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KRISLAI
Šveicarijos siūlymas.
Trys sumanymai. 
Akėja K. Michelsoną. 
Dr. V. P. Filatovas.

Rašo R. Mizara

Šveicarija siūlo, kad Ketu
rių Didžiųjų viršūnės ir Indi
jos Nehru suvyktų pasitari
mams dėl karo sulaikymo Ar
timuosiuose Rytuose.

Tarybų Sąjunga siūlo, kad 
ji ir Jungtinės Valstijos išvien 
pasiųstų į Egiptą savo gink
luotąsias jėgas agresoriams 
suvaldyti; kad tos jėgos Įves
tų taiką Egipto žemėje.

Jungtinėse Tautose yra nu
tarta, kad mažosios valstybės, 
kurios neturi veto teisės Sau
gumo Taryboje, sudarytų ar
miją, kuri būtų pasiųsta Į E- 
giptą taikai palaikyti.

L
Matome, yra trys sumany

mai ir visi svarbūs.
Klausimas: kuris iš jų bū

tų geriausias?
Man rodosi, gal būtų ge

riausias Šveicarijos sumany
mas. Jeigu dabar, tuojau, Į 
Ženevą ar kur kitur didžiųjų 
valstybių viršūnės suvyktų ir 
pasitartų, gal gi ir būtų priei
ta prie ko nors geresnio.

Siuntimas kitų šalių armijų 
Į Egiptą galėtų karą tik pra- 
plėsti, galėtų ji išvystyti Į pa
saulinį karą, o tai būtų pati 
didžiausia tragedija visam pa- 

^sauliui.
T Jeigu didžiųjų valstybių vir
šūnės susitiktų ir tartųsi, jeigu 
Anglijos ir Francūzijos agre
soriai nesutiktų baigti karą 
tuojau, tuomet, aišku, būtų 
galima panaudoti kitų šalių 
armijas jiems suvaldyti.

Bet toks susitikimas, tokia 
konferencija, kokią siūlo Švei
carija, turėtų Įvykti labai 
greit.

B r o o klyno pranciškonų 
Darbininke kaž koks bąlamu- 
tas rašo “atvirą laišką” prieš 
Keistutį Michelsoną.

Mat, K. Michelsonas dabar 
jau — socialdemokratas. Soci
aldemokratai jį nori Įdėti į 
kažkokią “Amerikos lietuvių 
tarybą”. Na, tai pranciškonų 
laikraščio bendradarbis ir sie

lojasi dėl to:,girdi, K. Michel- 
■sonas yra buvęs komunistas, 
jis kadaise ėjęs Į vieną kultū
rinį lietuvių parengimą, kurį 
smetonininkai ir hitlerininkai, 
vilkų balsais staugdami, pikie- 
tavo! I

Dėl to, esą, K. Michelsonas 
nėra košer patrijotas!

Skaitai žmogus to sugedė- 
lio raštą ir galvoji: Va, kokie 
elementai “laisvina Lietuvą”!

Pagalvokite, jei K. Michel- 
sonui šiandien prikišama to
kie kaltinimai, tai kas būtų, 
jei jo kaltintojai šiandien val
dytų Lietuvą!

Bet reikia džiaugtis tuo, 
kad tokiems Lietuvos valdyti 
neteks.

V ', x I

žmonija neteko vieno žy
maus mokslininko: Spalio pa- 

Fbaigoje Odesoje mirė dakta- 
W*as Vladimiras P. Filatovas, 

sulaukęs 81 metų amžiaus.
Filatovas buvo pagarsėjęs 

visame pasaulyje kaip akių 
gydymo specialistas.

Dr. Filatovas kadaise išėmė 
iš mirusio žmogaus akį ir 
įdėjo, prigydė ją moteriškei, 

.kuri per vienuoliką metų bu-

EISENHOWERIS PRALENKĖ STEVENSONĄ 8 MILIJONAIS
Paliaubos Suezo srityje— 
bet Egiptas nesutiks, kad 
agresoriai ten pasiliktų

Kairas. — Po to, kaip 
Jungtinės Tautos įsakė su
laikyti visus karinius veiks
mus, taipgi paveikti Tary
bų Sąjungos įspėjimo, kad 
ji pasirengusi ginklu padėti 
Egiptui atremti agresorius, 
britai ir francūzai sulaikė 
karinius veiksmus. Jie pri
ėmė Jungtinių Tautų siūly
tas paliaubas, bet lieka už
kariautose pozicijose: daly
je Port Saido, Faude ir li- 
mailoje.

Egiptiečiai paskelbė, kad 
jie negali priimti paliaubas, 
kurios palieka agresorius 
jų teritorijoje, bet laikinai 
taipgi sulaikė karo veiks
mus. Kairo radijas paskel
bė, kad egiptiečiai kol kas 
nesikaus, laukdami, ar 
Jungtinės Tautos privers 
agresorius trauktis. Bet 
jeigu tas nebus padaryta, 
tai egiptiečiai atnaujins ko
vas, kad iškrapštyti agre
sorius iš vietovių, kur jie 
jau įsitvirtino. Jie taipgi 
ketina atnaujinti veiksmus 
toliau, jeigu tik britai arba 
francūzai pajudėtų vieną 
žingsnį pirmyn, sakė Kairo 
radijas.

Agresoriai nusivylę
Iš Londono ir Paryžiaus 

pranešama, kad agresingi 
elementai ten yra nusivylę. 
Ko britų ir francūzų val
džios tikėjosi, tai, kad po 
pirmais smūgiais Nasserio 
režimas subyrės ir Egipte 
įsisteigs valdžia, kuri su
tiks' perduoti svetimiems 
Suezo kanalą.

Tikėtasi tą pasiekti tik 
per bombardavimus, o kai 
taip neišėjo, pradėta inva
zija. Bet dabar britai-fran-

JAKARTA. — Didžiulė 
demonstracija, kurioje da
lyvavo apie 300,000 žmo
nių, įvyko solidarizavimuisi 
su Egiptu. Demonstracijo
je kartu dalyvavo naciona
listai, komunistai, musul
monai ir socialistai.

VARŠUVA. — Maršalas 
Rokosovskis bus pašalintas 
iš Lenkijos karo reikalų 
ministro vietos. Jis dabar 
atostogauja Sovietuose.

MEKA. — Saudi-Arabija 
nutarė nutraukti žibalo tie
kimą Vakarams.

vo akla; moteriškė tuomet at
gavo regėjimą.

Šie žodžiai rašomi rinkimų 
dieną. Bet ąpie rinkimų pa
sekmes mes tegalime pranešti 
tik ketvirtadienį.

šiandien oras pas mus gra
žus. Turėtų daug žmonių bal
suoti.

rūzai priversti griežto ta
rybinio išėjimo, didelio są
jūdžio visame pasaulyje, y- 
patingai Azijoje ir pačių 
egiptiečių tvirto nusistaty
mo priimti paliaubas. Ma
noma, kad tas gali privesti 
prie Edeno vaidžios kriti
mo Britanijoje.

Egipto ambasada Mask
voje praneša, kad ją aplan
kė daug atsargos karininkų 
ir kareivių, kurie pasisiūlė 
vykti kaip savanoriai ko
voti prieš agresorius. Kai
ro radijas laiks nuo laiko 
pertraukia savo programas, 
skelbdamas, kad Tarybų 
Sąjunga žada karinės pa
galbos. Kaire taipgi iššau
kė daug viltingumo Žuko
vo pareiškimas Raudonojo
je aikštėje, kad Tarybų ša
lis negali ramiai stebėti 
ginkluotą , agresiją prieš 
Egiptą.

Tuo tarpu ginčai vystosi 
tarp dviejų agresorių, Izra
elio ir Britanijos. Britai 
informavo izraeliečius, kad 
jie turės trauktis iš visos 
Sinojaus dykumos, didžiu
lio ploto, kurį izraeliečiai 
užkariavo praeitą savaitę. 
Britai, kaip matyti, patys 
nori tą plotą okupuoti. Bet 
izraeliečiai s'ako, kad jie ne
pasirengę keltis. Juos, sa
koma, remia francūzai, ku
rie paskutinėmis dienomis 
pradėjo per Saifą pristaty
ti Izraeliui vis daugiau gin
klu.v

Jugoslavijos nusistatymas , 
suerzino Vakarų valstybes
Belgradas. — Vakarų di

plomatai Jugoslavijoje jau
čia nemenką susirūpinimą, 
kadangi Jugoslavijos val
džia paskutinėmis dienomis 
savo nusistatymu vis labiau 
artinasi prie Tarybų Sąjun
gos. Jugoslavija priėmė 
Vengrijos klausimu beveik 
tokį pat nusistatymą, kaip 
TSRRS. “Borba” ir “Politi
ka” vaizduoja Vengrijos 
įvykius beveik identiškais 
žodžiais, kaip “Pravda” ir 
“Izviestija” — Jugoslavijos 
laikraščiai sako, kad tary
binių jėgų naudojimai Ven
grijoje buvo pateisinamas, 
kadangi egzistavo pavojus, 
kad šalin gali grįžti reakci
nis kapitalistinis režimas. 
Tuo atžvilgiu Jugoslavijos 
spaudos balsas dabar arti
mesnis Tarybų Sąjungos 
balsui, negu yra Lenkijos.

Faktas, kad Jugoslavija 
Jungtinių Tautų * Saugumo 
taryboje balsavo kartu su 
Tarybų Sąjunga už karinių 
jėgų siuntimą, kad sulaiky
ti britų - francūzų izrae
liečių agresija Egipte, ^taip
gi pabrėžiamas spaudoje.

Prezidentas! kalba (autai. Jis dėkojo Amerikos žmonėms už jam 
parodyti}, pasitikėjimą, išrenkant jj prezidento pareigoms dar 

vienam kctverių metų terminui Baltajame Name.
į.

39 metai po revoliucijos

Sovietai paminėtoSpali® sukaktie?
Maskva. — Tarybų Są

junga iškilmingai paminėjo 
Spalio revoliucijos 39-as 
sukaktuves. Minėjime vy
riausią kalbą pasakė Suslo
vas. Prezidiume ra'dosi 
Bulganinas, Chruščiovas, 
Žukovas, Molotovas, Voro-' 
šilivas ir kiti vadai. Suslo
vas sakė, kad Tarybų Są
junga mini socialistinės re
voliucijos sukaktuves sti
presnė, negu bile 
praeityje.

