiaus.

Manoma, kad prezidentas 
Eisenhoweris dabar paskirs 
Reedo vieton kokį nors re- 
publ ikoną. ,

Kadaras sako, kad socialistinis 
režimas vis stiprės Vengrijoje
Budapeštas. — Premje

ras Janos Kadaras, kuris 
taipgi yra Socialistų darbi
ninkų partijos (komunistų) 
pirmas sekretorius, sako, 
kad socialistinis režimas 
vis stiprėja ir stiprės. So
cialistų darbininkų partija, 
sakė jis, dar nėra tokia sti
pri, kokia buvo jos pirma- 
takūne Jungtinė Darbinin
kų partija, bet ji vis auga.

Jis sakė, kad, partija dar 
nepatapo masinio judėjimo 
įnagiu, bet prie to einama.

Kadaras sakė, kad valdžia 
netoleruos klerikalų dvasi
nio teroro.1 Vengrijoje, pa
našiai kaip i Lenkijoje,; mo
kyklose kunigai dabar dės
to religiją tiems vaikams, 
kurių tėvai to pageidauja. 
Bet yra atsitikimų, kur ku
nigai sukiršina vaikus tero
rizuoti laisvamaniu vaikus, 
sakė jis, ir to nebus tole
ruota.
’ Tuo tarpu partijos orga
nas “Nep, Szabadsag” sako, 
kad kai kuriuose fabrikuo
se darbininkai priėmė rezo
liucijas, kuriose reikalauja, 
kad visu išmestų komunistų 
bvlos būtų iš- naujo peržiū
rėtos. Tas atsineša Į Rako- 
šio-Gero sekėjus, kurie iš
mesti iš partijos.

“Nep Szabadsag” sako, 
kad kiekvienas dabartinis 
valdžios narys, įskaitant 
patį Kadarą, sėdėjo kalėji
me po Rakošiu, bet tas ne

kių pareigų unijose.
Taipgi nutarta, kad uni

jų pareigūnai nęturi teisės 
būti savininkais arba dali
ninkais bizniuose, kurie ga
lėtų juos tokiu būdu pa
pirkti, ir panašiai.

Nutarimas priimtas vien
balsiai. Bet Dave Beck, di
džios tymsterių unijos at
stovas, posėdyje nedalyva
vo. Tymsterių unija, sako 
AFL-CIO vadai, labiausiai 
paliesta to nutarimo, nes 
joje yra daugiausia elemen
tų, kuriuos naujos taisyk
lės liečia. Beck anksčiau 
balsavo prieš panašius nu
tarimus, bet pasitraukė iš 
posėdžio, leisdamas nubal
suoti vienbalsiai.

AFL-CIO vadovybė taip
gi patvirtino ir anksčiau 
turėtas taisykles, kurios 

{draudžia “totalitaristams” 
[užimti pareigas unijose., 
Tokiais AFL-CIO vadovybė 
skaito ne tik fašistus ir na
cius, bet ir komunistus.

"AFL-CIO pildomoji tary. 
ba sako, kad organizacija, 
kuri turi apie 15 milijonų 
narių, turi 680,000 pareigū
nų. Tik labai mažą jų dalį 
palies priimtos taisyklės, 
sako vadovybė.

reiškia, kad Rakošio šali
ninkų tarpe negalima rasti 
žmonių, kurie nuoširdžiai 
prisidėtų prie socializmo 
statybos.

Howard Fastas kritikuoja 
komunistų judėjimo vadus

New Yorkas.—Rašytojas 
Howardas Fastas pareiškė 
“Times” bendradarbiui, kad 
jis pasitraukia iš komunis
tinio judėjimo ir savęs jau 
neskaito komunistu. Jis sa
kė, kad lieka Tarybų Sąjun
gos draugu ir stoja už so
cializmą, bet “negali veikti 
komunistų judėjime.” Jis 
kaltino komunistų vadus 
nenorėjime taisyti klaidas^

Fastas sakė, kad Chruš
čiovo kalba jį labai sukrė
tė. Jis joje labiausiai pa
sigedo garantijų, kad to
kios klaidos, kokios buvo 
daromos praeityje, nebus 
pakartotos.

Fastas yra Stalino taikos 
premijos laimėtojas. Jis sa
kė, kad tos premijos neat
sisakys. Jis taipgi manoj 
kad jo knygos ir toliau bus 
spausdinamos ir platinamos 
socialistiniuose kraštuose, 
kur jos labai populiariškoš. 
Bet jis daugiau nebendra
darbiaus Amerikos komu
nistų leidiniuose.
~ ORAS NEW VORKE

Apsiniaukę, šilčiau
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Parodytas didelis Laisves 
branginimas

Su tik ką praėjusiu Lais-jbus 3 mėnesių vajus. Būtų 
vės bendrovės suvažiavimu gražu, kad paskirtu laiku 
nsuomenė parodė didelį sa- sukeltume suvažiavimo nu- 
vo dienraščio Laisvės bran
ginimą ir pasiryžimą išlai- vajų su paskirta data, 
kyti jį dienraščiu. Suvažia
vimo proga, iki šios dienos, 
finansinės paramos Laisvei 
sukelta $2,799.40. Gražiau 
negu tikėtasi!

Toks stiprus visuomenės 
nusistatymas už dienraštį 
veda prie nuomonės, kad 
finansiniai būtų galima 
tęsti dienraščio leidimą, nes 
visuomenė i tai labai rimtai 
reaguoja. Dabar techniškos 
kliūtys yra didesnis pavo
jus dienraščio gyvybei ne-! 
gu finansinis. Laisvės 
spaustuvei yra labai reika
lingas dar ’ 
ninkas. < 
tipininką, 
daktorių rankos nuo linoti- 
po žurnalistiniam darbui. 
Būtų lengviau apsidirbama 
spaustuvėje ir laikraščio 
turinys žymiai pagerėtų.

Yra pastabų, kad per
daug raštų dedama iš Lie
tuvos. Tai yra rimtos Pa-: 
stabos, bet tai daroma

statytą sumą ir baigtume

Puikiai' suprantame, kad 
sukėlimas $10,000 yra di
delis darbas, todėl prisi- 
rengkime tam reikalui iš 
anksto ir laikui atėjus dirb
kime kaip bitės tikslo pa
siekimui. Mūsų eilės su 
kiekvieneriais metais retė
ja dėl vely\ro amžiaus, ant 
likusiųjų pečių našta daro
si sunkesnė darbo ir auko
jimo atžvilgiais. Turime 
labiau pasiaukoti apšvietus 

• reikalui.

me minėję, dar ir čia turi- 
.■ vienas linotipi-i nie rilniai. l?.ri!ninti.’. kac! 
Jei gautume lino- 

, pasitrauktų re-i dienraščio išlaikymui yra 
i Laisvės Prietelių klubai.
i Geriau finansiniai pašilai-;
I kautieji Laisvės patriotai Į 
yra prašomi pastoti Laisves; 
Prieteliais. 1957 metams ( 
prieteliams paliud i j i m ų; 
certifikatai jau atspausdim' 
Ii. Kurie išgalite, stol 

i prietelių eiles tuojau, 
. v i i t * .; laikvkime Laisvės iždą tos priežasties, kao. dažnai ilinksnlcsniame stovyjC- ■ 

tas ų te |gįnie iai)iau apsaugoti
1 kokių nors > netikėtų prie
puolių, jei kartais jų pasi
taikytų. Pačiose ankstyvo
siose šių metų dienose jau 
turėjome netikėtą nuostolį 
—buvo sulūžęs presas, ku
ris spausdina Laisvę. Nuo
stolių padarė virš 'trijų 
šimtų dolerių. Turint gra
šio ižde, ta beda nugalima, 
bet jei tai įvyktų iždui 
esant tuščiam, tai būtų vi
sai bloga.

Apdovanojimas savo gi
minių, gyvenančių. Lietuvo
je, Laisve yra išmintingas 
dalykas. Laisvės kaina į 
Lietuvą $15 metams. Ku
rie jau užrašė Laisvę į Lie-! 
tuvą saviškiams, gauna 
gražių padėkų. Pasirūpin
kime ir šiuo reikalu. Nau

jai sve i yra 
Apdova^io- 

gimines Ldl

trūksta kitokių 
redakcinių jėgų stokos. Vie
nas linotipininkas daug 
prisidėtų prie palengvini
mo spaustuvėje ir prie 
dienraščio pagerinimo. Kas 

' galėtų pagelbėti Laisvės 
spaustuvei gauti linotipi
ninką?

Praėjusiais metais finan
siniai išsilaikėme neblogai 
todėl, kad nuo pat metų 
pradžios per apskritus me
tus rūpinomės finansine 
pagalba. Buvo suruošta 
daug pramogų, kurios da
vė gražios finansinės para
mos. Kolonijų veikėjai, be 
pramogų ruošimo, gerai pa
sidarbavo atnaujinimui iš
sibaigusių prenumeratų. Į 
atsikreipimą pastoti Lais
vės prieteliais, užsimokant 
$25 metinės duoklės, atsi
liepimas buvo geras, arti 2 
šimtų asmenų pernai įsto
jo i Laisvės prietelių eiles. 
Vasaros finansinis vajus 
davė virš $12,000 paramos- 
Naujų skaitytojų gavimui 
vajus buvo išvestas puikiai. 
Todėl šiuos metus pradeda-j 
nie linksmiau ir viltingiau. i

Neabejojame, - kad visi 
skaitėte Laisvės bendroves 
dalininkų suvažiavimo pri
imtą rezoliuciją dienraščio 
išlaikymo klahsimu, t a d 
smulkmeniškai visų suva
žiavimo tarimų čia neanali
zuosime- Iš priimtosios re
zoliucijos norime priminti, 
tik vieną, patį svarbiausią 
Punktą, būtent tą, kad ir 

♦ šiemet reikia sukelti vasa
rinį fondą iš $10,000. Per
nai norėjome sukelti $15,- 
000. Pilnai tikslo nepasie
kėme, tačiau užteko to, kiek 
sukėlėme. Šiemet stovime 
kiek gerėliau finansiniai, 
tai manome, kad užteks 
$10^000 vasarinio fondo.

