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KRISLAI
Baisus nusidėjimas.
Dar apie liudininkus

“su maišais ant galvų”. 
Riebus prelato palikimas. 
Sugebėjo ar nesugebėjo?

Rašo A. Bimba

Britanijoje ir Francūzijo je 
yra didelis darbininkų judėji
mas. Jis galėtų, jeigu tikrai 
norėtų, padaryti galą imperi
alistų agresijai Egipte. Bet 
nenori, bet nesiryžta.

Gerai, žinoma, Britanijos 
darbiečiai protestuoja prieš 
užpuolimą ant Egipto. Bet ko
dėl jie nepaskelbia generali
nio streiko?

Dar blogiau Francūzijoje. 
Ten socialistai sudaro valdžią. 
Ten socialistai kruvinajai ag
resijai prieš Egiptą vadovau
ja. Kol kas nesimato, kad ir 

f Francūzijos komunistai per
daug ryžtųsi prieš savo šalies 
imperialistų kruvinus, nepa
teisinamus žygius Egipte.

Chicagos kunigų Draugas 
(lapkričio 1 d.) plačiai ko
mentuoja neseniai Laisvėje 
tilpusį straipsnį “Atsimenate 
liudininkus su maišais ant gal
vos.”

Tuos liudininkus jis teisina 
! ir gina. Jie buvę geri ir pado

rūs lietuviai.
Bet kodėl jie liudijo Kers- 

teno komisijai maišus užsidė
ję ant galvos?

Girdi, jie bijojo bolševikų!
Mes manėme, kad Ameriką 

valdo ne bolševikai, bet re- 
publikonai. Keista: bijo bol
ševikų, kurie jokios galios 
čionai neturi.

Nė Draugo redaktoriai ne
gali tokia nesąmone tikėti.

Dalykas yra toks: Tie liu
dininkai buvo nenaudėliai. Jie 
bijojo dienos šviesos. Jie bijo
jo ne bolševikų, bet šiaip pa
dorių žmonių, kurie, pažinę 
juos, galėjo pasakyti: štai kas 
per vieni “Lietuvos laisvinto- 
jai”!

Dar žmonės tebekalba ir 
laikraščiai teberašo apie pre
lato Bričkos, 'riebų palikimą.

Per visą subrendusį savo 
gyvenimą, kunigaudamas, sa- 

fvo parapijonams pirštu į dan
gų rodydamas prelatas sakė: 

j'Nekraukite • ant žemės turtų, 
jeigu norite patekti dangaus 
karalystėn.

Na, o pats mirdamas paliko 
$339,552 vertės turto!

Ar bekalima įsivaizduoti 
didesnius akių muilinto jus už 
mūsų kunigėlius!*) x

Kunigų lakamnujnas ne
svietiškas. Ir tam lakamnumui 
nesiranda jokio pateisinimo.

Daleiskime, paprastas žmo
gelis deda dolerį ant dolerio 
ir galvoja: Gal sdsirgsiu, gal 
sveikatos nebeteksiu, gal pa
sensiu, o dar gyvensiu, reikia 
turėti “zoposto”, idant nerei
kėtų kur nors patvoryje badu 
numirti.

Bet kokiems galams kuni
gams ir prelatams reikia to 
aukso ?

Jiems gyvenimas ir ateitis 
Tužtikrinti. Jiems negrūmoja 
▼bei alkis, nei šaltis susirgus 
• arba senatvės sulaukus. Kata

likų bažnyčia juos viskuo ap
rūpina. O vienok lupa iš para- 
pijonų dolerius ir juos krauna 
į bankus arba jais špiugeliuo- 
ja biržoje.
• Ar begali būti kas nors ne
gražiau, nepadoriau ?

Eisenhowerio laimėjimas 
didis, bet Kongrese deni, 
kontrole net sustiprėjo

Washingtonas. — Pilni 
rinkimų rezultatai rodo, 
kad tai buvo grynas Eisen
howerio laimėjimas, o ne re 
Republikonų partijos. Tuo 
tarpu, kai Eisenhoweris 
pralenkė Stevensoną beveik 
astuoniais milijonais balsų, 
demokratų kontrolė Kon
grese ne tik lieka, bet net 
yra sustiprėjusi.

Ketvirtadienio rytą jau 
buvo aišku, kad Senate de
mokratai palaikys bent se
ną daugumą su 49 senato
riais, o gal ir 50, o Atsto
vų bute turės 232 atstovu, 
tai yra, 3 daugiau, negu 
praeitame bute.

Rinkimai atnešė kai ku
rių nelauktų rezultatų. Pa
vyzdžiui, demokratai perė
mė kontrolę Kansase, lo- 
woje ir Massachusetts vals
tijoje, kurios paprastai 
skaitosi republikonų tvirto-1 
vėmis, bet prarado kontro
lę Ohio, West Virginia ir 
New Mexico valstijose.

Stevensono nuomonė
Demokratų kandidatas 

Stevensonas, du kart su
muštas, dabar Chicagoje 
konferuoja su demokratų 
vadais, kad gauti pilną 
vaizdą, kas atsitiko. Po to 
jis. išleis oficiališką pareiš
kimą. Bet artimieji Steven
sono patarėjai jau sako, 
kad negali būti abejonės, 
jog pasauliniai įvykiai pa
dėjo Eisenhoweriui.

Demokratai mano, kad 
jeigu ne įvykiai Artimuose 
Rytuose ir Vengrijoje, Ste
vensonas gal būtų gavęs be
veik tiek balsų, kiek Ike, o

Klerikalinės spaudos bend
radarbis Dr. J. Budzeika la
bai sielojasi dėl komunizmo 
likimo. Jis priėjęs išvados, 
kad “komunizmas nesugebė
jo išauklėti naujo socialistinio 
žmogaus” (Draugas, lapkri
čio 2 d.). ,

Įdomi ir svarbi tema. Ko
munizmas mojasi ir siekia iš
auklėti naują socialistinį žmo- ■ 
gų. Bet tai, žinoma, labai il
gas procesas.

Ar galėjo užtekti trejeto ar 
ketverto desėtkų metų ?

Bent jau, man atrodo, apie 
tai kalbėti turi kuo mažiausia 
teisės mūsų klerikalai.

Paimkime jų “mokslą”. Pa
imkime krikščionybę. Juk jie 
patys laikas nuo laiko užsidė
ję už galvos rankas surinka: 
Baisi mūsų gadynė! Ir baisi 
todėl, kad mes neturime tikro 
krikščioniško žmogaus, kad 
šių dienų žmogus yra nutolęs 
nuo krikščionybėj, nuo katali
kų bažnyčios mokymo!

O kiek laiko krikščionybė 
ir katalikų bažnyčia jau tokį 
žmogų augina ? Ogi, lygiai 
tūkstantį devynius šimtus pen
kiasdešimt šešerius metus!
Palyginkime komunizmo tre

jeto desėtkų metų pastangas* 
su krikščionybės ir katalikų 
bažnyčios 1956-erių metų pa
stangomis! Ir paklauskime: 
Kuriam mokslui, kuriai filoso
fijai yra labiau pasisekę?, 

gal net laimėjęs. Bet labai 
įtempta pasaulinė padėtis 
pakeitė milijonų amerikie
čių nuomonę — jie nutarė, 
kad šiuo momentu never
ta ir gal net pavojinga pa
keisti patyrusią vadovybę į 
mažiau patyrusią, naują.