Tarybų Sąjungą 
vių proga pasiekė 
mai iš daugelio kraštų. Ki
nijos Mao Tse-tungas svei
kino Tarybų Sąjungą pažy
mėdamas, kad TSRS lieka 
pirma socialistine šalimi 
pasaulyje. Jugosl a v i j o s 
prezidentas Tito pasiuntė 
sveikinimo telegramą Vo- 

kuomet

sukaktu- 
sveikini-

Įvykiai Vengrijoje
Pasipriešinimas fan

OTsai palaužtas
Budapeštas. — Sukilėlių Kadaras. Partija sako, kad

pasipriešinimas jau visai ji ves Vengriją draugišku- 
palaužtas. Dar pravedamos mo su kitais socialistiniais 
kratos ir vienur kitur dar kraštais: su Tarybų Sąjun-
surandami apsiginklavę su
kilėliai, kurie atsisakė pa
dėti ginklus, bet bendrai 
kalbant kovos baigtos.

Vengrijos komunistai da
bar išleido naują/ manifes
tą, kuriame jie ragina dar
bo žmones atsinešt draugiš
kai į tarybinius karius, ku
rie jiems padėjo nugalėti 
reakciją.

Komunistai perorgani
zavo savo partiją. Po karo 
įsisteigusi komunistų ir 
kairiųjų socialistų . partija 
buvo pasivadinusi Vengri
jos Darbo žmonių partija. 
Dabar vardas pakeistas į 
Vengrijos Socialistų Darbi
ninkų partiją. Jos pirmu 
sekretorium lieka Janos 

kad i jeigu

rošilovui. Sveikinimai taip
gi atėjo iš Lenkijos, Rytų 
Vokietijos, Indijos, Vietna
mo, Korėjos ir t. t.

Raudonojoje aikštėje įvy
ko tradicinis paradas’ ku
rį priėmė maršalas Žuko
vas. Žukovas paskui savo 
kalboje sakė, 
Jungtinės Tautos pritartų, 
Tarybų Sąjunga yra pasi
rengusi siųsti garines jėgas 
Egiptan, kad sulaikyt i) 
agresorius.

Paradą stebėjo ir užsienio 
diplomatai. Amerikos, bri
tu ir francūzų ambasado- V v
riai nedalyvavo, tuomj pro
testuodami prieš įvykius 
Vengrijoje. Bet dalyvavo 
visi Azijos - Afrikos kraštų 
diplomatai ir daugelis iš 
Vakarų Europos.

ga, Jugoslavija, Lenkija ir
kitais. Vengrijos Socialistų
Darbininkų partija taipgi 
pabrėžia, kad nebus grįžta 
prie Rakošio vežimo klaidi^
ir iškraipymų

(Iš Vienos dar vis prane
šama apie kovas Budapeš
te ir apie sukilėlių radijo 
stočių pranešimus.)

New Y orkas. — Čia atėjo 
pranešimai, kad kai kurio
se Vengrijos vietovėse su
kilėliai. buvo surengę anti
žydiškas pogromus. Sukilė
liai kiršino šovinistinę ne
apykantą! pabrėždami, kad 
abu, Rakošis. ir Gero, buvo 
žydai.

|Bet Kongresas pasiliksiąs 
i demokratų kontrolėje, nors 
su sumažejusiom daugumom

Washingtonas. — Rinki
mai atnešė republikonų lai
mėjimą. Prezidentas Eisen
howeris pralenkė Stevenso- 
ną aštuoniais milijonais 
balsų, gaudamas' apie 28,- 
000,000 prieš Stevensono 
20,000,000 (Čia paduodami 
apvalūs skaičiai, nes einant 
spaudon pilni oficiališki re
zultatai dar nebuvo pa
skelbti.,)

Eisenhoweris laimėjo 41- 
oje valstijoje, tuo tarpu, 
kai ketveri metai atgal jis 
laimėjo 39-iose. Jis laimėjo 
Pennsylvanijoje, New Yor
ke ir eilėje kitų pamatinių 
valstijų. Elektorių kolegijo
je jis turės bent 450 balsų, 
tuo tarpų, kai Stevensono 
sieks apie šimtą.

Bet tuo pačiu laiku, kai 
Eisenhowerio asmeninis 
populiarumas jam atnešė 
tą n e m enką laimėjimą, 
Kongreso abiejų butų kont
rolė, kaip atrodo, lieka de
mokratų rankose, nors gal 
su sumažintomis daugumo
mis. Dar nepilni rezultatai 
rodė trečiadinio priešpietį, 
kad demokratai Senate tu
rės 51 narį, o atstovų bute 
bent 218.

Kad Eisenhoweris laimi 
su didele lauguma, pasidarė 
aišku dar anksti antradie
nio vakare. Apie dešimtą 

| valandą jau matėsi, kad re- 
i publikonai laimi, o 11 va
landą jau nebuvo klausimo, 
kad Eisenhoweris perrink
tas. Trumpas laikas po to 
Adlai Stevensonas pasiuntė 
telegramą Eisenhoweriui, 
pasveikindamas jį su lai-

Kai kurie kairūs francūzų 
inteligentai protestuoja
Paryžius. — Francūzijos 

Komunistų partija ir jos 
organas “l’Humanite” pil
nai pritaria Tarybų Sąjun
gos karinių jėgų veiksmams 
Vengrijoje. Bet grupė kai
rių intelektualų su, ta nuo
mone nesutinka. Jie išleido 
manifestą, kuriame sako, 
kad tarybinės jėgos už
gniaužė ne tik reakcinius 
elementus, bet “pamatuotą 
anti-biurokratinį judėjimą.”

Po manifestu pasirašė ko
munistai ir ne-komunistai, 
kaip tai rašytojai Claude 
,Roy, Roger Vailland ir J. 
F. Rolland, kurie yra Ko
munistų partijos nariai, ir 
su komunistais bendradar
biaują taikos judėjime 
Jean-Paul Sartre, Vercors 
ir Simone de Beauvoir.

Tuo tarpu parlamente vy
ko labai triukšminga sesi
ja. Visos partijos, išski
riant komunistus, surengė 
kaip ir solidarumo su ven
grais sukilėliais manifesta
ciją.

mėjimu.
Bet demokratai pabrėžia, 

kad laimėjimas yra ne tiek 
republikonų kaip partijos, 
o Eisenhowerio ' kaip as
mens, kaip tai buvo ir 
1952-ais metais.

Eisenhoweris savo laimė
jimo kalboje sakė, kad re
zultatai rodo, jog žmonės 
pritaria “nuosaikiam re- 
publikonizmui”.

Javitsas laimėtojas
New Yorke dėmesis kon

centravosi ant dvikovos 
tarp majoro Wagnerio ir 
generalinio prokuroro Ja- 
vitso, kurie varžėsi dėl 
Lehmano laikomos 'vietos 
Senate. Dauguma komenta
torių ir ekspertų pranaša
vo, kad Wagneris laimės, 
kad ir su nedidele daugu
ma, bet rezultatai yra prie
šingi: laimėtoju yra Javits, 
republikonas, kuris laimėjo 
bent pusės milijono daugu
ma. Pačiame New Yorko 
mieste demokratai palaikė 
100,000 daugumą; bet tai 
mažesnė, negu 1952 metais.

Kefauverio viltys
Stevensonas savo antrąjį 

pralaimėjimą sutiko Chica
go je. Jis buvo ramus ir filo
sofavęs, kad “prarado kam
paniją, bet laimėjo anūką” 
(kuris gimė kelios dienos 
atgal). Manoma, kad šis 
pralaimėjimas kaip iū bai
gia Stevensono politinę, 
bent prezidentavimo sieki
mo, karjerą. Vice-preziden- 
tinis kandidatas Kefauve- 
ris, iš kitos pusės, dar turi 
vilties 1960-ais metais tapti 
demokratų prezidentiniu 
kandidatu — jis jaunesnis 
ir kampanijoje parodė la
bai daug aktyvumo, taipgi 
yra žymių, kad jis žmonėse 
populiariškesnis, negu Ste
vensonas.

R. Nixonas laimėtojas
Dabar, kuomet preziden

tas Eisenhoweris, turįs 66 
metus amžiaus laimėjo, jis 
būtų vienaš seniausių pre
zidentų Amerikos istorijo
je, jeigu baigtų savo termi
ną. Demokratai savo kam
panijoje visą laiką pabrėžė, 
kad užkulisiuose laukia 
ambicingasis Nixonas, da
bar laimėjęs vice-preziden- 
tas.

Atgarsiai užsienyje
Britanijos, Francūzijos 

ir kitų Vakarų Europos 
kraštų spauda sako, kad, 
nors tikėtasi Eisenhowerio 
laimėjimo, nesitikėta tokio 
didelio. Tarybinis radijas ir 
spauda trumpai pranešė 
apie Eisenhowerio laimėji
mą be jokių komentarų.

ORAS NEW YORKE 
Giedra, vėsu
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GAILESTIS IR TIKROVE
JUNGT. VALSTIJŲ Komunistų partijos nacionalis 

komitetas,, jo dauguma marių, priėmė ir paskelbė re
zoliuciją Vengrijos klausimu. Su ta rezoliucija, reikia 
pasakyti, nesutinka Wm. Z. Fosteris, Eugene Dennis ir 
Benjamin J. Davis—visi trys žymūs partijos vadovai!

Rezoliucija, liesdama Tarybinės armijos įsikišimą į 
Vengrijos vidujinius reikalus, kaltina Vengrijos vy
riausybę dėl to, kam ji kvietė Tarybinę armiją padėti 
atsteigti šalyje tvarką. Girdi, Vengrijos valdžia padarė 
tragišką klaidą, kviesdama Tarybinę armiją talkon. 
(“Their" calling upon the Soviet troops stationed in 
Hungary., was’a tragic error.”)

Mes vakar dienos Laisvėje trumpai pasakėme, kad 
nesutinkame su JVKP nacionalio komiteto daugumos 
rezoliucija šiuo klausiinu. Mums atrodo, kad rezoliuci
ja nėra pagrįsta realybe.

Tiesa, nacionalio komiteto daugumos rezoliucija ati
tinka Tito poziciją, bet argi galima Tito imti neklaidin
gu? Argi galima sakyti, kad Jugoslavijoje< kur Tito 
šeimininkauja, viskas okei? Žinoma, ne! Kiekvienam 
yra aišku, kad Jugoslavija, kurioje socialistinė kūryba 
vykdoma labai pamažu, gauna šimtus milijonų dolerių 
pagalbos iš Amerikos kas metai! Ir tai, ten vargo 
ir trūkumų dirbančiuosiuose sluogsniuose yra užtenka
mai.