Fondo sukėlimą pradėsi
me su balandžio 1'5 d., baig
sime su liepos 15 d. Tai

pa-

bū
rį uo

didelis dalykas.
darni savo
jūs kartu stiprinate dien-

6,537 sunkiasvoriai 
traukiniai

Vilniaus garvežių depe 
suvesti praėjusiųjų metų i 
darbo rezultatai. Per me
tus depo mašinistai nuvedė 
6,537 sunkiasvorius trauki
nius ir pervežė jais tiek 
krovinių, kuriems reikėtų 
papildomai suformuoti be
veik tūkstanti normalaus 
svorio sąstatu.

Sumaniai išnaudodami lo-i 
komatyvus, mašinistai su
taupė 158 tonas kuro.

Socialistinio lenktyniavi
mo priešakyje buvo maši
nistų Bražuko, Kežūno, Se- 
lezniovo ir kitų brigados.

B. Deksnųsv •

UTERATURA-MENAS
LITERA TURINES PASTABOS

v Pernai (1956 m.) sukako 110 metų 
nuo gimimo ’ pąskilbusio lenkų romanti
nio novelisto Henriko Sienkieviča/us, 80 
metų nuo lankymosi J. A. Valstybėse ir 
40 metų nuo jo mirties. Taigi trilypis

4Henrikas Sienkievičius parašė keletą 
ilgų istorinių romanų ir daugybę trum
pesnių novelių. Rašyti pradėjo dar ga
na jaunas, būdamas tik 26 metų am
žiaus. 1872 m. jis išspausdino pirmą 
savo novelę apie Klevą ir Ukrainą. Ta
čiau pasaulinio masto rašytoju buvo pri
pažintas tik tada, kai 1884 m. paskelbė 
savo žinomąją trilogiją “Ugnimi ir Ka
laviju.” Tai buvo pirmas jo didelis tri
umfas. 1895 m. išėjo jo kitas žymus 
Nerono laikų istorinis romanas “Quo 
Vadis” (“Kur Eini”), o 1904 m. išs
pausdinta bene tik visų žymiausias jo 
kūrinys — “Kryžiuočiai.” Visi trys čia 
suminėtieji romanai yra išversti ir į lie
tuvių kalbą. 1901-02 m. M'ahanojaus 
“Saulė” išleido trijų tomų velionies Jo
no B. Smelstoriaus (buvusio vėliau “Ko
vos” redaktorium), “iszguldytus ant lie- 
tuwiszko” “Kryžiokus.” Dabar to leidi
nio rinkoj, rodos, jau nėra. Tai buvo ver
timo gana prasta kalba ir senoviška bač- 
k’auskinė rašyba. Šiuo metų leidžiama 
naujas K. Jankūno trijų tomų vertimas 
“Kryžiuočiai,” kurio du tomai jau išėjo. 
Šis vertimas yra modernus, kalba gera.

Romanuose “Ugnimi ir Kalaviju” ir 
“Kryžiuočiuose” yra nemaža ir lietuviš
ko elemento, ypačiai pastarajame (kal
bama apie Vytauto kovas su kryžiuočiais, 
etc.). 1905 m. H, Sienkievičius gavo No
belio dovaną už literatūrinį darbą.

Henrikas Sienkievičius buvo gimęs 
1846 m. Siedleco gubernijoj, Wola Ok- 
rzejska apygardoje; mirė 1916 m. Kro
kuvoje. Baigęs Varšuvos realinę gim
naziją, jis dar studijavo filosofiją to pa
ties miesto universitete. 1876 m. lankė 
California ir savo amerikoniškuosius 
įspūdžius talpino Varšuvoje ėjusiame 
“Gazeta Polska.” Po savo raštais tuo 
metu jis pasirašinėdavo slapyvarde — 
Lituos. Gana ilgą laiką Sienkievičius 
redagavo žurnalą “Slowo.”

Henrikas Sienkievičius buvo gana 
produktingas rašytojas, prilygstąs, gal
būt tik anglų romantikui Sir Walter 
Scottui, gyvenusiam 1771-1832 m. (Pa
starasis pradėjo rašyti būdamas 45 me-

Ohio valst. gubernatorius F. J. Lauš- 
che, rašytojo pagerbimui, pernai paskel
bė lapkričio 11 dieną, kaip H. Sienkie- 
vičiaus dieną.

- Humoristas-satyrikas Antanas Gustai
tis paraše lengvo žanro poezijos tomelį, 
Pavadinęs ii ‘'Anapus Teisybės.” Išleido
jį “Gabijos” leidykla.

Antanas Gustaitis bus bene tik ga
biausias tos srities meistrą^ kurį niekad 
nenuobodu skaityti. Jis pliekia kailį sa
tyros rimbu ir klebonams, ir pseudo pa
triotams, ir šefui, ir Vlikui, ir kitiems. 
Gustaičio humoras remiasi žmonių šilp- 

ybėmis, jų polinkiais, morale, gobšu- 
mitxpolitika, etc.

butaforinis “kovotojas,” kuris 
visokiuose mūšiuose,” galuti- 

skundžiasi savo sunkia da
La isv ės .4 (bn i n is t vac i ja

nai issišė*

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka

Ir kai nuplyšo kovoj chalatas,
Kada veikėjai nuo scenos pute,— 
Paspaudęs ranką, patsai prelatas 
Man,pažadėjo dangaus kamputį.

Tik tiek! O tiems dipukams, kurie 
dar svajoja sugrįžti Lietuvon f savo dva
ro centrus ar ministrų kabinetus, A. 
Gustaitis šatyrizuodamas sako: ’< I r 

f *

Ir jei tėvynė kada mane pamiltų,
Sugrįšiu Garliavon .maiše(Salietros miltų.
Ten pabarstys manim rugelį ar tabaką
Ir rudenį supils į samagono baką,
Ir laisves metai grįš, apsukę didį ratą,—
Ak, ir nuger.s mane į jūs visų sveikatą.

Apie dolerio patriotus, kurie kadaise 
priesaikavo, jog “kovos ir mirs už tėvy
nę,” bet kai prisižėrė kišenes ameriko
niškų dolerių,—dingo jų “tėvynės mei
lė,” poetas va kaip rimuoja:

Dainavau: Tėvyne, be tavęs nudžiūsiu, 
Su Tavim gyventi ir - numirt sveikiau,

O dabar, pririjęs turkinų 'ir “džiūsų,” 
Negaliu ištarti, ką tada sakiau.

Dainavau, pakilęs iš už stalo žalo: 
Dolerčliais bersiu, kaip žiedais gelių. 
O tie dolerėliai man delne prišalo 
Ir atgniaužti pirštų niekaip negaliu.

Ir toliau:
Viską praradę, nieko nebijom,
Bėgom nuo priešų ten Lietuvoj,- 
Kai dolerelį pasidabojom, 
Viskas kišenėj—nieko galvoj.

Nesigaili A. Gustaitis “žaro” ir tiems 
“dideliems veikėjams,” kurie “tėvynės 
vadavimo” motyvais prisidengę tiesia 
ranką į visuomenės pinigus, išviliotus iš 
lengvatikių. O tokių “laisvinimo veiks
nių” yra gana daug:

Lieji Vlikui įtūžimą, 
Keiki šefą, net baugu, 
Kol patsai į jų vežimą 
įsisėdi su draugu.
O pačiupęs už dvylekio, 
Kasžin ką ten padarai, 
Kad vežimas tas tik lekia, 
Plevėsuoja skudurai.
Staigiai dišlius—tabalai ’ 
Sukas ratai atbulai . . •

V

Greitai peržengęs per kitą,
Vėl tu pirmas pirm visų, 
šoki partini mikitą 
Tarpe žemes ir dausų.
čia paleidi kam vilyčių, 
Dulkių debesis tirštus,
Ir tiesi taip lyg netyčia 
Vis į dolerį pirštus,— 
O tie priešai-gaivalai 

, Absoliučiai tobulai
Traukia kasa atbulai.

Tikrai smagu skaityti Gustaičio saty
rine hureską ir pasįjuokti, kaip jis 
“šonkaulius skaito” ponams “vaduoto
jams” !

Naujas teatrinis sezonas 
Vilniuje * 

draYna “Marija Stiuart.”' 
Teatras supažindins žiūro
vus su Krėvės-Mickevičiaus 
ir Maironio literatūriniu 
palikimu.

Jauno komnozitoriaus 
Vytauto Klovos nacionaline 
opera “Pilėnai” pradėjo 
naująjį sezoną Lietuvos 
V a 1 s t y b inis Akademinis 
operos, ir baleto teatras. 
Žiūrovai šią operą sutik# 
kaip teatro kolektyvo dide
lį kūrybinį pasiekimą. Ją 
pastatė teatro vyriausiasis 
režisierius respublikos nu- 
sieplnęs meno veikėjas Juo
zas Gustaitis drauge su* 
kompozitoriumi Klova ir li- 
bretistu Jonu Mackoniu. Ši 
opera susilaukia kupinų su
sižavėjimo atsiliepimų tarp 
vilniečių ir iš kitų miestų 
atvažiuojančių į spektaklį 
žmonių.

