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Su bostoniečiais.
Viskas atbulai.
Pasiutęs žmogus.
Gerai progresuoja.
Negali nusikratyt.
Glušelio sapaliojimas. 

f

Rašo A. Bimba

Gerai, kad bostoniečiai ruo- ; 
fll šia parengimą pasveikinimui j 

Laisvės šėrininku suvažiavi-»
mo. Parengimas
sekmadieni, sausio

EISENHOWERJS PRITARIA J. F. DULLESO NUSISTATYMU!
■0

Saugumo taryba vienbalsiai 
pasmerkė Izraelio agresiją
Jungtinės Tautos, N. Y. | tas balsavo už vakarietiš- 

Saugumo taryba vien-
! balsiai pasmerkė Izraelį už
I agresingą žygį prieš Siriją

Nusprendžiau ir aš šiame 
parengime dalyvauti. Tad, jei
gu sveiki būsime, pasimatysi- ' 
me.

Malonu bus su

Izraelio karių įsiveržimą 
Sirijos teritorijon buvo už- 

I mušta virš 50 Sirijos karių.
Saugumo taryba priėmė 

Britanijos ir 
pasiūlytą pa

smerkimo rezoliuciją, ku- 
! rioje, betgi, buvo pastebė- 
i ta, kad Sirija tą žygį pro- 

apic vokavo, apšaudydama izra- 
sumažinimą apsiginklavimo, i eliečiu Žvejus toje jūroje, 

veik visur karo reikalams 
skiriamės mažesnės sumos pi
nigu.

Tiktai musu šalies vyriausy
bė traukia atbulai. Preziden
tas Eisenhoweris reikalauja, 
kad Kongresas ši.c/met paskir
tu militarizmo ir karo reika
lams visu bilijonu doleriu 
daugiau.

Kas’ keisčiausia, kad tame 
pačiame reikalavime prezi-1 nacionalistų, kurie 
dentas garsiai šneka apie vy- j Vavo judėjimui prieš

• nausybės troškimą taiką is-, sjc]ėjimą prie Bagdado pak- 
< ,aik-vtl- į to. Tik dalis, tų ;

i buvo paleisti, — kiti dar 
Ponas Peronas, nuverstas tebelaikomi kalėjimuose ir 

Argentinos diktatorius, užsi- i tyrinėjami. 
tarnauja pasiutusio žmogaus! 
titulo. 

1 

Jis, pavyzdžiui, viešai ir at- ■ 
virai didžiuojasi, kad kai jis 

■grįš Argentinon vėl ją val- 
<yti, tai “Kraujas upeliais te

kės Argentinos gatvėse” ir 
“visam milijonui argentiniečių | 
galvos nusiris nuo pečiu.

laisviečiais Amerikos, 
susitikti ir pasikalbėti Laisvės Francūzijos
rcikalais, kurie iškils ir 
ninku suvažiavime.

Tarybinė rezoliucija, pas
merkianti Izraelį be pasta
bų apie Sirijos daliną kal
tę, buvo palikta nuošalyje. 
Vienok ir tarybinis delega-

Pakaitos Lietuvos valdžioje

Motiejus Šomauskas 
paskirtas premjeru

Dulles jam
*>•>

Sirijos delegatas Shukai- 
ry sakė, kad rezoliucija yra 
tam tikras atsiekimas, bet 
toli nuo pilnai geros. Siri
ja, Tarybų Sąjungos re
miama, pageidavo rezoliu
cijos, kuri uždėtų Izraeliui 
ekonomines sankcijas.

Izraelio delegatas Ebenas | 
sakė, kad pasmerkimas y- I 
ra neteisėtas.

Darbo unijų 
kovos lauke
Pittsburg has. — West- 

j inghjBųse streikas eina jau 
, i 96 dieną. Čia vėl atsinauji-

Britu karininkai vadovavo no derybos tarp kompani-
i Jordano žmonių kankinimui j°s IUE-,Tos dei>yb°s ko-

* Into ni i t i'n n l/t

Ammanas. — Jordano val
džia suėmė keletą šimtų 

vado-1 
pri-

lėta kartu buvo nutrauktos 
ir paskui atnaujintos.

Columbus, Miss. — Strei- 
•_ klaužiai prie Bosch Arma 

dirbtuvės pašovė irpavojin- 
siii'mtuju «aį sužeid/ ™ni-j0S 01Vni: 

Cv r, +• ... -i ■> L J Dln.n « r,,l ... o.

PREMJERAS M. ŠUMAUSKAS

0/

Washingtonas. — 
Eisenhoweris davė 
pirmą spaudos konferenci
ją po pasveikimo. Daugiau
sia klausimų jam buvo sta
tyta apie du dalyku: apie 
Dullesą ir apie jo paties 
kandidatavimą.

Nors Eisenhoweris pri
pažino, kad Dulleso nuomo
nėse, kaip jos buvo paskelb
tos “Life” žurnale, gal buvo 
“apgailėtinų išsireiškimų,”

Prez.
savo

Paskutiniai

Ammane paskleisti nele- 
gališki lapeliai, kurie sa
ko, kad kai kurie suimtųjų 
buvo kankinti, ir juos kan
kino ne Jordano policija, o 
britų karininkai. Nors Jor
danas skaitosi

' soma valstybe, Jordano Le- 
gijonas turi britišką ko- 

. mandierių ir apie 60 britų 
Tenka pripažintą kad Egip-{ karininkų.

tas gražiai progresuoja. Iš i 
monarchijos jis tapo respu-;

ii- demokrati-

zatorių Ed Blair, atvykusį 
iš Nashville, Tenn., padėti 
streikieriams organizuo
tis į CIO elektristų uniją. 
Šerifas ir policija leido šo- 
vikui pabėgti, nors lengvai 
jį galėjo suimti.

nepriklau-
Jeruzalė. — Izraelio val

dančioji ’socialdemokratų 
partija laikė savo pildomo
sios tarybos posėdį, 
me buvo tartasi apie 
snius, kurių partija 
karo atsitikime.

kuria- 
žing- 
imsis

pol i t i k o j e 
stovi

ir
reikalų turėti

neutra- 
nesibijo 
su soci-

blika. Jau turi 
nę konstituciją.

Tarptautinėje 
Egiptas tvirtai 
lizmo stovykloje 
biznio
alistiniais kraštais.

O dar taip neseniai Egip
tas merdėjo atsilikime ir ko
rupcijoje po britu imperialis
tu kurka. 4

Laikraštininkai matė už- 
miestyj suimtus nacionalis
tus sunkiai dirbant prie 
kelių, kur jie, kaip tai at
rodė, be jokio tikslo turėjo 
kilnoti sunkius akmenis ir 

J ■ nešti iš. vietos į vietą ir pas- 
! kui atgal. Tam kankinimo 
būdui irgi vadovavo britų 
karininkai.

N. Y. “Tribūne” korespon
dentas McGurn rašo iš Ro
mos, kad Vatikanas ir popie
žius iš naujo paskelbė karą 

atalikams, kurie nesibijo ko
munistu, kurie net su komu
nistais bendradarbiauja arba 
patys įstoja j komunistines 
partijas.

Tokių katalikų vis daugiau 
ir daugiau atsiranda. Jų ne- 
beįveikia nė “pragaro var
tai,” kuriais Vatikanas jau 
seniai juos gąsdina.

Protingi tie katalikai Iš jų 
galėtų pasimokinti ir mūsų 
prelato Balkūno parapijenai.

Londonas. — Britų gu
bernatorius Kipre marša
las Hardingas atvyko Lon
donan, kad tartis su prem
jeru Edenu..

Devyni mėnesiai kalėjime 
už keturiii centu vagystę
Londonas. — W. Frank- 

lyn, vidutinio amžiaus vy
ras, tapo nuteistas devy
niems mėnesiams kalėjimo, 
nes jis pavogė nuo laikraš-. 
čio kiosko tris britiškus 
centus, keturiu Amerikos 

Z c.

centų vertės. Teisėjas aiš
kino, kad suma nesvarbi — 
“Jis būtų vogęs, kiek būtų 
radęs. . .

i Tūlas pakvaišėlis Chicagos 
lenševikų Naujienose (sau- 
o 13 d.) pasakoja, kores

pondencijoje iš Easton, Pa.,
Had kadaise ten buvusios tar- i

pe lietuvių muštynės, kad jo
se Bimba dalyvavęs ir tt. Ir 
priduria: paskui “Bimba įsi-* 
kūrė Laisvės redakcijoje. ’

Kiek man žinoma Laisvės 
istorija, tai jos redakcijoje 
yra dirbęs ir tebedirba tiktai 
vienas Bimba, būtent, A. Bim
ba, šių žodžių autorius. Gi 
aš niekados jokiose muštynė
se jokiame Eastone nesu da
lyvavęs, taipgi niekados nesu 
Eastone gyvenęs.

Vadinasi, tasai menševi kiš
kas glušelis meluoja. O Nau
jienų redaktoriui Grigaičiui 
tai grynas auksas!

Koks redaktorius, toks 
korespondentas.

Tarybų Sąjunga ir Liberija 
steigs diplomatinius ryšius

Maskva. — Užsienio rei
kalų ministerijos spaudos 
viršininkas Iljičevas pas
kelbė, kad tarybinė delega
cija Liberijoje susitarė su 
tos Afrikos negrų resbubli- 
kos valdžia įsteigti diplo
matinius ryšius. Tos dvi ša
lys dabar pasikeis ambasa
doriais.

TSRS ir 
pasirašys 
paktą.

Liberijos
ra ainiai Amerikos negrų, 
vergų, kurie išsilaisvino ir 
sugrįžo Afrikon.

Liberija taipgi 
draugiškumo

gyventojai y-

ir

Vilnius. — Lietuvos Auk
ščiausios tarybos prezidiu
mas paskyrė naujų premje
ru Motiejų šumauską, Lie
tuvos Komunistų partijos 
centralinjo komiteto sekre 
torių. Ligšiolaikinis prem
jeras Mečislovas Gedvilas, 
kaip manoma, perims kitas 
pareigas, nors dar nepa
skelbta, kokios jos bus. Jis 
yra visos Tarybų Sąjungos »

Komunistų partijos centro 
komiteto narys-kandidatas.