Tačiau, net ir Tito pozicija yra, mums rodosi, tei
singesnė negu nacionalio komiteto. Tiesa, Tito maho, 
kad naudojimas Tarybinės armijos dalinių tvarkai, ra
mybei atsteigti Vengrijoje yra negatyvus dalykas, ta
čiau jis pripažįsta, kad tai pateisina negatyvūs toje ša
lyje pasireiškimai.

Jugoslavijos pasisakymas dėl naujos Vengrijos dar
bininkų ir valstiečių valdžios įkūrimo sako:

“Naudojimas užsieninės armijos vidujiniams, reika
lams sutvarkyti yra priešingas Jugoslavijos nusistaty
mui.. Tačiau, mes negalime pražiūrėti tą faktą, kad 
naudojimas užsieninės armijos Vengrijoje yra negatyvių 
(blogų) pasireiškimų produktas.”

Kas tie “pasireiškimai”?
Tito valdžia atsako: . '
Fašistai, reakcininkai. Nagini esant valdžioje, pra

dėjo naikinti kultūrines įstaigas, griauti paminklus, žo
džiu, fašistai ir reakcininkai, pasitraukus iš.Budapešto 
Tarybų armijai, pradėjo elgtis kaip atviri hitlerininkai.

Nagy paskelbė, kad jis ištraukiąs Vengriją iš Var
šuvos pakto, kad jis sutraukiąs visokias su Tarybų Są
junga sutartis, kad jis jau sutinkąs grąžinti Vengrijon 
kapitalizmą.

MOKSLININKO JONO 
DAGIO JUBILIEJUS
Vilniaus spaudoje skai

tome:
“Lietuvos mokslinė vi

suomenė pažymėjo Vilniaus 
Valstybinio V. Kapsu k o 
vardo universiteto profeso
riaus daktaro Jono Dagio 
gimimo 50-ąsias metines. 
Spalio 13 d., Lietuvos 
Mokslų akademijoje įvyko 
Biologijos instituto, Žem
dirbystės instituto ir Vil
niaus Valstybinio V. Kap
suko vardo universiteto 
moksliniu tarybų iškilmin
gas posėdis, skirtas profe
soriaus J. Dagio jubiliejui 
paminėti.

“Posėdyje profesorius A. 
Minkevičius pasakojo apie 
jubiliato mokslinę, pedago
ginę ir visuomeninę veiklą. 
Profesorių J. Dagį pasvei
kino Biologijos instįtuto, liaudies priešai. 
Vilniaus Valstybinio V.

kitos šalys.
u tuo eina ir 
įersitvarkymai. 
?ie buvo paže- 
alinti už “tito- 
nami ir grąži-

bar tai daro
“Ryšium si 

vidujiniai p 
Asmenys, ku: 
minti ar paši 
izmą”, išteisi 
narni. Grąžinama garbė net 
tiems, kurie buvo nužudyti.

“Kaip nekalbėsime, buvo 
padaryta klaidų. Nemažai 
asmenų nukentėjo dėl tų 
klaidų. Tai faktas.
kad jos buvo įžiūrėtos ir 
padalytas galas.
tiktai žiūrėti 
nukrypimų 
negerumus.

“Daug kas 
liaudies dembkratijos 
pyktų tarpusąvyje ir su Ta-

. Bet ar būtų

čarskio vardo teatrinio meno 
institutą, kur sėkmingai baigė 
du fakultetus ir gavo dramos 
ir muzikinio teatro režisie
riaus vardą. 1951 m., besimo
kydama institute, ji buvo pri-

galų auginimui.
Neliko užmiršti 

paukščiai ir žvėrys. Įsteig
tame Žuvinto gamtos rezer- 
keliasdeŠimt porų gulbių.

mūsų

Ir visa tai buvo pradėta daryti, kai Tarybinės ar
mijos daliniai dar buvo Vengrijoje. O jie ten buvo pagal 
Varšuvos paktą; jie ten buvo pagal sutartis-, ’pirmiau 
padarytas su Vengrijos valdžia.

Na, lai kiekvienas padorus, žmogus savęs pasiklau
sia: Ar Tarybinės armijos daliniai galėjo būti ten ir 
nesikišti, matant baisų fašistų siautėjimą, matant žu
dynes, matant anarchiją? Jeigu ji, kviečiama Vengri
jos valdžios, nebūtų jai padėjusi, tai Tarybų.' Sąjunga 
būtų užsitraukusi viso civilizuoto pasaulio pasmerkimą.

Ir Tarybų Sąjunga ne tik padeda Vengrijos darbi
ninkų ir valstiečių valdžiai tvarką įvesti šalyje; toji pa
ti valdžia pradėjo teikti ir ekonominę pagalbą Vengrijos 
liaudžiai.

Mums rodosi, taip reikėtų žiūrėti į padėtį Vengrijoje.

darytų sąlygas vaisingai 
dirbti mokslinį darbą? k

Nekantriai laukiu, koleJ 
ga, tavęs prie bendro darbe? 
stalo. Jei tau kiltų kurių 
nors klausimų ryšium su 
mano kreipimusi, rašyk 
man laiškus, į kuriuos pa
sistengsiu draugiškai atsa-

imta į lenininio komjaunimo šis nuostabus paukštis jau 
beveik išnaikintas, visoje E- 

siuropaje, tačiau globojamas, 
I po antrojo pasaulinio karo 
I pradėjo sparčiai veistis Žu
vinto, Žaltyčio ir kai ku
riuose kituose Lietuvos eže
ruose. Žieduodami rudenį 
jauniklius, mes išaiškino
me, kad gulbės išskrenda į 
Vokietiją, Daniją ir Belgi
ją. Mes gauname iš ten 
pranešimus, kad jų nemaža 
žūsta žiemavietėse - ypatin
gai šaltomis žiemomis.

Noriu papasakoti apie 
savo mokslinį darbą su lau
kinėmis pilkosiomis žąsi- 
imis, iš kurių yra kilusios 

rT. "Senkutės^ kū^ ivairiausių veislių naminės 
žąsys, o jos pačios daugely
je kraštu, tame tarpe ir 
Lietuvoje buvo seniai iš
naikintos.

Norėdamas prisidėti prie 
šių vertingų medžioklinių 

i paukščių įveisimo Lietuvoje 
ir šalia to išaiškinti, kaip 
žmogus tolimoje senovėje 
prijaukino kai kuriuos da
bartinius naminius paukš
čius, 1954 ir 1955 metų pa
vasariais. aš atlikau kelio
nes j Barabos ežeringas ste- 
ipes Vakarų Sibire ir į 
(Šiaurinį Kaspijos pajūri. Iš

eiles.
Nuo 1953- m. R. Senkutė | 

dirbo Kauno muzikinio dra
mos teatro muzikinės trupės 
vyr. režisieriumi. Per savo 
trumpą gyvenimą ji įnešė di
delį indėlį, į Kaunp muzikinio 
teatro vystymą.

Kūrybinė R. Senkutės veik
la aiškiai pasireiškė jos pasta
tymuose, pradedant pirmuoju 
jos diplominiu darbu — opera 
“Sevilijos kirpėjas,” vėliau 
muzikinėmis komedijomis “E- 
relio plunksnos,” “Auksinės 
marios,” “Bokačio,” opera 
“Jolanta”'ir paskutiniu darbu; 
opera “Karmen.” Visą šių i 
veikalu pastatymai liudija I 
apie stiprią 
rybinę individualybę ir jos 
talentą.

Labai darbšti, energinga R. 
J. Senjtkutė savo optimizmu ir 

MENININKĖ asmeniniu pavyzdžiu uždek- 
davo visus, visuomet parem
davo gražią iniciatyvą, naujo- 

Pagrindiniu savo 
R. Senkutė laikė 
nacionaliniu kuri

jai aktyviai 
dalyavu.jant Kauno teatro sce
noje gimė pirmoji lietuviška 
muzikinė komedija “Auksinės 
marios.” Neužbaigtas liko 
darbas su V. Baumilo opera 
“Paskenduolė.

R. Senkutės mirtį skaudžiai 'surinktų ir atvežtų iš ten 
pergyvena visi Lietuvos tary- kiaušinių buvo išperinti ža
binio teatro darbuotojai. Jos siukai, kurie užauginti Žu- 
šviesus atminimas visada gy-1 ’ J 1 ‘
vens mūsų širdyse.

Grupė Draugų

Gerai,

Reikia 
, kad nebūtų 
betaisant tuos

trokšta, kad 
susi-

rybų Sąjung
iš to kam naudos? Tiktai 
susitrukdytų
ir žmonių gyvenimo kėli
mas. Neramumų kurstyto
jai yra didž

atsistatymas

iausi Europos 1 O

Kapsuko vardo universiteto, MIRĖ ŽYMI
REGINA SENKUTĖ 

■. '< .

Vilniaus “piešoje 
tome 1 
gų: ,

Spalio 16 d 
gos mirė

Žemdjrbystės instituto, res
publikos Mokslų akademi
jos biologijos mokslų sky
riaus, respublikos Politinių 
ir mokslinu žinių skleidimo 
draugijos, aukštųjų' mokyk
lų studentų draugijų atsto
vai, Vilniaus S. Nėries var
do vidurinės mokyklos jau
nieji miciurininkai ir kt. 
Buvo perskaityta daug 
sveikinimo telegramų.

“Profesorius J. Dagys 
karštai padėkojo už širdin-

>> skai- ves teatre.
tokį liūdną nekrolo- uždaviniu

lietū viską 
po sunkios Ii- nią pastatymą.

Katino Valstybinio 
muzikinio drajnoš teatro mu- 

režisieriuszikiaės trupės 
Regina Senkut

* Regiia 'Senk 
m. gegužės 1-į 
šeimoje Mari j 
J 938 metą ji 
kur baigė vidurinę mokyklų

ė.
ute gimė 1927

1 d. tarnautojo 
ampulėje. Nuo 
gyveno Kaune,

gus sveikinimus ir pasiža- Į)o to .mokėsi Konservatorijos 
dėjo nepagailėti jėgų moks
lui toliau vystyti.