Su ne mažesniu pasiseki
mu naujajame sezone vaidi
namas ir pirmasis tautinis 
Juliaus Juzeliūno baletai 
“Ant marių kranto,” kuris 
skirtas dabartiniam Balti
jos žvejų gyvenimui. Jį re-t 
žisavo vyriausiasis teatrč 
baletmeisteris respublikos 
nusipelnęs artistas Vytau- , 
tas Grivickas drauge su 
Rusijos Federacijos nusi
pelniusiu artistu ir Lietu
vos TSR nusipelniusiu me
no veikėju A. Mesereru. 

i Pabaltijo tautų draugystes į 
tema, ypač ryškiai parody- ... J 
ta finalinėse baleto scenose^ J 
atitenka. Tarybų Lietuvos ir * Į 
visos šalies darbo žmdnių 
lūkesčius. Dabar šį balotą 
stato taip pat Minsko, Ry-

Neklasikas

Žiemos sužalotam 
miške

Kiek čia grožės vasarinės 
Jau priklota gan storai! 
Dreba beržas vienmarškinis, 
Ąžuolų tik stagarai.
Tik pušeles ir eglaitės 
Dar vis puošiasi žaliai, 
Baltos sniego kepuraitės 
puošia mišką Įstabiai.
Ir melodija kitokia,

Širdį gniaužo grožės stoka— 
Nyku, liūdna ir graudu . . .
Paukščių balsui nesigirdi, 
Snaudžia medžiai nebyliai.

Akys žvalgosi niūriai.
Grožės kapais vaikšto vėjas, 
Eidamas savu keliu, 
Draskos, staugia lyg pašėlęs, 
Tai pravirkšta vaikeliu.
Vis pikčiau dūkdamas vėjas,. 
Lamdo medžių šakeles, 
O kiek grožės pastebėjęs 
Drasko eglių kepures.
Taip, išėjo vasarėlė 
Nepasakius nė sudie. 
Žinau, kad ateis ir vėliai, 
Ar sulauksi jos, širdie?
Juk ir mano veidas tokis, 
Kaip šių lapų geltonų... 
Verk, gailėkis arba juokis, 
Ne’tšauksi jaunų dienų ...
Žinom tiesą jau nuo seno, 
Kokia visatos eiga,— 
Kas jau amžių atgyveno, 
Gamta vožia po vaga . . .
Kaip žmogus, taip senas rėdąs 
(Gamta nedaro išimties), 
Atminčiai paliks tik pėdas,— 
Pedsaka savos buities.

i u 1

Įspūdžio slegiamas prasto, 
Vėl krapinu į namus.
Tai ir viso mano rašto 
-Įkvėpiima's šiuokart bus. >

Senas Vincas

Lėtai gęsta elektros švie-p 
sa. Prasiskleidžia sunki už
uolaida, ir žiūrovai pamato 
šiaurinės Lietuvos dalies 
peizažą. Leidžiasi prie ho
rizonto purpurinė saulė. 
Sekmadienis. Gražioje pa
miškės .pievoje ,prie ežero 
linksminasi kaimo jauni
mas. Jų linksmumas tik 
tariamas. Vienas kitą my
lintieji samdiniai Jonas ir 
Veronika svajoja apleisti 
savo nemalonią tėvynę, kur 
jiems taip sunku gyventi, 
ir nuvažiuoti į Ameriką. 

1

__ Svajonės neišsipildė. 
Tai buvo XIX amžiaus, se
nosios carinių laikų Lietu
vos epocha. Vaiko belau
kianti Veronika negavo ži
nių iš nuvykusio Jono: jis 
žuvo svetimoje žemėje. Vi
sų niekinama, mergina pa
siskandino ežere. 

!
Taip pjese “Paskenduo- 

i lė,” parašyta pagal A. Vie-. 
į nuolio-žukausko novelę, 
i pradėję savo eilinį sezoną 
I LTSR Valstybinis Ak'ade- 
! minis dramos teatras. Aud
ringais plojimais sutiko žiū
rovai šį spektaklį, kuris pir
mą kartą buvo pastatytas 

! praeitų metų pabaigoje. Jį 
režisavo liaudies artistė Ka
zimiera Kymantaitė. Šis 

‘ spektaklis, kuriame vaidi
na daugiaiftia jaunieji ak
toriai, susilaukė a u k š t o I 
įvertinimo šių metu vasara 
Rygoje įvykusiame “Pa
baltijo .teatro ’pavasario” 
festivalyje ir atrinktas ar
timiausiu laiku parodyti 
Mąslioje.

Antrą sezono spektaklį — gos ir eilės kitų miestų te- 
J. Čepurino pjesę “Pavasa- atrai. 
rio sriautas,” atskleidžian
čią žiūrovams tarybinių 

I žmonių darbo didvyrišku- 

i kanalą, — teatro kolekty
vas paskyrė kaimo hidro
elektrinės statytojams. Gru
pė HES darbininkų, žiūrė
jusių ši spektaklį, sutiko jį 
labai šiltai. Pjesę režisavo 
teatro vyriausiasis režisie
rius Lietuvos TSR liaudies 
artistas Juozas Rudzinskas.

Naujajame teatro reper- 
I tuare vyrauja nacionalinė 
dramaturgija. Su labai di
deliu pasisekimu dabar vai
dinama lietuvių literatūros 
klasikės Julijos Žemaitės 

, pjesė “Marti,” Petro Vai
čiūno “Ekscelencijos,” An
tano Bieliausko “Egzami
nas.”

Iš vakaru klasikos, be ki- v y
tų spektaklių, šiame sezo
ne vaidinama Šilerio trage
dija “Klasta ir meilė,” Dže
ko .Londono drama “Vagys
tė,” iš rusu klasikos — Os- 

7 Ir

trovskio pjesė “Audra,” iš 
pažangiųjų pasaulio rašy
tojų 'kūrybos — amerikie
čių dramaturgo Artūro Mi
lerio veikalas “Salemo ra
ganos.”

Spalio mėnesį įvyko prem
jera: buvo parodyta žino
mojo rašytojo Balio Sruo- 
eos istorinė drama iš XVIII 
amžiaus baudžiavinės Lie
tuvos epochos — “Apyauš
rio dalią.”/ Joje dalyvauja 
tiesiog visas teatro aktorių 
kolektyvas.

Dabar teatre repetuojama 
linksma šiuolaikinė Kazio 
Sajos komedija “Silva stu
dentauja” iš studentiškojo' 
jaunimo gyvenimo, šio se
zono rępertuariniame pla
ne yra taip pat garsiojo lie
tuvių rašytojo V. Mykolai- 
Čio-Putino eiliuota drama 
“Valdovas,” latvių literatū
ros klasiko R. Blaunia- 
nio komedija “Siuvėjų die
nos ŠilmaČiuose,” Šilerio

i i f

r

Bet Lietuvos teatrų .žiū
rovai neužsidaro vien 'tik 

_ ________  tautinio mėno rėmuose, 
statant Volgos- Dono Naujajame sezone jie labAi 

noriai perkasi bilietus taip * 
pat į rusų klasikų operas: 
Borodino “Kunigaikštį Igo- 
rį,” Musorgskio “Borisą 
Godunovą,” Dargomyžskio 
“Undinę,” į Vakarų kom
pozitorių veikalus: Rostinio 
“Sevilijos kirpėją,” Bize 
“Karmen,” Verdi ‘"Travia
tą,” Ručinio Bohemą’ -ir 
“Toską,” Leonkovalo “Pająr 
cus,” į Čaikovskio baletus 
“Gulbių ežeras’ ir “Miegan
čioji gražuolė,” Adano “Ži- 
zel,” Minkaus “‘Don Kicho
tą,” Delibo “Kopeliją.”

Daug ką ’ naujo ruosih 
operos ir baleto teatro ko
lektyvas šiame sezone. Re- 
petuojanjas baletas “Perą# 
Giutas’ pagal Ibseno dra
mą. Balete, kurį režisuoja 
respublikos nusipelnęs ar
tistas Vytautas Grivickas, 
dalyvauja visa trup^. 
Premjera įvyko lapkričio 
pabaigoje. Lietuvos TSR 
nusipelnęs meno veikėjdb 
režisierius J. Grybauskas iš 
naujo stato D’Alberto-ope
rą “Slėnys.” Pradėta taip 
pat j’epetuoti Mocarto mu
zikinė komedija “Pagrobi
mas iš Seralio.” Sezono pa
baigoje bus pradėta vaidii^- 
ti Verdi opera “Aida.” Ne- . 
trukus bus pradėta repetuo
ti J u ozo. Indros baletas 
“Audronė” ir Balio Dvario
no opera “Dalia.” Patiems 
jauniesiems žiūrovams bus . 
parodytas Čaikovskio bale
tas “Spragtukas.” * > ;

Daugiau kaip tris su pu-. 
se dešimtmečio gyvuoja, 
operos ir baleto teatras. 
Per tą laiką pastatyta 70 
operų.. Bet labiausiai jo kū
rybinės jėgos išsivystė per 
keliolika pastarųjų metų. 
Su dideliu .pasisekimu šią* 
vasarą įvyko jo gastrolės

(Tąsa 4—tame jnislap.) 
___ ______________ —2-----

2 pitel. Laisvę (Liberty) šeštad., vasario (Feb.) 2, . TB57



v. MYKOLAITIS-PUTINAS-----------------------—

SUKILĖLIAI Kovų del žemės ir laisvės 
vaizdai 1861-1864 metais

BALTIMORE, MD Darbininkai švenčia
’i k urtuvesv

tas statyti 21 buto gyvena
masis namas.

G. Šarūnas

(Tąsa)
? Jis nutilo, priėjo prie stalo, nugėrė 
gurkšnį atvėsusios arbatos ir, sėsdamas 
į savo kėdę, tarė:

— Tai ką ponai, galvojate apie savo 
liaudį?

Bet visi tylėjo, paveikti ir sujaudinti 
jo kalbos. Net nuo Stepono veido nus
linko abejingumo išraiška. Atsirėmęs į 
verandos duris, jis susimąsčiusiu žvilgs
niu žiūrėjo pro sddo medžius į nusilei
džiančios saulės vienur kaip auksu nu
žertus, kitur šešėliais padengtus laukus 
lįgi pat tolyje melsva ūkana padūmavu
sio šilo.

