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KRISLAI Dulles už atominiu
“I Speak My Own Piece.’ 
Žymiosios veikėjos knyga. 
Mickevičiaus vardu. 
Būkime visi.

Rašo R. Mizara

Prieš mano akis, štai, guli 
ant rašomojo stalo stora kny- 

^»ga, dar ne visa perskaityta.

Knyga angliška — “I Speak 
My Own Piece.” Lietuviškai 
būtų: “Sakau truputėli apie

ginkhi nedraud
Jis atmetė raginimus 
i visokius atom sprogi ne jin U S

LAISVĖS VAJUS DĖL 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ 

JAU UŽBAIGTAS

Tai žymiosios 
darbinink ų 
G ui-ley Flynn

Knyga turi
Išleido “Masses 
stream.’’ Kaina

amerikietės 
vadoves Elizabeth 

autobiografija.

326 puslapius.
& AI a i ii-

Sl.75.

didžiausiosVeikalas turi 
reikšmės kiekvienam, kuris 
nori pažinti Amerikos darbi
ninkų judėjimo istoriją, nes 
autorė yra reta asmenybė, 
dariusi istoriją savo žygdarj 
biais.

Washingtonas. — Sekre- 
j torius Dulles spaudos kon- 
! ferencijoje sakė, kad Ame- 
• rika neturėtų nutraukti a- 

■ teminius ir hydrogeninius 
bandymus, kaip tai siūlo 
Tarybų Sąjunga, Indija ir 
popiežius. Dulles teigė, 

i kad' tie atominiai bandy
mai yra “taikos įnagis.”

Jis aiškino, kad atominiai 
i ir vandeniliniai ginklai A- 
merikos rankose “išgelbėjo

Vietnametaiką Korėjoje, 
ir Formozoje.”

Dulles taipgi ’
Amerika dabar 
tempti visas jėgas, kad lai
mėti ekonominę kovą E- 
gipte, Indijoje ir kitur, tai 
yra, — kovą prieš Tarybų 
Sąjungą. Jis sakė, kad ”tų 
kraštų praradimas 
didesnė katastrofa, 
Kinijos praradimas.”

sake, kad

būtu 
negu

Eisenhowerio kandidatūra dviejų 
Į valstijų nominacijų rinkimuose

1955 metų kontestas gavimui Laisvei naujų skaitytojų 
ir atnaujinimui prenumeratų pasibaigė. Premijas gavo 
sekami vajininkai:

Punktai:

Elizabeth Gurley Flynn gi
mė 1890 metais Naujojoje 
Anglijoje.

Nuo pat kūdikystės ji da- 
S lyvauja darbininkų judėjime 

—pirmiau — socialiste, dar 
kai kurį laiką — aidoblistė, 
vėliau komunistė; Ji turi di
džiulį talentą prakalboms sa
kyti ir rašyti.

Per paskutiniuosius 50 me
tų Elizabeth Gurley Flynn ne 
tik organizavo darbininkus,— 
ji tiesiog dalyvavo kiekviena
me didesniame streike; ji gy
nė kiekvieną darbininkų ve- 
kėją, pakliuvusį į samdytojų- 

, išnaudotojų klasės nagus.
Visa tai yra surašyta šito- 

\jc gražiai išleistoje knygoje!

Washingtonas. — Eisen- 
howerio Kandidatūra pas
kelbta Illinois ir Floridos 
valstijų pirminiuose (pri
mary) rinkimuose. Kadan
gi tose dviejose valstijose 
nereikia paties kandidato 
sutikimo, tai tas dar nepa
tvirtina oficiališkai, kad 
Eisenhoweris kandidatuos 
antram terminui. Baltojo 
namo spaudos viršininkas 
Hagerty sako, kad “tas 
nereiškia taip ir nereiškia

ne.”
Bet iš viso įsitikinimas 

vis auga, kad Eisenhowe- 
ris kandidatuos. Trys jo 
daktarai dabar paskelbė, 
kad jo sveikata yra “pui
kiame stovyje.” Republiko- 
nų politikai kalba taip, lyg 
jie tikėtų, kad Eisenhowe- 
ris tikrai kandidatuos. Re- 
publikoniška spauda smar
kiai pabrėžė paskutinį dak
tarų raportą.
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Elizabeth Gurley 
antri metai sėdi 

einant Smi-

amnestavi- 
eilė žymių

Dėl to, kad ji tokia kovinga 
ir darbšti, 
Flynn jau 
Kalėjime, nuteista
th o įstatymu.

Dėl jos ir kitu 
jflo pasisakė visa 
amerikiečiu, jų tarpe ir Ele-
anora Rooseveltienė. Bet pre
zidentas kol kas nieko tuo 
reikalu nedaro.

Praėjusiais metais šią di
džią moterį, jos gimtadienio 
proga, sveikino tokia asmeny
bė, kaip Helen Keller.

Kas mokate angliškai, bū
tinai turėfthnėte 
įsigyti

Ragangaudžiai kamantinės ią 
ir profesorių H. Hutchinsą
Washingtonas. — Kon

greso ne-amerikinio veiki
mo komitetas nutarė šauk
ti apklausinėjimui profe
sorių Hutchinsą, buvusį 
Chicagos universiteto rek
torių ir dabartinį Fordo 
fondacijos Respublikos fon
do prezidentą.

Komiteto pirmininkas F. 
E. Walter (Pennsylvanijos 
demokratas) sako, kad 
Hutchins vyriausiai turės 
išaiškinti, kodėl jis vadino 
komunistus politine parti
ja, o ne “konspiracija.”

Stokholmas. — Su 
riomis karališkomis 
monijomis atidarytas 
dijos parlamento posėdis.

įvai- 
cere- 
Šve-

Sovietai jau, įsteigė pilną 
ambasadą Libijos sostinėje

Vripoli. — Tarybų Są
junga jau įsteigė pilną am
basadą Libijoje. Ambasado
riumi yra Nikolajus Ivano- 
vicius Generalovas. Iš viso 
ambasadoje yra 18 tarnau
tojų, kurių dalis moka kal
bėti arabiškai.

Tarybų Sąjunga tokiu 
būdu jau turi geroką skai
čių diplomatinių misijų 
Afrikoje. Pilnos ambasa
dos, apart Libijos, randasi. 
Egipte, Ethiopijoje. Laiki
na misija dabar lankosi Li
berijoje, pirmoje nepriklau
somoje Afrikos 
kurią įsteigė 
negrai.

Sovietai jau
Sudaną ir planuoja ten į- 
steigti ambasadą.

valstybėje.
Amerikos

pripažino

šią knygą 
ir atidžiai perskaityti.

o sekmadienį, sausio 
Didžiojo New Yorko

Na,
15 d.,

apylinkės pažangioji lietu
vių visuomenė minės Lietuvių 
.Literatūros Draugijos 40' me
tų sukaktį.

Minėjimas įvyks Liberty 
Auditorijoje, Richmond Hill, 

: N. Y. Bus puikus koncertas.
Nepamirškite!

rydama.
Juk patys geriausieji Ado

mo Mickevičiaus veikalai šlo
vina Lietuvą, josios liaudį, jo
sios gamtą.

Vilniuje poetas mokėsi, o 
Kaune mokė kitus.

Susirėmimai tarp graikų 
ir pro-britų turkų Kipre

Nicosia. — Kipro grai
kiškieji partizanai nukovė 
britų policijos'seržantą Ali 
Rizą, kuris pasižymėjo y- 
patingu žiaurumu prieš 
graikus. Kadangi tas poli
cininkas yra turkas, tai de
šinės nacionalistinės 
turkų organizacijos 
vokavo susirėmimus.

(Graikai sudaro
80% Kipro gyventojų, tur
kai tik apie 20%, bet turkai 
jaučiasi gan pajėgingais, 
nes ta sala žymiai arčiau 
Turkijos, negu Graikijos.)

Kaipytik buvo sužinota, 
kad Ali Riza yra užmuštas,

Kipro 
išpro-

apie

turkai Nicosijoje ir kituo
se Kipro miestuose pradė
jo uždaryti savo krautu
ves kaip protestą, taipgi 
refegti demonstracijas. Tur
kų teroristinė organizacija 
“Vulkan” paskelbė, kad 
už kiekvieną užmuštą tur
ką atsimokės, užmušdama 
penkis graikus. Keliose vie
tose Nicosijoje įv$ko susi
rėmimai tarp graikų ir tur
kų. Britų policija ir kariai 
neva bandė susirėmimus 
sulaikyti, bet stebėtojai sa
ko, kad faktinai leido riau
šėms plėstis.

Franco Ispanija padės francūzam 
kovoti prieš arabų nacionalistus

Vilniaus didžioji biblioteka 
tapo pavadinta Adomo Mic
kevičiaus vardu.

Kaune viena vidurinė mo
kyta (gimnazija) taipgi pa
vadinta to paties poeto Mic
kevičiaus vardu.
19 Gerai Lietuvos vyriausybė 
^pasielgė, tokį nutarimą pada-

Kaip šlykščiai mūsų/šalyje 
elgiamasi su kiek tiek pado-* 
resniais žmonėmis, gerai liu
dija William Henry Taylor 
byla.*- Šis vyras ir valdžios 
pareigūnas buvo apšauktas 
šnipu ir kitaip pravardžiuo
tas. O dabar surasta, kad vi
sa tai buvo netiesa.

Kas dabar už tai jam at
lygins?!

Londonas. — Churchillas 
sakė, kad kiekvienas jau
nas britas turėtų aplanky
ti Ameriką, kiekvienas 
jaunas amerikietis —Brita
niją.

Londonas. — Naujai iš
rinktasis Brazilijos prezi
dentas Kubitschekas atvy
ko čia ir buvo priimtas ka
ralienės.

PATAISA
Laisvės No. *6 Krisluose klai-> 

dingai paduota L. Prūseikos 
amžius. Jo 70 metų sukaktis 
turėtų būti 1957 m.

Heidelbergas. — Ameri
kos aviacijos Vakarų Eu
ropoje štabas' įsakė lakū
nams suliesėti arba 
išmestais iš aviacijos, 
delis nuošimtis lakūnų 
daug sveria.

būti 
Di- 

per-

Rabatas. —- Francūzų ge
nerolas Andre Dubois kon- 
feravo su Franco Ispanijos 
gen. Rafael Garcia Valino. 
Juodu susitarė, kad Ispani
ja ir Francūzija bendra
darbiaus kovoje prieš ma
rokiečius nacionalistus ir 
jų partizaninius dalinius.