BLAIVUS ŽODIS APIE 
LIETUVĄ

Kenoshoje (Wis.) gyve
nantis Povilas Sprindis ga
vo nuo savo giminaičio 
(Kazio) iš Lietuvos laišką, 

paskelbtas Vil- 
i adydamas apie 

gyvenimą ir 
pri-

i kuris .buvo
I ny. Kazys,
i kolūkiečių
' bendrai apie Lietuvą, 
Į mena:

teatrinėje stud 
tore. 1947 m.

ijoje, dirbo ak
li. Senkutė bu- j

Žodis mokslo darbuotojams
Šių metų pavasarį jau su

kako dvylika 
grįžau iš Vo 
tąjį Lietuvos

metų, kai aš 
dėt i jos į gim- 
kraštą. Karo 

audros .nublokštas į Leipci-

gaiš, aiškinant
sezoninį traukimą 
jūros lytiniu pakraščių.

vinte ir kitose vietose. Pa
sirodė, kad mišrios žąsys, 
kilusios iš sparnuotų pri
jaukintų žąsinėlių ir nami- 

p piių suvalkietiškų žąsų, ga
ili irgi lengvai virsti lauki- 

paukščių iHČmis. 1953 metų rudenį 
Baltijos'Pbanieji mūsų bandomųjų

mišrių žąsų pulkeliai pasi
nių pietų pradžioje profę- išskridę į Austriją ir
šorius Ivanauskas, piokyto-

Vaitkevičius ir kiti

Tuo pačiu širdingai kvie
čiu ir kitus užsienyje gyve
nančius lietuvius — moks
lo žmones grįžti į Tėvynę, 
kuri tiesia ranka kiekvie
nam tautiečiui, grįžtan
čiam į namus, i taikų kūry
bini darba. 

C- A-
Mečislovas Valius, 

Vilniaus universiteto 
docentas

Darbininky sveikata 4
Mergytės turėtų pradėt 

mokytis ir eit pradinėn mo
kyklon pusmečiu pirma 
berniukų. Mergytės, atseit, 
protiškai esti pusmečiu vy
resnės už to pačio amžiaus 
berniukus. Sakysim,, mer
gytė pusšeštų metukų, o 
berniukas šešių metukų 
kartu eina pirmą kartą mo
kyklon.

žmoniškų į vairavimų in
stitutas (“Institute of Hu
man Variation”) tapo 
įsteigtas specialiai tam, kad 
stebėtų ir tyrinėtų, kokie 
biologiniai ir visuomeniniai 
bei socialiniai veiksmai 
(faktoriai) sudaro skirtu
mus tarpe individų, — ko
kie veiksniai yra atsakingi 
už tuos individinius įvairu
mus, kuriais pasižymi tie ir 
kiti žmonės. Įdomus psi
chologinis ir psichiatrinis 
tyrinėjimas.

Savo asmeninių prietarų 
turi kai kurie žmonės ir jie 
veikia sulyg tais savo keis
tais prietarais. Dar dau
giau. Daugelis žmonių pa
tys sau užsideda keistą atM 
siskirstymą nuo kitų gru
pių, vengia jų, nesusideda 
su jomis. Savo rūšies se
gregacija, savo paties ant- 
mesta. Tatai ištyrė ir iš
studijavo pedagogai, psi
chologai ir psichiatrai, ku
rie per aštuonis metus va
rė tokį tiriamąjį darbą, 
tarpusaviu, tarpgrup i n i ų 
santykių suradimo darbą.

Simpatijos ir antipatijos 
įvairių rūšių atsiranda dėl 
menkučių ir nereikšmingu 
priežastėlių, ir paskui ne- 
taip lengva jas išravėt bei 
pakeist.

Vengriją, kur jie ir žiemo- 
mojo. Koks buvo mano 
džiaugsmas, kai dalis tų žą
sų vėl grįžo į Lietuvą. Ta- 
čiau nemažiau nustebo 
austrai ir vengrai, pamatę 
laukines, žieduotas baltas 
žąsis. Dėl to ir užsimezgė 
tarp mūsų labai įdomus su
sirašinėjimas. Šis darbas 
yra tęsiamas toliau.

Tarybų valdžia nesigaili 
lėšų mokslui, rūpinasi mū
sų gamtos išsaugojimu ir 
praturtinimu.

Pasakodamas apie Tary
bų Lietuvos mokslininkų, o 
taip pat ir savo gyvenimą 
bei darbą, aš negaliu pa
miršti tūkstančių lietuvių, 
kurie vis dar vargsta Va
karų Vokietijoje ir kituose 
Vakarų Europos kraštuose. 
Negaliu nesikreipti į inteli
gentus, o ypač į sau arti
mus mokslo žmones — 
gamtininkus. Juk ir jūs, 
kolegos, nemažiau mylite 
savo gimtąjį kraštą, jo nuo
lat pasipildančią gamtą, ly
giai taip, kaip ir mes, ta
čiau kažkodėl svyruojate, 
nesiryžtate sugrįžti į Tary
bų Lietuvą, imtis prasmin
go darbo.

Sugrįžę į gimtinę, kurią 
dėl vienų ar kitų priežas- 
3— Žodis mokslo darbuotoj 
čių palikote, jūs įsilietumė- 
te į tarybų Lietuvos inteli
gentijos gretas, galėtumėte 
su' pasitenkinimu vaisingai 
dirbti. • i

Šiuos žodžius rašydamas 
aš galvoju taip pat ir apie 
Joną šeštoką, 
kartu studijavome, ir kuris 
vėliau dirbdamas 
sitete 
paukščių gyvenimą.

Man nesuprantama, ko
dėl, kolega Jonai, nesiryžti 
grįžti į Tėvynę, kuri čia ta
ve motiniškai priimtų, su-

ąš tarnavau hitlerinės jas 
' skaitė pranešimus

pa- grade, „ --------
k Tarybinės Armijos žymių mokslininkų

• f a š i stinis kietijos, Anglijos, 
atgal, zijos ir kitur. ! 
nepai-|sio sukėlė berlyniečio^ 

sant didelių sunkumų, grį- Ifesoriaus Ervino

sistemos darbo belaisviu.
Artinosi 1944 metų 

vasariš
kur susitiko su eile

Valdžia deda pastangą pa- spaudžiamas, 
į kelti žemės ūkį, ir yra viltis, Vermachtas Ų ....
j kad ateityje bus geriau. Mes | Ąš nesvyruodamas,

k_’ v* • a v •” •» — - —    - - . j fc.’A V-

žau į Lietuvą ir sulaukiau Įmanno pasirodymas, 
krašto išlais\
binė Tėvynė mielai priėmė 
mane. Jau ;ų pačių metų 
rudenį pradėjau skaityti 
biologijos paskaitas 
niaus unversitete, 
vėl buvo atkurtas išvijus 
hitlerinius okupantus. Su- 

ir Lietuvos Mokslų 
sūrioje dirbu

dar jaučiam kai kuriu plataus 
vartojimo reikmenų trūkumą. 
Mes dar nesekame Paryžiaus 
madų ir n.esipuošiame puoš
niais drabužiais, nes mūsų ša
liai teko pergyventi naikinan
tį karą, tuo tarpu kai Ame
rikoje nenukrito nū viena 

j bomba. Mes karštai tikime, 
kad ateitis bus laimingesnė ir 
geresnė.

Tai yra rimtas, blaivus 
žodis, pasakojantis, kodėl 
Lietuvoje jaučiama kai ku
rių plataus vartojimo reik
menų trūkumas. Tuo turė
tų įsisąmoninti kiekvienas 
Amerikos lietuvis.

traukėsi
Prancū-

Daug dėme- 
pro- 

Streze-

inimo. Tary-

Vil
ku ris

Anglijos ir Francūzijos darbininkai
DABAR, KAI agresoriai — Anglija ir Francūzija— 

pradėjo savo kruvinus žygius Egipte, tai pasaulis stebi 
ne tik juos, o ir tai, kas darosi agresorių namuose.

Pasaulis, nekantriai laukia, ką pasakys Anglijos ir 
Francūzijos darbininkai.

Abiejose šalyse darbininkų judėjimas yra tvirtas, 
darbo unijos galingos, didelės politinės darbininkų par
tijos. Na, ir kaipgi darbininkų judėjimas mano sulaikyti 
agresiją, kad ji negalėtų uždegti visą pasaulį karo lieps
na? -

Darbiečiai Anglijos parlamento smarkiai kovoja 
prieš Edeno valdžią, traukiančią Angliją į karą. Tiesa 
ir tai, kad praėjusį sekmadienį Londone darbiečiai buvo 
sušaukę didžiulį taikos mylėtojų mitingą, kuriame buvo 
protestuota prieš Edeno pragaištingą politiką.

Francūzijoje taip pat šen ir ten įvyko mitingų. Bet 
ar tik to užtenka? Kaip matome, neužtenka, nes agre
soriai varo savo pradėtą darbą ir gana!

Na, tai kas bus toliau?
Ar pribrendo, tų šalių darbininkų judėjimas tiek, 

kad jis galėtų paskelbti generalinį streiką kaip protestą 
prieš agresiją?

APIE KLAIDAS IR 
SUGYVENIMĄ

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

“Spaudoje daug rašoma 
apie liaudies demokratijų 
vizitus Jugoslavijon. Girdi, 
Vengrija, Bulgarija ir ki
tos šalys taikstosi prie Ju
goslavijos lyderio Tito. Kai 
kurie užmena, kad mažes
nės valstybės jungiasi’prieš 
Tarybų Sąjungą. Viena ži
nia paskelbė, kad Kinijos 
vadas Mao siūlęs Lenkijai 
sekti Jugoslavijos pavyz
džiu.

“Ar yra kas nors pana
šaus?

“Tie važinėjimai gali su
kelti visokias mintis, bet 
reikia atsiminti, kad kaip 
Tarybų Sąjunga, taip ir 
Jugoslavijos kaimynes buvo, 
susipykusios. Dabar tie ne
susipratimai i š t a i somi. 
Aišku, be pasitarimų n-egi 
galima apsieiti. Tarybų Są
junga padarė pradžią, o da

sikūrė 
Akademija, 
iki šios dienos. Per šį laiko
tarpį aš paruošiau ir apgy
niau kandidato disertaciją, 
o taip pat man buvo suteik
tas docento vardas. Tęsda
mas savo mokslinį darbą, 
palaikau glaudžius ryšius 
su žymiausiais Tarybų ša
lies mokslinĮinkais 
akademiku 
profesorium
Larionovu ir kitais, susira
šinėju su eile užsienio gam
tininkų, kaii profesorium 
Tiinmermanu 
docentu Andr 
grijoję ir t. 
man surin 
daktaro 
ruošimui, ku 
nu naminių paūkščių veisi 
mosi reiškinį 
priežastis, 
Karolio Darv: 
mokslo principų.
man paskelbti eilę moksli
nių darbų s _ 
Tarybų Lietuvos spaudoje.