Demokratai taipgi mano, 
kad republikonams pasku
tinėmis prieš rinkimus die-, 
nomis pasisekė įtikinti Ame
rikos žmonių didžią daugu
mą, kad Eisenhoweris la
biau pasiryžęs neleisti įvelti 
šią šalį karan, negu demo
kratai. '

DELI.—Nehru gavo nuo 
Bulganino laišką, kuriame 
jis prašo jo naudoti savo 
įtaką taikos atsteigimo Ar
timuose Rytuose labui.

Unijos sako: 
repnblikonai j 
pralaimėjo...
New Yorkas. — AFL-CIO 

prezidentas George Meany 
pareiškė, kad būtų klaida 
kalbėti apie republikonų 
laimėjimą. Laimėjo Eisen
howeris, bet žmonės palai
kė demokratus Kongrese ir 
sudavė smūgį republikonų 
partijai. Faktas, kad Kon
gresas lieka demokratų 
kontrolėje, sakė Meany, yra 
“tikrai stebuklas.”

Panašiai išsireiškė Ręu- 
theris, Hollanderis, Curra- 
nas ir kiti unijų vadai.

Oslo. — Norvegijos olym- 
pinė komisija pareikalavo 
iš pasaulinės olympiados 
komisijos tyrinėti, ar Pie
tų Afrikos komandos turi 
teisę olympiadoje dalyvau
ti. Norvegijos komisija sa
ko, kad Pietų Afrikos ko- 
mandosgrynai baltos, tuo 
tarpu, kai negrai ten suda-^ 
ro apie 85 procentus gyven
tojų, kas reiškia, jog tos 
komandos neatstovauja to 
krašto sportininkų daugu
mos.

WORCESTERM ASS.
MIRĖ VINCAS NAVIKAS

Lapkričio 8 d. po sunkios 
ligos miesto ligoninėje mi-i 
re senas Wiorcesterio gy
ventojas Vincas Navikas. 
Jisj pašarvotas Carroll Fu
neral šermeninėje, Provi
dence St. Bus palaidotas 
šeštadienį, lapkričio 10 d., 
2 vai. popiet, Hope kapi
nėse. Paliko nuliūdime žmo
ną Marga retą ir tris sūnus. 
Smulkiau apie velionį bus 
pranešta vėliau.

Žinią apie V. Naviko mir
tį telefonu pranešė Helen 
Janulytė.

(Laisvės redakcija. reiš
kia nuoširdžią užuojautą 
velionio našlei; sūnums, gi
minėms ir draugams.)

Gavimui Naujų Skaitytoju

LAISVĖS VAJOS
Vajus gavimui Laisvei naujų skaitytojų ir atnaujinimui 
prenumeratų prasidėjo spalio 1 d. ir eis iki sausio 1 d. 1957.

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN YRA TOKS:

S. Penkauskas—J. Blažonis, 
Lawrence-Lowell, Mass. ...

Waterburio vajininkai .............
Philadelphijos vai j minkai ..........
Elizabetho vajininkai ...............
Geo. Shinjaitis, Brockton, Mass 
L. Prūseika, Chicago, Ill. .......
Worcesteiio vajininkai .............
So. Bostop, Mass........................
Harrisond vajininkai ...............
Pittsburgho vajininkai .............

Newarko vaj ninkai ..............  656
Baltimore, Md................ 646

Rochesterio vajininkai ........... 640
Hartfordo vajininkai ............  592
Norwoodo vajininkai ..........  480
Clevelando vajininkai ........... 380
A. Apšegienė, Auburn, Me. 344
L. Tilwick, Uaston, Pa. ....... 320
LLD Moterų kuopa,

Binghamton, N. Y.......... 300
V. Kvetkas, i

Cambridge, Mass. :......... 200

J. Blažonis, lowellietis, ir S. Penkauskas, lawrencie- 
tis, abu gražiai darbuojasi, laikosi pirmoj vietoj. Pasta
rasis prisiuntė naują prenumeratą. '

Naujai įstojo į vajų Rochesterio vajininkai, jiems 
pagelbsti J. Stančikas, > prisiuntė pluoštą atnaujinimų. 

(Tąsa 4—tame puslap.)

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

Paryžius.

buvo rimti. Yra

Francūzijos 
Komunistų partijos ir kai
riųjų unijų raginami šimtai 
tūkstančių darbininkų iš 
priemiesčių suvyko į Pary
žių, kad protestuoti prieš 
reakcininkų užpuolimą ant 
Komunistų partijos centro 
ir laikraščio “l’Humanite” 
redakcijos. Partijos centre, 
kaip pranešta, sukeltas 
gaisras.

Pasirodo, kad susirėmi
mai tarp reakcininkų ir 
darbininkų 
rimtai sužęistų ir policija 
suėmė 200 akmenų., Policija^ 
ir gvardija 
bar išėjo į 
vuotais automobiliais. Kon
fiskuotas paskt 
manite” numeri 
riuose fabrikuose prasidėjo 
spontaniški streikai.

Kainas; -4--. čia įau atvyko^ 
generolas Burns,1 Jungtinių 
Tautų įgalintas sudaryti 
tarptautinę Jungtinių Taų-

Paryžiuje da
ga tves su šar-

askutinis “l’Hu-
eris. Kai ku-

Washing tonas. —
dentas Eisenhoweris krei- kaip tai pasiūlė Šveicarija.

Chuliganai puolė francūzy komunistų centrą
Minios re-Paryžius 

akcinių chūliganų užpuolė 
Francūzijos. Komunistų 
partijos* centro namus Pa
ryžiaus širdyje netoli Ope
ros aikštės 
kė įsiveržti 
ti gaisrą.
atvyko, ugnis sudegino bal
dus ir dokumentus dviejuo
se žemuosę pastato aukš
tuose. Keliolika, centro dar-

Jiems pasise- 
vidun ir sukel- 

Iki gaisrininkai

Punktai

1740
1460
1180
1160
1060
904
840
820
740
720

120
120

80

Vera Smalstis, Detroit, Mich. 200 
Pattersono vajininkai ......... 200

P. Šlekaitis, Scranton, Pa. 184
J. Patkus, New Haven, Conn. 160 į 
J.- Kazmer, Pittsburgh, Pa. 156

P. Beeis—M. Adomonis,
Great Neck, N. Y..........

' Brooklyn© vajininkai ............
C. K. Urban, Hudson, Mass.
V. Ramanauskas,

Minersville, Pa..............
A. Valinčius, Pittston, Mass.
A. Kuzmickas, Girardville, Pa.

80
60
40

pėsi 1 į Izraelio premjerą 
Ben-Gurioną, ragindamas 
jį ištraukti Izraelio karines 
pajėgas iš Sinojaus dyku
mos.

Seoulas. — Pietinėje Ko
rėjoje paskelbta mobilizaci
ja. Rhee valdžia sako, kad 
egzistuoja naujo karo pa
vojus Korėjoje. Pjongjan- 
go radijas Šiaurės Korėjo
je sako, kad Rhee valdžia 
rengiasi prie naujos agre
sijos.

Honolulu. — Kai kurie 
Amerikos karo laivai iš 
Pearl Harbor plauks link 
Viduržemio jūros rytinės 
dalies — link Egipto.