Iki šiol francūzai skelbė, 
kad ispanai remia tuos par
tizanus ir, francūzų spau
džiami, marokiečiai parti
zanai randa užuovėją ispa
nų valdomoje Maroko da
lyje. Dabartinis susitari
mas visai pakeičia padėtį. 

v Francūžai ir ispanai kar
tu kovojo prieš marokie
čius ir praeityje, po Pirmo
jo pasaulinio karo, kuomet 
marokiečiai, ypatingai ri- 
fai-kalnėnai, buvo sukilę 
po Abdul EI Krimo vadovy
be'už nepriklausomybę.

Paskelbime apie susitari
mą nesakoma, ar ispanai 
ir francūzai palaikys glau
dų karinį bendradarbiavi
mą, arba tik palaidą. Ne
sakoma, ar ispanai pereis 
sieną į francūzų valdomą 
pusę, kad padėti jiems, ar
ba atvirkščiai.

Du parašutistai nušoko 
,su vienu atdaru pai’ašutu
Washingtonas. — Para- 

šutistų manevruose Fort 
Campbell, Ky., seržanto 
Clossono parašutas visai 
neatsidarė. Bet jam krin
tant oru, jo parašuto vir
ves pagriebė kitas parašu- 
tistas, Lesslie- Smith, ku
ris tokiu būdu jam nelei
do nukristi ir užsimušti. 
Abu laimingai nusileido 
Smitho parašųtu.

"Look" iškėlė TH! 
nužudymo detales 

Žudikai patys pasakoję žurnalo 
bendradarbiui, kaip užmušė Till

New Yorkas. — Žurnalas Į tamsoje iš jo dėdės namų, 
“Look” išėjo su straipsniu 
apie Till nulinčiavimą. Tas 
straipsnis sukėlė daugybę 
komentaru ir reikalavimu, 
kad J. W. Milam ir Roy 
Bryant iš naujo būtų tei
siami.

“Look“ bendradarbis W. 
B. Huie paduoda visokias 
detales, kaip Milam ir Bry
ant pagrobė Till nakties

Paskutiniai

kom- 
darbi-

Ekva-

pranešimai
Philadelphia. — Čia pra

sidėjo lemiamos derybos 
tarp Westinghouse 
panijos ir elektros 
ninku unijų.

New Yorkas. — Iš
doro gauta žinia, kad ieš
kantieji orlaiviai pastebė
jo viename upes 'krante du 
žmones, kurte lyg šaukėsi 
pagalbos. Manoma, kad tai 
gali būti du amerikiečiai 
misijonieriai, iš penkių, a- 
pie kuriuos anksčiau buvo 
skelbta, kad juos nužudė 
indėnai.

kaip jį kankino, ką jam sa
kė ir ką jis atsakė, kaip 
jie jį pagaliau nušovė ir į- 
metė upėn. Paduotas tiks
lus laikas, vietos ir net Mi- 
lamo pasisakymo citatos. 
Straipsnis taip parašytas, 
lyg Till žudikai būtų patys 
prisipažinę (Mississippi’je 
dabar kalbama, kad žur
nalas sumokėjo Milamui ir 
Bryantui $10,000, kad j ict 
atpasakotų faktus, kadan
gi jie jau visvien yra ištei* 
sinti ir esą saugūs. Bet linį- 
čininkai dabar paneigia, 
kad taip jie kalbėjo “Look” 
bendradarbiui). “Look” lei
dėjai sako, kad jie pasi
rengę teismuose įrodyti vi
sas detales, jeigu Milamas 
juos trauktų atsakomybėn 
už šmeižimą. c

NAACP pasiuntė tele
gramą Mississippi guber
natoriui, reikalaujant iš jo, 
kad jis iš naujo sušauktų 
džiūre. c

Jungtinės Tautos. —Sau
gumo taryba ketvirtadienį 
pradėjo svarstyti vakarie
tišką ir tarybinę rezoliuciją 
apie Izraelio užpuolimą ant 
Sirijos. Vakarietiška ■ rezo
liucija reikalauja pasmerk
ti Izraelį, bet be konkretiš- 
kos bausmės, o tarybinė 
rezoliucija reikalauja, kad 
Izraelis sumokėtų Sirijai 
reparacijas.

Maskva. — Amerikiečiu 
negrų trupė su dideliu pa
sisekimu čia suvaidino o- 
perą “Porgy and Bess,” ku
ri anksčiau buvo statvta 
Leningrade.

Detroitas. — Unijistai 
pradėjo masiniai pikietuoti 
užstreikuotą “DetroitJ 
News.” f

Quirto, Ekvadoras. — 
Penki Amerikos protestan
tiški misijonieriai, kurie 
pasileido į Amazonos slė
nio džiungles, žuvo nuo 
vietinių indėnų iečių ir 
strėlių. Ekvadoro džiung
lių indėnai, panašiai kaip 
Brazilijos indėnai Amazo
nos tankiose džiunglėse, 
yra gal labiausiai nuo civi
lizacijos izoliuoti žmonės 
pasaulyje. Ekvadoro val
džia jų faktinai nevaldo.

xPenki misijonieriai nu
sileido mažu orlaiviu lau
ke prie upės, tikėdamiesi 
sutikti indėnus, kuriuos iš 
anksto pažino, bet susidūrė 
su nauja, anksčiau nematy
ta gentimi. Vėliau kiti or
laiviai pradėjo misijonie- 
rių ieškoti ir iš oro paste
bėjo jų sulaužytą orlaivį

Ohio Aukščiausias teismas 
peržiūrės Sheppardo bylą
Columbus, Ohio. — Ohio 

Aukščiausias teismas suti
ko pernagrinėti daktaro S. 
H. Sheppardo bylą. She- 
ppardas 1954 metais buvo 
nuteistas kalėjimui iki gyr 
vos galvos už savo žmonos 
brutališką užmušimą, su
triuškinant jos kaukolę. 
Jis iki paskutinės minutės * 
teigė, kad yra nekaltas. Ta 
byla buvo sutraukusi 
dėmesio, buvo tapusi 
sacija po visą šalį.

Dabar Sheppardo
katams pasisekė išgauti iš 
Aukščiausiojo valst. teis
mo sutikimą b^lą pernag
rinėti. Pats Sheppardas 
arba liudininkai nebus šau
kiami teisman, nebus for- 
mališkos bylos svarstymo, 
bet teisėjai pernagrinesWi- 

: sus rekordus. Jie gali, jeigu 
ras reikalo, įsakyti bylą iš 
naujo svarstyti.

daug
sen-

advp-

Londonas. — Albanijos 
radijas paskelbė, kad visi 
pabėgėliai, kurie kuom nors 
nusikalto prieš liaudies 
režimą, gali iki 1957 metų 
pabaigos grįžti namo, ir 
viskas jiems bus atleista.

Washingtonas. — Iš In
dijos atvyksta tenykštis A- 
merikos ambasadorius J. S. 
Cooper. Dulles jo prašė at
vykti, kad jį plačiau infor
muoti, prieš tai, kaip pats 
Dulles išskrenda Indijon.

ir vvieną lavoną. Beveik 
tikra, kad kiti keturi misi- 
jonieriai taipgi žuvo.

Toras new yorke
Giedriau, vidutiniškai šalta
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Šis tas iš šen ir ten

Istorija ir informacija
LAISVĖS VĖJAI LINK 
LIETUVOS

Žemė ir vėl atliko savo 
metinę kelionę aplinkui 
saulę ir Ii955 metai nuėjo 
Į istoriją. Nauji vėl metai, 
nauji vėl bus lapai, nauji 
bus pasauliniai įvykiai. Lie
tuvos liaudis, užgydžiusi 
Antrojo pasaulinio karo 
žaizdas, nors skausmų dar 
ilgam bus, jau žengia pir
myn, giliai kvėpuodama

Lietuvos, Rytų Prūsijos ir 
paties Berlyno.

Ir tų tvirtovių buvo pa- 
ruošta galybė. Plieno ir ce- 
mento stori lukštai priden
gė. patrankų ir kitokių 
ginklų įrengimus. Daugybė 
eilių apkasų. Požeminiai 
urvai ir susisiekimai. Ką 
tik galėjo sugalvoti karo 
technikos inžinierija, tas 
buvo čia panaudota. Ir kaip 
vėliau į tarybinių kovūnų 
rankas patekę priešo do
kumentai ir į nelaisvę pa
imti Hitlerio generolai liu- < 
dijo, kad vokiečiai buvo pil
niausiai įsitikinę, jog jokia 
Sovietų jėga negalės prasi
laužti pro tas linijas.

Tarybinis rašytojas F. 
Panferovas savo veikale 
“V’Strane Poveržennych” 
apibūdina, kokių painiavų 
hitlerininkai buvo įrengę \ 
vien miestelyje Bobr. Mies- ' 
telis Bobras yra nedidelis, 
tarpe Oršos ir Minsko, ant 
plentų-kelių. Ir kada parti
zanai sudaužė hitlerininku 
užnugaryje geležinkelius, 
tai naciai leidosi bėgti plen
tais. Bet ir čia daugelis *

, Tyrinės uraganus
Valdžios oro biuras pas-

■ kelbė, kad šiais metais bus 
Canada and Brazil, per year 19.00 j Padėtas platus Uraganų-
Foreign countries, per year $10.00 j nonla ne visai jau naujas 
Foreign countries, 6 months $5.50 I . ’ .. •’ J-------- ------------------- 1 užsimojimas, nes moksh- 

i ninkai uraganus jau seniai 
j tyrinėja. Bet per paskuti- 
; nius kelerius metus viesu- 
: lai, kurie nusiaubia Ame
rikos rytinį (Atlanto) pa
kraštį, žymiai dažnesni: jie

■ mūsų svečiai kasmet!
Geografai, fiziologai ir 

j oro ekspertai nori rasti
■ atsakymus į sekamus klau- 
: simus:

1. Kodėl uraganai padaž
nėjo?

2. Ar galima surasti bū
dus juos iš anksto numaty
ti?

President V. KAZEL; Sc-cr-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA______________ _
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Queens Co....... ’....... $9.00 per year
Queens Co........  $5.00 per six mos.

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 
under the Act of March 3, 1879

neturi reikalo mokinti ara
biškai kalbančių kadrus, 
nes jų jau turi: kėli šim
tai tūkstančių imigrantų iš 
Jemeno, šiaurės Afrikos ir 
Irako, kurie dabar gyvena 
Izraelyje, kalba arabiškai 
sklandžiau, negu hebrajiš-

GIMDYTI BE SKAUSMŲ ‘
BIBLIJA SKELBIA, jog kada dievas Jahova metė 

iš rojaus Adomą ir Ievą (dėl to, kad Ieva paragavo už
drausto vaisiaus), tai jis pasakė Ievai: tu gimdysi sopu
liuose, skausmuose! 7 s

Per milijonus metų motina gimdė skausmuose. Žmo
nija gimė skausmuose. Tai visiems yra žinoma.