Jau pereitame penkmety* 
j e mes, Tai 
b i o 1 o g ai, 
paukščių gyvenimą, prade 
j ome glaudž " 
biauti su fci 
gamtininkais

kaip 
Z a v adovskiu, 

Dement jevu,

0,1 a ndijoj, 
eas Keve Ven- 

t, Tai leido 
kti medžiagą 

disertacijos pa
noje aš aiški-

ų kintamumo 
a i k ydamasis 

i no evoliucijos 
Tai leido

ą junginėje ir

ybų Lietuvos
tyrinę jautieji

iai bendradar-; 
tais Pabaltijo
— or n i tolo-'

Dar sėkmingai darbuoja
si ir mūsų senieji profeso
riai Ivanauskas, šivickis. 
Asistentas Steponas Jan
kauskas jau irgi profeso
rius, vadovauja zoologijos 
katedrai ir yra senojo Vil
niaus universiteto prorek
torius. Juozas Maniukas 
neseniai išvyko į Suomiją 
dalyvauti tarptautinėje -ek
spedicijoje Baltijos jūroje, 
o Vaitkevičius jau treti me
tai, kai stebi rudeninį 
paukščių traukimą Ventės 
Rage, kur praskrenda šim
tai tūkstančių sparnuočių 
giesmininkų.

Jau nuo pat 1945 metų 
susikūrusiame Tarybų 
Lietuvos Mokslų akademi
jos sistemoje Biologijos ins
titute dirba labai daug 
mokslinio ir pagalbinio 
personalo. Tai leido organi
zuoti plačius mūsų krašto 
augalijos ir gyvūnijos tyru, 
mus.

Profesoriaius Minkevi
čiaus, docento Maniuko ir 
docento Gasiūno vadovau
jama mokslininkų grupė 
jau eilę metų- tyrinėja Kur
šių marių ir ežerų žuvų 
gyvenimą, turėdama tikslą 
įveisti į Lietuvos ežerus 
vertingas žuvų rūšis. Bota
nikai ilgai darbavosi Ne
muno žemupio užliejamose 
pievose ir toliau plečia bo
tanikos sodą Kaune, Prof e- 
soriuš Jonas Dągys su dide
liu būriu studentų ir bend-’ 
radarbių ir toliau veda 

(mokslinį darbą, aiškindami

su kuriuo

univer-
aistringai . tyrinėjo

Taikingas nusistatymas 
artima, maloni tarpusaviu 
nuotaika, kuri vyrauja koft 
kioj įmonės darbininkų gru* 
pėj, sudaro palankesnes 
darbui sąlygas. Tokios gru
pės darbingumas esti aukš
tesnis, produkcija didesnė 
bent geru trečdaliu, kai 
krūvoj dirbantieji mėgsta

Specialaus talento ar ko
kio ypatingo gabumo ne
reikia, jeigu žmogus nusi
taria mokytis kokios kal
bos. Reikia tik patvarumo 
ir susidomėjimo, kalbos pa
mėgimo. Nereikia nė dide- 
lio supratingumo, pakanka 
įprastinių, vidutinių gabu
mų, ir tu gali išmokt bet 
kurią “svetimą” kalbą. Tik 
neįkalk sau galvon pirma 
laiko, n e įsi kalbė k kokio 
prietaro, kad štai šita kalba 
be galo sunki, nepergalima^ 
Išmesk iš galvos bet kokį^ 
tokį prietarą, eik prie daly
ko su atviru protu, gryna- 
širdiškai, o pats pamatysi, 
kad darai gražią pažangą 
ir stumies vis aukštyn.

Dr. J. J. Kaškiaučius, M. D.

2 pusk—Laisve (Liberty)-Ketvirt., Lapkričio (Nov.) 8, 1956



Rochester, N. Y.

Ck moterų ir vyrų LLD kuopų 
arengimo, įvykusio spalio 27
Spaudos naudai rengtoji 

pramoga pavyko labai gerai.
Turėjom svečiu net iš Bing- 

hamtono, N. Y., atvyko drau
gai Jonas Kaminskas su žmo
na, Kireiliai ir žmonos, Kaz
lauskai, Jonas Strolis su žmo
na, K. Staniulis. Rochesterie- 
čiai esam labai dėkingi visiem 
svečiams ir viešnioms už ma
lonų atsilankymą, pagražini
mą mūsų pramogos ir didelę 
paramą spaudos reikalams.

Svečiai nakvojo pas šiuos 
draugus: Wm. R. černauskus, 
S. O. Gendrenus, R. Barauską, 
P. O. Malinauskus.

Mes esame labai dėkingi ir 
saviem rochesteriečiam už at
silankymą ir aukas.

Dovanų suteikė šie drau
gi : J. IT. Stančikai pa
dengimui dovanojo maisto ir 
gėrimo viršaus 10 dolerių ver
tės. Čereškienė gražų kėką, 
kuris išleistas davė pelno 
$10.25. Po labai gardžius kė- 
kus iškepė A. Duobienė, G. 
Labeikienė, V. Bullienė, II. 
Stančikienė. Kitoki maišia do-

Ona Gricienė. Ch. Gužauskai 
$1.25.

Po $1 : M. Vaidila, J. Vili- 
maitis, J. Andriuškevičius, A. 
Vilimaitienė, P. O. Malinaus
kai, S. Vaivodienė, K. Žemai
tienė, E. Duobienė.

Po 75 c.: F. Manelis, J. 
Barzdaitienė, Po 50 c.: F. 
Gricius, G. N. švedai. Po 25 
C.: H. Stančikienė, N. Balta
kienė, J. Vaitas.

Visiems dirbusiems, ir au
kavusiems, taipgi ir atsilan
kiusiems labai didelis ačiū.

Iš šio parengimo Vilniai au
kavo $10 ir Liaudies Balsui 
$10. Laisvei pasiunčiau (pel-| 
nas ir aukos) $142.00.

Draugai, jeigu kieno vardą 
praleidau, malonėkite man 
pranešti, nes aš (dėl svarbios 
priežasties) mažai tegalėjau 
dalyvauti šiame parengime.

Mūsų miesto ligoniai
Draugas J. Greibus, Lais

vės skaitytojas, jau seniai ser
ga. Nupuolė nuo kopėčių, su
silaužė koją ir petį. Randasi 
jau namie.

Draugas F. Gricius susirgo, i
vanojo D. Valtienė, J. Konte- 
nienė, A. Usevičienė. L. Bekis. 
Vyrų kuopa dovanojo gėri
mus, taipgi D. Nauj. suteikė 
gėrimo.

Virėjomis buvo: G. Labei- 
kienė, S. Palapis, V. Bullienė, 
P. Sadzevičienė, J. Kontenie- 
nė. K. Žemaitienė suvežė 
maistą ir prie stalų išnešiojo 
valgių. J. Labeika dirbo už 

tbaro. P. Malinauskas ir J. 
WSaiicika?; rinko aukas ir už 
valgius pinigus. E. čereškienė 
ir J. Kontenienė darbavosi iš
leisti dovanas.

Aukos - dovanos pinigais
Moterų Klubas $10.
Po $5: V. Bullienė, R. Ba

rauskas. L. A. Bekis. J. Dru- 
ąeika $3.75.

Po $2.50; G. S. M., Win. R. 
Černauskai, J. L. Totoriai. S. 
O. Gendrėnai. Ona Bnlzar 
$2.25.

Po $2: J. M. Stroliai (bing- 
hamtoniečiai), A. Milčius, B. 
Daukas, J. K. Savarinai.

4 Po $1.50: J. M. žemaičiai.

turės daryti operaciją.
Labai gaila abiejų draugų, 

' kad juos ištiko tokios nelai
mės. Linkime greičiausiai pa
keikti ir dalyvauti su mumis.

Mirė Jonas Mockus
Spalio 23 mirė Jonas Moc

kus. Paliko nuliūdimi' antrą 
savo žmoną, brolį Izidorių, 
kuris gvvena Chicagoje, bro 
lienę Elzbietą ir dvi brolių 
dukteris, Aldoną Anderson ir 
Birutą Jezavitas.

Šermenys buvo pas Mr. G. 
Savage, 1080 North St. Palai
dotas su religinėmis apeigo
mis, Mt. Hope kapinėse, ša
lia savo pirmosios žmonelės 
Onutės. -Daug turėjo gėlių ir 
daug palydėjo i kapus.

Ilsėkis Jonai amžinai šalto

je žemėje!
Velionis prigulėjo prie Ge- 

demino Draugystės ir LDS 11 
kuopos. Kol buvo sveikas, vi
sur dalyvaudavo ir aukavo, 
kiek galėjo.

L. B.

4
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Worcester, Mass.
Štai kaip pasitaiko Laisvės 

Skaitytojų prenumeratas be
renkant.

Lapkričio 5 d. prieš J2 vai. 
su B. Cook nuvažiavom net už 
miesto ribų pas Laisvės skai
tytoją, kad atnaujinti Antano 
Literskio prenumeratą. Jo se
suo Magdalena pasitiko mus 
prieduryje su paašarojusiomis 
akimis ir sako: žinau, ko at
važiavote, bet Antanas 9 vai. 
šį rytą mirė! Bus pašarvotas 
pas graborių Dirsą.

Antanas buvo pergyvenęs 
apie 75 metus amžiaus. Jis 
buvo pavienis, sunkaus darbo 
(drataunios) darbininkas, pri

mulėj o prie L. S. ir D. Drau
gijos. Jau ilgas laikas ne- 
sveikavo ir senelių prieglaudo
je buvo.

Skubiai retėja mūsų, atei
vių, karta Amerikoje! D. J.

Hartford, Conn.

Toronto, Canada ;
Pagerbė ilraugus Raėm.<

Draugų G. E. Račių draugų 
ir draugių iniciatyva, buvo su
rengta didelė partija ryšium 
su jų vedybų 25 metų sukak
tuvėmis. Buvo palinkėta jiems 
ilgiausių metų ir įteikta dova
na atminčiai.

Draugai Račiai yra daug nu-1 
dirbę kaip menininkai, ypač G. i 
Račys. Faktinai, tai visa šeima, 
Račys su žmona ir jų duktė, 
dalyvavo perstatymuose kaip 
aktoriai, dainavo chore. Račys 
sugaibiai moka padeklamuot ei
lėraščius bei monologus paren
gimuose. O draugė Račienė yra 
aktyvi moterų tarpe ir chore. [

Svečių buvo ir iš toliau, pa-; 
vyzdžiui, Londono, tabako far-Į 
mų. Račių pažįstamų ir draugų 
yra visur. Savo veikimu ir 
draugiškumu, Račiai įsigijo 
daug gerų draugų. Beje, jie 
yra geri siuvėjai.