Pagaliau atsiliepė ponas Kudrevičius:
• — Tamstos kalba, kunige, mus ne tik 
sudomino, bet ir sujaudino. Liaudies 
galia, žinoma, milžiniška. Ir jei kada 
liaudis sukils ir atsiras jėga, kuri ją nu
kreips į vieną tikslą, niekas pasaulyje jai 
neatsispirs. Bet kol kas liaudis palaida, 
išblaškyta. Tai kariuomenė be vado. Jei 
norite, kad ji laimėtų, suorganiuokit ją 
ir veskit.

Mackevičius pripažino, kad šis ponas 
sako ^teisybę, bet jis nukreipė žvilgsnį 
į visą laiką tylėjusi Akelaitį. Kunigas 
j*au ne kartą pastebėjo, kad Akelaitis, 
karštai pritardamas sukilimo idėjai, vė
so, kai tik kas imdavo pulti ponus ir pa

sisekimo viltis remdavo valstiečiais. 
Kaip giliai įsiėdė bajoriškų pažiūrų rū
dys i to “chlopo” sąmonę, nepaisant viso 
jo kaimietiško paprastumo!

O Akelaitis, kaip tyčia tarsi patvirtin
damas Mackevičiaus nuomonę, į Kud- 
reviciaus žodžius atsiliepė savo'“Groma- 
tos .Vilniaus senelio” posakiais:

— Jei norim, ponai, sutelkti jėgas, Vie- 
nykim jas apie bajorystės idealą ir ei
kim išvien su lenkais. “Ba su lenkais- 
kaip sutiksim, šlėktomis bajorais lik
sim”.

Jis nebaigė, pastebėjęs į save atkreip
tą rūstų, priekaištingą Mackevičiaus 
žvilgsnį.

» Tačiau tos sunkios temos jau pradėjo 
vaisus varginti, šeimininkai siūlė kam 
arbatos, kam ko nors kito išgerti ar už
kąsti. Steponas priėjo prie stalo, pasi
rengęs patarnauti. Pašnekesys ėmė suk
tis apie kasdieninius reikalus.

Staiga už lango sudardėjo ratai, kaž
kas atvažiavo.

•«— Pažiūrėk, Steponai, kas ten? — pa
siuntė liokajų ponas Survila.

Netrukus į salioną, Stepono lydimas, 
įėjo ponas Pianka. Visi nustebo jo vėly
vų atsilankymu juo labiau, kai pastebė
jo, kad ponas Pianka atrodė susijaudinęs 
ir tarsi turįs pranešti kažką nepaprasto. 
<■ — Prašau atleisti, kad pasivėlavau, — 
kalbėjo sveikindamasis su šeimininkais 
ir lenkdamasis visiems kitiems. — Už
trukau kelyje. Atvykstu ponai, iš Vil
niaus. Pasakysiu jums kai ką, kas jus, 
psu tikras, ne tik nustebins, bet ir su
kies. »

Visi prislinko artyn prie Piankos, 
Viktoras su Jadvyga paliko langą, o 
"Steponas, pasitraukęs nuo stalo; vėl at
sirėmė i verandos duris, v

Pianka, patenkintas, tokiu dėmesiu, 
kvėptelėjęs, tęsė:
* — Taigi, ponai, grįžtu iš Vilniaus. Į- 
vyko svarbus susirinkimas. Sukilimo 
ruoša įgauna konkrečias formas. Do
vanokite, ponai, vardų minėti aš netu
riu teisės. Bet sąjūdžio poveikį greitai 
pajus visas kraštas. Pirmiausia suruo- 
šėme patriotinę manifestaciją ir pasi
linksminimą Druskininkuose. Dalyvavo 
daug* bajorų ir liaudies žmonių. Ak,

, jūs būtumėt matę, kaip puikiai atrodė 
-šokiai poetiškose Nemuno pakrantėse. 
Grojo du orkestrai, ligi vidurnakčio 
skambėjo tautinės melodijos ir dainos. 
Ponai šokdino kaimo mergaites ir mo
teris, o kaimiečiai nesidrovėjo sukti į ra
tą ponias ir paneles.

— Panašus pasilinksminimas stf luo
mų broliavimosi šūkiais įvyko ir Vil
niuje Belmonto miškelyje Liublino li
nijos sukaktuvių dieną. Čia, be šlėktos, 

‘daugiausia dalyvavo miestelėnų, amati- 
riinkų. Ir aš pasakysiu, ponai, kad įei- 
^u Druskininkuose lietuvių kaimiečiai 
ir nelabai suprato tos šventės prasmę, 
tai Vilniaus amatininkų patriotinis en
tuziazmas kėlė stačiai pasididžiavimą! 

^ęCokių ten kalbų pasakyta! Kokių vivatų 
' ir tostų šaukta! Kaip bučiuųtasi ir verk

ta minint tėvynės likimą ir jos nelai

mes! Ne, ponai! Šitoki jausmai tuščiai 
neišblėsta!

Atsikvėpęs ir nugėręs gurkšnį, • po
nas Pianka ėmė pasakoti, kas darėsi 
tą dieną Kaime ir kolų atgarsį sukėlė 
Vilniuje Kauno manifestacija.
Taigi iš Piankos žodžių klausytojai su

pijate, kad Kauno manifestacija buvo 
suorganizuota bajorų — Žečpospolitos 
atstatymo, Unijos šalininkų. Ant Ne
muno- tilto turėjo įvykti simbolinis Lie
tuvos ir Lenkijos susijungimas. Mat, 
Kauno kraštas atstovavo Žemaitiją, Lie
tuvą, o užnemunė, Suvalkų kraštas, Len
kijos karalystę. Skambant vi$ų Kauno 
bažnyčių varpams, didžiulė procesija 
su vėliavomis, giedodama patriotines 
giesmes, traukė per miestą į Aleksoto 
tiltą. Policija, ulonų eskadronas ir ka
zokų būrys neįstengė sulaikyti minios, 
nes vyriausybės buvo įsakyta ginklo 
nesigriebti. Procesija artėjo prie tilto.

Tuo pačiu metu anoje Nemuno pusėje 
spietėsi minia, atplūdusi nuo Garliavos, 
Panemunės ir Aleksoto. Tilte Kauno 
procesijai pastojo kelią kareiviai ir ka
zokai. Minia bandė pro juos prasiveržti, 
ir Čia vos buvo išvengta kraujo pralie
jimo. Tuo tarpu kariškiai suspėjo paša
linti dvi pantonines tilto valtis. Pasi
darė spraga, kuri neleido abiejų krantų 
procesijoms susijungti. Kazokai pasi
traukė. - ,

— O tačiau, mano ponai, — susijaudi
nęs tęsė Pianka savo pasakojimą, — 
simbolinis Lietuvos ir Lenkijos susijun
gimas Nemuno tilte įvyko! Atsirado 
drąsuolių, kurie surado tas dvi pantoni
nes valtis ir spragą tilte užtaisė. Įvyko 
kuone stebuklas. Ir žmonės tikėjo, kad 
tai stebuklas! Procesijos susijungė. Ir 
kokis tai buvo susijungimas! Su džiaugs
mo ašaromis hkyse puolė vjeni kitiems 
į glebi! Bučiavosi ir verkė, nujausdami 
greitą suvienytos tėvynės išvadavimą.

Toliau ponas Pianka vaizdingai nu
pasakojo, kaip susijungusi procesija 
ėjo į ' Garliavą, kaip prie jos prisidėjo 
Veiveriai, kaip buvo atlaikytos pamal
dos ir kaip užnemuniečiai, “koroniažai”, 
lydėjo “žemaičius ir lietuvius” atgal j 
Kauną.

Čia pasakotojas panoro atsikvėpti. 
Steponas pripylė jam arbatos, jis nugė
rė kelis gurkšnius ir susitelkęs valan
dėlę tylėjo. Niekas nedrįso tos tylos nu-x 
traukti. Tada ponas Pianka vėl prabilo. 
Dabar jis ėmė pasakoti, kokį milžinišką 
įspūdį padarė Vilniuje pirmosios ži
nios apie Kauno manifestaciją. Nežinia 
iš kur ėmė sklisti gandai, kad Kauno 
procesija eina. į Vilnių. Tad reikia jas 
tinkamai sutikti. Vilniečiai ėmė bu
riuotis Pohuliankoje ir kelyje į Kauną. 
Apskaičiuota, kad kauniečiai turėtų at
vykti rugpjūčio 15 ar 16 dieną. Lau
kiančiųjų minia nusivylė, bet savo pa
triotinius jausmus išliejo atlankiusi Ko
narskio nužudymo vietą.

Tada jau tikrai nustatyta, kad kau
niečiai pasirodys rugpiūčio 18 d. sek
madienį, 8 vai. vakare. Didžiulė minia 
nuo Aušros vartų traukė į Pohuliankas. 
Čia jau iš anksto spietėsi daugybė žmo
nių. Kažkas ėmė šaukti “jau eina, jau 
eina!” Visi puolėsi pirmyn, prasiveržė 
pro kazokus, bet prie miesto vartų kelią 
pastojo kareiviai su atstatytais durtu
vais. Minia puolė juos basliais ir akme
nimis, kareiviai priešinosi durtuvais. 
Susirėmimo metu buvo sunkiai durtu
vais sužeisti manifestantų vadai — ’ba
joras Kryževičius ir amatininkas Velcas 
Kareiviams į pagalbą ■ atskubėjo raitų 
kazokų eskadronas, ir minia buvo iš
sklaidyta. Esą daug sužeistų abiejose 
pusėse.

— Tai matote, ponai, kaip diena iš 
• dienos vis kaitriau liepsnoją ^patriotinis, 

entuziazmas! Sušuko, baigdamas savo 
pasakojimą ponas Pianka. — Niekas nei 
durtuvais, nei šautuvais, nei armotomis; 
neįstengs jo užgesinti. Kai ateis ta die
na, kai bus duotas ženklas, -sukils pa
vergtos tėvynės sūnus su ginklu rankoje/ 
ir laisvė bus iškovotą!