Bet atsirado tam keista išimtis. Krikščionių pasakiš
kieji raštai skelbia, kad panelė švenčiausia Marija Kris
tų pagimdė “be sopulių,” vadinasi, be skausmų.

Po to per ilgus metus buvo skelbta: Marija buvo už
veista stebuklu ir ji pagimdė “be sopulių” dėl to, kad ji 
pagimdė dievą, dėl to, kad naujagimio Jėvas buvo ne 
Marijos vyras Juozapas, o “dangiškasis tėvas.”

Tokios yra pasakos, kurioms, aišku, daug milijonų 
žmonių dar vis tebetiki.

Pagal krikščionių “mokslą,” pasaulyje ligi šiol tebuvo 
tik viena švenčiausia Marija, pagimdžius “be sopulių,” o 
kitos visos griešininkės gimdo skausmuose ir gimdys 
skausmuose.

Tačiau atsirado mokslininkai, kurie pradėjo skelbti, 
kad kiekviena motina gali pagimdyti “be sopulių,” jei 
ji naudosis tam tikrais mokslo nurodymais, jei ji naudo
sis, be kitko, medicinine-chemine pagalba, išradimais,

surasti kokias nors priemo
nes uraganus sulaikyti?

Tyrinėjimo projektas ims 
apie penkerius metus ir 
kainuos'$5,000,000, o dar a- 
pie $3,000,000 išleis orlai
viams, kurie tuose tyrinėji
muose dalyvaus. Kongre
sas jau paskyrė tam tiks
lui $500,000 >— ta yra, kokį 
dešimtadali. Likusias su-

abi tos kalbos gan
laisvės oru.

Gi šiemet sukaks penkio
lika metų nuo Hitlerio už
puolimo, tiek daug nelaimių 
atnešusio Lietuvai ir kitu 
kraštų žmonėms. Bet kaip 
visada, užpuolikai, kurie 
eina įsiutimo apsėsti, ryžta
si pavergti kitų .kraštų 
žmones, sutinka žmonių pa
sipriešinimą, energingas 
kovas, taip sutiko ir hitle
rininkai Lietuvoje ir kitur.

1941 metu vasara siauro 
protavimo žmonės, tie, ku
rie visados nesupranta, kad 
darbo žmonijai priklauso 
ateitis, jau į padanges kėlė 
Hitlerį ir jo šaiką, kaipo 
pasaulio būsiiųus valdonus. 
Užtenka tik prisiminti A- 
merikoje lietuvių socialis

Tarybų Sąjungoje šis mokslas itin labai prigyjo ir 
yra plačiai praktikuojamas. Praktikuojamas jis ir kai 
kuriuose kituose kraštuose. (Kadangi mes nesame tuo 
klausimu dideli žinovai, todėl smulkmenų apie “gimdy
mą be sopulių” čia nė nebandysime aiškinti; būtų ge
rai, jei kuris gydytojas tuo klausimu plačiau pasisakytų 
per spaudą, aiškinant, visa tai moksliškai, plačiau.)

Vadinasi, mokslas sumalė į dulkes tą dievo Jahovos 
įsakymą Ievai: “gimdysi sopuliuose.” Nūdieninės “Ievos” 
civilizuotuose kraštuose gimdo “be sopulių.” Visa tai, 
aišku, uždavė smūgį ir tai išimčiai, būk tik viena Mari
ja nagimdė sūnų “be sopulių.” šiandien milijonai moti
nų tą patį daro! .

Na, akyva buvo, ką tuo reikalu pasisakys neklaidin
gasis asmuo, sėdįs “švento Petro soste” Vatikane — ką 
pasakys popiežius.

Neseniai Vatikane susirinko apie 700 gydytojų — 
ginekologų ir kitų. Jie norėjo išgirsti popiežiaus nuomo
nę apie “gimdymą be sopulių,” — ar tai nesą here- 
ziškas būdas? Ar tai nesąs nusikaltimas krikščionių 
“mokslui?” Ar tai neprieštarauja senajam ir naujajam 
testamentams?

Popiežius Pijus XH-asis pasakė jiems kalbą, kurioje 
pabrėžė, kad motina, gimdydama be skausmų, nenuside
du, nesugriešija! Popiežius, beje, užgyrė tuos metodus, 
kuriuos gimdančios motinos naudoja Tarybų Sąjungoje 
ir Kinijos Liaudies Respublikoje.

Ten naudojamasi tam tikru psichiniu ir profilaktiniu kaip Tarybų Sąjungos cent

mas skirs vėliau.
Jau Antarktikoje

Mūsų šalies ir Tarybų 
Sąjungos ekspedicijos jau 
randasi Antarktikoje, mil
žiniškame ledo ir sniego ap
dengtame žemyne, kuris 
juosia Pietinį Ašigalį. Ta- 

! rybinė ekspedicija įplaukė į 
j Farr Bay įlanką, tai yra, 
;į Antarktikos dalį, kuri 
i prieina prie Indijos vande- 
i nyno.

Belgija, kuri irgi buvo 
planavusi pasiųsti ekspedi
ciją, paskelbė, kad nesiūs. 
Tarybinė ekspedicija į- 
steigs vieną stotį, kur turė
jo apsistoti belgai.

Nurodoma, kad tarybinė 
ekspedicija siekė įsteigti sa
vo vyriausią stotį Farr Bay 
srityje, nes ta vieta randa
si maždaug tokiame pačia
me geografiniame lygyje,

panašios.
“Už teisę mirti”

Dr. Francis T. Hodges iš 
San : Francisco jau nekuris 
laikas veda energingą kam
paniją mediciniškoje spau
doje “ 
saku,, kad yra daug bevil- 
tingų ligonių, kurie pra
leidžia savo paskutinius 
metus arba mėnesius di
džiausiuose skausmuose, 
kuriems gyvenimas yra 
tikra kankynė, bet medici
na jiems neleidžia ramiai 
mirti, kaip jie to pageidau
ja, arba, kaip bent didelis 
skaičius jų pageidauja, ir 
palaiko juose gyvenimo 
ugnelę iki paskutinės gali
mybės.

Tas daktaras Žurnale 
“Western Academy Month
ly” rašo:

‘Prie visokių teisių prie 
teisės į laisvę, į laimę ir į 
lygias galimybes, reikia 
pridėti' ir teisę mirti. Tūk
stančiai kankinamų ligo
nių tos teisės pageidauja. 
Duokime ja jiems!’

M.

Taip,, visko 
atsitinka... 

• M

Fond . du Lac miestelyje, 
Wisconsine, tūlas G. W. O- narius ; 
eleri'ch buvo nubaustas $65 noruoti. 
už neatsargų automobilio 
vairavimą. Kelios minutės 
vėliau bausmė buvo padi
dinta dar ant $10 už “pa
nieką teismui.” Mat, Oele- 
rich atsikreipė į teisėją su: 
“Ar negalėtum man pa
skolinti tuos $65, Pone Tei
sėjau?”

Daktarai buvo klausinėti 
apie Eisenhowerio sveikatą

Washingtonas. — žurna
las “U. S. News and World 
Report” išsiuntinėjo klau
simu lakštus 444-iems šir
dies ligų -specialistams. Jų 
buvo klausinėta, ką jie ma
no apie Eisenhowerio kan
didatavimą, ar jie mano, 
kad jis pakankamai svei
kas, kad darbuotis prezi
dentinėse pareigose.

Tik 246 daktarai atsakė, 
nes Amerikos Medikalis su
sivienijimas ragino savo 
____ j apklausinėjimą ig-

ant kelių, 
jau darė 

hitlerinin-

Rašo D. M. šolomskas
tų, klerikalų ir smetoni- 
ninkų spaudą.

Ne taip buvo su progre- 
syve spauda. “Laisvė,” 
“Vilnis,” “Šviesa,” numatė 
sunkias kovas, kad daug 
žus žmonių, daug bus var
go, daug bus sunaikinta 
kultūros kūrinių, bet galų 
gale hitlerizmas bus par
blokštas, sutrėkštas, kas, 
kaip dabar visi žinome, ir 

Į atsitiko.
1941 metų pabaigoje jau 

veikė Lietuvoje partizanų 
būriai kovai prieš hitleri
ninkus. Gi Balt rusi jos ir 
Ukrainos plotuose jau buvo 
prasidėjęs tikras partizanų 
karas, kuris naikino hitle
rininkus ne tik 
bet partizanai 
puolimus ir ant 
kų miestų įgulų.

Lietuviai, pasitraukę gi
liau į Tarybų Sąjungą, ne
sėdėjo rankas sudėję. Vie
ni jungėsi į lietuvių dali- 
niils Sovietų armijoje, kiti 
dirbo fabrikuose gaminda
mi frontui ginklus ir reik
menis, treti plunksnos pa
galba kovojo už savo tau
tos ir šalies laisvę.

Liudas Gira, Lietuvos 
liaudies poetas, netolimas 
Lietuvoje mano kaimynas, 
jau būdamas metuose, sto
jo į lietuvių karinių dalinių 
eiles, ir kada Tarybų armi
ja ištaškė Hitlerio jėgas 
Maskvos kryptyje, 1941 
metų pabaigoje parašė gi
laus numatymo ir neapsa
komo pasiryžimo “Nuo U- 
ralo Gaudžia vėjai” eiles. 
Suprantama, kad hitleri
ninkams skaudžiai kirto 
smūgį Maskvos kryptyje 
atvykusios nuo Uralo ir ki
tur tarybinės jėgos. Liudas 
Gira rašė:
“Nuo Uralo gaudžia vėjai,

i Ryt smarkiau dar gaus!
Bet atsakiusiųjų daugu-; Keršto valandos atėjo, 

ma, apie 3 iš kiekvienų 5,1 Keršto mūs rūstaus!” 
mano, kad Eisenhoweris: 
pakankamai sveikas, 
jis gali kandidatuoti ir 
prezidento pareigas.

Buvo dar labai daug sun-

nų rankas, kaip ir Bobras,' 
ir vokiečiai atsidūrė apsu
pime (“katiluose”).