Well, ilgiausių jiems metų ir 
energijos tęsti tą kilnų darbą.

Reporteris

Suzanna Kazokytč
Sopranas

Nancy Roman
Sopranas

Dorothy Yudien
Pianistė-kompozitorė

Jerry Mikužis
Sopranas

Ona Dirvelienė
Sopranas

r

■ -t'

Frank
Koncerto

Mildred Stensler
Aido Choro mokytoja

Balevičius 
akompanistas

Jonas Sabaliauskas
Tenoras

Augustinas Iešmantą
Baritonas

LIBERTY AUDITORIUMX If

Atlantic Svemia, Richmond Hill, BL Yi

Program,oje Dalvauja Žymūs talentai
a.Jerry Mikužis įr Nancy Roman

Liet. Literatūros Draugijos 
* 6» kuopos susirinkimas įvyks
ta lapkričio 12, 7:30 vai. vak., 
157 Hungerford St. Visi na
riai dalyvaukite.

Apkalbėsime parengimą- 
teatrą, įvykstantį lapkričio 25.

Kaip visiems žinoma, 
Liaudies Teatras iš New Yor- 
kp suvaidins trijų veiksmų 
komediją “Lapkus.”

Teko girdėti, kad geri drau
gai rūpinasi net ir ateičių pa- 
budavoti lošimui “Lapkaus.”

Reikia susirūpinti ir Fpau- 
*4os reikalais.
£ Dabar eina Laisvės vajus. 
•Reikalas visų skaitytojų.

Bet nė vienas nepraleiskite 
progos pamatyti komediją 
“Lapkus.” Prisijuoksime daug, 
namo eisime sveikesni.

Lošimas prasidės 2 vai. po
piet. Rep.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washingtonas. — Aukš

čiausias teismas atsisakė 
išklausyti Robesono skun
dą prieš valdžią, kad jam 
neduodamas pasportas iš
vykimui koncertuoti užsie
nyje.

Deli. — Nehru pareiškė, 
kad Indija pilnai simpati
zuoja su Egiptu ir smer
kia britus, francūzus bei 
izraeliečius.

DELI. — Nehru atidarė 
UNESCO posėdį. Pasinau
dodamas ta proga, jis pa
smerkė invaziją Egiptan ir 
taipgi Sovietų rolę Vengri
joje.

Dainuos duetus, akompanuojant Dorothy Yuden.

Augustinas Iešmantą
Baritonas, solistas, brooklynietis

Jerrv M ikužis
Sopranas, solis te iš Chicagos

Jai lakompanuos kompozitore Dorothy Yuden

Pradžia 3:30 Va L Popiet
3 pusi. Laisve (Liberty) Ketvirt., Lapkričio (Nov.) 8, 1956 ar tur,wuunrrtiiir4.r»wn

J. Sabaliauskas ir O. Dirvelienė
Iš Worcester, Mass., d ainuos solus ir duetus

Suzana Kazokvtė c.
Kontralto, soliste, brooklynietė

Vietinis Aido Choras
Vadovaujamas Mildred Stensler

tc-~

Ukrainų Šokikų Grupė t.



Draugų susitikimas
(Laiškas iš Maskvos)

•r
TSRS Tautų spartakijadoje 

galima buvo sutikti žmones, 
kurie ypač karštai pergyveno 
visus kovos etapus ir netikėtu
mus. žmonės, ant kurių krūti
nių buvo matyti trenerio ženk
leliai, laikė egzaminą lygiai su 
savo augintiniais.

seną gerą draugą.
Kiekvienas sportininkas dau

geliui metų, o gal būt, ir vi
sam gyvenimui atsimena savo 
pirmą dalyvavimą didelėse, at- 
sakomingose varžybose. Taip 
atsitiko ir su Elena žiūryte, 
pirmą kartą patekusią į Mins
ką, kur vyko TSRS lengvosios 
atletikos pirmenybių varžybos.

me-

SUB

NEW YORK
HELP WANTED FEMA

Būna, eina per lauką takai Tai buvo prieš penkerius 
takeliai, ir niekad jie nesusi- tus. Mokinė iš Vilkaviškio ra- 
kryžiavoja. Kitaip susideda jono daug ko tada ir nestikė- 
žmonių likimai. Jaunas kaunie-jjo: lengvąją atletika ji 
tis šaltakalvis Algirdas Šocikas 
po pirmųjų kovų ringe susitiko 
su garsiuoju Maskvos treneriu
Viktoru Ogurenkovu. Tvirtai j Greta Elenos žiūrytės 800 
susikryžiavo jų gyvenimo ke-; metrų bėgime ėjo Dombaso 
liai. Draugo ruso pagalbos dė-' sportininkė Nina Otkalenko. 
ka metalistai tapo vienu ge- Lietuvos sportininkę sužavėjo 
riaušių šalies boksininkų.

Didelė šventė Lietuvos spor- mas. Tokio tempo Elena 
tininkams buvo bokso pirmeny- nebuvo mačiusi. Išdavoje—du 
bių varžybos, kurios 1949 me- (rezultatai: Ninai Otkalenkai 
tais buvo surengtos Kaune. Su- pasaulio, Elenai žiūrytei—res-

buvo 
pradėjusi užsiiminėti neseniai, 
visasąjunginėse varžybose dar 
nė karto nebuvo dalyvavusi.

ž iūrytės

jos drauges donbasietes veržlu- 
dar

sitikti su Koroliovu — garsiuo
ju odinės pirštinės meistru — 
Algirdą kartu su Lietuvos tre
neriais ruošė Viktoras Oguren- 
kovas. Dešimt tūkstančių žiū
rovų, pripildžiusių tą dieną di
džiulę Kauno sporto salę, pri
deramai įvertino jaunojo boksi
ninko pasiekimus, su padėka 
atsiliepė apie jo trenerį. Tada 
tai buvo lygiųjų dvikova, r" 
pergalė taip ir nebuvo pripa
žinta nei vienam, nei kitam. 
Pradėjo vieneri metai, ir Ta
rybų Lietuvos 
nių išvakarėse 
lies čempionu 
ryje.
" Eina metai.

dešimtųjų meti- 
Šocikas tapo ša- 
sunkiajame svo-

Liemeningą, au- J « *1 • •

ŽYDŲ MOTERŲ 
REIKALAVIMASPakėlė pieno kainą

Be niekur nieko, niekam 
nieko nesakę didžiosios pieno 
kompanijos vėl pakėlė pieno 
kainą. Pristatomas pienas į 
stub as su lapkričio 1 d. tapo 
pakeltas net pusantro cento

Houseworker. Mature. Plain cook-

ing, friendly private home. 4

ir atgarsis čia
u, jaučia simpatiją 
smerkia britus, fran- 
izrceliečius už jų ag-

Bet vieti- kvorta. Tai didelis’pakėlimas, 
la- Didelėms šeimoms, kurios tu- 

nuoseklūs ri daug mažų vaikų, šis pakė- 
! limas yra didelė skriauda. Bet 
argi pelnagrobiai paiso tų 
Šeimų, tų žmonių !

Paskutinėmis keliomis 
nomis 
Rytų 
smarkų 
didesnį
kiame kitame Amerikos mies
te, 
yra

Europos 
įvykiai 
atgarsį 
atgarsį,

ei ie- nes, aišl 
ir Artimųjų ■ Egiptui, 

turėjo labai j cūzus ir 
New Yorke, j resingus žin 

negu bet ko-1 nių žydų tar 
I bai maišytos

Y orkas j tos tautyb 
kosmopoliš- Įstengia ork 

kuris ti, . kad Ben Guriono valdžia 
tikru • imperializmo 
Drugelis kitų žydu 

'kilmės žmonių nesusiorientuo- 
ikėti sionistų pro- 
kad Izraelis buvo 
ip elgtis, nes per 
Egiptas provoka-

publikos.
Elena žiūryte priklauso prie 

tų rimtų pastabių sportininkų, 
kurie nepasitenkina pirmaisiais 
laimėjimais, o rimtai ir atsidė
jusiai toliau dirba. Elona arti
miau susipažino su Nina, smul-;me skaitlingas 
kiai pasiteiravo kaip pastaro
ji ruošiasi varžyboms, kaip ji 
treniruojasi. Nina Otkalenka—■ 

ir ji 
sporti- 
pakelti -10S kilusių žydų.

Visų pi rm a, New 
labiausiai 
Amerikos contras, 

greičiausiai atsiliepia Į įvy-Į tapusi 
kius Europoje (San Francis-' įrankiu, 
co, pavyzdžiui, greičiau atsi
liepia į Tolimųjų Rytų įvy /tt, 
kius). Dabar prie to prisideda pagandai, 
faktas, kad čia pat, New Yor- ( priverstas ti 
ke, posėdžiauja Jungtinės metų metus 
Tautos, kas sudaro mieste at
mosferą, lyg visi svarbūs įvy
kiai susiveda ’ ši “nervinį 
centrą”.

Ta-

jsniiis.
'pe nuotaikos
. Tik
ės pažangiečiai
ntuotis ir supraš

MRS. AMERICA” IŠLĖKĖ 
EUROPON

Nacionalė žydų Moterų 
ryba išleido pareiškimą. Ji sa
ko,-. kad po šio konflikto Izra
elis turi turėti teisę savo lai
vais plaukioti Suezo kanalu. 
Be tokios teisės garantavimo 
Izraelis nepadėsiąs ginklo.

Business Opportunity

Fountain-Luncheonette.
vietoje Bensonhurst, B’klyn1. Skersai 
mokyklos ir pašto; labai prieinama 
renda, geras lease. Savininkas pri
verstas parduoti iŠ priežasties blo- 1 
gos sveikatos. Persitikrinkite po pa
matymo. BE. 2-9754.

Žymioje .

adults, all appliances.

ings and evenings. CL.

Cal) mom-

2-9556.

HELP WANTED MALE

Toolmakcrs. Also all around Ma
chinists A-L Top rate, perm. All 
benefits. No calls on Tues.

PREMIER INSTRUMENT CORP.
52 W. Houston St., N.Y.C. GR. 5-

52 W. Houston St., N. Y. C.
GR. 5-3520.

(216-222)

Fabriko Darbininkai. 18-50 m. am
žiaus. Nuolatinis darbas, gera alga. 
Dirbti prie aliumin’inių išdirbimų. 
Patyrimas nereikalingas. Mokanti 
kalbėti angliškai. Matykit Mr. Ejjąj'- 
vary. 9 v. ryto—4 v. dieną.