Motiejus šumauskas yra 
Lietuvos darbininkiško ju
dėjimo veteranas, dalyva
vęs anti-fašistiniame po
grindyje Smetonos režimo 
laikais ir organizavęs par 
tiząninį veikimą prieš naci
nius okupantus Antrojo 
pasaulinio karo metu.

jis, bendrai kalbant, pilnai 
parėmė Dulleso politiką 
su “karo praraja” ir vis- 
kuom. Jis piešė Dullesą 
kaip giliausią taikos pagei
dautojo ir sakė, kad jis yra 
“geriausias valstybės se
kretorius, kokį jam teko 
pažinti.”

Apie savo kandidatūrą 
Eisenhoweris dar vis nieko 
konkretiško nepasakė. Jis 
sakė, kad sutinka leisti jo 
kandidatūra nominaciniuo- 
se rinkimuose valstijose 
(kas sudarė įspūdį, kad jis 
kandidatuos), bet pridėjo, 

 

kad republikonai neturėtų 
dėti visas viltis ant vieno 

 

asmens (kas sudarė įšpūdį, 

 

jog jis nekandidatuos).

Prezidentas atsisakė at
sakyti į klausimą, ką jis 

(galvoja apie kitą konferen- 
’ ciją su Bulganinu ir Bri
tanijos bei Francūzijos 
valdžios galvomis.

Sveikinimai
tūkstan-

suvažiavimui

Žmonių gerbūvio kėlimui
HFI-C1O siūlymai 
Kongreso sesijai

Washingtonas. — AFL- 
CIO prezidentas Meany at
spausdino . organe “Ameri
can Federationist” veda
mąjį straipsnį, kuriame jis 
išdėsto, ko organizuoti dar- 
binkai laukia iš dabartinės 

-Kongreso sesijos.
Visų pirma, sako Meany, 

Amerikos žmonės pagei
dauja, kad federalinė val
džia padėtų mokykloms, 
kurių reikalai randasi to
kioje apgailėtinai apleisto
je padėtyje. Federalinė 
valdžia turėtų per ateinan
čius penkerius metus išleis
ti mokykloms bent penkis 
bilijonus dolerių.

žemės ūkio srityje val
džia būtinai turėtų praves
ti programą, kuri keltų 
farmerių įeigas. Jeigu to 
nebus padaryta, tai ekono
minė krizė, kuri jau dabar 
liečia farmerius, persimes 
ir į kitas sritis.

Per ateinančius 10 me
tų reikėtų pastatyti bent 
du milijonu butų į metus. 
Tik per tokią plačią staty
bą Amerika turės pakanka
mai gyvenamų namų savo 
gyventojams. Reikėtų sta-

tyti daugiau projektų žemų 
jeigu šeimoms, uždirban
čioms mažiau negu $5,000 
į metus. kaipgi reikėtų 
statyti specialius butų pro
jektus seniems asmenims.

Taft-Hartley įstatymas 
turėtų būti pagrindiniai pa
keistas.

Sveikiname Laisvės šta- 
vaj in inkus ir bendra- 

darbuojasi 
Laisvės išlaikymui dien
raščiu. Mes labai įvertina
me Laisvę kaipo teisingų 
žinių ir naudingų informa
cijų teikėją. Laisvė stipri
na mus moraliai teisingo
mis žiniomis ir kitais nau
dingai raštais. Tddėl mes 

; Laisvę remti 
finansiniai ir platinti, kad 
ji neštų tiesos žodį į suvar
gusių darbininkų namus.

A.L.D.L.D. 25 kuopa svei
kina suvažiavimą ir visus 
dalininkus, linki padaryti 
naudingų nutarimų, kad 
pastatyti Laisvę ant tvirtų

pranešimai
Jakarta. — Dvi musul

moniškos partijos ištraukė 
savo ministrus iš kabineto. 
Pasiliko viena pro-ameri- 
kietiška Masjumi partija. 
Manoma, kad Harahapo 
valdžia dabar ilgai negali 
laikytis.

Bombėjus. — Jau šešta' 
diena kaip vyksta neramu
mai Bombėjuje. Policija 
nukovė 40 žmonių, sužeidė 4. 7 
šimtus ir suėmė
čius. Bombėjaus socialistų 
ir komunistų organizacijos i bą, 
išleido bendrą pareiškimą ■ darbius, kurie 
prieš policijos žiaurumą. 
Vietinė Kongreso partija 
taipgi pasisakė už Bombė
jaus į jungimą. į Maharastrą 
ir pasmerkė Nehru valdžią.

Londonas, — Edeno ap
sigynimo kalba nepataisė 
jo prestyžo — darbiečių 
spauda dar vis t______
laują jo pasitraukimo, o 
konservatorių spauda irgi į 
nelabai patenkinta jo aiš-' 
kinimusi.

Praga. — 22 asmenys už
simušė, kai keleivinis orlai
vis nukrito Tatrų kalnuose.

Ann Arbor, Mich. — Mi- 
chigano gubernatorius Wil
liams pasisakė už 30 valan
dų darbo savaitę.

tebereikal Prižadame

Kašenas atidarė naująjį 
Francūzijos parlamentą

Paryžius. — Naujai iš
rinktasis Francūzijos par
lamentas, kitaip žinomas 
kaip Nacionalinė asamblė
ja, jau pradėjo savo posė
džius. Pirmąjį posėdį ati
darė komunistas Marselis 
Kašenas, 86 metų amžiaus 
seniausias deputatas.

Kašenas (Cachin) atida
rymo kalboje sarkastiškai 
pajuokė “vienos gerai žino
mos šalies užsienio reikalų 
ministrą,” kuris nesidrovi 
kaip vaikas stumdyti savo 
šalį ir pasaulį prie karo 
prarajos. Tos pasta
bos Amerikos sekretoriaus 
Dulleso link buvo priimtos 
palankiai viso parlamento.

Tuo tarpu dar nėra aiš
ku, kas sudarys valdžios 
kabinetą. Socialistai ir 
Mendes-France radikalai 
parlamente turi apie 170 
deputatų. Jiems reikia bent 
130 daugiau balsų, kad tu
rėti daugumą. Komunis
tai, kurie turi 151 deputa
tą, jiems gali lengvai tokią 
daugumą duoti. Sakoma, 
kad įvyko privatiški pasi
kalbėjimai tarp socialistų 
ir komunistų atstovų. ^Esą, 
socialistai dar nepriima -ko
munistų statomų sąlygų, 
bet yra galimybė, kad su
sidarys socialistų-radikalų 
kabinetas, kurį remtų ir 
komunistai.

Malonėkite priimti nuo 
mūsų $15.00 auką dienraš
čiui. Taipgi mūsų vajinin- 
kai, A. Žemaitis ir P. Pa- 
serskis, aukoja savo lai
mėtą vajuje dovaną $5.00. 
Tad viso bus $20.00.

Prašome dalininkus atva
žiuoti j Laisvės pikniką, ku
ris ivyks birželio 10 dien,

ALDLD 25 kp. Valdyba, 
Baltimore, Md.

viso turi-

baltimorie-

Iš anksčiau suvažiavimo 
proga dovanų Laisvei buvo 
gauta $52.41. šiuomi kartu 
gavome $20, 
me $72.41.

Dėkojame
čiams už gražų pasveikini
mą ir dovanas suvažiavimo 
proga. Prašome kitu kolo
nijų nesi vėluoti pasisakyti 
šią ja proga.

Laisvės Administracija

ORAS NEW YORKE 
Dalinai apsiniaukę, šaltdka.
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RYTŲ VOKIETIJOS KARIUOMENĖ
VOKIETIJOS DEMOKRATINĖS RESPUBLIKOS 

parlamentas nutarė įkurt gynybos ministeriją ir organi
zuoti Liaudies armiją arba kariuomenę. .

Kokia toji armija bus, kaip didelė ji bus, \dar nežinia, 
bet atrodo, kad ji bus ne visai maža. Spėjama, kad Liau
dies policija, kuri ligi šiol Vokietijos Demokratinėje 
Respublikoje (Rytų Vokietijoje) veikė, bus pakeista į 
kariuomenę. Liaudies policijoje esama anti 100,000 jau
nų vyrų.

Aiškus dalykas, jeigu bus organizuota Liaūdidsjarmi- 
ja, tai bus ir Liaudies laivynas, ir Liaudies aviacija. 
Bus ilgainiui suorganizuota taip sakant visos gynybinės 
priemonės.

Vokietijos Demokratinė Respublika, atsiminkime, ne
maža šalis — turi apie 20,000,000 gyventojų. Ji — pra
moninga. Raštingumas žmonėse didelis. Tai jau gerai 
visiems žinoma. Tokia šalis, aišku, gali sudaryti nemažą 
jėgą kraštui apginti. Toji jėga, žinoma, jei ji būtų pas
kyra,, neturėtų ryšio su kitų šalių liaudies jėgomis, ne
būtų jau labai reikšminga. Bet, atsiminkime, kad Vokie
tijos Demokratinė Respublika yra įstojusi i socialisti
niu šalių bloką, v V

Rodosi, 1955 metų pradžioje Varšuvoje įvyko svarbi 
konferencija, kurioje dalyvavo: Tarybų Sąjunga, Len
kija, Rumunija, Čekoslovaki ja, Bulgarija, "Vengrija, Al
banija ir Rytų Vokietija. Konferencijoje buvo pasaky
ta: jei Vakarų Vokietija bus ginkluota, tai bus visų ši
tų valstybių sudarytas bendras karinis blokas, kuris 
reikš apsaugą socialistiniam pasauliui nuo galimo už
puolimo, kuriam yra ruošiama Vakarų Vokietija.

Vokietijos Demokratinės Respublikos parlamentas 
yra anksčiau nutaręs: jei Vakarų Vokietija bus ginkluo
ta, tai mes ginkluosimės ir būsime socialistinių šalių 
bloke. Jei Vokietijas bus suvienyta,'pasižadės būti neu
trali, aišku, tuomet ir Varšuvos konferencijos nutari
mai pasiliks neveiklūs.