Baltarusijoje vokiečiams 
nacistams smūgis buvo kir
stas 1944 m., pradedant 
birželio 23 d., tai yra, su-* 
kaktyje trijų metų nuo 
Hitlerio užpuolimo ant Ta
rybų Sąjungos. Supranta
ma, tam buvo užtektinai 
paruoštos Tarybų armijos 
galingos jėgos, išdirbti su
dėtingi ir gudrūs planai, 
gerai suderintas įvairių ka- 
rinių jėgų veikimas. Bet su
triuškinime priešo galin
gųjų įsitvirtinimų milžiniš
ką rolę sulošė partizanai 
Lietuvoje ir Baltarusijoje, x 
tai yra, vienu kartu kirsda
mi smūgį priešui 
gario.

Kada prasidėjo

iš užnu-

eįįį kių kovų. Nes Hitleris, nau- sijos išlaisvinimas

metodu — mažiau naudojamasi migdolais, laikinai są
monę atimančiais vaistais, etc.

Mus pasiekė nedidelė knygelė apie tuos metodus, ku
rie naudojami Tarybų Sąjungoje, motinoms gimdant. 
Knygelė, išversta i anglų kalbą — “Painless Child- 
Birth.” Ją parašė K. Figurnovas. Išleido Foreign Lang
uages Publishing House Maskvoje, 1955 metais. Mums 
šią knygelę prisiuntė Imported Publications & Products 
įstaiga New Yorke (4 West 16th St., New York City). 
Kurie naudojatės anglų kalba, galite tą knygelę įsigyti. 
Ji naudinga ypatingai gydytojams ir, žinoma, pačioms 
motinoms.

Šis popiežiaus Pijaus XH-ojo pasisakymas yra labai 
įdomus. Jis, kaip matome, Tarybų Sąjungoje ir Kinijos 
Liaudies Respublikoje suranda daug' gera, naudinga vi
sai žmonijai.

ms. Moksliniam tyrinėji
mui tai labai svarbus da
lykas. New York “Times” 
sako, kad tas rodo, jog Ta
rybų Sąjungos ekspedicijos 
vyriausias tikslas yra at
siekti kuo geresnius moks
linius atradimus, o ne pri-

"MOSCOW NEWS”
MASKVOJE IR VĖL pradėtas leisti anglų kalba laik

raštis “Moscow News.” Jis pasirodė šių metų pradžioje 
ir eis du kartu per savaitę.

Mes to laikraščio dar nesame
korespondentai Maskvoje praneša, kad “Moscow News” 
yra tabloidinio formato 8 puslapių, iliustruotas, įdomus, 
turiningas laikraštis.

Pirmą kartą “Moscow News” buvo pradėtas leisti 
1930 metais, gi 1949 metais jis sustojo ėjęs. Dabai* ir vėl 
tapo atgaivintas.

Anglų kalba laikraštis Maskvoje atliks dvi pareigas: 
patarnaus angliškai skaitantiems vizitoriams, kurių 
labai daug lankosi Tarybų Sąjungoje, na, ir patarnaus 
patiems Tarybų Sąjungos piliečiams, kurie mokosi anglų 
kalbos. O tokių yra šimtai tūkstančių, jei ne milijonai.

Nemaža angliškai kalbančiųjų, gyvenančių užsienyje, 
taipgi šį laikraštį skaitys — prenumeruos, — nes tai 
jiems padės geriau suprasti, kas darosi socialistinėje 
šalyje. W

Mes manome, jog “Moscow News” atgaivinimas di
džiai pasitarnaus taikai.

Mūsų ekspediciją jau iš
tiko pirma nelaimė: vie
nas jūreivis traktoriumi 
lygino ledo lauką, kad pri
rengti plokščią vietą pala- 

! pinėms, kuomet ledas skilo, 
; nežiūrint savo didelio sto- 
; rūmo, ir traktorius su trak- 
i toristu nugrimzdo į teduo
tas vandenyno gelmes.

Kalbų mokinimą sis
I Kairo universitete pra- 

matę, bet amerikiniai j dėta dėstyti hebrajų kalba. 
Jau nekuris laikas,, kaip 
ta kalba dėstoma Damaske, 
Sirijoje.

Santykiai tarp arabų val
stybių. ir Izraelio labai į- 
tempti, ir arabų kraštuose 
dabar matoma reikalo pri
rengti hebrajiškai kalban
čių žmonių kadrus, kad po 
pergalingo karo būtų pa
kankamai vertėjų, kurie 
veiktų okupuotame Izrae
lyje, kad kariuomenėje bū
tų pakankamai vertėjų be
laisvių apklausinėjimui ir

Harvey Lee7 Rush užsu
ko į vieną Los Angeles po
licijos stotį ir paskelbė, 
kad jis Clevelande nekuris 
laikas tagal užmušė mer
giną. Tą pačią dieną jis bu
vo išskraidintas Clevelan- 
dah.

Bet Clevelande Rush pri
pažino, kad tai buvo išmis- 
las: jis tik norėjo žūt-būt 
kaip nors patekti Clcwelan- 
dan, kad praleisti švhntes.

Šventes jis praleidj) — 
Clevelande kalėjime.

dodamasis tuo, kad prieš jį 
nebuvo antrojo fronto Eu
ropoje, vis metė Vokietijos 
ir savo pakalikų jėgaš su
mušimui darbo žmėnių val
stybės. Gi jam tarnavo vi
sos Europos industrija jo 
armijos ginklavimui ir ap
rūpinimui.

Bet jos jėgos buvo 
Bet kaip tai jam atsitiko ilamos- .Įvyko istorinės 

n<ri ste- 70S Pr!e Leningrado,
kaip I

su puse.” Mirtina tyla vieš
patavo už jo per likusį lai-

Kanadietis Andrew Frie 
burger aiškino policijai, 
kad jis vairuoja savo auto-! 
mobili “pagal žvaigždes,, 
kaip laivo navigatorius.” į

nelaimė? Ogi, jis manė ste
bįs Vakarinę, nors, 1 
paskui pasirodė, tai buvo 
šviesa ant televizijos 
ties bokšto.

Teisėjas jį nuteisė už ne
atsargų vairavimą, įsakė 
stebėti kelią, o ne žvaigž
des. Bet Frieburgeris liko 

i prie savo nuomonės: “Na- 
į vigavimas pagal žvaigždes 

Holyoke miestelio savival-1 yra saugiausias.”

sto-

ma- 
ko- 

Sta-
, Priekaukazijoje, 

Kursko, Korsunio, Dniepro 
ir 1944 metų vasarą jau 
artinosi laisvės vėjai linkui 
pačios Lietuvos, ką garsu
sis lietuvių poetas Liudas 
dar 
1941 
tent:
“Kai

numatė 
metu

pro

Izraelis, iš kitos pusės,

Baltaru- 
1944 m., 
užnuga-tai hitlerininkų 

ryje veikė virš 150,000 bal
tarusių partizanų, organi- į 
zuotų pilnai pagal karinę/ 
tvarką į pulkus, brigadas ir 
divizijas. Į kelias dienas 
jie sunaikino 47,000 gele
žinkelio bėgių, šimtus tiltų 
ir tiltelių, užgrobė daugelį 
geležinkelio mazgų. Ir tas 
padėjo Sovietų armijai su- 
ruošti Vitebsko, Bobrusko, ' 
Minsko srityse hitlerininkų 
apsupimo “katilus.” Jų į- 
vyko tas, ką Liudas Gira 
dar 1941 metų pabaigoje - 
numatė: ’

dybė (Massachusetts vai- j 
stijoje) priėmė nutarimą 
pailginti miesto darbininkų 
atostogas nuo vienos savai
tės iki dviejų. Bet majoras 
E. Seibel nutarimą vetavo. 
Savo veto jis telegrafavo iš 
Miami, Floridos, kur pats 
praleidžia netrumpas atos
togas. . .

Pasadenoš (Kaliforni
jos) gyventojas D. Gordon 
yra temperamento vyras. 
Kino teatre jis nelabai ga
lėjo girdėti, kas dedasi ek
rane, nes už jo sėdėjo trys 
vyrai, kurie be paliovos 
kramtė popkornus. Gordo- 
nas ištraukė revolverį, at
sisukę link jų, atstatė į jų 
kaktas ir ramiai įsakė: 
“Daugiau nei garso, iki aš 
palieku teatrą po. .valandos

I tali j oje taip priimta, 
kad žmogus raportuoja 
taksų biurui apie penkis ar 
net dešimtį kartų sumažin
tą įeigų sumą, taksų kolek- 
tavimo biuras sumą kele
riopai padaugina, ir infor
muoja žmogų, kiek iš jo

I laukiama.
Pavyzdžiui, aktore Anna 

Magna ni praeitais metais 
pranešė uždirbusi tik apie 
keturis tūkstančius, bet 
taksų biuras jai mandagiai 
atsakė:

“Mes esame tikri, kad 
jūs apskaičiavime padarėte 
klaidą. Priėjome išvados, 
kad jūs uždirbote apie 40 
tūkstančių (dolerių).' Esa
me tikri, kad būsite mums 
dėkinga ųž pataisymą.”

“ Nešim laisvę savo šaliai, 
Priešą vysim lauk!
Bėgs fašistai kas kur gali, 

i Bet išbėgs nedaug! .
Smolenską žy Mūsų kulkos tam nulietos, 

: Aštrūs tam kardai, 
; Kad teutonas kristų vietoję 
| Kaip seniau kada.” /

Pulkininkai F. D. Vorob- 
jevas ir V. M. Kravcevas 
savo veikale, kuriame jie} 
aprašo Tarybų Sąjungos 

! 1941-1945 metų karą, atžy- 
i mi, kad Baltarusijoje į mė
nesį laiko, būtent, 1944 m. 
tarpe birželio 23 ir liepos 
23 dienų hitlerininkai ne-A 
teko 381,000 kareivių ir 
karininkų užmuštais; taip
gi 158,480 jų su 22 gėnero- 
lais ir tūkstančiais žemes
nių karininkų pateko į ne
laisvę. Gi 130,000 baltaru
sių partizanų tuojau įsilie
jo į Sovietų reguliarę armi
ją, ir prasidėjo išlaisvini- 
nimas Lietuvos iš hitleri
ninkų nelaisvės.

savo eilėse
pabaigoje, bū-

[giuosim, — 
kalvos’

Sušlamės beržai ir uosiai
Vėjais Lietuvos.
O pro Minską bielorusių
Kai pulkai žygiuos, —
Mum pakvips jau dūmais

[mūsų

Jo gražios’

ga-

Tėviškės brangios.”
Priešas spąstuose

1943 metais Hitleris 
vo smūgių prie Kursko ir
Dniepro upės. Jis ir jo ka
rinis štabas tada įsitikino, 
kad jie negalės įveikti dar
bininkiškos šalies jėgų. Hit
lerininkai dėjo didžiausių 
pastangų, kad įsitvirtinti 
Baltarusijoje, pristatyt ten 
visokiu tvirtovių “Fater- 
lando” ir kitokiais vardais 
linijų, kurios pastotų Ta
rybų armijai kelią linkui

2 pusi, laisve (Liberty). Penktą d.,: Sausio
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Chicago 111.
Mirė A. Jonikienės dukrelė

Bakersfield, Kalifornijoje, 
staigiai mirė Ida Dorothy 
Chasney, Alice Jonikienės my- 

ų^ymoji duktė. Leonas Joni- 
kaš yra .jos patėvis.