Pekinas. — Net 280,000 
kinų užsiregistravo- Egipto 
ambasadoje., kaip savano

riai, kurie pasiryžę vykti 
Egiptan kovoti" prieš a^Te-r 
sūrius.' ’

Deli. — Nehfu paskelbė, 
kad' jis mielai dalyvautų 
Amerikos, TSRS, Britani
jos ir Indijos valstybių g'al- 

Prezi- vų konferencijoje Ženevoje, *1 • 1 • • • — 1 v • • •

bininkų tapo sužeisti. Chu
liganai metinėj o per langus 
dokumentus ir baldus gat
vėn.

Paskui reakcininkų rąinia 
nužygiavo link komunistų 
laikraščio “l’Humanite” pa
stato. Bet čia jau buvo su
sirinkę darbininkai, kurie 
neleido reakcininkams pa
kartoti tą patį. Keliolika 
Chuliganų, kurie įsiveržė vi-

Jungtinės Tautos reikalavo 
iš agresorių pasitraukt iš 
užimtos Egipto teritorijos

Jungtinės Tautos.—Jung
tinės Tautos per savo Ge
neralinę asamblėją pareika
lavo iš trijų agresingų jė
gų, Britanijos, Francūzijos 
ir Izraelio, ištraukti savo 
karines pajėgas iš Egipto 
teritorijos. Tai buvo rezo
liucija, kurią patiekė 19 
Azijos-Afrikos kraštų. Ta 
rezoliucija taipgi pritarė 
generalinio sekr e t o r i a u s 
Hammarskjoldo pasiūlymui, 
kad tarptautine karinė pa
jėga po Jungtinių Tautų 
globa būtų pasiųsta Suezo 
sritin.

Atskira rezoliucija priim
ta tokios jėgos sudarymui.

Rezoliucija dpie jėgų iš
traukimą sudalyta Švelniai 
ir ne priverčiančiai, ir už ją

Britų valdžia 
spekuliavo,- 
ir pralošė...
Londonas. — Darbiečių 

organas “Daily Herald” sa
ko, kad Edeno valdžia spe
kuliavo ir pralošė. Edenas 
manė, kad vien ultimatu
mas ir bombardavimas nu
vers Nasserio vadžią Egip
te. Paskui jis manė, kad 
jėgų išsodinimas tikrai pri
baigs dabartinę Egipto val
džią. Bet nieko, panašaus 
neišėjo, Egiptas laikosi, bri- 
tai-francūzai priversti pri
imti paliaubas, ir Edeno 
valdžia su laiku tikriausiai 
turės pasitraukti. Jeigu 
dabar Britanijoje įvyktų 
rinkimai, darbiečiai be abe
jo laimėtų, sako tas laik
raštis.

Numirė Marshall Field
Chicago. — Numirė Mar

shall Field, turtingas libe
ralas, kuris leido dienraštį 
“Sun-Times.” Vienu metu 
jis leido New Yorke kairiai- 
liberalinį'dienraštį “PM.” 

' Stockholmias. — Nobelio 
premijų komisija paskelbė, 
kad šiais metais nerado jo
kio asmens; kuris būtų ver
tas Nobelio premijos už 
darbavimąsi taikai.

NICOSIA. — Limasso 
mieste Kipre bombą užmu
šė britą laku na. Manoma, 
kad bombą padėjo naciona
listai iš EOKA.

dun, tapo kaip ir “belais
viais.”

Muštynėse tarp užpultųjų 
ir chuliganų apie keliasde
šimt asmenų sužeista. Ke
lios aplinkinės kavinės bu
vo paverstos pirmosios pa
galbos punktais.

Chuliganų puolimai išsi
vysto iš. anti-komunistinių 
demonstracijų, kurios su
rengtos neva solidarumui 
su Vengrijos sukilėliais. 

balsavo‘visi kraštai, išski
riant tik Izraelį. Net Bri
tanija ir Francūzija balsa
vo už, nors paskui Libijos, 
Sirijos, Indijos ir kiti dele
gatai sakė, kad britai-fran- 
cūzai balsuoja už tik dėl 
akių, bet ieškos priekabių 
likti Egipte. Mat, rezoliu
cija sako, kad jėgos turės 
būti ištrauktos po to, kai 
taika bus užtikrinta. In
dijos delegatas Krišna Me
non as pabrėžė, kad tokiu 
būdu agresorių nuomone 
palikta nutarti, kuomet tai
ka užtikrinta, o tuo tarpu 
agresorius lieka Egipto te
ritorijoje. Panašiai kaip 
Menonas pasisakė ir tarybi
nis delegatas Kuznecovas, 
TSRS užsięnio reikalų vice
ministras, kuris atvyko da
lyvauti sesijoje ir kalbėjo 
vietoje Sobolevo, kuris va
dovavo tarybinei delegaci
jai iki šiol.

19 Azijos-Afrikos kraštų 
patiekta rezoliucija reikala
vo, kad britai, francūzai ir 
izraeliečiai ištrauktų savo 
jėgas tuojau, be jokio ati
dėliojimo ir sąlygų, bet žo
dis “tuojau” palikta viso
kiai interpretacijai.

Lenkija patiekė rezoliuci
ją, kad į komisiją, kuri 
tvarkys tarptautinės kari
nės jėgos sudarymą, būtų 
įtrauktas bent vienas socia
listinis kraštas, būtent, Če
koslovakija. Už tą lenkų 
siūlymą balsavo 23 kraštai 
(tarybinis blokas, Azijos- 
Afrikos ir neutralistiniai 
kraštai, Įskaitant Jugosla
viją), 31 kraštas prieš (Va
karai) ir 14 susilaikė. Pa
siūlymas tokiu būdu nepri
imtas.

Generalinis sekretorius 
Hammarskjoldas informa
vo Asamblėją, kad genero
las Burns, kuris iki šiol va
dovavo paliaubų komisijai 
Palestinoje, įgaliotas tapti 
tos tarptautinės karinės jė
gos vedėju. Jis aplankys 
Kairą artimiausiu laiku.

Tuo tarpu kovų beveik 
nėra dabar. Britai-francū- 
zai laiko dalį Port Saido, 
Ismailą ir kitus punktus 
kanalo srityje. Paliaubos 
galioja, bet egiptiečiai sako, 
kad laiks nuo laiko susi- 
šaudoma. Izraeliečiai, ku
rie laiko Sinojaus dykumą, 
teritoriją, kuri tris 'kartus 
didesnė už patį Izraelį, skel
bia, kad jų jėgų nėra Egip
to teritorijoje. Jie dabar 
išvystė teoriją, kad Sino- 
jus istoriniai nepriklauso 
Egiptui, o Palestinai, ir to
kiu būdu jie tik atkariavo 
savo teritoriją. Izraeliečiai 
jau paskelbė, kad jie iš Si
nojaus nesitrauks ir taipgi 
ten neįleis Jungtinių Tautų 
tarptautinių karinių pajė
gu

ORAS NEW YORKE 
Dalinai apsiniaukę, vešu.
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EISENHOWERIS IŠRINKTAS
RINKIMŲ DIENA PRAĖJO, o su ja pasiliko užnu- 

• gary ir ta įkiri, dažnai tuščiaverte propaganda, kurią 
naudojo abiejų didžiųjų partijų politikieriai.