Vakarai, daugiausia mūsų šalies Valstybės depart- 
mentas, dėjo didžiausių pastangų pradėti Vakarų Vo
kietiją apginkluoti. Ji jau ir pradėta būti ginkluojama. 
Būrys Vakarų Vokietijos karininkų tapo atsiųsta į A- 
meriką lavybai, pasiruošimui. I Vakarų Vokietiją yra 
pasiųsta amerikietiškų — atominių ir kitokių —ginklų.

Na, ir to akiregyje dabar Rytų Vokietija pasisako, 
kad ji kursfsavo armiją.

Prie ko visa tai prives, mes nežinome, bet, mūsų nuo
mone, būtų geriau, daug geriau, jei nereikėtų abiem Vo- 
kietijom ginkluotis. Būtų pasaulis laimingesnis, jei 
Vokietija būtų suvienyta į vieną valstybę ir ji pasiliktų 
neutralė — tokia, kaip Šveicarija, Austrija.

Deja, taip nėra, nes tam labai 
stybės departmental.

Atrodo, kad Vokietijos pasiliks dvi ilgam laikui, o tai 
neis sveikaton nei patiems vokiečiams, nei, pagaliau, pa
sauliui.

Gatvinis jaunimas

Kasdien busu važiuojant 
i darban ir iš darbo tenka pa- 
. stebėti įvairiu kurijozų. Bet 
ypatingą'dėmesį atkreipia į 

; save jaunimas—vaikai. I 
į Jei pavieniai ar pora jų 
i važiuoja ar eina gatve, užsi- 
i laiko normaliai, nedrįsta išdy-

Canada and Brazil, per year 19.00 į. ,. T . v. r
Canada and Brazil, 6 months $5.00 > Kauti. Jei, tačiau, sulipa }
Foreign countries, per year $10.00 ' busą būrys jų, tuomet kėlei-
Foreign countries, G months $5.50 ■ \ jams nėra

. na to, kad
■ triukšmauja, bėgioja po busą, 

bet užkabinėja va- 
O ta jų kalba, 

Tiesiai įsisavinta iš 
Kas blogiausia — 

yra gimnazis-

ramybės.
jie tarp

i spiegia, 
į žiuojančius. 
'kalba!
sjmūkles.
daugumoje jie 

i tai.
■ Stebi
I jaugi
i gimnazijoje 
j naši savųjų 
i įėjimu ?

Pasirodo,
Jei pridėsime prie to dar šin- 
l.uojamą “literatūrą“ apie vi
sokias kriminalystes, rodomus 

. filmus ii
; rime tąjį produktą, tariamą 
Į “juvenile delinquency,” jauni
mo palaidumą, užpuldinėji- 

! mus, vagystes ir net žmogžu- 
į dystes, aprašomas kasdien 
spaudoje.

Mūsų doros skelbėjai, dva- 
ir valdiškos įstaigos 

mažai rūpinasi tuo klau- 
pasitenkinama dejavi- 
bet pražiūrima 

priežastis, kuri priveda 
i kriminališkų palinkimų.

Tiesa, yra gera dalis

juos ir galvoji: 
juos 

ir ar 
vaiku

taipgi 
simu, 

' reais.

ne- 
teišmokina 
tėvai rūpi- 
doru išauk-

nepaisoiha.

! ką nelaimę. Abi tapo nuga
bentos ligoninėn ir paguldy
tos skirtinguose kambariuose. 
Jaunoji Barbara buvo kritiškai 
sužeista ir daktarai mažai

i ve vilties, kad liks gyva. Jo
nikų duktė Ida neatrodo pa
x’ o j i n ga m e sto vy j e, bet... j i i 

‘mirė. Mirė nakčia iš 6-os j •• 
7-ą sausio, valanda nenusta
tyta. Apie 9-ią valandą Ida1 
paprašiusi slaugės atnešti sti-1 
klinę pieno. Kada slaugė su- j 
grįžo su pienu, Ida miegojusi; 
ir ji jos nežadino. Antru i 
kartu, kada slaugė sugrįžo jos l 
kambarin, rado negyvą.

Tai buvo šeštadienis, sausio j
i 7-a, kada Jonikai gavo pir
mą žinią apie įvykusią tra- 

( gėdiją. žinią pranešė šeimi
ninkas, pas kurį Ida tarna
vo per pastaruosius ketverius 
metus. Kad apie. įvykusią ne
laimę nepranešta anksčiau, 
buvę taip susitarta — dūk-; 
terš Idos, anūkės Barbaros ir 
šeimininko Mr. Lake. Neno
rėta suteikti rūpesčio motinai

žurnalistų.
namo, jie parašė savo įspūdžius,

Praėjusiais metais, kaip žinia, Ameri
ką aplankė grupė tarybinių 
Grįžę
Įgytus mūsų šalyje, žemiau spausdina
me N. Gribačiovo žiupsnelį įspūdžių, til
pusių “Literatumaja gazeta” laikrašty. 
Vertimas į lietuvių kalbą “Lit. ir Menas” 
laikraščio redakcijos. — "Laisvės" Red.

ot ir tu-'>r laukta, iki pavojus praeis.

pati 
prie

doro 
jaunimo, bet už tai kreditas 
priklauso to jaunimo tėvams, 
kurie savo vaikus nuo 
žens pastate ant dorovės

,lio. S.

ma-

Chicaga 1980 metais

1980 metais pati Chicaga 
turės tik virš 1 milijonų gy

ventojų, bet jos priemiesčiuo- 
1 se gyventojų skaičius padvi-i 
gi.bes, pagal apskaičiavimus j 
Dr. Don J. Bogue.

Dr. Bogue
i kad dabartiniu 
gos gyventojų 
milijono, 1980 
k ė. turės 4,146,000.

Metropolitan
įskaitant miestą — turės pa
didėti nuo dabartinių 6 mil. 
jonų, iki apie 7.9 milijonu

apskaičiuoj a, 
laiku (jhica- 

yra apie 3.8 
metais, jis sa-

LLD 19-os kuopos nariai 
gerai mokasi mokesčius

Penktadicnj pirmas šių

“Kai dabar dalykai stovi?“ 
paklausiau Jonikienės.

Anūkė Barbara, kuri sau
sio 9-ą minėjo savo 
tų sukaktį ir baigia 
sivjs metus kolegijoje, 
Bet. žaizda galvoje 
nutrenkė regėjimo nervus ir 
ji liks amžinai akla.

“Kaip su kaštais?“ paklau
siau.

“žinoma, didžiausia našta 
kris ant mūs, bet. . . Bakers- 
fieilde gyvena Idos velionio 
vyro Tarno sesuo Mrs. Oza- 
nich ir jos trys sūnūs. Be to, 
Idos samdytojas Mr. Lake 
daug rūpinasi, ir mums nu
vykus traktavo mus kaip ar
timuosius giminaičius,“ 
Jonikienė.

šeimai pasikalbėjus su 
liausiu 
Winey sužinota,

. Barbara negalės išeiti dar ke
ikias 10 dienų ar dvi savaiti. ! 
j Vėliau ji bus perkelta į vals- 
tijinę sanatoriją, kur laikys 
iki pilnai fiziniai sustiprės. 
Tada pasiųs i aklųjų mokyklą

! San Franciscojo baigti moks-1

me-: 
tų LLD 19-os kuopos susirin
kimas buvo geras; gražus bū- 

i relis dalyvavo ir rimtai svars-' 
priešinasi mūsų Vai- I tė organizacijos reikalus.

Iš kuopos; valdybos raportų s 
paaiškėjo, kad nariai mokasi 1 
mokesčius 
taipgi
jiisius metus, 
torius žymėjo 
50 narių pasimokėjo 
metus. Tai \gražus 
šių metų pradžiai.

21 me- 
antruo- 
neinirs.

vy- 
ligoninės daktaru Dr. 

kad 'anūke

. • Tai tokias informacijas-ga-Cnicago — , i tį vau atsilankęs pas Jonikus. 
lY j Motina Alice ir Idos patėvis 

Į Leonas dar labai sukrėsti tra- 
! gedijos. Jie giliai dėkingi už 
i reiškiamą užuojautą, bet pra- 
' šė kuo mažiausiai klausinėti 
| apie detales.

Ida palaidota sausio 11 d., 
šalia savo vyro Tomo, Uni
on Cemetery, Bakersfield, 
Kalifornijoje. Jos vyras; Bar- 

I karos tėvas, ręirė kovo 28 d., 
1954 metais, gavęs kraujo 
antplūd ant smegenų.

Reporteris

Šiuo metu, kaip matome, net trys šalys yra perskeltos 
pusiau: Korėja, Vietnamas ir Vokietija. Kol jos yra sus
kaldytos, tol, aišku, nebus galima joms įeiti ir į Jungtines 
Tautas, dalyvauti pasaulinėje bendruomenėje.

Reikėtų daryti visa, kad tos šalys būtų suvienytos. 
Šiemet Vietname turėtų būti pravesti balsavimai už ša
lies apvienijimą, bet klausimas, ar tai įvyks.

Shenandoah, Pa
Sausio 11 d. numirė Auta- ;

Dulleso košė dar vis atsiduoda
F »

NESKANI KOŠĖ, kuria Mr. Dulles išvirė savo pasi
kalbėjime su Life žurnalo korespondentu, dar vis tebe
stovi neišvalgyta ir ji dar vis neskaniai atsiduoda tiek 
jam pačia, tiek jo kolegoms.

Adlai Stevenson, demokratų vadovas, reikalauja, kad 
prezidentas Du liesą, pašalintų iš valstybės sekretoriaus 
Vietos arba kad pats Dulles iš ten pasitrauktų. Kiti de
mokratų partijos lyderiai tam pritaria.'

Atsišiepdami prieš demokratus, republikonų lyderiai 
sako: o ką padarė jūsų Trumanas, ar ne jis Ameriką į- 
vėlė į karą Korėjoje?

Nežinia-, kas iš to visko išeis. Tenka atsiminti, kad 
■ šie metai yra prezidento ir Kongreso rinkimų metai. Dėl 

• to demokratai, pasigavę vieną bei kitą, republikonų ad- 
' ministracijos klaidą, ją bando panaudoti propagandai už 
save. O klaidų toks Mr. Dulles yra pridaręs tiek, kad 
demokratams nereikia giliai kur nors knistis — tos 
klaidos matosi visur, tik reikia, jas mokėti panaudoti.