L. ir A. Jonikai skubiai iš
vyko į laidotuves. Laidotu
vės įvyks Bakersfield šį tre
čiadienį. Ida Dorothy Chas
ney bus palaidota tose pačio-

Rochesterio vajininkai ....
L. Pruseika, Chicago, Ill.
S. Penkauskas-J. Blažonis

Lawrence, Mass..............
Newarko vajininkai .......
Harrisono vajininkai .....
Great Necko vajininkai .......... 1154
V. Smalstienė, Detroit, Mich.
Motoru KI., Binghamton, N. Y.
J. Patkus, New Haven, Conn. 
Plymouth-Wilkes-Barre, Pa...
Norwood© vajininkai ............
L. Tilwick, Easton, Pa..............

Laisvės vajus
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

2000
1928

1568
1348
1252

L sc kapinėse, kuriose palaido- Shenandoah rio vajininkai k . ™ Bayonries vajininkai ..............
Vtas jos vyras Thomas Chas- p Šlekaitis, Scranton, Pa. . 
■ley.
w Prie šios didelės nelaimės 
ILrisidėjo dar viena nelaimė.
< Ida Dorothy’s dukrelė Barba
ra guli ligoninėje.

Šios nelaimės sunkiai su
krėtė Jonikus. Alice Jonikie
nė taip pat nėra geroje svei
katoje.

Dar nežinia, kada Jonikai 
grįš iš Kalifornijos. L.

(Liūdesio valandoje reiš
kiame nuoširdžią užuojautą 
L. ir A. Jonikams, taipgi mi- 

>usiosios broliui dainininkui 
Flfeonui Jonikui.—Laisvės Re-

Bayonriės vajininkai

Chesterio vajininkai .....
CIevelando vajininkai

1006
944
824
778
732
650
562
550
530
516

C. K. Urban, Hudson, Mass. 
V. Padgalskas, Mexico, Me. .. 
Rumfordo vajininkai ..............
Haverhill, Mass., yajininkai .... 
A. Apšegienė, Auburn, Me......
A. Valinčius, Pittston, Pa.......
San Francisco vajininkai .....
Geo. Urban, N. Braddock, Pa. 
Stamford© vajininkai ............
Paterson, N. J...........................
Bridgeport, Corin......................
Los Angcliečiai ....................... ,
Nashua, N. H............................
V. Ramanauskas, Minersville 
V. Kvetkas, Cambridge, Mass. 
Cliffside Park, N. J.. ..............
M. Shlave, Gardner, Mass......
Lowell, Mass..............................

472 j M. Aranuk, Detroit, Mich

“Vilnies” pastogėje
Mes čia turime įvairenybių. 

Vilnies” 
tu re j o- 
ir praj 

bėda, 
nariai

Tas labai 
kad nesirūpina įstai-

Kas la- 
suintere- 
apie ka- 

gautus 
ir “Vil-

i
 Štai, praėjusiame 
direkcijos su si r i n k i m e 
me daug ką apkalbėti 
vesti gyvenimam tik
kad ne visi komiteto 
dalyvavo posėdyje 
blogai, 
gos reikalais.

“Vilnies” administratorius 
J. Pauliukas turėjo daug ra
portų, -kaip iš finansų stovio, 
^iip ir iš veikimo, 
blausiai direktorius 
savo, tai pranešimai 
Iždinius sveikinimus 
iš įvairių biznierių
mes’’ rėmėjų. Drg. Pauliu
kas sako, būtų gavęs daug 
daugiau, jeigu būtų buvę ga
lima išleisti “Vilnį” padidin

sią — jeigu ne darbininkų su- 
*» sirgimas. Ir tai .laikraštis iš

ėjo 8 puslapių užpildytas ka
lėdiniais sveikinimais.

Raportavo, kad “Vilnies” 
vajus baigiasi, bet vajininkai 

/ reikalauja pratęsti vajų ir nu
tarta pratęsti jį iki sausio 15 
d., nes vajus eina neblogai. 
Einant prie pabaigtuvių, nu
tarta surengti vajininkams 
puikų banketą sausio 21 d.

Visi darbuokimės gavimui 
naujų skaitytojų “Vilniai,” 
kad galėtume pasirodyti su 

£savo darbuote.
* Vilniečiai deda visas* pa

stangas, kad gerai pasiro
džius su perstatymu “Pra~. 
Švilpta Laime,” dviejų veiks
mų komedijos. Ir tai tikrai 
bus komedija — vyrai ieško 
moterų, o jos 

/ toliau bus?
kartą apie šį 
girną vasario 
teatre

4 
»

4HQ, 
442 
364 
360, 
358 
356 
350 
326 
292 
280 
268 
260 
246 
250

180
172
116
96

Pere i-Pittsburghiečiai labai gražiai darbavosi vajuje, 
tą savaitę J. Mažeika prisiuntė 7 naujas prenumeratas! 
Sekami vajininkai laimėtojai prisiuntė naujų prenume
ratų: A. Žemaitis, Baltimore, Md. — 4; Brooklyniečiai P. 
Buknys ir A. Vildžius po vieną; J. Jeskevičius, Worces
ter, Mass. — 1; Geo. Shimditis, Brockton, Mass. — 2; 
Hatrtfordiečiai — 2; A. Venskevičius, Stoughton, 
Mass. — 2.

Šios minėtos naujos prenumeratos prisiųstos tiktai pe
reitą savaitę.

Tai labai gražus pasidarbavimas.
Šie vajininkai taipgi prisiuntė po vieną naują prenu

meratą: Geo. Urban, Braddock, Pa.; J. K. Alvinas, San 
Francisco, Calif.; A. Lipčius, Chester, Pa.; L. Bekis, Ro
chester, N. Y.

J. Vaicekauskas, ne vajininkas, Binghamton, N. Y., 
visvien prisiuntė naują prenumeratą.

$50 PRIETELIŲ^KLUBAS
Į Prietelių Klubą įstojo du nauji nariai, pilnai užimo- 

kėdami, kiti užsimokėjo dalį duoklių:
McKees Rocks, Pa., Lietuvis ..
CIevelando Laisvietis ................
n Beeis, Great Neck, N. Y. ...
K. D.epsas, Mastec Beach, N. Y
A. Bimba, Richmond Hill, N. Y

M. Stakovas, Brooklyn, N. Y

$50.00
50.00
23.00
30.00
20.00
10.00
10.00

— vyrų. Kas 
Parašysiu kitą 
įdomų paren-

26 d., Mildos
Dabar visi savo ko- 
platinkite tikietus;

iš anksto perkantiems bus 
nuolaida.

Taipgi teko nugirsti, kad 
menininkas ir vaidintojas at
eis į pagalbą Chicagos meni
ninkams prie pastatymo 
“Prašvilpta Laimė.” Tai R. 
M i z ar a iš New Yorko.

“Vilnis” kas metai turi ba
varą. Taip bus ir šiais me
tais, kovo 24-cd5 dd., Mildos 
svetainėje. Jau laikas pradėti, 
rengtis ir prie bazaro, ypatin
gai draugams iš tolimesnių 
kolonijų. V. Krjpelis

Valstijos tarnautojai 
kalba apie algas

t ' Gubernatoriaus Harrimano 
ir valstijos tarnautojų atsto
vai susitiko Albanyje išdirbti 
abiejiems priimtiną planą nu- 

• statymui tarnautojų uždarbio 
ir darbo sąlygų.

Numatoma, kad valstija tu
rės išleisti apie 20 milijonų 
dolerių algų priedams ir įgy
vendinti 40 valandų savaitę. 
Priedai būtų po apie $300 me
tams. Valstija samdo 80,- 

^į0 darbininkų.

Aukų į paprastą dienraščio fondą gauta sekamai:
Geri Draugai, Waterbury, Conn...................... $50.00
Banis Tuškevičius, Scranton, Pa......................... 16.00
A. Janušis, Montreal, Canada ........................ 16.00
Andrew ir William Bakūnai, Elizabeth Patkevich,

Cliffside, N. J......................................
J. Mažeika, Pittsburgh, Pa....................
Petras Taras, Clearwater, Fla................
A. Pudimienė, Stratford, Conn................
Helen Trusk, Palatine, Ill....................
C. Stashinsky, New Kensington, Pa. ..
A. Mikalausky, Rockford, III..................
P. Venta, Brooklyn, N. Y....................
P. Juškevičius, Waterbury, Conn..........
Franas Imbras, Pittsburgh, Pa..............
Žilas Dėdė iš Bostono ..........................
A. Philipse, Stamford, Conn..................
M. .Nixon, Hartford, Conn.....................
P. K., Laisvės Patriotas, Pittsburgh, Pa 
S. Tamošiūnas, Montreal, Canada .......
J. Žebrys, So. Euclid, Ohio ..................
V. Padgalskas, Mexico, Me......................
Lonis-Longietis ......................................
Lowellietis .................... . ......................
Mildred Friberg, Chicago, Ill................
Marcelė Krasauskienė, Norwood, Mass. 
J. W.Thomson, N. Franklin, Conn. 
Anne Cherkauskas, Scranton, Pa. ..... 
Peter Juškevičius, Waterbury, Conn. . 
Chas. Yuknis, Brooklyn, N. Y..............
Gus Diržiulaitis, Brooklyn, N. Y..........
J. Mineikis, Brockton, Mass..................
J. Zulis, Brockton, Mass.........................
Ch. Yanušis, Hillside, N. J.....................
M. Savukaitienė, Muse, Pa.....................
W. D. Esplentietis...................................
L. Mankus, Hartford, Conn..................
N. Grybienė, Norwood, Mass................. ♦
Andrius Žebraitis, Chicago, Ill..............
M. Sapiega, New York City............ ..
A. Raulinaitis, Hartford, Conn...........
J. Gedeminas, Hartford, Conn..............
J. Buchonis, Middletown, Conn............
A. Nainis, Putnam, Conn......................
J. Sholunas, Hazardville, Conn............
K. Lagauskas, Windsor Locks, Conn. ..
R. Vaitkus, Broad Brook, Conn...........
Mrs. Miller, Glastonbury, Conn...........
D. Guokas, Windsor, Conn....................
J. Jasas, So. Windsor, Conn..................
Pažįstamas iš Wethersfield, Conn........
D. Raymond, Hartford, Conn..............
Mary Svetoka, Wilmerding, Pa............
John Shagos, Oakdale, Pa....................
S. Liutkus, Elizabeth, N. J...................
P. Račkauskas, Elizabeth, N. J............
A. Skairius, Elizabeth, N. J..................