-Survila,— tėvas sėdėjo nuleidęs, akis, 
norėdamas paslėpti pašaipišką 'išraišką, 
Kudrevičius su Šilingu pasižiūrėjo viens 
į kitą nustebusiais žvilgsniais, tik Jad
vyga su Viktoru karštai spaudė Plan
kai ranką, be atodairos, pritardami jo 
revoliuciniam -įkarščiui.

(Bus daugiau)

Iš vietines spaudos
Baltimorės. didTapiai buvo 

užpildyti Vengrijos. pabėgė
liais, o dabar jau Dulleso pra
kalbomis Sėnato komitete, 
kur valstybės sekretorius suši
lusiai bando įkalbėti Eisenho- 
werio doktriną.

Praeitą sekmadienį laikraš
tis “Sun” patalpino Dulles ka
rikatūrą, kur sekretorius atsi
gulęs aukštielnikas pats sau 
“šiušą” kanda, o kita jo kari
katūra, kur jis eina maišiuką 
pasiėmęs ir sako : “Why do 
People always misunderstand 
me?” Atrodo, Dullesui ne la
bai sekasi, kad taip, ilgai pra
kaituoja.

Bet ar Dulleso prakaitavi
mas bus egiptiečių priimtas? 
Aš turiu, po ranka . iš Kairo 
Reuter agentūros pranešimą, 
kad prezidentas Nasser turėjo 
pasikalbėjimą su Graikijos 
“Athens Evening Ethnos” re
daktorium Constantine Ku- 
riazis, kuris klausinėjo Nasse- 
rį apie Eisenhowerio doktri
ną, o Egipto prezidentas Nas
ser jam atsakinėjo sekamai:

Kai a g r e s o r i ai užpuolė 
Egiptą, tai rusai pažadėjo 
mus apgint.

Toliau .Nasser sako: Kai 
Vakarų valstybes reikalavo', 
kad kanalas būtų internacio
nalizuotas, tai rusai palaikė 
mūsų pusę. Kai egiptiečiai 
prašėm Vakarų valstybių grū
du, tai mums atsisakė duoti, o 
rusai mums suteikė. Kada So
vietai mums gelbėjo, tai Ame
rika užsaldė $50,000,000, o 
Anglija užšaldė 150,000,000.

Tai toks buvo Nasserio nusi
skundimas ant vakarinių val
stybių. Tai kam dar svietą 
nionyt su Dulleso prakalbomis 
ir Eisenhowerio daktrina. 

* * *
Mes kairiečiai dažnai gau

nam .pabart nuo Romos myle- 
itojų. Jie mumu. prikaišioja, 
būk mes pūčiam į dūdą per- 
tankiai ir vienodai. Tai priki- 
šinėjimas, kad mes dedam vi
sas pastangas palaikyti mūsų Į' 
darbininkišką spaudą, pagel
bėti civilinių teisių gynėjams, 
na ir abelnai kovojam už ge
resnį būvį, už geresnį rytojų. 
Na, o jūs romėnai, į kokią dū
dą pučiat Jūs susirišę rankas 
su rožančiais kuždatės: Tėve 
mūsų, kur tu esi?.... Ant kito 
poteriuko sakote: Sveika Ma- 
lija, neželiota motina dievo!... 
Na ir taip prazųrzėjot per 
2,000 metų. Tai ką, jūs, Ro
mos mylėtojai, galit parodyt 
svietui, ką jūs gero laimėjot 
su jūsų pastangom, su jūsų 
taktika, sui jūsų supratimu.

Mes kairiečiai galime paro
dyt, ką mes laimėjom. Mes 
laimėjom tą, ko mes neturė
jom 50 ar 40 metų atgal. Mes 
šiandien turime geresnes dar
bo sąlygas. Mes šiandien turi
me socialę nedarbo apdraudą, 
turime senatvės pensijas, na ir 
daug kitokių pagerinimų. O 
has už tuos pagerinimus ko
vojo, jei ne kairiųjų 'organi
zacijos? Ar jūs romėnai galite 

jūs iš
būtų

priparodyt nors vieną 
kių organizacijų, kuri 
prisidėjus prie aukščiau minė-

19573'pusl. Laisvė (Liber ty)Šegfad,, vasario (Fėb.) ".-2.

tų laimėjimų? žinoma, tais 
laimėjimais ir romėnai' naudo
jasi, bet iŠ jų pusės nei vienas 
netupi kalėjimo už kovą toms 
gerovėms laimėti, o iš kairiu- 
iu tiek, ir tiek. Vieni išėjo iš 
kalėjimo, kiti dar eis. Na, o 
dešinieji bėga pasirašyti “išti
kimybės afidavitus”, o per 
rakto skylę žiūri, kai kairieji 
kovoja už geresnį būvį.

Wilkes-Barre, Pa.
Užuojautos žodis buvusiai 

Wilkes Barre gyventojai, ma
no gerai draugei Agotai Bar-! 
tutienei-Kreyves, kuri dabar; 
gyvena 1340 So. Bėro nd o St., | 
Los Angeles 6, Calif.

Sužinojau, kad jos vyras; 
Kreyves mirė.

Brangi drauge Agota, reiš-j 
kiu tau simpatiją netekusiai! 
šamo mylimo draugo! Ramiu-; 
kis, nes ne tu viena tokių ne- j 
laimingųjų tarpe!

.
Tavo draugė
Marijona Sienkiewicz — ' 

Y ančiulienė

Pagerbsime veikėją

UKMERGĖ.—Auga me
džio . apdirbimo kombinato 
darbininkų gyvenvietė. Šio
mis dienomis čia baigta 
nauja statyba. Septynių bu
tų mūriniame gyvenamaja
me name įkurtuves atšven
tė mechaniko Petrovo šei
ma, jame apsigyveno darbų 
vykdytojas Zabarauskas, ’ ša£?s; 
dažytojas Novičenka ir kt. į nimas. Alga pagal patyrimą ir ži- 

{ nojimą. Dieninis darbas. Nuolat.
Statybinėje aikštelėje Ba- Telegrafuokite, Skambinkite ar 

e'nnnvi’mnnc' n-ohroio Lnmhi ' kreipkitės asmeniškai: SPOLAR?. sanaviciaus gatvėje Komoi1 ENGINEERIng co., Noiand Avė., 
nato darbininkams prade-1 pcimdei, pa. sk. 7-4827. (23-25)

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED-MALE
Įrankių darytojų ir mašinistų, 

j Tuoj reikalingi. Patyrę prie darbą 
Aukštos algos, 

į apmokamos šventės, jeigu pasidai- 
Į nimas. 
j nojimą

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 
kaip senas yra pats raštas. Kas to posakio laikosi, 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

••

Kovo (March) 2 d. yra imi- Į 
giamas banketas pagerbimui i 
K. čiurlio, kaipo pasižymėju-’ 
šio tarp lietuvių visuomenine-: 
jc veikloje. K. čiurlis yra įdė-1 
jęs daug darbo organizavimui j 
ir budavojiniuŲ Lietuvių Dar-į 

, Liniukų Susivienijimo (savi-į 
šalpos organizacijos). Tai! 
LDS 3-oji apskritis rengia jo į 
pagerbimui banketą Rusu sve- j 
tainėje, 408 Court St.. Elize-į 
bet h, N. J.

Visi LDS nariai ir visi įver
tinanti lietuvių .kultūrinę veik
lą, žmonės privalo dalyvauti ir į 
pagerbti žymų veikėją.

IT IN JANUARY 
CONFIDENTIAL i 

"the vine that makes 
you virile 

unquestioned potency confirmed 
by fop medics! authorities'

]

• The miracle vine from the 
Dominican Republic!

• The conlrovertiol product >hc 
whole world is talking about!

• Acclaimed by those who knowl 
fasy to use — a single supply 
(vine) will last for months.
• Send chock, money order.

I
Vino, et ® 

I 
-- -----------j

g 1*090 Polo Importais, Ine.
g 3308 Wen Fotler, Dopr. L-l
J Chi<OQO, llliftOlt 

_ Piooso ruih------- Peųn Polo ’
■ $15 each. f
| LJ’ I om endoting . ___ _ ____
| [J Send C.O.D. (Plu» C O.O. <horg*i)
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• City Slot.
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. LYTIES GARBINIMAS
PARASfc T. J. KUČINSKAS- pusi. 142 — Kaina $1.50 Į

Knygoje rasite jrodyintj, kad iš lyties gčrrbiniino atsirado kryžius, F 
dievai, jų sūnūs ir nekaltos mergelės. Nurodyti faktai, kaip Romos F 
kunigai pardavinėjo lyties simbolius, kaipo dievų stabus. Skaitydami į 
sužinosite dievų kilmės istoriją. Yra dievo Falus ir jo motinos pa- | 
veikslai. Knyga gaunama pas —: !

T. KUČINSKAS, 740 W. j 341 h St., Chicago 16, Ill.

••• ■

■A

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu- 
Parašė Prof. Pakarki is, puslapių 320, kaina $1.50,

Tai 
vis.
DABAR TIK $1.00.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais, paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50. DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
'istorinis romanas. Parašė Algirdas Margėm. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00 : Dabar tik $4.00.

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

LAISVES SKAITYTOJAI!
Remkime Moderniška Lietuviška Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

Per mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu muitu 
Lietuvą ir j visus U.S.S.R. kraštus.
kurie yra „ ...
validolp ir nuo reumato antpuolių, ir vaistus

- del širdies ligų ir aUk.što kraujo spaudimo. Per 
mūsų vaistinę vaistai pasiekia Lietuvą j 10 
dienų, o j Sibirą ima 22 didnas oro paštu. Visi 
siuntėjai /per mumis gauna garantiją iš, rusų 
valdžios. Rašykite muųis sveikatos reikalais,

VYTAUTAS SKRINSKA REG. PHARM.
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas ir Notary Public

Mes užlaikome visus vaistus, 
reikalaujami Lietuvoje, kaip Rimifon, streptomycin.
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LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose.
KAINA $5.50.