J ' <

DuMeso išsišokimas Life žurnalo puslapiuose, kaip sa
ko kai kurie, labai pasitarnavo ir komunistiniam pasau
liui, nes tai privers daugelį neutralių šalių labiau pa
krypti į socialistiniiį valstybių bloko pusę.

už 1956 metus,' 
atsilikusieji—už prač- 

Finansų šekre- i 
kad jau arti 

už šiuos į
skaičius i mis Naujūnas. Velionis nuo

I pribuvimo į šią šalį visą laiką
Išrinkta 10 delegatų Į LLD dirbo angiiakasyklose, kur 

1-os Apskrities konferenciją, | ft'avo mamų dusulį, nuo kurio 
kuri atsibus sausio 22 d., Mil- >r 
dos svetainėje.

i legatai į LMS
' konferenciją, 
' sausio 28-ą.
• Pramogų komisija uoliai rū
pinasi parengimu, apie

! bus pranešta vėliau.
Kuopos valdyba su

|iimu palikta ta pati.

Taipgi 5 de- 
1-os Apskrities 
kuri atsibus

kuri

uzgy-
Narys

JONIKAI GRJŽO 
PALAIDOJĘ DUKRELĘ

žinodamas, kad “Vilnies'’
1 skaitytojai ir skaitlingi Joniku 
draugai nuoširdžiai užjaučia 
Įvykusią šeimoje tragediją 

' ii išgirdęs, kad jie jau grįžo 
iš Kalifornijos, nuėjau pasitei
rauti. Kiek ir ką sužinojau, 
bandysiu pasidalinti su skai
tytojais.

Apie detales Alice Jonikie
nė ir Leonas nori kalbėti kuo 

| mažiausiai — per daug dar 
sukrėsti. Kiek šiuo tarpu 
galima apytikriai pasakyti, 
l aktai yra sekami;

Gruodžio 29-os vakarą Jo
nikų duktė Ida Cliasney ir 
anūkė Barbara turėjo kritiš-*

mirė. Parėjo iš Suvalkų 
gubernijos, Rūdos parapijos, 
Naudžių kaimo. Paliko žmo
na, keturis sūnus ir 6 duk
teris. Priklausė LDS kuo
pai.

Sausio 3 d. Locust Creek 
angiiakasyklose tapo užmušti 
du mainieriai, Edward čiuplis 
(lietuvis), 42 metų amžiaus, 
ir Walter 1-lallonback, 34 me
tų amžiaus.

Sausio 13 d. taipgi anglia-> 
kasykloje tapo užmuštas Juo
zas Juodzevičius, apie 62 me
tų amžiaus. Buvo pavienis, 
prigulėjo prie LDS 34 kuopos.

Kalniete

Philadelphia, Pa.
Serga niudžerzietės

Mrf. L. Lylienė, gyvenanti 
1827 S. 6 St.. Camden, N. J., 
nusilaužė ranką. Serga na- 
frnie. O Mrs. Stankienė, iš 
National Park, N. Jt> buvo li
goninėje, bet dabar jau na
mie.

Linkime abiem ligonė m 
greit pasveikti. -

Aprūką ir apnešti anglies dulkėmis 
mes spalio dešimtosios vidurdienį išlipo
ma Havre iš traukinio. Užpakaly, viole
tiniame rūke, pasiliko Paryžius, pro lan
gą šmėkščiojantieji žali izoliatoriai ir ža
li telegrafo laidai, dygliuotąja ir nedyg- 
liuotąja viela pertverti rudens laukai, 
trys Ruano katedros, panašios į akmeni
nes strėles, paleistas į dangų, uosto kra
nų miškas Senos prieplaukose. Jų aukš
tyn pakeltos nejudančios strėlės priminė 
rankas darbininkų, balsuojančių už dar
bo užmokesčio padidinimą. Peizažai už 
langų — švelnių kontūrų kalvos su miš
keliais — atkurdavo atmintyje pietinį 
Pamaskvį ir Smolensko kraštą, tik ber
želių kamienai, kartais staiga pasiro- 
dantieji palei geležinkelio pylimą, buvo 
dar labiau susiraukšlėję ir tamsesni, 
tarsi jie būtų įdegę kaitrioje saulėje ir 
greičiau susenę... Havras skendėjo švie
soje ir gelsvose rudens dulkėse; balkš
vuose atskardžiuose matėsi pusiau ap
griauti dokai — hitlerinio “Atlanto py
limo” likučiai. Vakaruose, už tamsios 
molo horizontalės, susiliejo su dangum 
padūmavusi La-Manšo melsvuma — iš 
ten dvelkė vėsa ir dumblių kvapu...

Netrukus turėjome atsisveikinti su 
Europos žemynų. Žinojome, kad nebus 
nei patrankų dundesio, kuriuo buvo iš
lydimi į tolimas keliones vandenynais 
aštuonioliktojo amžiaus romantikai, nei 
skepetaičių ir skrybėlių, mosuojamų ore, 
— mūsų draugai ir giminės pasiliko 
Vnukovo aerodrome, — tačiau kiekvie
nas iš mūsų jautė tam tikrą momento 
iškilmingumą. Tikrovėje viskas, buvo 
žymiai kasdieniškiau: žengėme kelis 
žingsnius nuo vienų durų prie kitų ir 
atsidūrėme okeaniniame garlaivyje “H 
de Frans”. Ne geriau pasisekė ir ki
tiems — keleivių į Ameriką buvo dau
giau kaip tūkstantis, o lydinčiųjų susi
rinko vos dešimt. Vienuolių reikalai 
buvo geresni — trys vienuolės viršuti
niame denyje ir dvi prieplaukoje žegno
jo viena kitą net ir tuomet, kai buksirai 
jau buvo nuvilkę milžinišką “H de 
Frans” laivą į farwaterį. Ir mes taip 
gyvai prisiminėme Majakovskį!..

Greitai ir tyliai plaukė laivas tolyn, o 
mums vaidenosi, kad grimsta į vandenį 
Havro uosto statiniai ir stogai, burlai
vių stiebai ir Prancūzijos status rudas 
krantas. Ilgiausiai virš vandens kyšojo 
miesto bažnyčios varpinė ir rago švytu
rys, — atrodė, kad jie lenktyniuoja, kas 
ilgiau laikysis ant vandens. Pirma vis 
dėlto išnyko varpinė — ji buvo kiek že
mesnė.

Tuo tarpu vandens takas už laivaga- 
lio vis platėjo, kol pasiekė šiuolaikinės 
autostrados dydį, ir ties juo, kaip skren
da pilki dribsniai, ėmė sukti ratą žu
vėdrų būriai. Kaip tik tuo- momentu, 
perkeltine prasme, mes pirmą kartą su
ėjome į sąlytį su Amerika jos piliečio 
Jaroslavo Čižo, .vienos informacijų agen
tūros atstovo, asmenyje. Kurį laiką Ja
roslavas Čižas drauge su mumis žiūrėjo 
į besimėtančias žuvėdras ir dūmų ka
muolius, kurie veržėsi iš dviejų žemų 
garlaivio kaminų, paskui prisistatė ir 
pasakė:

— Džiaugiuosi matydamas tarybinius 
žurnalistus... Dvigubai džiaugiuosi, kad 
mūsų abiejų šalių santykiai tvarkosi.

Mes visiškai pritarėme. Po kokių de
šimt minučių prie mūsų priėjo dar vie
nas amerikietis — jis atsargiais posa
kiais prakeikė “šaltąjį karą” ir ne ma
žiau atsargesniais formulavimais padė
kojo dievui už tai, kad jis dovanojęs ‘Že
nevos dvasią”. Mus nustebino jo atsar
gu m a s. Jis n usišypso j o i

— Nuo to iš karto neatprasi... Kaž
koks jūsų rašytojas pavaizdavo herojų, 
kuris net saulėtu oru vaikščioja su skė
čiu, tiesa? Juokingas vaikinas!.. Bet 
mes, amerikiečiai, jau apsieiname be 
skėčių ir tikime geromis prognozėmis...

v

Kaip mes vėliau ne vieną kartą įsiti
kindavome, šiame formulavime glūdi 
daug tiesos. Teisinga ir tai, kad dabar 
“apsieinama be skėčių” ir taikos prade
da trokšti visi. Bet vis dėlto amerikie
čiai labai mažai ką žino apie mus, ir 
gan didelė amerikiečių spaudos dalis 
tuo tarpu, švelniai tariant, nelabai sku
ba ateiti jiems į pagalbą. Tuo mes taip 
pat įsitikinome pačią pirmąją dieną.

Kažkas sąmojingai pastebėjo, kad van
denynas tai jau per daug vandens iš * 
karto. Ir iš tikrųjų, nors dvidešimtasis 
amžius anaiptol nėra laivininkystės 
priešaušris, laivai vandenyno trasoje su
tinkami retai. Pirmą laivą mes pama
tėme sutemose: ties Anglijos pietine pa
krante, netoli Southamptono, prie mūsų 
laivo borto priplaukė laivas, kuris išlai
pino į “H de Frąns” keleivius ir tris ar 
keturis lengvuosius automobilius. Mes 
iš viršaus žiūrėjome į šio laivo kaminą, 
kaip į mažo ugnikalnio kraterį: ten kun
kuliavo rudi dūmai ir švystelėdavo liep
snos atšvaistai.

Po valandos mes vėl buvome jūroje— 
tamsioje ir rūškanoje jūroje, su tamsiu 
dangumi virš mūsų galvų. Iš pradžių 
mes kovojome su nuoboduliu, žiūrėdami 
italų kinofilmą “Kaip gaila, kad tu nėr 
naudelis”, paskui kovojome su juo, ger7 
darni vaisių sunką salone. Ten mes kai- . 
bėjome su viena amerikiete iš Floridos, 
ji buvo gydytoja-pediatrė. Ji pamėgino 
atspėti, kokia Valentino Berežkovo tau
tybė :

— Prancūzas? v
— Ne. .
— Vokietis?
— Ne.
— Norvegas?
— Ne.

— Ne žmogus,'o mįslė... Kas gi jūs toks, 
galų gale?