P. Grigu tis, Rahway, N. J..........
F. Stankus, Linden, N. J..............
K. Mažeikienė, Jersey City, N. J. 
J. Grigas, Brockton, Mass...........
P. Kmaras, Brockton, Mass. ... 
V. J. Stanchik, Nashua, N. H. ...
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J. Zupkauskas, Lowell, Mass...................
J. Zovė, Mexico, Me....................................
J. Venckus, Mexico, Me........... ........... .
S. Kazulonis, Cleveland, Ohio ..................
Agnes Mitchell, Orwell, Ohio ........... / • • •
J. Petrus, Cleveland, Ohio ......................

M. Gedmin, Cleveland, Ohio ..................
J. Simans, Cleveland, Ohio ......................
M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa..................
J. Markevičius, New Kensington, Pa. ...
A. Macijauskas, Waterbury, Conn...........
J. J. Ynamaitis, Union City, Conn.............
J. Cedronas, Brooklyn, N. Y.....................
K. Šimkus, Bridgeport, Conn.....................
St. Orda, Pittsburgh, Pa........ . ................
J. Grayson, Summit, N. J............................
B. Jankauskas, Irvington, N. J..................
Nellie ir John Strole, Binghamton, N. Y. . 
Laisvės skaitytojas, Bayshore, L. I..........
D. Derkintis, Wilkes-Barre, Pa.................
O. Radišauskienė, Wyoming, Pa.................
K. Grimasauskas, Phila., Pa.....................
L. ir M. Truikis, Scranton, Pa.....................
Frank Mergiunas, New York City .......
Ą. Mūrelis, Chicago, Ill.............................
Ch. Simaitis, Rochester, N. Y..................
J. Miller, Rochester, N. Y.........................
F. Manelis, Rochester, N. Y....................
A. Makulis, New Haven, Conn..................
Biržų Liolė .............<..............................
K. Danisevičius, Waterbury, Conn............
R. Niaura, Dedham, Mass................ .........
Paul Keršulis, Cambridge, Mass. .. . ..........
B. Thomas, Hingham, Mass........................
Ant. Sadasky, West Hartford, Conn..........
Adam Abeliunas, Hartford, Conn......... .
John Marks, Yucaipa, Calif......................
W. Diamond, So. Boston, Mass..................
M. Kazlauskas,, So. Boston, Mass..............
J. Žekonis, So. Boston, Mass. '...............
A. P. K., So. Boston, Mass.........................
J. Šūkis, So. Boston, Mass.........................
A. Milenas, So. Boston, Mass.....................
Marcelė Dudas, Chicago, Ill. ..................
Charles Globich, Kearny, N. J. ........... 
J. Wiskant, Rumford, Me............................
Mrs. Lawrence, Rumford, Me.....................
A. ir Jzžemaitis, Binghamton, N. Y. .....
S. Skerston, Bridgewater, Mass.................
R. Kirk, Seattle, Wash.............................
J. Daukus, Birmingham, Mich..................
A. Simokaitis, Great Neck, N. Y.......... .
J. Biganskienė, Great Neck, N. Y...........
Mrs. Janis, Maspeth, N. Y. ............... 
John Steinis,. Brooklyn, N. Y.....................
R. Skuja, Tacoma, Wash.............................

(Tąsa 44am pusi.)
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Hartford, Conn
gyvenęs po num. 25 

Hartforde.
Rose

Rocky Hill,

Sausio 3 d. mirė Bernardas 
Lukas, 
Wadsworth 
Palaidotas sausio 5 d. 
Hill kapinėse,
Conn. Paliko vieną sūnų ir 
vieną posūnį., 
re prieš metus.

Iš Lietuvos Lukas 
nuo Marijampolės 
Kapsukas), Naujienų 
Hartforde išgyveno 45 
Apie 30 metų turėjo 
ną ir saliūną.
LDS 79 kuopos ir prie Lietu
vių ūkėsų klubo. Nuolat at
eidavo į pažangių žmonių pa
rengimus. Buvo gero, rimto 
būdo žmogus. Lai jam būna 
lengva Dėdės Šamo žemelė!

Jo žmona mi-

parėjo 
(dabar 
kaimo, 
metus.

restora- 
Priklausė prie

(Redakcijos pastaba.—Dėl 
Vilnieš Kalendoriuje, anot jū
sų, esamų neaiškumų, turėtu
mėte klausti Kalendoriaus re
dakciją. Ji, mes manome, ne
atsisakys paaiškinti.)

LIETUVIŠKOS DAINOS
Antanas Juška

Trys tomai—vieni pačių vertingiausių iš iki šiol išleistų 
lietuviškų liaudies dainų

LIETUVIŲ TAUTINIAI DRABUŽIAI
Mikalina Glemzaitė

Drabužių siuvimui palengvinti knygoje duodami brėži
niai. Atskiru priedu pridedami natūralaus dydžio brėži
niai drabužių pavaizduotų paveiksluose ir piešiniuose, 

sukirpimui palengvinti.

Apart viršminėtų knygų turime ir daugiau įvairių kny
gų lietuvių kalboj, išleistų Lietuvoje. Dabar galima įsi
gyti. Prašome pareikalauti katalogo veltui nuo:

IMPORTED PUBLICATIONS & PRODUCTS
4 West 16th Street New York 11, N. Y.

WORCESTER, MASS

Dienraščio Laisvės

METINIS BANKETAS
Rengia ALDLD 11-ta Kuopa

Sekmadienį Sausio 15
29 Endicott Str. — 5 vai. vakaro

Kviečiame visus dienraščio Laisvės skaityto
jus ir ALDLD narius dalyvauti šiame banke
te, linksmai laiką praleisti ir kartu diskusuoti 
Laisvės B-vės dalininkų suvažiavimą, ‘kuris 
įvyks sausio 29 d.

Šiame bankete turėsime išrinkti delegatą į 
šėrininkų suvažiavimą, taigi ateidami į šį ban
ketą, kartu atsineškite gerų sumanymų dėl at
einančio šėrininkų suvažiavimo, kuriuos turės 
nuvesti mūsų visų išrinktas delegatas.

■; Kviečia Komitetas
H**

Jersey City, N. J.
Ona Kačergiuvienė sveiksta 

po sunkios operacijos
Teku suižinoti, kad d-gė 

Ona Kačergiuvienė, neseniai 
palaidojusi savo vyrą Juozą, 
praėjusiųjų metų gale buvo 
operuota ir ligoninėj išbuvo 
7 savaites; ten šventė ir Ka
lėdas. Operacija buvo labai 
rimta, grūmojanti mirtimi. 
Džiugus pranešti, kad ligonė 
iš ligoninės. jau paleista ir 
daktaro priežiūroje baigia 
gydytis savo sūnaus ir mar
čios namuose 
sugrįžti į savo 
labai dėkinga 
už rūpestingą

(Daugelis Oną vadina Ka- 
čergiene, bet tai yra netais- 
sykliška. Kai vyro pavardė 
turi galūnę us arba ius, tai 
moters pavardės galūnė turi 
būti iuvienė.) V.

ir tikisi greit 
butą. Ji yra 
savo marčiai 
priežiūrą.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą:

So. Boston, Mass

Metinis Banketas
Rengia ALDLD 2-ra Kuopa

šio banketo tikslas yra pasveikinti Laisves 
Bendrovės dalininkų suvažiavimą ir finansiniai 
paremti dienraštį Laisvę.

Sekmad

?•

Vieta 313 Broadway. Pradžia 4-tą Vai. Popiet

Apart gerų valgių, bus graži dainų programa

So. Bostono Liaudies Choro Vyrų Grupe
Vadovaujama St. Pauros, sudainuos gražių dainelių

Tikimės svečių iš New Yorko ir apylinkės kolonijų. 
Prašome visų įsitėmyti dieną ir laiką ir iš anksto 
rengtis dalyvauti šiame bankete. Čia maloniai 
praleisite laiką ir tuo pat kartu finansiniai parem- 
site dienraštį Laisvę.

Rengėjai
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Philadelphia, Pa

KONCERTAS
Lietuviška Muzikališka Scena

Rengia LDS S-4a kuopa
Suvaidins

Aido Choras iš New Yorko
Vadovaujamas Mildred Stensler

Įvyks šeštadienį

Sausio 21 January
Salėj 414 Green St., Philadelphia, Pa,

Bus solų, duetų, grupių ir visas Aido Choras
Tai bus nepaprastai įspūdingas koncertas. 

Pasirūpinkime jame dalyvauti ir išgirsti gražių 
dainų, pamatyti puikų vaidinimą.

Solistė Madeline Knorr
Pianistas Frank Balevičius

Šokis ir Flute Solo
Nancy ir Tessie Behmeriutes

Pradžia 7:30 Vai. Vakare Įžanga $1.00

RENGĖJAI
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LAISVES VAJUS
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

J. K. Butnam, Los Angeles, Calif. .. 
A. Mažukna, Bridgewater, Mass. .. 
P. Budrunas, Bridgewater, Mass. .. 
S. Kirslis, Bridgewater, Mass.........
C. Pozar, Hannacroix, N. Y.............
P. Yankauskas, Wilkes-Barre, Pa. ..