Laisvė
110-12 Atlantic /Yve., Richmond Hill 19, N. Y

Vilnies
KALENDORIUS

1957 Metij
Tai kūrinys, kuris būtinai reikalingas turėti 
kiekvienam savo namuose. Kokiu tik informa
cijų jums reiktų jame rasite. Apart .įvairių in- 
formacijimų dalykų yra labai naudingų raštų 
i vairiais klausimais.

Knyga iš 128 Puslapių, Kaina 75c 
Rūpestingai prirengė L. Jonikas

Tuojau įsigykite jį ir pasinaudokite. Gaunamas 
Laisvės knygyne. Užsisakantiems per paštą kai
na 80c. Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stampomis vertės po 10c. Kartu su užsakymais 
prašonje prisiųsti ir mokestį.

Laisvės
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
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Laiškas iš Lietuvos
Brooklyn ietis Jonas žy

gaitis gavo sekamą laišką 
nuo savo brolio iš Lietuvos 
Jr prašo Įdėti Laisvėn:

Šilalė

Brangus Brolau Jonai!
Sveikinu Jus; brolau Jo

nai, šiandien Jūsų Vardo 
Dienoje, ir linkiu Jums ir 
visai jūsų šeimai sveikatos, 
visokios laimes ir ilgiausių 
metų.

Po daug mūsų atsiskyri
mo metu, audringo gyveni
mo ir kelionių po plačiąją 
tėvynę, likimo bangų, bu
vau atblokštas, prieš kele
tą dienu, i savo tėviškę, pas 
savo šeimą, kur radau ra
mų gyvenimą, 
liūs ir 
kus.

TARP LIETUVIU
Tūli kriaučiai nusiskundė, 

kad lietuviškose rūbų siuvyk
lose turi mažai darbo. Padir
bės po porą dienų ar savaitę 
:r vėl turi eiti registi'uotis Į 
bedarbių apdraudos raštines.

Rūbų siuvyklose, a be Inai, 
esti sezoninių pertraukų, bet 
šiuo metu ju yra kiek dau
giau.

Nepatyriau, kai)) dalykai 
stovi nelietuviškose siuvyklo-

Visus bro- 
seseris radau svei- 

tik gaila, tėvą radau 
mirusį, prieš penkerius me-

Brooklyno “Vienybės“ ben
dradarbis V. Meškauskas ai
manuoja, kad 1956 metai bu
vo “lietuviškos knygos merdė
jimo metai. Paklausa suma
žėjo dviem trečdaliais... jau 
nebeturime nū vieno leidėjo, 
I uris vien tuo verstųsi“.

Jeigu 
rokuoją

Brolau: Stasys ir Pra-J 
nas gyvena tėviškėje, su i 
suaugusiomis šeimomis, ra-! 
dau gyvenančias Šilalės 
miestelyje ir jos manęs .jau 
nebepažino, nes kada išvy
kau liko 
dukrelė: 
ir baigė 
motė —
9 klasėje, gimnazijos. Man J. šakinis rauda, kad jų

ų išpardavimą 
iki 500 r’gzem- 

tai galima suprasti, 
kaip Ii c t u v i š k a k n y g a 
“vaduotojus” smarkiai 
smuko. O tai reiškia, kad visa

pas
su-

mažos, o dabar I kultūrinė veikla pas juos yra 
Birutė 17 metui visai žemame laipsnyje.

gimnaziją, o Lai-1
15 metų, mokosi į Tame pačiame lai k i • a šty j e

dar šiekiau 48 mot. ir sveikata su-ii:rieky 
irusi. Šiain. dar laikausi ir !-vra’ 0 . 
manau pasitaisyti, čia gy-i mokykla ven-.mas re ras. visi uzjau-j )jo 7((- . va)._

■ čia. . parieda ir gyvename | jaj sllsil.enka 
gerai. Turime s*ną medini i Pas kitus 
namuką ir darža. Namą i taipgi matosi 
reikalinga aptaisyti, o to
liau statyti nauia. Gal. pa
vyks. kaiu pasitaisysiu su 
sveikata. Vasara nas mus, 
šiemet, šilta ir viskas gra
žiai auga.

Tiesa, brolis Antanas 
gyvena netoli iūsv. pal iūs 
nežinote ir nesus’raGnėia- 
te. Jo adresas: Antanas Žv- 

Austrn III N. 
Los Angeles 4,

7. pakai y j tamsu“, 
Girdi, “lituanistine t 
seniau lankydavo

“vaduotojus“ 
pesimizmo dva- 
liečia naujai ie-šia, ypač kas 

tuvius, dipukus.
Kas kita pas progresyvius 

lietuvius. Jie leidžia du dien
raščius ir kasmet išleidžia po 
kelias knygas nemažu tiražu.

Marinosa,

Be to. norėčiau, 
rastumėte mano 
Dembiskienės — 
Magdelenos brolių 
vaikų—giminių 
adresus 
mums, 
rašinėti,
rikoje. Cleveland, Ohio, N. 
Amerikoje: Kičas Jonas iyl

kad šti
li osvėš

Noriu priminti. Visiems LDS 
13 kuopos nariams, kad šios 
kuopos susirinkimas Įvyks 
ketvirtadienio vakare, vasario 
7, Liberty Auditorijoje.

Dalyvaukite. Dar daugelis 
uepasimokėjote savo mokes
tis. šiame susirinkime galėsite 
pasimokėti.

ZlrikH
■aMMi

RESTAURANTS HELP WANTED MALE ‘

Ketvirtadalis New York o
valstijos žmonių gyvena 
skurde, sako A. Harriman

G ubernatorius 
sako, kad nors New Yorko siu 
valstija skaitosi viena turtin-. tiek 
ę,Jausiu mūsų turtingoje 
jo, bent ketvirtadalis 
ventojų gyvena skurde. Tąsi 
ketvirtadalis uždirba mažiau,! . . .■ . _

savininkas,- sake,negu 
kam

reikia minimaliam svei- 
patogia m gy v e n i m u i,

tai yra apskaičiavę val- 
ekspertai. Valstijoje yrad žios

800,000 šeimų ir 595,000 pa
vienių asmenų,

Teatruose

arba jų 
smulkius 

ir ats’ustumėte 
kad galėtume susi- 

Jie gyveno Ame-

kilę iš 
ir

Balandžio 6 d. ruošiamas 
šaunus pokylis. Tai bus pa
gerbimas žymios menininkės 
ir LDS 'organo Tiesos angliš

ko skyriaus vedėjos Mildred 
I Stensler ir kitų menininkų, 
j Pokylis bus Kultūriniame 
Centre, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

ŠĮ pokylį duos LDS 3-čioji 
Apskritis. Tai bus banketas ir 
koncertas. Rengėjai darbuoja- 

progra-

Antanas, s. Jono.
Marijampolės vnlsč;aus 
apskrities, Damb),aukos j
kaimo (sodžiaus). Jūsų se-i 
šuo Magdelcna 83 m. ir da-Į 
bar gyvena' pas
prašo pranešti jiems, 
ją.

Prašau Jūsų, brolau Jo
nai, atsiųskite savo ir v’sos 
šeimps paveikslus, o vėliau 
ir mes atsiųsime iums.

Be to, jeigu galima, rei
kėjų man akinių, 2,5, nes 
mano, akys yra susilpnėju- 
sios.

Laukiu iš jūsų a^akymo.
Likite'visi sveiki, mano 

laiško aplankyti.
Sudiev. Tavo brolis

Juozas

mane ir j si iš anksto ruošimu p: 
p:e mos ir bilietų platinimu,

padaryti puikų parengimą.
Kas nemyli dainos ir ben

drai meno? Kas nebrangina 
npšvietos? Kiekvienas kultū
riškas žmogus tai brangina. 
Tad duokime ūpo meninin
kams dar daugiau' darbuotis, 
dalyvaukime visi jų pagarbai

P B.

Mano adresas:
Lietuvos T. S. R.
Šilalės rajonas, Šilalės 
Komjaunimo g-vė Nr. 
Žygaitis Juozas.

m.
9.

RASTA UŽMUŠTA !
MOTERIS '

Brooklynietė D. Campbell 
rasta jos pačios automobilyje 
visa sudaužyta ir mirusi bęnt 
prieš 48 valandas. Jos pirmas 
vyras miręs, buvo vedusi su 
kitu ir persiskyrusi. Policija 
ieško žmogžudžio.

Pasiskubinkite pasiųsti savo giminėms ir drau
gams pakietus — Dovanų Velykų šventėmis!

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 — Ingersol 7-7272

Mes esame autorizuoti ir iaisniuoti INTOURIST, Maskvoj. Pri
statymas garantuotas, muitas apmokama čia. Atdara kasdien, — 
šeštadieniais 9-4; sekmadieniais 9-8. Klauskite mūsų pilno katalogo.

THE RED BRICK RESTAURANT
Puiki vieta, galite atsivesti visą 

šeimą. Mes turime gerus pietus už 
prieinamas kainas. Malonūs žmo
nės ir puiki atmosfera. Smorgasbord. 
212 E. 53rd St., N. Y. C. Arti In
dependent 3rd Ave. stoties. EL 5- 
8278.

Assembler, instrument. 1st Class, 
Photographic arid light mechanical 
experience on experimental type 
work. Over time, benefits. Steady 
work. VANGUARD INSTRUMENT, 
184 Casper St., Valley Stream, L. L* 
VA. 5-2218.