— Rusas... Ir tik kelios dienos kaip 
iš Maskvos. ,

Amerikietė aiktelėjo:
— Kaipgi jums pavyko iš ten ištrūk

ti?
Vėliau jai pačiai šis klausimas atro

dė juokingas. Ne, ji nė kiek mūsų nebi- 
jojo ir vėliau, Niujorke, prieš išvykda- f 
ma į Floridą, paskambino mums į vieš
butį, norėdama palinkėti laimingo kelio, 
bet ji tiesiog neturėjo ' supratimo apie 
mūsų gyvenimą. Bet argi ji viena? 
Kai kurie amerikiečiai, netgi inteligen
tai, nė kiek neapsimesdami stebėjo, kad 
mes juokiamės, kaip visi žmonės, kad 
geriame vyną, kad mūsų darbinink 
gauna darbo užmokestį, kad Maskvoje ' 
yra taksi, kad mūsų jaunimas mėgsta 
turizmą, kad mūsų vaikai nakvoja na
mie, o ne mokyklose, kad moterys domi
si madomis ir daro šukuosenas. Mes 
rimtai ir pagarbiai atsakinėjome į tuos 
klausimus, — juoktis reikėjo ne iš šių 
dorų ir nuoširdžių amerikiečių, o iš tų, 
kurie, pernelyg uoliai prisiderindami 
prie karinės isterijos, piršo savo liau
džiai visokius beprasmiškus išgalvoji
mus apie Tarybų Sąjungą.

Diena po dienos mes artėjome prie A- t 
merikos krantų, ir diena po dienos pla
tėjo kontaktai su keleiviais-amerikie- 
čiais. Komersantas iš Bostono, su ku
riuo mes pietavome, prašė mus nelabai 
peikti Ameriką, nes joje yra nemaža ir 
gero,- Niujorko orkestro pirmasis smui
kini nka’s svajpjo išgirsti Gilebo skambi
nimu ir rodė programą, kurią atliko or
kestras gastrolių Europpje metu. Pro-**’Europpje metu.

(Tąsa'ant 3 puslapio)

Kada siela . dejuoja v
Kada siela nusiminus dejuoja, 
Mintys pakilę erdvej skrajoja, 
Imu plunksną, rašau dainą 
Ir liūdesiai greit praeina.
Kol kūnas turi troškimą 
Ir dvasia suteikia norą, 
Kol širdis turi linksmumą, 
Veržiasi daina į mėlyną orą. <

Kad lūpos užvertos, negaliu dai- 
[nuo^i, 

Bandau per nosį niūniuoti. . . k 
Jei širdy linksmumas apmiręs, * 
Lieka viltis sieloj - džiaugtis.

Progresas

2 pusi. Laisve (Liberty), šeštad., Sausio (Jan.) 21, 19*

y



Cleveland, Ohio
LDS 55 kuopos reikalai
Viršminėta kuopa pasimo- 

jus turėti visą eilę įvairių pra
mogų, kurios yra kuo nors su
rištos su būsimu LDS seimu,

šį kaitą bus paruošta silkių 
vakarienė, todėl visoms mūsų 
gaspadinėms patartina tą va
karą namie vakarienės nega
minti, o ateiti į Klubą kiek 
anksčiau, kur visi kartu va
karieniausime. J. Ž.

kuris įvyks liepos men., Wor
cester. Mass. Kaip žinoma,
kuopos obalsis yra — “Pilnas
skaičius delegatų,’* o kadangi
seimas toli nuo Clevelando,
tai, aišku, kuopai susidarys 
nemažai iškaščių. Todėl kuo
pa iš anksto tuo ir rūpinasi.

Pirmas toks pažmonys įvyks 
sausio 28 d., Klubo svetainėj. 
Visi kuopos nariai turėtų ma
tyti reikalą jame dalyvauti. 
Vakarienė tik už $1.00 as-

..meniui bus pateikta 6-ą vai. 
** vakaro. Po vakarienės eis šo

kiai.
Sekantis kuopos susirinki

mas įvyks vasario 1 d. šiaJ 
me susirinkime bus pravestos 

I Centro Komiteto nominacijos. 
; Buvo manyta tai atlikti praė

jusiame susirinkime, bet dėl 
tam tikrų priežasčių tapo pa
likta vasario mėn. susirinki- 
hnui. Visų narių pareiga to
kiuose susirinkimuose daly-i

Baltimore, Md.
Smagu tarti žodį apie LLD 

25 kuopos nuveiktus darbus 
1955 metais. žinoma, nega
lima sakyti, kad tie darbai 
dideli ir jų daug. Ne. Bet 
v ištiek Maryland© valstija yra 
išlaikoma LLD orbitoje.

25 kp. pirmas šių metų su
sirinkimas įj*??ko sausio 14 d. 
išklausius kuopos komiteto 
raportus pasirodė, kad yra 
gerai dirbta, viskas tvarkoje. 
Finansiniai kuopa stovi gerai. 
Kuopos komitetas getrai dirbo 
spaudos naudai, pardavė kiek 
knygų ir daug Vilnies kalen
dorių. Apskritus metus rū-! 
pinosi Laisves pronu.merato- 
mis ii- aukomis. Jų yra su-d 
rinkta nemažai.

Jau padarėme šiek tiek pro
gramos šiems metams. Nutar
ta rengti Laisvės pikniką vi-

kietus, o kitus nupirko pa
vieniai.

LLD Centrui utž knygas, ro
dos apie 8 ar 10 dolerių. Tai
gi šių metų pradžia nebloga. 
Jeigu taip ištesėsime per ap
skritus metus, tai bus gerai.

Baltimore j e siaučia nepa
prastai baisios kriminalystės: 
žmogžudystės, vagystės, plė
šimai. Net sunku įsivaizduo
ti, kad gali taip būti.

Vieną kartą teko matyti 
Baltimorės bažnyčių sąrašą 
Suskaičiau apie 400 įvairių 
bažnyčių tik Baltimorėje. O 
kur visa apylinkė? O baž
nyčios giriasi, kad jos yra ci
vilizacijos ir doros pilioriai. 
Neįmanoma tą viską suderin
ti. Vagystės vyksta ne tik iš
lali ky, bet ir bažnyčiose.

Beje, malonu girdėti, kad 
pamažu sveiksta mūsų ligo
niai — Petras Kupris ir Vit
kus. Saulėtekis

tyta artimiausiu laiku pasiga
minti 500 inspektų langų.

šiuo metu ruošiama inšpek- 
tams žemė. Parsivežta 900 ve
žimų durpią.

J. Petraitienė

S

vauti, kur esti Centro Komi
teto nominacijos ar balsavi
mai.

Mūsų darbščiosios gaspadi- 
nės, kurios kas penktadienio
vakarą pagamina Klube fish
fry, žada 
nę prieš

pagaminti vakario- 
kiekvieną kuopos

susirinkimą. Nuo 6 iki 8 vai.
valgysime vakarienę, o nuo 8 
vai. pradėsime susirinkimą.

dury birželio. Apie vietą ir 
dieną greitu Idiku bus pra
nešta.

Nutarta pasveikinti Laisvės 
šėrininkų suvažiavimą su $10. 
Prie sveikinimo prisidėjo vie
tiniai Laisvės vajininkai su 
laimėta dovana $5. Tai bus 
viso $15. Laisvės gaspadorius 
prisiuntė 10 tik i etų Laisvės 
banketo. Kuopa pirko 4 ti-

IŠ LIETUVOS
RUOŠIASI ANKSTYVŲJŲ 
DARŽOVIŲ AUGINIMUI
VILKIJA.-— Marytės Melni

kai tės vardo kolūkis šiemet iš 
daržininkystes gavo dideles pa
jamas. Numatoma dar labiau 
išplėsti šią pajamingą ūkio ša
ką. šiuo metu čia įtemptai 
vyksta šiltnamių statyba. Jau 
pastatytas vienas 250 kvadra
tinių metrų, trys 180 kvadra
tinių metrų šiltnamiai. Numa-

e

KAU^A^r — Politechnikos 
instituto centrinis dramos ra
telis pastatė O. Bobyliovos ir 
L Temiakovo lyrinę Komediją 
“Dvi. drauges.“

P. Kvedaras1

So. Boston, Mass

Metinis Banketas
Rengia ALDLD 2-ra Kuopa

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

Įvyks 
Sekmad

Sausio 
January

Vieta 318 Broadway Pradžia 4-tą Vai. Popiet

Apart gėrę valgiu, bus graži dainų programa

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

Iš NEW YORKO ATVYKS ANTANAS BIMBA 
Lauksime svečių iš visų 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.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ Užrašykite Laisve savo draugui 

r » 
Atsakomingiausia Firma Pasiuntimui Reikmenų 

Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ, LIETUVĄ IR KT. ŠALIS 
Apmokami Taksai ir Uitikrintas Daiktų Pristatymas. 

Skubėkite su dovanų paklotais Velykoms. Jūs dabar galite siųsti 
i per mus siuvamąsias mašinas ir akordtonus.

PARCELS TO RUSSIA, Ine- •:
Licensed by U. S. S. R. <[

391 EASTERN PARKWAY, BROOKLYN 16, N. Y.
Tel. INgarsoll 7-6465, INgersoll 7-7272

Mes užtikriname pristatymą siunčiamų daiktų ir siuntėjams 
'! įteiksime paliudijimus su priėmėjo parašu.

Įstaiga atdara kasdien nuo 9-tos vai. ryto iki 4 vai. popiet 
Dėl didelio pageidavimo mes taipgi laikome ofisą atdarą

' sekmadieniais nuo 9 A. M. iki 6 P. M. ‘

BROCKTON-MONTELLO, MASS.

Draugiškas vakaras ir pasikalbėjimas Laisvės 
reikalais įvyks šeštadienį, sausio (Jan-) 21 d., 
Tautiško Namo kambariuose, pradžia 7:30 vai. 
vakare. Šaukia Lietuvių Literatūros Draugijos 
6-a kuopa, 

t
čia taipgi dalyvaus Laisvės redaktorius

ANTANAS BIMBA IŠ N. YORKO

Čia galėsite užsimokėti duokles į LLD; kuriem 
laikas, atsinaujinsite Laisvę; taipgi pasikalbė
sime Laisvės bendrovės suvažiavimo reikalu, 
kuris įvyks sausio 29 d. Gal pasiųsime ir dele
gatą į Laisvės suvažiavimą.