Prezidentas Dwight Eisenhoweris tapo išrinktas i 
prezidentu dar ketveriems metams. "Jis buvo išrinktas 
didele balsų dauguma. Demokratų kandidatas preziden- Is

1

Prie Masčio ežero, buvu
siuose Sapiegos rūmuose, 
įsikūrė Telšių Kraštotyros 
muziejus —- vienas iš žy
mių Žemaitijos kultūrinių 
įstaigų. Muziejus turi jau 
savo veiklos istoriją. Jis 
buvo įsteigtas . 1934 m. 
Buržuazinė valdžia labai 
maža dėmesio skyrė muzie
jui, prie jo išlaikymo be
veik niekuo neprisidėjo. 
Steigėjai buvo priversti 
rinkti aukas muziejui išlai-

Idymo laikotar- 
elegalių pogrin- 

lapelių sukaupta 
ienetų. Ekspo- 
otraukas, vaiz- 
Telšių — Kre-

Statyba 
Vilniuje

VILNIUS.— Auga ir gražė
ja senoji Lietuvos sostinė Vil
nius. Tarybinės .santvarkos 
metais Vilnius tapo didelių 
pramonės įmonių daugybės mo
kyklų, pąrkų ir . plačių žalių 
prospektą miestu. Miestui ge
rai sutvarkyti valstybė kasmet 
išleidžia daug lėšų.

šiais metais mieste bus pa
statyti 42 nauji gyvenamieji 
namai, kurių bendras plotas 
sudarys 30 tūkstančių kvadra- 
tinių metrų. Numatyta pasta
tyti daug naujų mokyklų. Bus 
atiduotas naudoti dar vienas 
880 vietų vidurinės mokyklos 
pastatas, elektromechanikos 
technikumas; toliau statomas 
valstybinio pedagoginio insti- 
auto pastatas, mėsininkystės- 
pienininkystės, finansų, koope
racijos, statybos technikumų, 
muzikos mokyklos ir kitų 
mokslo įstaigų pastatai.

Sparčiais tempais statoma 
dabar didžiausia respublikoje 
miesto klinikinė ligoninė. Sta

.muose rajonuose — Plun
gėje, Rietave ir Varniuose- 
muziejų nėra. Tačiau tam 
reikia, kad Kultūros minis
terija skirtų jam žymiai di
desnį dėmesį. Tuo tarpu 
dabar muziejuje veikia 4 
skyriai, o. yra tik 2 skyrių 
vedėjai. Yra galimybės iš
plėsti ekspozicijas, bet mi
nisterija neskiria lėšų san
dėlių remontui.

Tiesa, tenka prisipažinti, 
muziejaus darbe yra dar 
daug spragų, šiandieninis 
muziejaus eksponatų pa
grindinis fondas dar nėra 
tiek gausus, kad visiškai 
galėtų nušviesti visus mūsų 
liaudies istorijos etapus. 
Pasigendama daugiau ori
ginalios medžiagos iš tary
binio laikotarpio. Muzie
jaus darbuotojai ryžtingai 
šalins visus trūkumus, kad 
Telšių kraštotyros muzie
jus taptų dar turtingesne, 
dar vertingesne kultūrine 
Žemaičių krašto įstaiga.

Br. ŠVĖGŽDA 
Telšių kraštotyros 

muziejaus direktorius

tomas taip pat televizijos cen
tras, kurio pirmoji eilė pradės 
veikti lapkričio 7-tosio.s išvaka’JL 
rėse, respublikinės bibliotekos^ 
pastatas, verslinės -kooperacijos 
darbuotojų Kultūros rūmai, ge
ležinkelininkų klubas, uždaras 
plaukiojimo baseinas.

Iki metų pabaigos bus per
duota eksploatacijon magistra
linio termofikacijos tinklo pir
moji eilė, kurios ilgis sudarys 
aštuonis kilometrus. Bus ap
šildyti 200 tūkstančių kubinių 
metrų bendro tūrio gyvenamie
ji namai, pramonės įmonės ir 
administraciniai pastatai. Bai
giama tiesti pirmoji mieste tro
leibuso linija. Bus gazifikuoti 
pirmieji 1,500 butų. Daug lėšų 
skiriama taip pat gatvėms as
faltuoti, miestui apželdyti, par
kams ir paplūdiniams gerai su
tvarkyti, prekybos įmonių tin
klui išplėsti.

Viso šiemet pramonės įmo
nių, gyvenamųjų namų ir ku\5 
tūrinių-buitinių įstaigų statyk 
bai, miesto ūkio vystymui ir 
sutvarkymo darbams Vilniuje 
bus išleista apie du šimtus mi
lijonų rublių — 15 procentų 
daugiau, negu pernai.

.f. t*—vas

žuazijos va 
pio. Vien n 
dinių 
apie 400 v 
nuo j ame nu 
duojančias 
tingos geležinkelio tiesimo 
streiko dalyvius, komunis
tus pogrindininkus 
lį, Baužą, Ročių ir kt.

Svarbią vietą muziejaus 
ekspozicijoj^ užima tary
binio laikot 
Čia daug dpkumentų, daik
tinių ekspo 
nuotraukų hpie 1940-1941 
metus bei apie Didžiojo Tė
vynės karo 
tizaninį juo 
darbo žmonių ■ kovą prieš 
fašistus.

mętu pertvarkome 
apie liaudies 

ir kultūrinio gyveni- 
atkūrjmą pokariniu 

apie lietuvių

Garė

arpio skyrius.

natų bei fato-
tarybinei San- 

muzie-
I j ūmi ėmė rūpintis valstybė. 
Jausdami nuolatinę pagal
bą ir rūpinimąsi, muzie
jaus darbuotojai per poka
rinį laikotarpį nuveikė ne
mažą darbą ir pavertė jį 
vienu iš stambiausių res
publikos kraštotyros muzie
jų. Jeigu iki Tarybų vald
žios atkūrimo - tebuvo su
rinkta 2000 eksponatų, tai 
šiuo metu jų yra, neskai
tant įvairios pagalbinės 
medžiagos, apie 8000, ku
rių žymi dalis eksponuoja
ma muziejaus salėse. Su
kurtos ištisos naujos ekspo
zicijos, smarkiai išplėstos 
senosios.

Ikitarybinio laikotarpio 
skyriuje siekiama vaizduo
ti žemaičių krašto istoriją 
nuo pirmųjų žmonių pasi
rodymo iki tarybinės sant
varkos atkūrimo Lietuvoje. 
Jame yra daugiau kaip 
1000 archeologinių ekspo
natų, apie 100 etnografinių 
buities pavyzdžių, apie 600 
liaudies meno kūrinių, apie 
300 istorinių dokumentų ir 

į originalių eksponatų,. 500 
' numizmatikos pavyzdžių.

to vietai negavo ne tų valstijų, kurias kai kurie beša- tvarkai Lietuvoje, 
1 • ■v v • i i — i • • •’ v • -t • • f Į »• « -i < AIM X"»1 1 VAI VA TlC?liški stebėtojai prieš rinkimus jam skyrė.

Eisenhoweris laimėjo išimtinai savo asmeniniu po
puliarumu. Mes visuomet sakėme, kad, Eisenhoweris 
yra populiarus. O jis populiarus dėl visos eilės dalykų: 
(1) Jis baigė karą Korėjoje; (2) jis išlaikė mūsų šalį 
taikoje, neprileisdamas karštakošiams pradėti karą To
limuosiuose Rytuose; (3) jam esant prezidentu, šalyje 
nebuvo krizės, nebuvo nedarbo; (4) jis dalyvavo Žene
vos konferencijoje, kurioje buvo prieita prie susitarimo 
kai kuriais klausimais; (5) jis paskutinėmis dienomis, 
kai Artimuosiuose Rytuose iškilo krizė-agresija, atsi
stojo prieš agresorius: britus, francūzus ir izraelitus.