TRUCKS
(22-2$

| HELP WANTED—FEMALE

TRUCKS-FORD 1950 — 1'/2 TONO, 
atdaru viršum. Parduoda privatus 
savininkas, puikus pirkinys, A-l 
mechaniškame stovyje. Per dauge
lį metų pirkėjas pasinaudos. Per
sitikrinkite patys. Šaukite 9 A. M. 
iki 4 P. M. UN., 8-7785

(20-26)

OPERATORES 
ATSIOLfiTOJOS

Dirbti prie mezginių. Modeminė 
industnjinė pramonė. Duodame vi- 

darbinkikų apdraudas.
GLHNBURY MILLS 

S.'Penn Ave., Lindenhurst, L. I.
(23-29)

Harrimanas jaunų porelių ir tarp pasenu- 
žmonių. Bet yra tiek ir 
skurdo ir tarp vidutinio 

šaly- j amžiaus šeimynų. . Ijos <ry- '
1 I larrimanas,- kuris pats yra 
milijonierius ir geležinkelių 

tokia 
padėtis yra tikras skandalas 
ir ką nors reikia daryti... Ji< 

įsakė, kad reikia daugiau ap- 
ĮŠvietos, daugiau “galimybių“. 
Į Konkretiškų siūlymų jis per- 
i daug nedarė, apart prašymo 
! praplatinti nedarbo apdrąudą 
Hr sveikatos apsaugą ii- t. t. '

Kelios savaitės atgal jis 
taipgi pasisakė už FEPC, tai 
yra, draudimą diskriminuoti 

i samdyme rasiniais sumeti-

NAUJAS TEATRINIS
SEZONAS VILNIUJE

sas

149

LUMBER

kurie gyvena

sei mos,
tarp
Yor-

Skurdžiausios 
gubernatorius, 
“nebaltų gyventoj’ų New 
ko mieste“, kitaip Si
turp negrų ir puertorikiečių. 
Kitos grupės, kur yra daugiau 
skurdžių šeimų, tai tarp visai j mais.

Įdomi meno paroda apie Adomą 
Mickevičių atsidarys New Yorke

Praeitais metais Lenki jos | atsidarys vasario 9 dieną, 
ambasados kultūros skyrius 
pravedė Amerikoje meno kon
kursą1 kreiptasi i. dailininkus 
ir prašyta jų sukurti kokį nors 
paveikslą, Įkvėptą Adomo 
Mickevičiaus kūrinių, gyveni
mo arba rolės. 530 žymiausių 
Amerikiečių dailininkų atsi
liepė

Tos dienos popieti, 3 valan- 
Įdą, galerijoje Įvyks atidarymo 
ceremonijos, kuriose dalyvaus 
n- Lenkijos ambasados atsto-

buvo 
tuose 
riniai 
New

ir 40 geriausiu kuriniu 
pasiusti Lenkijon, kur 

išstatyti Varšuvoje ir ki
rn iestuose. Dabar tie kū- 
grįžo ir jie bus išstatyti

Paroda Įvyks “Aid of To
day“ galerijoje, Great Nor
thern viešbučio' patalpoj, 57th 
St. tarp 6th ir 7th Avės. Ji

Išstatytų paveikslų tarpe 
įasis ir pirmo pryzo paveiks
las (laimėjęs $1,500),* daili
ninko Anthony Toney. Tarp 
dailininkų, kurių piešiniai bus 
išstatyti, randasi Gregoro 
Presto pi no, Philip Reisman, 
Peter Slowacki, Umberto 
Romano, Thomas Kholoff ir

Jojimas i parodą nemoka
mas. , \

New Yorko unijose
Allegislatū rojo

Queens apskrities 
patiekė siūlymą, 

būti) priimtas, tu-

valdyba 
pasirašy- 
didžiaja 

unija,

to ki

Valstijos 
banyje du 
demokratai 
kuris, jeigu
retų žymią reikšmę New Yor
ko mieste: siūlymas 
miesto i transporto 
(Transit Authority) 
tų unijini paktą su
transporto .darbinjnkų 
tai yra, su TWU.

Jeigu TA pasirašytų 
kontrakta su TW/U, tai būtu
galas visokioms atskalūnems 
unijinėms grupėms ir grupe
lėms, 
polio 
tant 
kuri tarpe 
didžiausia. Būtų taip 
ma “unijinės šapos“ 
ir TWU . pasidarytų 
galingesnė. .

Demokratai, J<urie 
šį siūlymą, yra 
Brennan ir Thom. J. MackelI. 
Republikonai, betgi, tam siū
lymui bus priešingi, sako ste
bėtojai. Asamblėjos daugu
mos (republikonų) vadas J. 
Carlino jau paskelbė opozici
ją tam 'siūlymui.

kurios gyvuoja trans- 
darbininkuose, įskai- 

motormanų asociaciją, 
tų mažiukių yra 

vadina- 
sistema 
žymiai

patiekė
William C.

Operating Engineers lokalo 
138 trys veikėjai, kurie tapo 
išmesti iš unijos, vyksta Į Mia
mi, Floridą, kad skųstis ten 
posėdžiaujančiai AFL-C1O

RADIO CITY MUSIC HALL
JOHN WAYNE • DAN DAILEY • MAUREEN O’HARA 

Starring in METROCOLOR in

“THE WINGS OF EAGLES”
Co-Starring WARD BOND 

An M-G-M Picture 
and SPECTACULAR STAGE PRESENTATION

filmas perpintas ' jo
(.John Wayne) ir jo
Minnie (Maureen

. ne labai laimingu

tarybai. Tie trys veikėjai sa
ko, kad ši Long Islando unija, 
surišta sui arklių lenktynėmis, 
po William. C. DeKoningo va
li o vy be lieka grafteriu ir 
gengsterių kontrolėje, šie trys 
veikėjai pareiškė:

4 “Mes pradėjome kovą prieš 
DeKoningą 1954-ais metais 
kovosime, iki pabaigsime 
l ežimą!“

“THE WINGS OF EAGLES”
Tuo pavadinimu naujasis 

Metro-Goldwyn-Meyer ■ filmas 
dabai' rodomas Radio City 
Music Hall.

Filmas vaizduoja varžybas 
tarp militarinių mūsų šalies 
jėgų už pirmenybę turėti sa
vo komandoje juo didesnį or
iai vyną.

Kovą už laivus lėktuvnešius 
ir jiems pągalbinius laivinius 
“džypsus“ praveda vaizdavi
mu Frank Wead (Spig) gyve
nimo. Jis kovoja už aro 
sparnus sau ir visam militari- 
niam laivynui.

Visas 
“Spig’o“ 
žmonos 
O’Hara)
gyvenimu.

Vienui tarpu pavaizduoja
mas mūšis tarp lėktuvų ir ka
ro laivų su japonais laike 2-o- 
jo pasaulinio karo. Tikrai 
šiurpus reginys. Tačiau' tikė
jęsis tikrovės iki galo sa
kys, kad vaizdas nedabaigtas. 
Išvada galėtą gautis, kad mū
šiai su lėktuvais ir karo lai
vais patys niekai. Mūšio gais
rų dūmams nuplaukus pa
dangėmis su miglomis, gražu
tis lėktuvnešis tebėra gražus, 
ant jo tvarkoje tebesėdi spar
nuočiai, užmuštų žmonių nie
kur nematyti. Tik vienas jau
nas musų herojaus gyvybės 
gelbėtojas guli sužeistas, bet 
ir tas sekamą akimirką jau 
juokauja lovoje.’ Iš tiesų, dau
giau nukentėjusių matėsi sa
vųjų pėstininkų ‘kare’ keksais 
su savo broliais marininkais 
susidūrus linksmame baliuje 
karčiamoje prie baro.

Nelaukiančiam iš filmo tik
roviškumo, filmas įdomus, nes 
turi jumoro, intrygos ir dra
mos. Gražiai -suvaidintas.

Teatro 
spektaklis 
ieškantįjį

(Atkelta iš 2-ro pusi.) 
Kaune. Karštas 
ovacijas sukėlė Leonkovalo 
opera ‘‘Pajacai,pirmąsyk' 
pastatyta po atviru’dangu
mi, Vievio rajone. Pasi
klausyti suvažiavo tūkstan
čiai kaimyniniu arteliu kol
ūkiečiu.

Teatras palaiko glaudžius 
ryšius su kitų tarybinių 
respublikų meno darbuoto
jais. Neseniai teatrą ap
lankė grupė kompozitorių, 
dailininkų ir teatrinių kri
tikų iš Maskvos, Leningra
do, Gruzijos ir Azerbaidža
no. Grupė kūrybinių dar
buotojų ruošiasi važiuoti į 
broliškas respublikas.

. L. Vasilienė

žiūrovu
e

Retail Lumber Yard. Pardavimui 
ar išnuomavimui. Taipgi pilnai įtai
syta woodworking krautuvė. Įska(g 
tomą pilna nuosavybė. Tai puikūs 
pirkinys. Persitikrinkite po ' in
spekcijos. Cedarhurst, L. I. CE. 
9-6064.

JEWELRY
(12-15)

VALENTINO DIENOJ. Pirkite 
pas savo pasitikimą juvilėrių. Tu
rime daimontų, sidabrų ir visokių 
kitokių dovanų, už labai prieina
mą kainą. Pirtnos rūšies. Ateikite 
šiandien!

v PODESTA JEWELERS
85-68 82nd St., Jackson Hts., L. L 

NE. 9-8765. J
(23-29)

BUSINESS OPPORTUNITIES 
___________________ i__________

iK 
jo

am-

GAVO ŽMONĄ SU 
20 MILIJONŲ

Newyorkietis 34 metų 
žiaus Gregg Juarez, išvykęs į
atostogas, susipažino ir apsi
vedė Dominikonų respubliko
je anglikę 17 metų amžiaus F. 
Sigrist, paveldėjusią apie 20 
milijonų dolerių.

Pešasi dėl teisėjo turto

Teisėjas 
mirdamas 
(»00 turto, 
ji giminės
kiai susipešė, 
ruo-ju pasidalinti.