Amerika ir•>
t (Tąsa nuo 2 puslapio) 

gramoje buvo Čaikovskio, Prokofjevo, 
Šostakovičiaus kūriniai; komersantas 
Karokopeckis, kuris verčiasi senų stak
lių remontavimu, domėjosi mūsų preky
bos sistema. Pasikvietė mus pas save, o 
paskui atėjo pas mus į svečius Kingsbe- 
ri Smitas, kuris lankėsi Maskvoje drau

ge su Herstu; jis patarė mums, ką reikia 
' pamatyti Amerikoje, ir pažadėjo su
rengti sutikimą su žymiais leidėjais bei 
žurnalistais. Vėliau jis savo pažadą iš- 

' tesėjo. Kartu su mumis važiavo į Ka
nadą grupė prancūzų žurnalistų — kla- 

V sės kapitonas surengė jų ir mūsų garbei
* ' bendrą priėmimą, kurio metu užsimez

gė draugiški pokalbiai. O laivo kapito
nas parodė mums tiltelį bei laivo vaira
vimo prietaisu8 ir leido paekskursuoti 
po mašinų skyrių, kuris primena gan 
didelę gamyklą...

Begalinius pokalbius ir susitikimus kiek 
mažino štormas, įsisiautėjęs Atlanto 

vandenyne. Nuo didžiulių bangų kete
rų vėjas nuplėšdavo ilgas putų juostas. 
Vandenynas vartydavo milžinišką “II 
de Frans” laivą nuo vieno borto ant ki
to ir nuo nosies ant laivugalio, taip, kad 
ant lovų gulėjusių keleivių kojos dažnai 
atsidurdavo daug aukščiau galvos. Už 

1 sienos girdėjosi galingas gausmas, ku
rį pertraukdavo kartūs bangų smūgiai, 
— tai šėlo tas pats štormas,1 pridaręs 
tiek bėdų Amerikos Atlanto pakrantėje. 
Ne viskas apsiėjo sklandžiai ir pas mus 

f — banga išmušė stiklus pirmosios kla
sės restorane, ir keli žmonės buvo sužei
sti. Beveik dvi paras didžiulis laivas' 
lankstėsi vandenynui, nors į šį laivą, tur 
būt, galima būtų pakrauti trisdešimt-ke- 
turiasdešimt Kolumbo karavelų su visu 
jų turiniu., Supimas buvo pakeliamas 
įvairiai, bet visi buvo vienos nuomonės, 
kad be jo geriau. Visi su simpatija su- 

, ’ tiko vieno iš delegacijos narių pareiški
mą:

— Tokiomis aplinkybėmis aš niekuo
met nebūčiau galėjęs atrasti Amerikos!..

Bet jau po vienos paros, pripratę prie 
supimo, visi pasijuto žvaliau, ir, nors 
vandenynas linksminosi kaip ir pirma, 
priversdamas keleivius daryti kojomis 
aštuoniukes koridoriuose ir deniuose, 

. išliedamas sriubą ant švarko atlapų
* valgomajame, kontaktai atsinaujino. 
į Grupė Meksikos studenčių, labai meilių

ir drovių, paprašė mus padainuoti rusų 
ir meksikiečių dainas pritariant gita
rai. Jaroslavas Čižas pasakė, kad džiau
gsis, jeigu mes aplankysime jo agentū
rą. Karokopeckis pakvietė mus viešna- 
gėn, o Niujorko orkestro pirmasis smui- 
kininkas — į koncertą. Tuo būdu, net 

^nepriklausomai nuo valstybės depart- 
mento patvirtintos programos, mes galė-

3 pusi. Laisvė (Liberty), šeštad., Sausio

amerikiečiai
jome laikyti save Amerikos svečiais...

Spalio septynioliktosios rytą visi tvar
kė savo lagaminus ir užrašinėjo naujų 
pažįstamų adresus. Mes taip pat dėjo
me daiktus į lagaminus ir užsirašinėjo- 
me. Van&mynas dar buvo pilkas, kaip 
nuobodi ap^&ka. Vienuoliktą valandą 
viršum bangų susiūbavo žvaigždėtos- 
dryžuotos vėliavos, pritvirtintos ant 
■plūduriuojančių pamatų. “11 de Frans” 
plaukė pro nedidelius plūduriuojančius 
švyturius. Ant kiekvieno švyturio, siū
buodamas, skambėjo nedidelis varpas, ir 
tai priminė rytmetį, nedideliame dievo
baimingame provincijos miestelyj. Dvy
liktą valandą iš dešinės pusės viršum 
vandens pasirodė ilga pastatų ir ga
myklų eilė.

—Koni-Ailendas, — paaiškino mums, 
— niujorkiečių sekmadienio poilsio vie
ta... Įdega saulėje susigrūdę smėlio pa
plūdimyje...

Pagaliau priešakyje mes neaiškiai pa
matėme Laisvės statulą ir toliau, sauso
je pilkoje migloje, niūrokus dangoraižių, 
kontūrus. Jau iš anksto buvo atsegti 
fotoaparatų futliarai ir patikrinta pa
prasto ir spalvoti) fotofilmo atsarga. Ir 
vis dėlto šių fotonuotraukų neturėsime: 
mus pašaukė nuo denio apačion sutvar
kyti dokumentus, ir vietoj Laisvės statu
los mes apžiūrinėjome veidus imigraci
jos valdžios organų atstovų, tikrinusių 
mūsų pasus. O laivui įplaukiant į uos
tą, pas mus prasidėjo pirmoji spaudos 
konferencija, — stambiausių Niujorko 
laikraščių reporteriai domėjosi mūsų 
savijauta, mūsų planais ir net mūsų įs
pūdžiais Amerikoje, kurios mes dar ne
matėme. Vienas iš jų, kuris, matyti, 
daug rašo, bet mažai skaito, paklausė 
mus, kodėl mes parduodame ginklus 
Egiptui. Teko paaiškinti, kad ginklus 
parduodame ne mes, o Čekoslovakija, 
kuri-yra suvereninė šalis, ir tai daroma 
komerciniu pagrindu be jokių politinių 
ir kitų sąlygų. Mes savo ruožtu manda
giai pasiteiravome, — ar neparduoda 
kam nors ginklų Amerika? Valandėlei 
įsivyravo tyla, kurios metu mes kits ki
tą pavaišinome cigaretėmis ir papiro
sais, o paskui kažkas iš amerikiečių pa
siūlė :

— Žinote ką, nekalbėkime šiomis te
momis...

Po to sekė serija šypsenų ir serija fo
toreporterių lempų tvykstelėjimų, o pas
kui galima buvo laikyti, kad mes tikrai 
atvykome į Ameriką. Viešbutyje “Uol- 
dorf Astorija” mes spėjome tik nusi
prausti ir persirengti. Paskiau nuvyko
me j laikraščio “Niujork taims” redak
ciją — tikrąja žodžio prasme iš laivo į 
balių...

(il Liter aturna ja Gazeta”) I

(Jan.) 21, 1956

Rengėjai
k'

DIENRAŠČIO LAISVES METINIS

BANKETAS
Rengia Dienraščio Laisves Bendrove

SEKMADIENI 29 SAUSIO-JAN.
Vakarienė Bus Duodama Lygiai 6-tą Valandą Vakare. Kaina $3.00.

BUS LIBERTY AUDITORIJOJE
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Kadangi tą dieną įvyksta Laisves bendroves dalininkų suvažiavimas, 
tad bankete bus daug svečių iš kitų miestų. Tad kviečiame ir broklyniečius 
atsilankyti į banketą ir pasimatyti su svečiais. Prie gerų valgių turėsite pro
gos maloniai pasikalbėti su svečiais.

Prašome išanksto įsigyti banketo bilietą, nes rengėjams labai svarbu išank- 
sto žinoti, kiek bus svečių, tada geriau galima prisirengti aptarnavimui val
giais. Dėl bilietų kreipkitės į Laisvės raštinę, 110-12 Atlantic Ave., Rich- ♦

mond Hill, N. Y.
Rengėjai



Tai bent laiškas 
iš Lietuvos

šiomis dienomis vienas man
no pažįstamas (kaimynas iš| 
Lietuvos) padavė man pasi
skaityti tik ką nulaikytą laiš
ką nuo savo sesers dukters iš 
Lietuvos, Traku apskrities, o 
dabar jau Jezno rajono, iš 
bažnytkaimio U. Mano pažįs
tamas pavelijo patalpint tą 
laišką laikraštin, apleidžiant 
visokius sveikinimus i)’ bučia
vimus, kuriu prirašyta net 
du puslapiai; jis prašė tik 
nespausdinti jo vardo, taipgi 
ir siuntėjos vardo ii- vietos.

Laiškas išsiųstas gruodžio 
11 d. Tai buvo pranešimas 
savo dėdei, kad jie tik ką ap- 
laikė siuntinį, kurį minėtas 
mano pažįstamas išsiuntė jai 
liepos men. pradžioj. Rašo, 
kad viską gavo, kas tik buvo 
siųsta.

Svarbiausia ir įdomiausia 
laiško dalis, kaip matysime, 
bus vėl prašymas atsiust dau
giau daiktų. Ve kokių daiktų 
jie pra.šp:

“Brangus dėdžiui), jeigu dar 
mums dovanokite siuntinių, 
tai jeigu galėtute, tai prisiųs- 
kite batukų kavinės spalvos 
tokio pat dydžio. Pas mus 
dabar mada žiemą nešiot ka- 
' inės spalvos batukus su ne
ilgais auliukais ir šerstuke ap
vedžioti, — ruda ar juoda. 
Jeigu galėtute, tai prašyčiau 
atsiųsti mum laikr o d u k u s 
(man ir mano sesutei) ant 
rankos nešioti; dabar pas mus 
labai mada nešiot tokius laik
rodukus. Jeigu siųsite sukne
lių, tai abiem lygiai kad bū-» 
tų. Taipgi jei galėtute mums 
prisiųsti po špilką nešiot po 
barzda prisisegus prie sukne
lės. Pas mus dabar mada 
špilkas nešioti. Dabai’ dar 
prašysiu, brangusis dėde, po 
žieminį ir po vasarinį paltą; 
prašau dar atsiust po koji
nes ir po rankinuką (ranki
nuką mes vadiname “paket- 
buku”—P. š.) ir dar po žie
dą; po klijonkę nuo lietaus 
abiem, ir ką tik galėsit mums 
prisiųsti, mums bus labai nau
dinga, nes pas mus tokia da
bar mada. Pas mus tokių da
lykų yra, tik mes jų nepajė
giame Įsigyti. Prašau nepykt 
už tokį atvirą mano žygį 
prieš Jus. ‘ \

“Sudie, mielas dėde. Tūks
tantį kaitų bučiuoju.’’ (Pa
rašas)
Kaune, ne Vilniuje, bet W

Šio laiško rašytoja gyvena 
ne Kaune, ne Vilniuje, bet 
mažame bažnytkaimyje toli 
nuo minėtų miestų. Mat, da
bar ten jau “tokia mada” dė- 
vėt minėtus blizgančius pa
gražinimus. . .