Šitie visi dalykai, aišku, darė Eisenhower j populia
riu.

Be to, Eisenhoweris kandidatavo antrajam terminui, o 
Amerikos istorijoje retai kada žmonės nedavė progos iš
tarnauti du terminus.

Tie argumentai, ^kuriuos naudojo prieš Eisenhow
er — jo silpna sveikata ir galimybė, kad Nixonas gali 
būti prezidentu—matyt, žmonių nepaveikė. Dauguma 
jų buvo įsitikinę, kad jis bus’sveikas ir galės baigti 
savo tarnybą.

Adlai Stevensonas ir Kefauveris energingai vedė 
savo kampaniją. Bet Stevensono siūlymas, kad atomi
nių ginklų.bandymai turėtų būti sulaikyti, matyt, žmo
nių nesužavėio. Jie, žmonės, dar vis nebepajėgė įsisą
moninti tais argumentais, kuriuos demokratų kandida
tas išstatė. . Na. o Stevensono kalbos užsieninės politi
kos reikalais buvo neaiškios, dažnai demagogiškos, to
dėl jos žmonių nepatraukė.

Stevensono teisingas, atviresnis pasisakymas dėl se
gregacijos baigimo pietinėse valstijose, matyt, paveikė 
prieš jį, nes Florida, Texas, Virginia, Tennessee, Okla
homa — vis tai pietinės valstijos—kuriose šeimininkauja 
rasistai — atsuko jam nugarą.

Eisenhowerio išrinkimas, kaip sakėme, yra grynai 
jo asmeninio populiarumo vaisius. Tai ne republikonų 
partijos nuopelnas.

Kongresas, atrodo, turės daugumą demokratų. Va
dinasi, viskas pasiliks taip, kaip buvo per pastaruosius 
dvejis metus.

Mums keista, kad New Yorko valstijoje senatorium 
buvo išrinktas ne Wagneris, o Javitsas.

Keistai atrodo ir tai, kad didmiesčiuose, kur darbo 
unijų judėjimas yra tvirtas, Stevensonas. negavo tiek bai
sų, kiek buvo tikėtasi. Matyt, darbo unijų vadovų pasisa
kymas už Stevensoną nepaveikė visų eilinių unijistų.

laikotarpį, par
ėjima, Lietuvos

39 METAI
LAPKRIČIO 7 DIENĄ sukako 39 metai Spalio revo-

Spalio revoliucija gimė pirmojo pasaulinio karo me
tu. Ji gimė Rusijoje, kuri daugeliu atžvilgių buvo atšilk 
kusi ir karo nualinta šalis.. Neužilgo buvo įkurta Ta
rybų Sąjungą, kuri šiandien tebegyvuoja ir kuri yra 
viena tvirčiausių pasaulyje šalių.

Spalio revoliucija nutiesė kelius tarybinėms tau
toms į progresą, į socializmą. Jei ne Tarybų Sąjunga, 
gal nebūtų šiandien kito milžino—socialistinės Kinijos 
Liaudies Respublikos; žinoma, nebūtų ir liaudiškų de
mokratinių šalių.

Dėka to, kas įvyko 1917 metų lapkričio 7-ą dieną 
(pagal senąjį kalendorių: spalio 25 d.), šiandien yra' so
cialistinis pasaulis, turįs apie 900,000,000 žmonių.

Nugalėjusi svetimų šalių intervenciją, pergyvenusi 
pasaulio istorijoje didžiausią ir žiauriausią karą su fa
šistine ašimi, — karą, kuriame Tarybų Sąjungai teko 
vaidinti lemiamas vaidmuo, daug lėšuojąs vaidmuo, Ta
rybų Sąjunga šiandien stovi pirmoje eilėje, ji stovi gre
ta su pačiomis / pažangiausiomis kapitalistinėmis šali
mis moksle, technikoje, išradimuose, kultūroje, mene!

Tai sakydami, mes, žinoma, nesakome, kad Tarybų 
Sąjungoje jau nebėra trūkumų. Trūkumų dar yra, Tar- 
rybų Sąjungos žmonių gyvenimo lygis dar yra žemes- 
nis negu Amerikos‘žmonių. Neapsieita ten ir'1 be klai- 
dų—nieks juk nėra neklaidingas. Bet svarbu tai, kad 
socialistine šalis deda visas pastangas, idant juo grei
čiau tie trūkumai būtų išgyvendinti, idant juo' greičiau 
.tarybinių tautų gyvenimas būtų visko pilnas ir lai- 

f mingas. *
Svarbu tai, kad Tarybų Sąjunga kartu su visu so

cialistiniu pasauliu šiandien ryžtingai kovoja už taiką, 
nes tik taikoje žmonės, tautos tegali savo buitį sėkmin
gai gerinti ir gerinti.

Šiuo 
ekspozicijas 
ūkio 
mo
laikotarpiu, 
liaudies ko^ą' dėl socializ
mo pastatytno, papildydami 

ia daiktine me
džiaga, turinčia didelę mu
ziejinę reikšmę, kaip, pvz., 
raudonųjų 
kata i, įmon 
vartoti ira 
pirmieji 
kių steigimo dokumentai, 
Visasąjunginės 
kio parodos diplomai ir 1.1.

Atskirą ekspoziciją mu
ziejuje sudaro senosios dai- 

kurioje- ekspo- j 
oridinalūs Vilniaus 

meno mokyklos, rusų, pran- 
lenku, flaman- 

lį meistrų kuri-

tės paroda, 
nuota

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

SUKILĖLIAI Kovų dėl žemės ir laisvės 
vaizdai 1861-1864 metais

r; --—r, r • 
gurguolių pla- 

ių atstatymui 
nkiai, fabriku 
aminiai, kolū-

žemės ū-

Štai, čia guli iš pirmykštės ( r°das. Šiais 
bendruomenės laikotarpio į kolūk 
rasti pirmieji žemdirbystės apylinkių 
įrankiai, kaulinė ietis 
mezolito periodo, akmeni- Muziejuje y 
niai papliai, 
kirviai 
geležies amžiaus darbo 
rankiai bei papuošalai ir 
kt. Skyriaus kolekcijose 
saugojama dalis II—IV
amžiaus Romos monetų lo
bio, atrasto Telšių rajone.

Ruošiamoje baudžiavos 
įsigalėjimo •ekspozicijoje 
bus eksponuojami tokie re- ■ 
t i ir vertingi eksponatai, 
kaip Lietuvos kunigaikš
tystės žemėlapis, Lietuvos 
statutas, to meto kerami
kos pavyzdžiai, darbo įran-j 
kiai ir kt. |

Istorinės medžiagos iš
dėstymas išryškina sociali
nę nelygybę, klasinę kovą 
išnaudotojiškoje * santvar- 
koje.