Aaron J. Levy 
paliko virš $600,- 

Tai dabar artimie- 
dėl to turto smar- 

nes negali ge-

, AREŠTAVO NARKOTIKŲ 
“KARALIŲ”

E. Schonbaum areštuotas ir * ukaltinamas narkotikų parda
vinėjimu. Jo apartmente, ras
ta nemažai narkotikų. Mano
ma, kad jis yra narkotikų 
agentų karalius. ''

aS* J* bZb bSa bBb bSb b2b b^b ^^b ^Xb bZb ^^b bZb J^b ^^b bXb *9-* *9* ^^b ^^b bSb ^Eb ^^bb^b^Ib ^Kb h•4" ’4’ ’4' ’į’ ’A’ ’A”’T’T ’A” ’A’ T *4" T* **’ *•* T> *•* *b* T* -*• ’b* • t ■ btb • i ■ bi ■ '

’ Jūs sutaupysite pinigų šimtais dabar, jeigu pirksite naują 1957 
Dodge pas riEBES MOTORS! Ir me§ nekalbame niekų, tikėkite! 
Nuo dabar ir iki kovo 1 mes turime parduoti daugelį naujų 1957 
Dodge mašinų, ir kad atlikti šį nusistatymą, kiekvienas naujas 1957 
Dodge bus parduodamas už labai prieinamą kainą. • Ateikite ir 
matykite, kiek galėsite sutaupyti ant naujo 1957 Dodge.

pa

PIEBES MOTORS—DODGE PLYMOUTH
155 Grove St. Atdara vakarais. — White , plains 9-8787

•mM’*4*^**M”H‘4*4*"M**4*+4hFM’****^M****************
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scenoje" 
gražiai/ 
daugiau

vykdomas 
patenkina 

linksmy-
S.

Visi kritikai, 
“Herald - Trubune 
mes“, teigiamai pasisako apie 
anti-rasistini 
the
Loew’s 
spauda 
agavo.

ypatingai
’ ir “Ti-

City“, 
State 

dar

filmą “Edge of 
kuris rodomas 
teatAė. Kairiečių 
Į tą filmą nerea-

Yorke dabar gastro-
Re-

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienio vaka
re, vasario*?, Liberty Auditorijoje. 
Prašome visų kuopos* narių dalyvau
ti jr savo mokesčius pasimokėti.

Valdyba.
(24-26)

East Meadow, L. I. Laidotuvių iš
taiga. Koplyčia‘ir gyvenimo rūmai, 
5 rūmai viršuje; garo šiluma, oro 
vėdinimo sistema. Privatiškas savi
ninkas parduoda nuosavybę. Puikus 
pirkinys. Patikrinkite. IV. 8-5565.

(24-3Q)

Gesolino Stotis. Du šulinys. į
14,000 galionų į mėnesį. Prie vieš- ' 
kelio. Su įtaisymais ir sandėliu* 
puikus pirkinys už $3,500. Daug' 
darbų. Turite pamatyt, kad įver
tint. Geras pragyvenimas partne
riams ar atskiriems asmenims. L. I. 
Baldwin 8-9805. (22-28)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, vasario 5 jd., 7:30 
vai. vakare, Liberty' Auditorium,
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti. Ku
rių duoklės nemokėtos, 
ateiti ir užsimokėti, kad 
duotumėte.

(24-25)

, Service and Storage Garage. Pri
vatiškas savininkas. Esame privers
ti parduoti. Geras pragyvenimas 
partneriams ar atskiriems ksme- 
riims. Daug darbų. Kreipkitės pas 
Charley, 82-26 18th A v*., B'klyj), 
N. Y. BE. 6-9678. b

malonėkite 
nesusispen- 
—Valdyba.

(21-27)

New 
liuęja garsi Francūzijos 
naud - Barrault trupė. Pirmas 
veikalas, kurį ji vaidina, 
“Christophe Colomb’’.

DRAMOS KURSAI
John, Cassavetes vaidybos 

studija 225 W. 46th St., New 
Yorke, vasario 2-ą vykdo ga
lutinį parinkimą keturių ta
lentingų jaunuolių (2 vaikinų 
ir 2 merginų tarp 16—28 me
tų). Laimingieji gaus nemo
kamą kursą į>er 15 savaičių.

Studijai vadovaująs Cassa- 
vetis vaidina filme “Edge of 
the City“, kuris dabar rodo
mas N. Y. Loew’s State teatre.

PAJIEŠK0JIMA1
Paieškau savo seserų, Elzbietos 

Yesinskaitės, po vyru Meškiene, ir 
Stanislovos Wagneren. Paeina iš 
Šiaulių miesto. Po pirmo pasau
linio karo, jos išvyko į Braziliją 
ir dirbo kur tai kavos plantacijoj. 
Jos pačios, arba kas kitas kur žino 
apie jas, malonėkite pranešti man, 
būsiu dėkinga. Mrs. Bronislava 
Waitkeviciene, 288 Wallace St., 
New Haven, Conn. (23-25)

Restaurantas išnuomavimui. Ne
reikia nieko įnešti. Puiki vieta, 
New Yorko mieste. Pilnai ištaisyta. 
Sveikatos prieža'stis priverčia par
duoti prieinamai. ’ Renda pigi, ge
ras lease. Tuoj užimama. Priva
tiškas savininkas. CH. 2-9978.

(19125)

Valgykla pardavimui. $2000 į sa
vaitę. Oro vėdinama. Renda $140. 
Daug vietos mašinom. Nori $25,000, 
pusę pinigų. Turime dar keletą ge- • 
rų biznių pardavimui.

HAERMEIER 
105-17 Jamaica Ave. 
Richmond Hill, N. Y.

VI. 7-5478. 4 
(19-25)

yra
Paieško seselė savo trijų brolių, 

Petro, Povilo ir Juozo Falkauskų. 
Paeina iš šatiriinkų kaimo, Krosnos 
valsčiaus, Kapsuko Apskr. (buv. 
Mariampolė). Jie patys ar kas ži
note apie juos, kreipkitės pas ma
ne, būsiu dėkinga. Viktoria Benda- 
ravičienė, 714 Jefferson Ave., Cam
den 4, i N. J.

Aš, Juoas Garlauskas, paieškau 
savo brolio Vinco Garlausko. Tu
riu svarbų reikalą.' Jis iš Kauno, 
Šiaulių apskr. Girdėjau kad dabar 
gyvena Connecticut valstijoj. Pra
šau jo paties, arba kas žinote apie 
jį, kreiptis prie manęs. Ačiū. Juo
zas Garlauskas, 373 George Rd., 
Cliffside Park, N. J. (22-26)

MISC. ADS

APMUŠINfcJAME RAKANDUS, 
parduodame užvalkalus, lovų patie
salus. Turite persitikrinti pas mus, 
pirm negu pirksite kitur. Mūsų -me
džiaga geriausia, ir kainos yra pri
einamos, nereikės jums bereikalin
gai važinėti po kitas krautuves. 
COSSMAN DECORATORS, INC., 
426 So. Broadway, Yonkers, N. Y. 
GR. 6-1182. (23-26)

PARDAVIMAI
Parduodame Lotą, 50x100. Arti 

vandenio, privatiškas savininkas. 
Nesveikumas priverčia ’ parduoti. 
Puikus pirkinys už $2,500. 
pamatyti; pirmutinis, kuris 
$2,500, -bus savininku.

Ossining 2-2965.

Ateikite 
pasiūlys

(21-27)i r

leškpme Aleksandro Grinkevičiaus, 
kilęs iš Lietuvos, Sedos vals., Kul- 
žėnų kaimo. Jis pirmiau gyveno 
New Yorke. Ieško jo brolio Felikso 
Grinkevičiaus duktė, Vale Grinkeyi- 
čiutė, dabar gyvenanti Plungės mie
ste, Ręikoop sąjung 9, IJętuvoje. 
Prašome jo atsiliępti, arba Ras ži
note ką apie Aleksandrą Grinkevi
čių, malonėkite1 pranešti paš Joseph 
Plųsčiauską, Į61-J}2 84th Rd., Ja
maica, N. Y.

(21-23)

Pagražinkite savo namus su ato
miniais langais ir durimis. Apsau
goja jūsų namus nuo visokio lietaus, 
vėtrų ir tt. Mes taipgi turime 
Venetian* blinds, gražiai išdekoruo- 
tus langams uždangalus. Vi^s dar
bas garantuotas. žemos kainos. 
Įsteigta , 1929. Tūkstančiai: paten
kintų kostumerių. Duosime 10% 
nuolaidos su šiuo skelbimu.

RICHMOND HILL 
AWNING & SHADE CO. 

116-05 Liberty Ave. 
Richmond Hil, L. I. > 

VI. 8-4940-4941
' > ' (17-26)

s

AUTO APDRAUDA

Lengvus Išmokėjimai 
Greitas apdraudimas

RAYMOND H. PALUCH 
103 West 42nd Street 

NEW YORK 36, N. Y.

- BRyiant ,9-3398
' . Naktinis Tel. Lo. 7-9232

MATTHE W A 
BUYUS 

(BUYAŲSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
. DIREKTORIUS 

•*O6**1M?* 

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

4 pusi. Laisvi (Liberty) šeštad., vasario (Feb.) 2f 1957
;,i «i „ . i »«- • ■,»

< A
' , <T 7

L

Mes garantuojame pataisymus 
Visokių rūšių AUTO RADIO 
DRIVE IN. ' Ekspertiškai pertaiso
me, žemos kainos. Įvažiuokite su 
mašina pas mus. Greitas, paten
kinantis darbas.

' j
» A A A A ASSOCIATED AUTO 

RADIO SERVICE INC.
78-18 Northern Blvd., Jackson Hts., 

L. I. HA. 9-8483
(17-26)

WELLWORTH OIL CO. Geriau
sios rūšies šildymo aliejaus; prista
tome aliejaus automatiškam pečiui, 
sutvarkome kontraktus ir pertaisy
mus. Mūsų geras patčhayimas. 
Mr. Sammartano, GL. 6-6900.

NAT'S SERVICE STATION, 6149 
Metropolitan Ave., Maspeth, L. .1, 
kamp. Fresh Pond Rd. Atdara zį i 
valandas. Mechanikas visuomet ant ; 
vietos. Veltui nuplauname mašiną, 
su kiekvienu 100 galonų geso. Įsi- > 
gykite mūsų geso kortelę. Ever
green 2r9181. (12-1JD

.'•4