Gal kas įdomaus apie minė
tą siuntinį, t. y. kaip jis bu
vo nusiųstas Lietuvon. Mano 
pažįstamas gana didelį siunti
nį išsiuntė per agentūrą 
Brooklyne, kuri skelbiasi, kad 
siunčia paketus į visas pa
saulio dalis. P. š.

/

Aidas Philadelphijon 
važiuos 7 mašinomis

Visi aidiečiai, kurie tik 
sveiki, pasiryžo nuvažiuoti 
Philadelphijon šį šeštadienį, 
ten dainuoti philadelnh iečių 
rengiamame koncerto sausio 
21-os vakaro 7:30, 411 Green 
Street.

Tą gražią talką Philadelphi- 
jai pasiekti Aido Chorui su
teikia Brazauskas, Skuodis, 
Večkys, Waresonas, VVilso- 
naitė ir patys choristai Gry
bas ir Kazlauskas.

Philadelphiečiai turės virš 
30 svečių iš šio didmiesčio 
srities. C/ N.

Brooklyniečiui G. Schrieber 
trafiko tikietas kainavo $5 
ekstra. Priežastis: jis tą ti- 
kietą piktai suplėšė poiicis- 
tui matant ir popiergalius pa
bėrė. Tą pabaudą jam pa
skyrė už teršimą gatvės.

________ ■■■ --.................. - ■ ______Ljj

NeuYorto^/ž^ržIriloi
Protestavo, kad darbą 
davė unijos priešui

New Yorko valstijos val
džia užsakė savo įstaigoms 
$250,()()(> vertės rašomųjų ma
šinėlių Allen kompanijoje Illi
nois valstijoje. Kadangi tos 
firmos darbininkai nėra orga
nizuoti, jiems firma moka 
mažiau, negu liltur tokiuose 
darbuose, dėl to unijistai dar- 

j bininkai kelia protestus. Sako, 
kad valdžia neturėjo duoti 
darbą openšaperių firmai.

Valstijos valdžia teisinasi, 
kad vadovaujantis esamaisiais 
valstijos įstatymais ji neturėjo 
kitos išeities, turėjo tai fil
mai duoti darbą dėl to, kad 
ji pasisiūlė padaryti už ma
žesnę kainą. 

4---- - 1 1 --- ------------- —--------- -

New Yorkas paskelbė 
Ben. Franklino metus

New Yorko rotušėje trečia
dienį buvo pravestos tam ti
kros ceremonijos, kuriomis 
buvo a t i d a ryti Benjamino 
Franklino 250 metų gimimo 
minėjimo metai. Per ištisus 
metus New Yorke įvyks vi-< 
sokie paminėjimai, parodos, 
paskaitos ir kitokie pobūviai, 
kad atžymėti tą sukaktį.

Specialus minėjimo komite
tas, kurio priešakyje stovi 
Anthony Drexel Duke,’ pa
skirs tam tikras stipendijas 
studentams, kurie studijuos 
mokslo šakas, kuriose Frank
linas ypatingai pasižymėjo.

Pažangiečiai ypatingai mi
ni Franklino sukaktuves — ir 
ne vien šioje šalyje, bet ir 
užsienyje, nes Pasaulinė Tai
kos taryba paskelbė Benjami
ną , Frankliną tarp tų pasau
linės kultūros galiūnų, kurie 
šiais metais pagerbiami. I
Negrų Istorijos savaites 
meno paroda galerijoje

ACA galerija New Yorke Į 
vasario mėnesį rengia Negrų 
istorijos savaitės meno paro
dą. Bus išstatyti Charles 
White ir kitų negrų dailinin
kų kūriniai. Berods,, panaši 
paroda įvyks ir Art of Today 
galerijoje.

Brooklyne teisėjas Solomon 
pasiuntė mažo namuko savi
ninką 10 dienų atbūti kalėji
me, kai jis pasisakė neturin
čiu $50 užsimokėjimui pa
baudos už nedavimą šilumos 
savo rendauninkui. Dar ne- 
teko matyti, kad kompanas 
nueitų kalėti už panašų prar 
sikaltimą.

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

ERIE THEATRE 
Schenectady, N. Y.
I VIENĄ VAKARĄ 

SAUSIO 25 
Trečiadienj, 8:30 v. v. 
Pirmą Sykį Amerikoj 

YUGOSLA.VŲ 
Tautiškas-Liaudiškas 

BALETAS
ŠOKIAI — DAINININKAI — 

MUZIKANTAI
TAIPGI PASIRODYS 

CARNEGIE HALL, N. Y.
SAUSIO 27 
40 Grupėje

Visos sėdynės rezervuotos. Orke- 
*stra $3.85. Balkone: $3.30, $2.75, 
$2.20. Priimsime užsakymus per 
telefoną ir paštą. Ofisas atdaras 

nuo 12 v. dieną iki 10 v. v. 
Tel. FR. 4-3300.

CHEZ 
PIERRE

Turime skaniausių tarptautiškų 
valgių.

A La Carte—Dinner
Pirmos rūšies jaučio šonkaulių 

(šešt. ir Sekm.). Boneless Chicken 
Parmigiana; roast squab chicken 
Parisienne; Frog legs Provencalc.

Atdara iki 11 vai. vak.
110-50 Queens Blvd.

Forest Hills — BO. 8-9516
(13-14)

N. Y., spaustuvių darbininkai 
parode daugiau išminties

Now Yorko spaustuvių dar
bininkai atsisakė apleisti ra- 
gąngaudžių persekiojamus sa
vo narius.

International Typographical 
unijos didžiajam lokalui, ži
nomam kaip “Big Six,” buvo 
pasiūlyta užgirti prąšalinimą 
iš darbo tų nariųv kurie at
sisakytų ragan g a u d-ž i am s 
“spaviedotjs” saVo politines 
pažiūras. Pasiūlyta apleisti 
visus, kurie tik gintųsi pasi

Advokatai atsisakė pažangiečius 
išmesti iš savo eiliij

New Yorko advokatai, ku- 
i rie' priklauso prie Bar Asso
ciation, savo suvažiavime su
davė smūgį ragangaudžiams: 
jie atmetė rezoliuciją, kurioje 
buvo raginama išmesti iš prak
tikos advokatus, kurie numa
tomi esą komunistai. 101 de
legatas balsavo už kairiečių 
teisę priklausyti prie profesi
jos ir tik 57 už šalinimą. Ra- 
gangaudiškas advokatų orga
nizacijos sparnas norėjo ša
linti visus advokatus, kurie 
dalyvauja komunistų gynėjais 
politinėse bylose, kurie patys 
atsisako, naudodamiesi Penkn- 
tuoju pataisymu, dėstyti savo 
politinius įsitikinimus, arba 
dalyvauja pažangių organiza
cijų veikime.

Metai atgal minima advo
katų sąjunga sudarė 10 žmo
nių komitetą, kurio tikslas 
buvo studijuoti “komunistinių 
advokatų problemą.” Vienas 
to komiteto narys priėjo iš
vados*, kad komunistai advo

Laisvės Banketo Reikalu
Banketo komisijos ir gaspadinių susirinki

mas įvyks pirmadienį, 23 sausio-Jan., Laisvės 
raštinėje. Komisijos nariai ir gaspadinės ma
lonėkite ateiti 7:30 vai. vakare, nes turėsime 
pasitarti del valgių supirkimo ir paruošimo.

Laisves A dminisiracija.

AUTO REPAIRS
10 PT. MOTOR 

OVERHAUL
Rings, wrist pins, Hone Cyl. 
Walls, Ispect Valve Guides. 
Crome Rings. Carbon <ft Valve 
jobs. Adjust connecting • rod 
bearings and main bearings. 
Gaskets, Oil, tune
engine, Labor, JOD
Free 300 mile
check-up.

6 cyl. cars
8 Cyl. Cars $72.85

‘ AUTOMATIC
TRANSMISSION

RE-SEALD $QQ50
ALL CARS VW

BRAKES RELINED

All 4 Wheels
Flush Complete $ *1 /? 9 5
Hydraulic System

FRONT END 
v SPECIALS

FACTORY TRAINED 
' MECHANICS

ALL CARS REPAIRED AT ROCK BOTTOM PRICES’:

TIME PAYMENTS ARRANGED ’

SAFEWAY SERVICENTER
91-23 CORONA AVE., ELMHURST 

ILLFNOIS 7-5200

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNĄ
Nors kartą susilaukėme savo kalboj-e žodyną. Išleistas Lietuvoje. Didelė 
knyga, stipriais apdarais. Tai naudingiausias dalykas turėti savo na
muose, ypač tiems, kurie rašo spaudai ir kitais' reikalais.

. . . - - ■

Kaina 85.50. Persiuntimą Apmokame
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

.. ■ . » ■ ■ I

Gaunamas Laisves Knygyne, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
i' •

L_____________ :________________—._________________________________

naudojant J. V. Konstitucijos 
5-uoju Amendmentu.

Lokalo nariai pasiūlymą at
metė virš dviemis balsais prieš 
vieną.