EXCELLUM ALUMINUM 7 
PRODUCTS

102-4111 Ave., Garden City Park, L.I.
(216-222)

(218-224)Mrs. Cleo Maletis, 31 metų 
amžiaus trijų vaikų motina, 
kuri tapo išrinkta “Mrs. Ame
rica for 1956”, išskrido Grai- 
kijon savo tėvus aplankyti. Ji j 
Graikijo je pabusianti šešias I 
savaites.

Pastry Shop. Tortų ir barankų ; 
j savaitę, galima padidinti jei-

Skersai bažnyčios ir mokyk-
Prieinama renda. Uždara pir- 

Biznis geras porai ar
Massa Bros., 264

Taip, pa\ 
šimtai stud e 

Itunijos ir F 
Rytuose latLls> pi.()tes 

j puolimą ant 
aukia dar daugiau ekstra dč-: nesirado žydų kilmės studen- 

' i pu prastai
gerą nuošimtį pažan- 

imperialistinių

Įvykiai Artimuose
ir Vengrijoje New Yorke jš-

. yzdžiui, kuomet 
utų pikietavo Bri- 
rancūzijos konsu- 
tuodami prieš už- 

. Egipto, jų tarpe

$800
gas.
los.
mad.
ninkams.
spect Park. W., Brooklyn.

SO. 8-8579

dali-
Pro-

Machinists 1st class. Bridgeport 
milling machines. Experimental 
work. Paid hospitalization and sick 
leaves.

OPTO M ECI IA NI SM S
216 E. 2nd St., Mineola. IT. 6-5576

(215-221)

(218-220)GRĮŽTA Iš IZRAELIO
Paskutinėmis keliomis 

dienomis iš Izraelio New 
Yorkan sugrįžo keletas 
šimtų turistų. Tai daugu
moje žmonės, kurie lankėsi 
pas savo gimines ir pažįsta
mus Izraelyje. Jie apleido 
Izraelį ant greitųjų Ameri
kos ' konsulato ’ raginami. 
Dauguma jų grįžo orlai
viais.

REAL ESTATE
!mesio dėl to, kad mes čia turi- įų, kurie 
----  ------ ........ », ’sudaro ;

. gių auti - 
kietuotojų F

Visokių 
tarpe, įskąit

įvykiai 
iššau k ė
il< apsn 

cijos vėl pradėjo judėti, 
rengia posėdžius,

visuomet PORT WASHINGTON, Sandspoint. 
Erdvingi, split-level, puikūs namai, 
3 miegrūmiai; 2t& vonios, gyve, sa- 
lion'as su ugniaviete, valgymo rū
mas, vaikų žaidimui rūmas, pilnai 
ištaisytas skiepas su skalbykla; di
delis garadžius, 2 zonų aliejaus ši
luma — karštas j vanduo. 
80x311, aplink užtverta; 
taipgi su geležine tvora, 
daržai.

tautines grti- 
kurios ypatingai domisi 

Į tais kraštais.
čia randasi bent apie 200,- 

000 vengrų ir taipgi apie tiek, 
•ir gal dar daugiau, iš Vcngri- 

. čia išeina,, iš 
| vienos pusės, pažangus veng
rų dienraštis, iš kitos puses 
taipgi smarkiai darbuojasi vi
sokie vengriški bėgliai ir "jii 
vadovaujamos reakcinės orga- 

! nizacijos.
Aišku, kad paskutinėmis 

ienomis vengrai čia pergyve
no didelio susi jaudinimo mo
mentus. Pažangūs vengrai ir 
daugelis bepartiniu' vengrų 
kilmės žmonių giliai pageida
vo, kad, kas nebūtų, krašte 
turėtų sustoti kraujo liejima
sis. Reakciniai vengrai, iš; ki

ltos pusės, kūlė visokias de
monstracijas, pikietavo tary
binę J. T. atstovybę, surengė 
eiseną 5;t,h Avė., kartu su ki
tais dipukais ir reakciniais 
elementais masini mitingą 

įrengė Madison Square Garde- 
! ne irt t. t.

Pirmadienį New Yorkan, at
skrido sena Vengrijos dešine 
socialdemokrate Anna Keth- 
ly, kuri buvo Nagy’o valdžios 
narė. Nors ji tapo įtraukta 
Nagy’o kabinetan jai 
Vienoje Austrijoje, tai 
nors ji nedalyvavo nei viena- 
jne kabineto posėdyje, ir pats 
Nagy’o kabinetas jau neegzis
tuoja, ji čia tapo priimta kaip 
svarbiausia viešnia — ji puo
tavo pas majorą Wagneri ir 
gubernatorių Harimaną, o ae
rodrome ją sutiko dešinių so
cialdemokratų, Liberalų parti
jos ir kitokie vadai.-

Vengrijos įvykiai, žinoma, 
jaudino ne tik vietinius ven
grus, bet žmones bendrai.

Artimųjų Rytų įvykiai taip
gi turi panašų atgarsį. Jau ne
kalbant. apie tai, kad pasauli
nio masto karo pavojus čia 
(dėl Jungtinių Tautų artimu- 
mo ir greitos informacijos) 

Kviečia visus tos rūšies jaučiamas labiau, n,egu kitose 
pramogų mėgėjus.

ir jautraus būdo žmogus,
■ mielai padėjo lietuvei 

ninkei, patarė jai, kaip 
savo meistriškumą.

... Mes trumpai papasakojo
me apie puikią dviejų sporti
ninkų draugystę su savo drau- Į 
gaiš rusais, apie tą draugystę j nj 
ir savitarpio pagalbą, kuri sugalota lietuvių boksininką ga- . . , rvl . .,. ' x • -n i A - artina visų broliškųjų respub- mlima pamatyti Berlyno, Varsa- ... ,. . . .. ..r IJ/n a n n V’ timnlz ne? il/x/zmin iiino

ma,

pl
ow Yorko mieste.
Reakcinių dipukų 

;|ant ir lietuviškuo- 
Vengrij’oje, zmo- 
daug vilties. Jų 

ūdtįsios organ.iza- 
jie

leidžia 
t. t. Bet kai 

įniktai tuos
k li
pa-

MACHINISTS

and Die experience preferred. 
Wire fabrication. 
Good opportunity.

BEACON ENTERPRISES, INC.
1051 Sawmill River Rd., Yonkers

(213-219)

ToolPlotas 
115 x 80 
Gražūs 

Virtuvės spintos iš beržo.
Kainoje iškaitoma 2 air-condition- 
ers, lėkštėm plauti maš., storm lan
gai ir Venetian blirids. 
mokyklų, arti bažnyčių 
vių. Vien tik pirkėjai.

PO. 7-2304

Netoli nuo 
ir krautu- 
$33,000.

DIE MAKER. Exp. Progress 
Dies. Precision Electrical Contacts. 
Hub Bronx; conv. subways. Salary 
open. Also

All around Machinists, exp. Call

Kalėjimas už nepasiti
kėjimą savo žmona
John Alvarez, 33 metų, 

landasi kalėjime. Mat, jis ga
vo laišką nuo nežinomo žmo
gaus, kuris sakė, kad jo žmo
na Eleanor, tiktai' 30 metų ir 
tikra gražuolė, yra jam neiš
tikima. JohpĮ baisiai perpyko 
ir pagriebęs du peilius pradė
jo žmoną “gaudyti”. Ji pa
spruko ir atsivedė policistą. Ir 
ten, policistui matant, jis puo
lė ant žmonos ir kelis kartus 
kumščiu smarkiai įkirto. Išva
da: nevalia žmona nepasitikė
ti, o dar didesnis nusidėjimas 
ją policisto akyse mušti!

rie įvykių p
čius dipukus bent kiek baimi
na. Jie negali pražiūrėti seka
mo fakto :
Įkarščio mcl|u, kuomet sukilė
liai valdė

(218-220)

PARDAVIMAIengrijos sukilimolikti sportininkus, įkvepia juos 
naujiems pasiekimams.

J. O. !
vos, Helsinkio 
sa, buvo ne tik pergalių — bu
vo ir pralaimėjimų, bet jie 
sportininkui neatima drąsos. 
Čia taip pat didelis nuopelnas 
trenerio, kuris savo talentin
gam auklėtiniui įskiepijo pui
kias savybes, būdingas geriau- 
siems tarybiniams sportiniu- • 
kams, — ramumą, ištvermę, | 
mokėjimą susivaldyti, siekimą 
nugalėti, puolimo veržlumą, 
sugebėjimą kovoti apdairiai, 
iniciatyviškai.

Algirdas Šocikas tikrai pami
lo savo draugą maskvietį. Kai 
tik jis atvažiuoja į TSRS sosti
nę, jis tuoj pat surenka pažįs
tamą telefono numerį ir susi
taria su Viktoru Ivonavičium 
Ogurenkovu apie susitikimą. 
Algirdas su Ogurenkovu tariasi 
dėl kovojimo taktikos, kartais 
ginčijasi su juo, nagrinėdamas 
treniruočių metodiką, bet tai— 
kūrybinis ginčas. Būna ir taip,! 
kad Šocikas ilgą laiką neva- i 
žiuoja į Maskvą. Tuomet jis > 
sėda prie rašomojo stalo ir pra-1 
neša Viktorui Ivonavičiui nau- j to, kad klubietės pačios iš- 
jienas, rašo jam savo treniruo- i keps nami-e pyragų ir prie 
tęs, apie pasiruošimą būsi-, jų patieks arbatos (o gal 
miems susitikimams, visadata- jp kavos), 
riasi su savo vyresniuoju drau
gu. Šocikas saugo nemažai laiš-

ringuose. Tie-

Sekmadienio popietis 
su mūsą moterimis
Moterys -klubietės jau se

niai dairėsi progos turėti 
draugiškas pobūvį su savo 
namiškiais ir prieteliais iš 
kitų organizacijų, su ku-| 
riais klubietėms taikosi sy
kiu darbuotis- daugeriopoje 
veikloje. Bet...rask kad no
ri, liuosą dieną! Ta proga 
nasitaikė visiškai netikėtai, 
Laisvei nukėlus svo metini 
koncertą iš lapkričio 11-os 

!į 18-ąją.
Lapkričio 11 d. popietį, 3. 

j valandą, įvyks tas draugiš- 
ikas pobūvis, visiems išgali
amas, be įžangines mokes- j 7 w r-z
[ties, be rinkliavų prie stalo. 
I Be to visko apsieisime dėl l| T 1 T T T • i — w • • sz

esant
yra,

vienu 
mintos 
“valdžios .11 
j e, visokie

sitočių 
iš tų stočių nei 

liti nebuvo prisi- 
visjokios dipukiškos 

emtyje” • užsieny- 
d i pūkų komitetai.