Muziejuje anksčiau visai 
nebuvo medžiagos apie re
voliucinę , Lietuvos darbi
ninkų klasės ir darbo vals
tiečių kovą. Todėl ėmėmės 
ryžtingų priemonių šiai 
spragai likviduoti. Surin
kome nemažai įdomios me
džiagos apie 1863 metų su-; 
kilimą Žemaičių krašte. Vis 
gausėja rinkiniai, z‘ vaizduo
jantieji Komunistų partijos 
vadovaujamą kovą prieš 
kapitalistinę s h n t v arką. 
Daug dėmesio skiriame lie
tuvių liaudies kovos už Ta
rybų valdžią pavaizdavi
mui. Greta įvairios pagal
binės medžiagos, turime 
nemaža originalių ekspona
tų — 1917—1918 m. m. leis
tos Rusijos komunistinės 
spaudos, V. Kapsuko, J. 
Janonio ir kitų leidinių pa
vyzdžių. /

Gausu medžiagos iš bw>

nėapsįriboja

cūzų, italų, 
du ir kit 
niai.

Muziejus
vien tik nuolatinių veikian
čių ekspozicijų organizavi
mu, bet organizuoja ir pa

motais organi- 
ių vietovėse — 
centruose 12 

jį liaudies dailės parodėlių. 
r ra rajono liau-

papliai, žalvariniai dies dailgs Paroda> diibai ti- 
i ir ietys, ankstyvojo ni 11 metu Vl'ikia Telšiuose 
s amžiaus darbo ‘ į gyvenančių dailininkų dar- 
li bei nanuošalai ir bu paroda, baigusių Telšių

taikomosios 
moksleivių

Kasmet 
eksponatų 
išvykos rinkti 
tiems seni-er 
^rodžiusiems 
įrankiams, 
ž'iagai. Kiek 
muziejus surenka 
žiau, kaip po 300 archeolo
ginių, etnografinių, liau
dies meno, istorinių ir kito
kių eksponatų, 
ateina platus 
koresponder

Telšių krašto tyros, muzie
jus kontrol 
bose esančius 
paminklų, 
mos revolii 
vietovės, piliakalniai, 
kapiai, prižiūrima, kad jie 
nebūtų naikinami.

Telšių kraštotyros muzie
jus yra populiarus ir gau- 

as. Jį aplanko 
iš įvairių įvai-

dailės mokyklą 
darbų paroda.
organizuojamos 
komplektavimo 

benykstan- 
ns ir naujai pa- 

g am y bos 
papročių med- 

vienais metais
ne ma-

Į pagalbą 
kraštotyros 

tų tinklas.

uoja rajono ri-
70 istorinių 

Nuolat tikrina- 
cinės istorinės 

sen-

šiai lankom 
ekskursijos 
riaušių respublikos kampe
lių. Atsiliepimų knygoje 
yra įrašų svečių 
kųjų respublikų Latvijos, 
Estijos, Gruzijos, Maskvos, 
Leningrado 
muziejų aplanko vidutiniš
kai iki 10,000 lankytojų, 
kai tuo tarpu per fašistinės 
diktatūros metus šį muzie
jų teaplanke 
pūtį daugi 
lankytojų.

iš broliš-

ir 1.1. Kasmet

iš viso tik tru- 
au kaip 5,000

Teisių kraštotyros muzie 
ūs gali tapti tarprąjoni

niu tuo labiau, kadgreti*

(Tąsa)
r—Kas ta Morta?
—Gi matei per pietus. Mūsų samdinė, 

mergina.
Petras nustebo, bet to neparodė.
—Nieko. Iš pažiūros—gera mergina.
—Labai gera,—nudžiugęs ėmė ją girti 

Jurgis.—Jau treti metai, kai pas mus 
tarnauja. Prisižiūrėjome, apsipratome, 
patikome viens kitam. Taigi, ir sakau 
tėvams: laikas man apsispręsti; baigiu 
trečią dešimtį. . Morta—gera mergina, 
priprato ir ūkio reikalus išmano. Pini
go, sakau, kad ir reikia, bet dirbdami 
padarysime. Vesiu, sakau, Mortą, o jo
kios kitos man nepirškite. Tai kad šoks 
abudu. Nė klausyt nenori. Jie numatę 
čia tokia. Kasparytę su tūkstančiu rub
lių ir dideliu kraičiu. O aš į ją ir pažiū
rėt nenoriu. Užsispyrė tėvai, užsispy
riau ir as'. Mortą išvaryt norėjo. Bet 
ir aš pagrasiau. Jei taip, tai dirbkite 
patys. Man nieko nereikia. Einu į dva
rą bernauti. Tada ir Morta tiks.

I •

Išsikalbėjęs ir palengvinęs širdį, Jur
gis nuėjo sėti, o Petras akėjo toliau. Ir 
jam tarsi palengvėjo krūtinėje. Jurgis 
jį įspėjo, kad pas dėdę būsią sunku, už
tat jis pajuto, kad dėdės priespaudą kęs 
ne vienas, bet turės ir bendrininkų — 
Jurgį su Morta, o gal ir Elzytę su My
kolu, jeigu jis čia kada pasirodys.

Vakare, baigę darbą, abudu, su Jurgiu 
jojo namo. Saulė už kalnelio leidosi di
delė, raudona. Nebuvo jokio vėjo. Ana
pus kelio ! šešėliuose tysojo nepažįstami 
laukai. Į kairę pakelėj augo keletas lie
pų, priešaky stiebėsi Lydiškos kaimo 
medžiai. Viskas čia buvo svetima, ne
miela. Keliu piemenys, . šūkaudami ir 
pliaukšėdami botagais, ginė į kaimą di
delę galvijų bandą. Pilkas dulkių de
besis pakibo oi"e, jiems praėjus. Pra
nukas parginė karves, piemenė varinė
jo kiaules. Dėdė trypinėjo po kiemą ir 
žiūrėjo, kad nakčiai viskas būtų tinka
mai sutvarkyta, uždarinėta.

Po vakarienės dėdienė su Elzyte su
sirūpino, kur svečią paguldyti. Pirkioj 
miegojo Morta ir piemenė, seklyčioj El- 
zytė, už užtvaro—tėvai, klėty Jurgis ir 
Pranukas. Daugiau nė lovų namuose 
nėra, o ant suolo svečiui nepritinka. Pe
tras pasiūlė nekvoti daržinėj ant šieno. 
Dabar jau nešalta, ir jis taip pripratęs.

Gavęs iŠ Elzytės pagalvę ir antklodę, 
nuėjo į daržinę, įsikasė į šieną, bet šį 
kartą ilgai neužmigo, nes ir nenorėjo už
migti. Buvo tiek daug kas prisiminti, 
apie ką pamąstyti. Tiek naujų įspūdžių 
ir minčių! Virš jų visų pamažu įsivy
rauja Mackevičiaus paveikslas. Su pil
ku apsiaustu, dulkėtas, čia ant pakaušio, 
čia ant kaktos nusimaukdamas skrybėlę, 
spindinčiomis akimis, kunigas vis ką 
nors kalba—gyvai ir įdomiai, įtikinan
čiai.

Kai kurie Mackevičiaus* žodžiai taip 
giliai įsmigo į Petro atmintį, kad ir da
bar štai skamba jo ausyse:

—.. .Aš myliu Lietuvą ir jai atiduosiu
..................................... ...

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Penkt., Lapkričio (Nov.) 9,

savo silpnas jėgas!
— ...Vargų priežastis yra ciesoriaus

valdžia. Ateina laikas, kada žmonės, vi
si,sukilę, pagaliau išsivaduos iš jos na- 
gų. .♦

— ...Kas doras—tą skriaudžia, nieM 
šas—gerbiamas,

— ...Ponai yra žmonių rykštė. Die
vas duos, ateis laikas, kada sutrupinsim 
tą rykštę!