Anna Mesko, Phila., Pa.
W. Stadalnik. W. Lynn, Mass
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Dainomis, muzika pasveikins atvykusius 
pagerbti LLD 

šis sekmadienis 
diena, 
tūros

jos 40 m. sukakty sausio 15

HELP WANTED—FEMALE

Namų darbininkė. Virš 20 m. Nė
ra ’sunkaus darbo. . Quo)is vielojo, 
nuosavas kambarys. Du vaikai. Vi
si įtaisymai. Privatiški namai. BO. 
8-1830 ar WA. 4-7601, Ext. 25,

P. Zaleskas, Ptyila., Pa...................
F. Yuosaponis, Phila., Pa.............
J. Stasiukaitis, Phila., Pa........ . . .
K. Juknevičius, Phila., Pa............
K. Buinauskas, Phila., Pa............
A. Purvenas, Phila., Pa................
E. Paliepienė, Phila., Pa................
Senas skaitytojas. Norwood, Mass 
O. West, Norwood, Mass.j.............
J. M. Lucas, Worcester, Mass........
I. Chulada, Methuen, Mass............
J. Pigaga, Leicester, Mass............
E, Chaponis, Shrewsbury, Mass. ..
J. Narvish, Shrewsbury, Mass. ..
J. Lietuvninkas, Worcester, Mass. 
V. Pačėsas, Worcester, Mass........
Mary Paplauskv, Hudson, Mass.
J. Sadauskas, Marlboro, Mass.......
J. Sabanskis, Sudbury, Mass.........
J. Palukaitis. Ahwahnee, Calif. ..
A. Verbyla, Wyoming, Pa............
V. Klastow, Bronx, N. Y................
M. Milbut. Tamaqua, Pa................
Frank Mikantis, Pittsburgh, Pa. .. 
Ta Zelson, So. Boston, Mass.........
W. Williams, Dorchester, Mass. .. 
S. Stakauskas, So. Boston, Mass.
F. Yokubonis, Tewksbury, Mass. ..
K. Saviškas, So. Barre, Mass........
S. Bartas, Baltimore, Md.............
Po $1: T. Tarton is, Lawrence, T

Richmond Hill, N. Y.; Paul Mikolajunas, Binghamton, 
N. Y.; J.’Romanas, Mexico, Me.; V. Milišauskas, Mexi
co, Me-; W. J. Chulada, Lowell, Mass.; P. Markūnas, 
Brockton, Mass.; A. Tamašauskas, Montreal, Canada; 
V. Žilinskas ir J. Žiulys, Toronto, Canada; Joe Grinevi
čius, Throop, Pa.; Chas. Jaselun, Clyde. Cahada; M. Gu
das, Verdun, Canada; A. Venskevičius, Stoughton, 
Mass.; F. Tumens, Port Arthur, Canada; D. Norwich, 
Rosemont, Canada; J. Brūzga, Blairmore, Canada: L. 
Kasper, Cleveland, N. Y.; J. Bubnys, Baltimore, Md-

az žemiau pažymėtas aukas,

jau ta 
kurią lietuviai litcra- 
mylėtojai susirinks į 

Auditoriją. Jie čia
su vyks iš arti ir iš toliau gar
bingu tikslu/ — pagerbti 
metų išgyvenusią Lietu viii 
teratūros Draugiją.

Vargiai randasi visoje 
lyje bent vienas raštingas

40
Li-

1 ie-

Ona Stelmokaitė, Aidsietyno 
dainininkė, dainuos LLD 40 
metų sukakties koncerte. Kai- 
draugija kūrė pirmuosius At

eities žiedus, Onos 
nebuvo

dar

skaitęs 
išleistų

tuvis, kuris nebūtų 
kurią nors draugijos 
virš 60 knygų. O tie, kurie 
yra draugijos nariais, iš lei
džiamų knygų ii žurnalo 
šviesos yra pasiėmę sau daug 
brangių informacijų, išauklėję 
savo pobūdi, pažinę pasaulį 
jo tikroje šviesoje.

Visa minėta jau pakanka
ma sudominki apšvietos mylė
tojus dalyvauti šiame koncer-

• gavo punktų:
Hartford, Conn. . 
Pittsburgh, Pa. _ 
Brooklyn, N. Y. . 
Brocktop, Mass. . 
Waterbury, Conn. 
Chicago, Ill-------
Elizabeth, N. J. . 
Rochester, N. Y. 
Harrison. N. J. - 
Worcester, Mass. 
So. Boston, Mass. 
Baltimore, Md.

411.00

296.00

222.00 
216.00 
203.00 
177.00 
168.00 
160.50

K.

per A.

per A.

as, Dementis, Požėra, Poras, 
l-p-ka; Ona Sigevičienė $3.

$1 : M. Pu-
M arc in-

Vienok

liaudies švietė- 
taipgi. dainuos 
grupėse.

LLD. Jis
•duete ir

Augustinas Iešmantą, solistas, 
melodingomis dainomis teiks 
malonumo susirinkusiems pa
gerbti lietuvių 
ją'

šios sukakties 
vien tik

J u ozą pi na $2. Po 
kis, G. Bernotą ir 
kus.

Iš Trenton, N.
Jakštonį, $3..

Bridgeport, Conn., 
Jocį, $10.00.

Petras Prasauskas mirė sau
sio 1 I-jos ryto 2:30, St. Peters 
ligoninėje. Pašarvotas Torre 
Grossa Funeral Home, 13th 
Avė. ir 79th St., Brooklyne. 
Laidos penktadienį, sausio 13, 
2 vai., Alyvų kalnelio kapi
nėse. ‘

Apie mirtį pranešė liūdin
tis sūnus Albertas. Jam ir 
visai velionio šeiniai rruškia- 
me. užuojauta.

Velionis buvo ilgametis 
dienraščio Laisvės skaitytojas 
ir rėmėjas. Pastaruoju laiku 
ilgai sirgo. Mirė suėjęs 75 
motus.

Tie trafiko tiksėtai
šventėmis tūkestančiai mo

toristų gavo 
už įvairiausius 
Ims, didelius ir

trafiko tikictų 
prasi žengimė- 
mažus.

loja, 
liausi 
lon'ios

Kambarių tvarkytoja—pa tarna u- 
Guolis nuosavam rūme. Vė- 
paliūdijimai.' Gera alga. Ma
są 1 y go*.

TE. 7-5149

patyrimo, 
ga pagal 
Malonūs

(8-9)

darbininkė. Patyrusi ar be 
Namai priemiestyje. Al- 

gabumą. Guolis vieloje, 
namai. Po 6 v. v. skam- i

binkite: RO. 4-0939.

(8-9)

Nanių darbininkė. Pilnai priežiū- 
j rai. Nuosavas kambarys, guolis vio- 
: lojo. 2 mergaitės, bę motinos, 2 ir 7 
Į m. 6 dienų savaitė, $125 j mėnesį, 
j Mokanti kalbėli gerai angliškai.

Skambinkit po (5 v. v. HO. 4-1778.

(8-10)

te. 
rengėjai neatsidėjo 
svarba.

Sudaryta įspūdinga meno 
programa. Joje dalyvaus: 
Mildred Stenslcr vadovaujami 
Aidsietynas ir Aido Choras 
su savo solistais ir grupėmis; 
smuikininkė Dora Ozanian, 
Ukrainą liaudies šokėjai, so
listai. Madeline Knorr, Augus
tinas Iešmantą, m u z i k a s 
Frank Balevičius.

Christina Staneslow, žymi 
darbuotoja savo valstijoje, 
šioje šalyje auklėta lietuvaitė, 
LLD prezidentė, tars pasvei
kinimo žodį.

Sveikina LLD; daugelis 
dalyvaus koncerte

šie kaliforniečiai prisiuntė 
gražius sveikinimus ir po pen
kis dolerius: K. P-lis, F. Prū-

teisman buvo
asmenys, ga-

Christina Staneslow iš Water
bury, Conn., žymi visuomeni
ninke, LLD prezidentė, daly
vaus draugijos didžiosios su

kakties minėjime.

Clifton, N. J., per P. Denį, 
$2.

Bayonne, N. J., per P. Ja
niūną, $10.00.

Richmond Hill, N. 
Kazlauskienę, $6.

Tas parodo, kad koncertas 
bus sėkmingas. Kiekvienas 
apšvietą mylįs lietuvis yra 
kviečiamas atsilankyti. Pro
grama bus tikrai įvairi. J. G.

LLD 40 metų sukakties 
koncertas įvyks sausio 15-ą, 
3-ią vai... Liberty Auditorijoje, 
Atlantic Avė. ir 110 St., Rich
mond Hill, N. Y. Rep.

Sausio 10-ą 
pašaukti! 12,637 
vaisieji tikietus gruodžio 30-131 
dienomis. O 11-a pašaukti 
gavusieji tas korčiukes sausio 
1 ir 4 laikotarpiu, viso 

'asmenų. Iš tu 8,931 i ‘.tos rūšies j kaltinimus, 
riuos privalu atvykti 
mą pačiam.

Kai kurioms teko išstovėti 
eilėse apie trejetą valandų.

Namų darbininkė-virčja. Patyru- ’ 
si, turime ir daugiau pagelbos. Nė
ra sunkaus valymo. Guolis nuosa
vam kambaryj; malonios darbo są
lygos. Vėliausi paliudijimai. Skam
binkite tarpe 10 v. r. ir 10 v. v. 
G R. 2-7530.

(8-11)

per

Sužinojau, kur galima gauti i Pavojinga dūdelė
• 1 • •v ir • M i ! Kur nors kelyje tapuiki ų iš Lietuvos knygų

14,940 
turėjo 

už ku- 
į teis-

Namų, darbininkė. Patyrusi. Prie- 
miestyj. Visi įtaisymai. Nuosavas 
kambarys. Pageidaujama moteriš
kė, kuri norėtų nuolatinio 
gyventi su malonia .šeima, 
savaitę. Roslyn 3-4565.

darbo, 
$40 j

(7-8)

Televizijos programos 
pagalbai nuo artrito

Tikslu tyrinėti ir atrasti 
priemones pagalba! nuo artri
to ir reumatizmo 1948 me
tais tapo įkurta fundacija.

Tos ligos yra daug rūšių, ji 
gali ištikti visokio amžiaus 
žmones.

Moteriškė
Patyrusi.
linli vaikus. Paliudijimai.
savaitę. Nėra virimo.

Gera namų valytoja.
Nuosavas kambarys, my- 

$40 L

Hollis 8-2712
(7-10)

NAMŲ DARBININKE

Ranch namai, nuosavas kambarys 
ir maudynė. 2 suaugę, vienas vai
kas.