Kai kurie sukilėlių vadai, ku- 
i su užsienio žur- 
t aiškiai pabrėžė, 
liktųsi galioje, di- 

jie nekviestų.

rie kalbėjos 
na Estais 
kad jei 
liukų 
“Munis

;, ne
jie
vadu
nereikia egzilinių vai-

ė vienas sukilėlių

Dipukai, 
kitokie, dab 
ja apie tuos

buk tai vengrai ar 
ar smarkiai galvo- 

sukilėlių žodžius.'
B.

Užrašykite Laisvę savo draugui

Jau galvokite apie LDS 
kuopą vakarienę

PRANEŠIMAI

iau katavi ir smar- 
mi. Tai bus gera,

Arbatėlė ruošiama pa- 
, , . , . x. . gerbti klubo nares aidieteskų, kuriuose treneris širdingai 
atsiliepia į visus Algirdo klau
simus.

ir teatrininkes, o sykiu ir 
smagiai, be didelių darbų 
praleisti porą valandų su 
visais mūsų prieteliais.Visiškai suprantamas tas4

jaudinimasis, kurį pergyveno 
Viktoras Ivonavičius per pa
starąjį Šociko susitikimą su 
Muchinu TSRS Tautų sparta
kiados pirmenybių varžybų fi
nale. Ir vienas pirmųjų, kurie 
priėjo prie ringo, kai teisėjas 
iškėlė Algirdo ranką, buvo Vik
toras Ivanovičius Ogorenkovas. 
Jis karštai pasveikino šalies ir . ni laivai 
Spartakiados čempioną, savo mylių nuo Amerikos.

Jie matę Sovietų laivus
Amerikinio laivo jūrininkai, 

pribuvę New Yorkan, tvirtina, 
kad- jie matę Atlantice grupę 
sovietinių laivų, plaukiančių į 

i vakarus. Grupėje buvę aštuo- 
i ir tiktai už 1,000

Amerikos dalyse, tautinis 
miesto sąstatas irgi prisideda 
prie įtempimo.

Pažangūs New Yorko žmo-

VAKARIENe-ŠOKIAI
Cleveland© lietuvių pažangių laikraščių ben- 

dradarbiai rengia smagų žaislų vakarą. Ren
gimo* komisija yra pasiruošus patenkinti savo 
spaudos rėmėjus, draugus ir pažįstamus su 
skania vakariene ir gera muzika šokiams, pro
ga smagiai laiką praleisti, Lapkričio 10 d., LDS 
Kliubo Svetainėje, 9305 St. Clair Ave., Cleve
land, Ohio. Pradžia 6 vai. vak. iki vėlumos.

Kviečia visus Komisija

Trekas. Ford 1956 V-8. Panel 
truck. šviesiai žalias, išrodo nau
jas; nėra raidžių.) Pardavėm bizni, 
privatiškas sav. Naujas sav. turi sa
vo troką. Įvažiuota 1800 m. Kaina 
nužeminta iki $400. 3 metai išmokė
jimui, jei pageidaujate. Mr. Berry, 
21 Kenworth Rd., Port Washington, 
N. Y. PO. 7-2162.

(218-220)

PAJIEŠKOJIMAI
Paieškau savo gipninaitės, Stefonės 

Gretinaitės. Ji 'gyveno' Brighton, 
Mass., o 1914 m. išvažiavo iš Brigh- 
tono pas savo dėdę Žebraškcvičių, 
Pennsylvanijon. Jos dėdė tuo laiku 
dirbo anglių kasyklose. Prašau jos 
atsiliepti, arba kas žinote ką nors 
apie ją, pranešti man. Iš anksto 
tariu ačiū. Antanas žižniauskas, 

i 59 Cherry St., Medford, Mass.
I ' i (218-220)

(213-219)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Valgykla. Alaus.
Brooklyn*?. Įsteigtas 
vališkas savininkas, 
tai tikrai 
tikrinkite. 
9125.

Prie fabrikų, 
biznis. Pri- 

Sitą pirkini
turite peržiūrėti, persi- 
Skambinkite: EV. 4-

(217-2231

Grožio Salionas. Pilnai ištaisytas. 

Geras lease. Priein'ama renda, yra 
garo šiluma ir karštas vanduo. 
Priežastis pardavimo, bloga sveika
ta. Gerai įsteigtas biznis. 
KUSZCZAK, 55—1st Avė., N. Y. C.

AL. 4-9560
(217-219)

Tikietai j 
kiai platina 
skani vakariene. Valgių ir vis 
ko bus visięms užtenkamai.

Turėkite 
tradicinė R 
dviejų kuop 
rienė Įvyks 
tadienio vakare.

jog vakarienė Įvyks 
Centro patalpoje, 
ginti neaukšta —

mintyje, kad toji 
ichmond Hill LDS 
ų, 13 ir 50, vaka- 
gruodžio 8 d., šeš- 

Nereikia ne
aiškinti, 
Kultūrinio 
įžanga paly 
viso labo tiktai $2.500 ypatai.

kholm jauLaivas Stoc 
pataisytas

Švedų laivas 
jau pilnai 
plaukioti .
džiamas grįžti Švedijon. Nesa
koma, kiek 
taisymas.

Stockholm” 
pataisytas ir gali 
Kol kas dar nelėi-

kaštavo laivo pa-

ŽYMIAUSIA BET KADA PAGAMINI' 
Tūkstančiai vaidintoju; ėmė 10 metų

Prasidės

2 PERFORMANCES DAILY 
ALL SEATS RESERVED

Schedule of Prices and Perform* 
nnccs. Mon. thru Fri. Mats, at 2:00 
PM. $2.40 and $1.80. Sat. and 
Sun. Mat,, at 2:30 P.M. $3.30 and 
$2.40. Every Evening at 8:()0 P. M. 
$3.30 and $2.40. Alt prices include 
tiix. Holiday schedule and prices 
•amo as Saturday and Sunday.
Mail Ord era Filled Promptly

Ct’cil B.beMilles
PRODUCTION

\ FILMĄ! 
lagaminti!

Che Ceil Qmxmaiwpients
A Pat^niount Picture 
TECHNICOLOR®

Phlttįfaiili ly Karti, Ottawa

L.L.D. 185-tos kuopos susi
rinkimas įvyks lapkr. (Nov.) 
7-tą dieną 7:30 vai. vakare, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill. Nariai malonėkite 
laiku ir skaitlingai atsilan
kyti. Kurie dar nepasimokėję, 
prašomi pasimokėti duokles ir 
atsiimti knygą “Atsiminimai ir 
dabartis”, L. Prūseikos para
šytą.

Paieškai! pusbrolių Edvardo, Jo
no ir Vladislavo Juzon'ių. Girdė
jau, gyvena Chicago, Ill. Malonė
kite atsiliepti, arba kas žinote kur 
gyvena, praneškijte man. Turiu 
svarbu reikalą. Antanas Staniulis, 
Box 33, Hampton, N. J.

(217-226)

Gasolino Stotis. 25,000 gal. mo. 
Ilgas lease, žema renda, pilnai įtai
syta. Daug biznio, gera vieta. Ge
rai išdirbtas biznis ir puiki proga 
pavieniam arba dalininkams. 716 
Jamaica Ave., Jamaica, N. Y. AP. 
7-9887.

(217-219)

Valdyba

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KA8)

Ideal for family enterprise. Deli

catessen-Grocery. Frozen foods. Ešt. 
7 yrs. Good beer trade. Sold com
pletely equipped. YE. 2-5253.

(216-222)

Išnuomojimui

Veltui renda Floridoj. Suaugusi 
pora gali gauti vietą veltui, St. 
Petersburg, Fla., sutinkanti būti 
draugai suaugusiai našlei, i Turi 
užsimokėti už naudojimą virtu
vės ir per pusę valgyti. Nepapras
ta proga porai, kuri norėtų paau
koti dalį, savo laikė, prie senyvos 
našlės, prižiūrėti jos kuklius namus. 
Mr. James Limner, 24 Fairfield St., 
Montclair, N. J.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•w**«r*

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

Valgykla. Bruzgi vieta, tinka
ma porai arba dalininkams. Pato 
duoda privatiškas savininkas. PuA 
kus pirkinys. Prašome ateiti pei< 
žiūrėti, persitikrinsite. Michael’s 
Luncheonette, 95-36 Roosevelt Ave., 
Jackson Hts. HA. 9-8706.

(217-223)

(217-219)

NEW! PAIN RELIEVER
4 in 1 Oil for Burns

Per ilgą laiką tyrinėjant, J. W. Thomsonas 
surado ir. moksliškai sudarė iš keturių nenuo- 

■ dingų aliejų .gyduolę. Taigi, Gaspadinės, Virė
jai, arba Dirbtuvių Darbininkai, kurie tik dir
bate prie ugnies ir apsideginate, mažai ar 
daug, tai daugiau nekentėkite Skausmo. Tuo
jau parsitraukite 4 in 1 Oil for Burns.

Apsideginus karštu vandeniu, geležimi arba ugnimi, 
tuojau skubiai užtepk, 4 in 1 Oil For Burns. Pilnai 
garantuojame, kad tuojau sustabdys skausmą ir rona 
pradės savaime gyti. 4 in 1 Oil For Burns buteliukas 
kainuoja 97 centai.

P. S. Galite rašyti laiškus lietuviškai.
GARDEN GREEN BRAND CO.

R. F. D. L Rt. 82, DEP. LS. No. Franklin, Conn.

Grosernė-Pieninių, vaisių ir daržo
vių valgių marketas. Taipgi ir mė
sos. Pusė krautuvės, didelis san
dėlis. Ideališka vieta. (Hollis). 
Privatiškas savininkas, turi greitai 
parduoti. Ateikite, persitikrinti^

OL. 8-9830
(217-223)

--------------------------------- -------

Maliavos ir sienoms popierio biz
nis. Puiki proga maliavos kontrak- 
toriui. Pirkėjas gaus ilgą lease’ą ir 
prieinamą rendą. Parduoda priva
tiškas savininkas. Ateikite, persi
tikrinsite. HE. 8-7815 ar IV. 9-9186.

(217-223)

Kepykla. Įsteigtas biznis, pilnas 
tavoras. Puikioje (100%) vietoje. 
Geras pirkinys. Persitikrinkite 
inspekcijos. Skambinkite:

Mr. Muller. VA. 5-5288
(217-223)

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

Laity* (Liberty) Ke t virt., Lapkričio (Nov.) 8, 1956