—.. Petrai, būk tvirtas, kietas, o kur 
reik, tai ir negailestingas. Tavęs ponas 
ir žandaras nebūti! pasigailėję. Kai at
eis ta diena, nesigailėk nė tu jų!

Ir daug panašių žodžių atgyja Petro 
atmintyje. Protarpiais išnyra ir vėl nu
grimzta dėdės Stepono, Akelaičio, 
Skrodskio su Jurkevičium pavidalai, bet 
kaskart vis ryškiau grįžta Katrytės pri
siminimas. Bet dabar Petras nesijau
dina ir nesielvartauja dėl Katrytės. Šioj*’ 
svetimoj vietoj, šioj didelėj, šaltoj darži
nėj iam smagu apie ją pamąstyti. Jis 
nesijaučia vienišas. Jis žino, kad ir Ka
tryte jį atsimena, jo pasiilgsta. Ateity
je. po visų tų sielvartų ir neramumų, jie
du susilauks šviesių, saulėtų dienų.

Įsisvajojęs apie Katrytę ir ateities gy
venimą, Petras nejučiomis užmiega.

XVIII
Antros dienos rytą po Svorcovo kru

vino žygio Šilėnuose visi Bagynų dvaro 
valstiečiai dar saulei nepatekėjus jau 
ruošėsi eiti į lažą dvaro laukuose, kaip 
buvo vaito įsakyta. IŠ visų keturių kai
mų traukė artojai su jaučiais. Paskui 
juos, vežimėliuose, susidėję' po kelis, ve
žė maistą, žuobrius ir visa, kas reika
linga, nes ariamos dirvos toli, anapus 
dvaro, ir grįžti namo bus galima tik po 
kelių dienų. <

Rūsčiai paniurę jungė tą rytą priCJ 
žuobrių jaučius Šilėnų artojai. Baudžia* 
vinis darbas niekad neskatindavo 
džiaugsmo, tai ką bekalbėti dabar, po 
tos baisios dienos! Išėjo į pono laukus 
daugiausia seniai, tėvai. Jaunieji, kru
vinai nuplakti, pasilikę pirkiose, vartėsi 
ant suolų, gydė sučaižytas nugaras, su
vilgę jas degtine, pridengę šlapiomis 
drobulėmis su nadatkų lapais, kad iš
trauktų karštį.

Artojų būryje šį kartą nebuvo pra
šmatniausių kaimo vyrų—Balsių Petro » 
su Vincu, nei Noreikos, nei Kedulių Jo
no, nei Jankauskų Kazio, kurio išdaigos 
ir pokštai įvairindavo sunkią darbo die
ną ir pralinksmindavo net ir didžiau
sius paniurėlius.

Rytas buvo ūkanotas, dangus apsi
niaukęs. Žemi debesys purškė smulkų 
lietų. Artojai nusimetė kas yyžas, kas 
ndgines, arė basi, mindami naujai iš- • 
raustą vagą, nepaisydami lietaus, 
kartas nuo karto rankove nusibraukda^ 
mi rasotus veidus. Arė tylėdami,' ne- 
pliaukšejo pasismagindami botagais, ne
švilpavo, nešūkavo, tik užgulę žuobrius 
sunkiai trypė paskui jaučius, tarsi ir 
patys ant savo sprandų jausdami to pa
ties jungo sunkumą.

(Bus daugiau)
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Cleveland, Ohio
/Irgi mes nebepajėgtume 
pasinaudoti proga?

Proga beldžiasi j mūsų du
ris — meno proga: dainos, 
muzika, šokiai ir dar vaidini
mas, kuris turi pajėgų trauk
ti link savęs kiekvieną žmo
gų, jauną ir seną. Juk mes, 
clevelandečai, neturėdami sa
vo sukurto meno, esame jo iš
siilgę ir todėl dauguma mūsų 
norėtume išgirsti Amerikos 
lietuvių sukurto lietuviško me
no.

Sekančiais metais pavasarį 
Liet. Meno Sąjunga rengiasi 
prie nacionalinio suvažiavimo, 
ir LMS Centralinis Komitetas 
pageidauja, kad suvažiavimas 
įvyktų Clevelande, nes mūsų 
miestas yra kaip ir viduryje 
tarpe rytinių valstijų ir Chi- 
cagos ir iš abiejų šonų yra pa
togus suvažiavimui. Todėl 
(MVlS Centralinis Komitetas 
prašo mūsų, clevelandiečių, 
kad mes čia prirengtume i 
viską, kas yra reikalinga su-1 
važiavimui ir koncertui. — 
gal vienas koncertas būtų su
važiavimo atidarymui, o suva
žiavimo užbaigimui gal bus 
surengtas meno festivalis, nes 
bus pakviestas choras iš Chi- 
cagos ir bus daug įvairių me
no artistų tarpe suvažiavimo 
dalyviu. O mes turėtume 
auksinę progą čia vietoj iš
girsti bei pamatyti Amerikos 
lietuvių, daugumoje jaunosios 
kartos, sukurtą meną. O su
rengimo lėšas apmokės LMS 
Centralinis Komitetas. Mesi 
£arpe savęs turime dar drav- Į 
gk* ir draugių, kurie nuo se- į 
nesnių laikų turi patyrimo su
rengimui ir dar didesnių su
važiavimų; jie patars mums. 
LDS Klubo svetainę panaudo
sime sesijoms.

Tik, žinoma, ta darbą ne
galima sudėti tik ant kelių 
ir juos suvarginti; čia reikia 
suorganizuoti didelę grupę, 
kad būtu galima pasidalinti 
darbais. Todėl Clevelando 
Meno Grupė turėtų sušaukti 
susirinkimą ii* pakviesti Clev. 
Liet. Moterų Kl. dirbti kar
tu, nes toks darbas be drau- 
tfių moterų nebus tinkamai at- 
lięUas. Prie to dar ir be visų 
pasiryžimo, be pasišventimo 
gelbėti Amerikos lietuviškojo 
meno kūrėjams ir jų pastan
goms palaikyti lietuvišką me
ną, įtraukiant į ji jaunąją 
kartą lietuvių jaunimą, nebū
tų galima tinkamai surengti 
LMS suvažiavimą Clevelande. 
Dar kartą nuoširdžiai pamąs
tykime apie tai.

Meno Mylėtojas

į Waterburio Lietuvių Kapinė- 
įse. Laidotuvėmis rūpinosi bro
lis Jonas. Laidotuvių direkto
rius buvo Stankevičius, o pa
lydovai tarė: Jonai, ilsėkis 
š’ose Waterburio Lietuvių ka
pinėse amžinai.

Taipgi mirė jaunas lietuvis 
Petras Krakauskas, vos sulau
kęs 17 metų. Mirė po trumpo 
sirgimo. Paliko tėvus, 2 bro
lius ir vieną seserį, Mrs. Ed
vard Navickas. Velionis gimęs 
Newark, N. J., o Waterbury 
gyveno 37 metus. Iš amato bu
vo pentorius ir stogų taisyto
jas. Palaidotas lapkr. 3 d. 
Kalvarijos kapinėse.