Spaustuvių darbininkai pasi
rodė išmintingesniais ar veik
lesniais už daugumą Laikraš
tininkų Gildijos narių. Gildi
joje priklauso redakcinių šta
bų ’darbininkai. Tačiau Gildi
ja nutarė neginti savo narių, 
kurie neteko darbo už nesi- 
lenkimą, ragangaudžiąms.

katai visai neturi turėti 
teisės praktikuoti, vienas 
nepriėjo jokios, nuomonės, 
o astuoni nutarė, kad politi
niai nusistatymai nėra pakan
kama priežastis praktikavimo 
teisių atėmimui, nors advoka
tų organizacija gali ir nepri
imti komunistų į savo tarpą.

MIRĖ į
Ieva Kartavičienė. 84 metų, 

gyvenusi 1911 Palmetto St., 
Brooklyne, mirė sausio 18 d. 
namuose. Kūnas pašarvotas 
Lutz & Son koplyčioje, 6808 
Forest Ave., Ridgewoode. 
Laidotuvės įvyks sausio 21 d., 
Most Holy1 Trinity kapinėse.

Velionė paliko liūdesyje 
dukteris Mamie ir Auna; sū
nus John ir William, tris anū
kus, brolį Antaną Valaitį ir 
kitas gimines, šią žinią tele
fonu pranešė velionės sesers 
sūnus P. Stankevičius.

Harrimanas pasiūlė 
senimo programą

Gubernatorius Harrimanas 
pasiūlė Valstijos seimeliui 25 
punktų programą, kuri turė
tų kai kuo pagelbėti mūsų se-i 
nimui likusius gyvenimo me
tus praleisti gražiau, ' sma
giau, negu dabai’ jie leidžia
mi.

Tiems tikslams gubernato
rius ragino padvigubinti pa
skyrą. Ji turėtų būti virš mi
lijonas dolerių metams. Tą 
milijoną naudotų ne pašal
poms, bet pagelbėti gauti se
nųjų amžiui ir spėkoms ati

tinkamus darbus, teikti gali
mybę šio to pasimokyti, pa
tarti, pagelbėti rasti butą, 
atitinkamose vietose steigti 
pasilinksminimo centrus.

_____ _____ o

Reikalauja specialių 
teisių namų srityje

Brooklyno demokratas as- 
semblymanas Monteleone ir 
Buffalo republikonas senato
rius Cooke įteikė Valstijos 
seimeliui pasiūlymą, kad jis 
suteiktų tiems dviem mies
tams lyg ir savivaldą namų 
pataisų ir statybų srityje.

Abu tie1 Įstatymų leidėjai 
pažymi, kad tų abiejų did
miesčių gyvenviečių padėtis 
yra visiškai skirtinga nuo vi
sų kitų miestų. Galėjimas 
pilnutinai patiems tvarkytis 
pagreitintų, palengvintų gy
ventojus aprūpinti butais. .

Amatininkai, . pajieškodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

REIKALAVIMAS

Reikalingas fornišiuotas kambarys 
vienam vyrui, Brooklyno apylinkėje. 
Pageidaujama, kad būtų apšildomas. 
Prašau pranešti šiuo antrašu:

A. Litvaitis, 108-01 86tb SI.
Ozono Park, L. I., N. Y.

SAVE
Up to $700 in Discounts 

on 1956 Chevrolets 
LARGE SELECTION 
of used Cars FROM 

$100 and up.
MEL CHEVROLET 

Salese & Service
1414 Far Rockaway Blvd.

F.R. 7-4700

HENRY STOLZENBERGER, Inc. 
Laidotuvių Direktorius 

450 E. 162nd St., Bronx 
CY. 3-4343

OTTO F. PUMMER, pres.

IDEALIŠKI GYDYMOSI NAMAI
Ligoniams, diabetikams, po opera
cijos ligoniams, senukams ir su 
chroniškomis ligomis. Vokiškai 
kalbanti štabe. Pilnai kosher. 
Privatus gydytojas, jeigu pagei
daujate. Slaugės per 24 vai. Ma
loni atmosfera, TV. Atdara pa
tikrinimui iki 7 v. vak.
833 Manidal St., Bronx 59, N. Y.

©A. 9-6667

WHOLESALE DISTRIBUTORS
Sveil atos Valgių

Dietų Valgių
Be Druskos Valgių

Vitaminai—Specialiai Priruošti
A yalgiai

SHERMAN FOODS, INC.
373—4th Avė., N. Y. MU. 6-7292

Vyskupas pas advokatą 
dėl Melisho bylos
Epiško palų vyskupas Do- 

Wolfe tarėsi su- savo advoka
tų ir kunigui Melishui priešiš- 

i kūjų parapijos komiteto narių 
grupe. Pasirodė, kad prieš 
parapijom! mylimą kunigą 
Melishą “vainą’’ pradėti buvo 
lengva, bet užbaigti sunku, 
kuomet parapijonai uoliai jį 
gina.
' Tuo tarpu Melishą užtarian
tieji parapijos komiteto Ba

iliai išsiuntinėjo laiškus vi
siems tos tikybos dvasiškiams 
šioje apylinkėje. Sako, jie 
turi žinoti faktus.

Jamaica policija gaudyda
ma važiuojantį vogtu auto pa
leido šūvį. šūvio išsigandęs, 
to auto vairuotojas, 15 motų, 
smogė į kitą auto. Jį suėmė 
sveiką, bot vežimai abu ap
daužyti.

i

^MATTHEW A Ji 
BUYUS

I; (BUYAUSKAS) ’•
. > ; •1

: ■ laidotuvių :: i
• ■ direktorius ::

i: 426 Lafayette St-
F • •
;; Newark 5, N. J. F

MArket 2-5172 F
R ’’

1

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

aguonų sėklos 
LEMON PEEL 

NUTS—ALMONDS 
TAIPGI MALTŲ 

Pischinger type wafers; kepi
mui šokolado; vanilla cukraus; 
prune Whip; Strudeldough, imp. 
Hungarian paprika; bitter al
monds; Rosewater; Potashes, ša
knų, vanilos, importuotos sala- 
tnė.s, prieskonių, bake forms, coo
kie cutters; lebuchen, importuo
tų saldainių, visokių kvepalų, ra
munėlių, peppermint arbatos, vi
sokių iš enamel dalykų; virtuvės 
svoryklių.
IMPORTUOTO ACASIA — ME
DAUS,— MINERALIšKO VAN
DENS.
Vokiškų ir iš Vienos Kozyrių.

H. ROTH & SOHN
IMPORTER

1577 1st Ave., (82nd St.), 
New York 28, N. Y.

RE. 4-1110. Iliustruotas katalo
gas veltui. 80 puslapių. Užsaky
mai per paštų nemažiau $3.00.

Elizabeth. N. J.

PIETOS
<

Atžymejimui 40 metų sukakties Lietuvių 
Literatūros Draugijos gyvavimo

Įvyks Sekmadieni^ Popieti

Sausio 22 January jį
Pradžia 1-ą valandą dieną. Įžangos nebus

Salėje 408 Court Street
Gerbiama Visuomene: Kviečiame visus at

silankyti ant pietų, nes visi būsite patenkinti 
gerais pietumis ir gražia sueiga. Pietus ga
mins šioje apylinkėje gerai žinoma gaspadinė 
Mrs. A. Kirslienė. Jos gamintais pietumis visi 
džiaugsitės, tai būtinai atsilankykite.

Būtume labai dėkingi, jei iš anksto praneš
tumėte, kurie dalyvausite. Tada gaspadinės ži
notų, ant kiek žmonių gaminti pietus. Užsisa
kymus paduokite sekamu telefonu: EL. 5-8796. 
Prašome pranešti nesivėlinant; norėtume žinoti 
ne vėliau kaip iki sausio 16-os. ,

Rengėjai

HELP WANTED—FEMALE

Cooks - houseworkers, governesses, 
chambermaids, waitresses, couples. 

Must speak English.
STAR EMPLOYMENT AGCY 

636 Glen Cove Avenue 
Glen Head, L. I.

GL. 4-9200

Motinai pagelbininko

Namai priemiestyje Washington. 
D. C. 4 vaikai. Mokanti vairuoti 
automobiij. Nuosavas kambarys.

Skambinkite New Yorko 
RE. 7-44 71

(12-14)

Namų darbininkė. Maži moderni- 
n'iai namai Westchester. Guolis vie
toje, maži vaikai. Nuosavas kam
barys su TV, ir vonia. Hastings 
5-6099.

(13-15)

Namų dapbininkč. Guolis vietoje. 
Paprastas virimas. Atsakomiinga. 
Du suaugę šeimoje. Reikalingi vė
liausi paliudijimai. $30 j savaitę

EI). 4-II83.
(13-15)

Namų darbininkė. Guolis vietojo. 
Mylinti vaikus. Reikalingi vėliausi 
paliudijimai. Nuosavas kambarys, 
vonia ir TV. Gera alga tinkamai 
moteriškei. FR. 9-4421.

(13-14)

Namų darbininkė. Patyrusi. Tar
navimas prie stalo, valymas. Dideli 
užmiestyj namai. Turime ir kilus 
tarnus. Nuosavas rūmas. Rcikalin- , 
gi vėliausi paliudijimai, ir kalbanti • 
angliškai. Brookville 5-4844.

(14-16)

HELP WANTED MALE

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

y (8-i4)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Automatic Transmission Center. 
Reseal transmission—$39.50. Pertai
some motorus už $59. FĄIRBANKS 
MOTORS, pilnas automobilių pri
žiūrėjimas. 4550 White Plains Ave. . 
(240th St.). FA. 4-1943—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.

‘(8-9)

Delicatessen Krautuvė. Woodside. 
$800 savaitinės jeigos. $60 renda. 
Geras lease. įsteigta 15 m. Grei
tam pardavimui. Visas tavoras 
raktas $2,500. šaukite savinifilią.

I 
IL. 7-4337

(14-17)

Naktį užsidegus tuščiam pa
statui 858 Willoughby Ave., 
Brooklyne, gretimų apgyve ** 
tų pastatų gyventojai turėjt z 
vidunaktį apleisti butą.

ĮVAIRUS KINIETIŠKI 
VALGIAI 

DRAGON SEED
Žinomas Kiniečių Restaurantas 

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

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

4 pusi. Laisve (Liberty), šeštad., Sausio (Jan.) 21, 1956