Westbury.
ED. 3-0896

Philadelphia, Pa. -----
Detroit, Mich.______
Stamford, Conn. ------
San Francisco, Calif. _ 
Cleveland, Ohio ------
Great Neck, N. Y. — 
New Haven, Conn. __ 
Scranton, Pa. ----------
Lawrence. Mass--------
Los Angeles, Calif. — 
Binghamton, N. Y.
Plymouth, Pa. ______
Bridgeport, Conn.-----
Norwood, Mass. -------
Maine Valstija --------
Easton, Pa.________
Cliffside Park, N. J- _ 
Pittston, Pa. ________
Haverhill, Mass. ____
Bayonne, N. J. --------
Chester, Pa.-------------
Minersville, Pa. _____
Shenandoah, Pa.-------
Rumford, Me.______
No- Braddock, Pa. __
Cambridge, Mass.-----
Paterson, N. J.--------
Nashua, N. H. ---------
Mexico, Me. ------------
Lowell, Mass. _______

• Hudson, Mass. ---------
Gardner, Mass. --------

138.00
135.00

98.00

92.00 
79.00 
76.00 
73.00 
64.00 
50.00 
46.00 
44.00 
38.00 
30.00 
29.00 
27.00 
26.00 
26.00 
20.00 
19.00 
18.00 
17.00 
17.00 
16.00 
15.00 
15.00

11.00
10.00

6.00
6.00

Į pabaigą vajaus, daugelis vajininkų prisiusite at
naujinimų ir aukų, visų pavardes čia suminėti užimtų 
labai daug vietos, tad visiems valininkams tariame di
delį ačiū už jūsų puikų pasidarbavimą. Ačiū ir tiems 
rėmėjams už gausią paramą dienraščiui finansiškai.

Laisvės Administracija

4 pusi. Laisvė (Liberty).. 'Penktąd., Sausio (Jan.) 13, 1956

Sudomintas New Yorko 
i Timese keletą kartų tilpusio 
i skelbimo, nuvykau į Imported 
Publications & Products įstai
gą, New Yorke, pasiteirauti, 

' gal ten turima ir lietuviškų 
i l<nygU, išlcistii Lietuvoje.

įstaiga randasi po num. 4 
; West 16th St., New Yorke 
■ (arti 5th Ave.), 9-ajame aukš- 
1 te. Tenka keltis liftu.

knygomis, neseniai

Įėjęs vidun, nustebau : visas 
aukštas (floor) užverstas kny
gomis ir žurnalais! *

Tuo.) prie manęs priėjo mo
teriškė, matyt, įstaigos- va
dovė, ir paklausė, ko noriu. 
Atsakiau: knygų. Klausia, 
kokia kalba: angliška, rusiš
ka, kiniška, ukrainietiška, 
lietuviška, latviška? Atsa
kiau :

—Noriu lietuvių kalba kny
gų.

Mano nuostabai, žiūriu, ši 
moteriškė * pradeda į mane 
kalbėti lietuviškai! Pasiro- 
do, kad ji Amerikoje gimusi 
lietuvaitė — Margaret Cowl. 
Lietuviškai ji kalba gražiai.

Privedė mane prie lentynų, 
apkrautų lietuviškomis nauju
tėlėmis
gautomis iš Lietuvos!

—Čia dar ine viskas; turi
me kitur daugiau, —: aiškina 
man vedėja Margareta.— O 
neužilgo gausime dar dau
giau. Gal tamsta norite! kny
gų katalogo ? »

Pasakiau, noriu. Ji tuojau, 
man padavė gražiai išleistą 
lietuvių kalba knygų katalo
gą. Ir ko ten nėra: visokiau
sių knygų sąrašas — knygų, 
senų Lietuvos rašytojų, klasi
kų, ir naujų >— poetų, bele
tristų ; vaikams, mokykloms 
labai gražiai išleistų knygų.

Margareta man aiškina:
—Dar ne visas, sužymėtas 

kataloge, gavome, bet tuoj 
ateis, yra jau kelyje.

Stebiu tas knygas, kurios

jau sudėtos į lentynas, 
grožinės, literatūros - 
ir jaunų rašytojų — 
mokslinių knygų; yra 
ža vertimų.

Yra ir “Dabartinės 
vių Kalbos žodynas.’’

- senų 
yra ir
nema-

Lietu-1

Ir visos tos knygos parduo
damos labai pigia kaina.

Klausiu, ar galiu aš kurią 
nors dabar pirktis?

—žinoma !—atsako. — Kam 
gi jos čia sukrautos?! Ga
lite pirktis dabar, galite, pasi
ėmę katalogą, vėliau užsisa
kyti per paštą—mes pasiųsi
me.

Pasipirkau porą knygų, pa
siėmiau katalogą 
duosiu užsakymą, 
prisiųstų tas 
noriu.

žurnalą 
taipgi galima

Klausiukokiomis valando
mis jūsų įstaiga yra atdara? 
Atsako: kasjlien nuo 9 v. ry
to iki 6 v. vak. šeštadieniais: 
nuo 9 iki 12 v. dieną. Sek
madieniais uždarytas.

Pakeleivis

. ..2 tarp O ak 
Ridge atominės stoties ir tarp 
Connecticut Light and Power 
šapos Devon miestelyje pa
mesta ar pavogta biskelį virš 
colio ilgio dūdelė. Ji daug 
maž panaši, i moterų 
mąsias su tepalu 1 ū p o m s , 
gXMntuotu, atsukamu kamščiu.

Skelbia, kad dūdelėje esa
masis cobalt 60 yra pavojin
gas gyvybei ir,sveikatai. Visų 
rytinių valstijų policijai 
l;yta dūdelės ieškoti.

nešioja- <

isa-

Tarp Lietuvių
Pasikorė Vladas Liatukas

ir) neužilgo 
kad man 

knygas, kokių

‘Pergalė 
gauti.

ĮVAIRŪS KINIETIŠKI 
VALGIAI 

DRAGON SEED 
Žinomas Kiniečių Restaurantas

HI-FI—Cocktail Lounge 
Vietos: 86-02 87th Ave., Jackson 
Hts. Hickory 6-9748; 95-11 37th 
Ave., Jackson Hts. HA. 9-8437; 

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

Chicago, III
TUOJAU DUODAMI

Puiki pr°ga viršiausia 
merginoms 
įstaigoje, 
tyrimo, 
kiamas, 
šalpos.

DARBAI

patikimoms 
žinomoje 

ant pa-
darbas sutei- 

pa-

nacionaliai
Alga rymo

Nuolatinis 
tinkamos darbininkų

SEcley 8-1660

THERMOID CO.
2018 So. Halsted St.

(5-11)

inžinierius Vladas Lia- 
matyt, dipukas. Nusi- 

priežastis nežinoma, 
kuri gyvena

Sausio 4 d. savo bute (529- 
Wythe Ave., Brooklyne) pasi
korė 
tu kak,
žudymo 
Paliko žmoną, 
Washingtone.

V. Liatukas 
metų amžiaus, 
graborius Garš

buvo
Jį

apie 40 
palaidojo

6 d. mirė 
biznierius,

63 metų
Vincas

Sauslo 
amžiaus
Vaičiūnas, gyvenęs ir ten pat 
turėjęs valgomųjų d a i k tų 
krautuvę po num. 38 Grand 
St., Brooklyne. Liko žmona, 
sūnus, trys dukterys ir anū-

Gubernatorius I I ar r i man as 
televizijos programoje “Eye 
on New York’’ sakė, kad jis 
tikras, jog Times nesileis 
Eastlando ir kitų rasistų įbau
ginamas.

WAGNER THEATRE
110 Wyckoff Ave., Ridgewood

Tel. HE. 3-2613

Didi Pokarinė Filmą— “The Big 
Revielle” — su Johanna Matz, 
Heridricks, Hartmann ir kitais. 
Taipgi — linksma komedija — 
“The False Bride” — su Joe 
Stoeckel, Jos. Eibheim, Elfrane 
Datzig.

Vėliausios Vokiškos žinios.

Reumatinis artritas, aršiau
sioji tos ligos rūšis, daugiau
sia smogia tarp 18 ir 45 me
tų amžiaus.

Kovai prieš ją Veikia pini
gų. Fundacija kas metai vyk
do vaju. Televizijos progra- t 4
mos atsišaukia į žmones, šie
metinę TV Telethon vykdys 
sausio 14 ir 15 dienomis, už
ims 18'valandų.
je dalyavus daug tautų. Lie
tuvių kalboje atsišaukimas į 
visuomenę įvyks sausio 15-os 
ryto 10 vai., Channel 5. Pro
grama bus transliuojama 
New Yorko. Rep.

(5-8)

Virėja—namų darbininkė. . 5 šei-
| mojo. Nuosavas namas ir vonia. Pui- 
i
j pūs L. I. namai. Gera alga. Rcika-
i lingi paliudijimai. Popiečiais
binkite: Edgewood 3-2517.

skam-

(6-12)

Namų darbininkė. Guolis nuosa
vame rūme su TV. 2 suaugę šeimo- 

Programo- ; je( puikūs namai Long Islande. Vė-
liausi paliudijimai. Gera alga.

RO. 4-6198.

(6-8)

iš HELP WANTED MALE

AIDO CHORAS
at-Visi aidiečiai prašomi 

vykti i pamokas šio penkta 
dienio vakarą. Praktikuoja 
me naujas dainas, kurias dai 
nuosime LLD 40 metų sukak 
ties minėjime .

• Valdyba

1 Enginierius, Relief. Su laisniais 
prie aliejaus ir šaldymo. 5 dienų 

, savaitė. Nuolatinis darbas.
WYCKOFF HEIGHTS HOSPITAL 

HE. 3-4500

Williamsburge kas nors nu
važiavo už kelių pėdų nuo 
poftęijos stoties durų pasista-! 
tytą leitenanto auto.

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

WHOLESALE DISTRIBUTORS
Sveikatos Valgių

Dietų Valgių
Be Druskos Valgių 

Vitaminai—Specialiai Priruošti 
Valgiai

SHERMAN FOODS, INC.
378—4th Avė., N. Y. MU. 6-7292

(4-10)

Tool & Diemaker. Su handbag 
patyrimu. Prižiūrėti Departmentą.

DAYSOjL
NE. 8-8797

(3-9)

Draftsmen. Structural Steel de- 
taker, layout draftsman. Also a 
checker. Permanent. Good salary, 
all benefits, paid vacations. CITY 
IRON WORKS, 350 New Park Ave. 
Hartford, Conn. Adams 3-2696.

(8-14) ’

Business Opportunity

Automatic Transmission Center.
Reseal transmission—$89.50. Pertai j 
some motorus už $59. FAIRBANKS 
MOTORS, pilnas automobilių pri
žiūrėjimas. 4550 White Plains Ave. 
(240th St.). FA. 4-1948—FA. 4-2063 
ar 2301 Jerome Ave., CY. 5-1400. 
Kasdien 8 v. r.—7 v. v. Sek. nuo 3 
v. dieną iki 1 vai. ryto.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS JJSĮMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyrę® BarberU