Serga dvi geros draugės
Draugė Sinkevičienė susir

go ir buvo pasidavusi Į ligoni-1 
nę dėlei patikrinimo sveika-^ 
tos. Pabuvus keletą dienų su
grįžo namo, bet vis randasi po 
gydytojo priežiūra. Kuriems 
laikas leidžia, atlankykite. 
Gyvenimo vieta: 119 Ledge- 
side Ave., Waterbury.

Taipgi serga M. Danisevi- 
čienė. Susirgo ir guli namie po 
daktaro priežiūra. Gyvena: 
40 N. Riverside St., Waterbu
ry.

Taigi, dvi labai geros drau
gės, kurios būdamos sveikos, 
visada su mumis dalyvaudavo. 
Tad, draugai, mėginkime ne
pamiršti, atlankykime sergan
čias. Lankymas ligonių yra 
labai geras darbas. Tai nuo 
senų laiku pripažinta.

Vilkaviškis

Waterbury, Conn.
Mirimai ir susirgimai

Lapkričio 1 d. nuo širdies 
smūgio mirė Juozas Janušai- 
tis. Paliko nuliūdime 2 bro
lius; Antanas gyvena Hart
ford, Conn., Jonas gyvena 
Waterbury, Conn., ir šešis 

rbrol vaiki us.
Velionis buvo gimęs Lietu

voj. Nuo atvykimo į šitą šalį 
daugiausia yra gyvenęs Wa
terbury, Conn. Per praeitus 8 
metus gyveno South Windsor, 
Conn.

I^apkr. 3 d. tapo palaidotas

Pittston, Pa.
Širdinga padėka

Norime išreikšt širdingą 
padėką visiems ir visoms, ku
rie vienokiu ar kitokiu būdu 
pagelbėjo mums liūdesio va
landoje.

Mirus mano mylimam gyve
nimo ''draugui Klemensui Ma- 1 
tulioniui, man ir visai mūsų 
Šeimai buvo užduotas didelis 
širdiesį) skausmas ir liūdesis. 
man. netenkant mylimo vyro, ' 
vaikams — tėvo, seseriai — 1 
brolio, arsimiems — kaimyno, i 

i ir draugams — jų idėjos ' 
1 f i raugo.

Ačiū gėlių aukautojams ir i 
’ visiems, kurie tik dalyvavo i 
Į Klemenso laidotuvėse — su-į 
Įteikdami jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą...

, Ačiū tiems, kurie išreiškė j 
savo simpatiją per Laisvę, 
taipgi visiems tiems, kurie pa- g 

.lydėjo i Wyomingo laisvas S 
kapines. g

Ačiū draugui serantoniečiui j " 
už kalbą, pasakytą prie Kle-j j 
menso kapo. Ačiū ir tiems, 
kurie parašė ar parašys apie 
Klemensą Laisvėje.

Lai tau, drauge, bus ramu | 
ilsėtis laisvose lietuvių kapi
nėse West Wyominge.

Liekame liūdesy: Marė, ta
vo moteris, abu sūnūs ir jų . 
moterys, sesuo Remeitiene, jos 
šeima ir kiti giminės.

P. S. Atminčiai mano mi- | 
rūsio draugo aukoju Laisvei ! 
$15.00. i

Marė Matulionienė

Iš anksto pasirūpinkime 
turėti laisvą lapkričio 18, 
nes tą dieną įvyks metinis 
koncertas ■ Didžiojo New 
Yorko apylinkėje.

Mokslas — Literatūra — Švietimas
Knygos, kurias vieni skaito iš meilės, kiti iš piktumo

SLIUPTARNI AI — 652-jų didelio formato puslapių knyga, kurioj 
daug sukrauta svarbių mokslo dalykų, daug religijos dalykų ir daug 
Amerikos lietuvių gyvenimo, ypač įžymių dr. šliupo darbų dėl lie
tuvybės, švietimo ir sąžines laisvės. Puikiuose kietuose viršeliuose, 
o kaina tik $3,00.
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — Žiaurios tikrovės vaizdų knyga, kurioje 
tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose vandens ir 
druskos. Iliustruota, 316 psl., kaina $3.00.
ŠIRDIES ROMAI — romanas, kuris ir jam, ir jai labai nuoširdžiai 
pasako: vasarą jūs vaikščiojote tarp žalių medžių bei žydinčių gė
lių ir džiaugėtės jų grožiu, o rudenį, žiemą ir pavasarį vaikščiokite 

rfirdies rūmuose ir džiaukitės žodžio, meilės ir kraujo šiluma. Ilius- 
7 ''truota, 449 psl., kaina $4.00.

SAULES RŪSTYBE — romanas, kuris kiekvienam-nai sakyte sako: 
skaitai mane, nes myli, o nemylėt negali, kada mane skaitai. 311 
psl., kaina $3.00.

’ VISOS 4 KNYGOS SYKIU TIK Už $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, 
ar 3 krtygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik $4.00. Per
siuntimo kaštus apmokame. Rašykite: Dr. Alg. Margeris, 3325 S. 
Halsted St., Chicago 8, Ill.

I1
3 pusi. Laisvė (Liberty) Penkt., Lapkričio (Nov.) 9, 1956

Rengia Dienraštis

Lapkričio
įvyks Sekmadieni

v

ovember

Suzanna Kazokytč
Sopranas

Nancy Roman
Sopranas

Dorothy Yiuten 
Pianistė-konlpozitorė

Jen v Mikužis «
Sopranas

Ona Dirveliene
Sopranas

Frank
Koncerto

Balevičius
akompanistas

Mjldred Stensler
Aido Choro mokytoja

Jonas Sabaliauskas
Tenoras

Augustinas Iešmantu
Baritonas

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Avenue, Richmond Hill, N. Y.

Programoje Daiva uja Žymūs talentai
J. Sabaliauskas ir O. Dirveliene

Iš Worcester, Mass., dainuos solus ir duetus
Jerry Mikužis ir Nancy Roman

Dainuos duetus, akompanuojant Dorothy Yuden.

Augustinas Iešmanto
Baritonas, solistas, brookiynietis

Jerrv Mikužis
Sopranas, sol is te iš Chicagos

Jai akom pantuos kompozitore Dorothy Ytidein

Pradžia 3:30 Vai. Popiel

Suzana Kazokvle e
Kontralto, solistė, brooklynietė

Vietinis Aido Choras
Vadovaujamas Mildred Stensler

Ukrainą Šokikų Grupė

<



Lamont ir Melish kalbės 
už draugystę su T.S.R.S.

The 
St.) 

už

šio mėnesio'13 dieną 
Pythian salėje (West 70 
įvyks masinis mitingas 
draugingumą su Tarybų
junga. Jame kalbės du buvę 
Amerikos - Sovietų Draugin
gumo tarybos pirmininkai, fi
losofas profesorius Corliss La
mont. ir protestantų episkopa- 
]ų kunigas William H. Melish. 
Pati Amerikos - Sovietų drau-

ginkumo taryba jau neegzis
tuoja.

Mitinge bus pagerbti du ki
ti žymūs veikėjai, kurie dar
bavosi už Amerikos ir TSRS 
draugystę ir kurie 
numirė, būtent, 
Kingsbury ir 
I- airchild.

Taipgi kalbės 
nas ir Dr. Hary

neseniai
Dr. John A.

Henry Pratt

TWMBmBmwMWMBBWTWinwiiTinTT^riTinniMB«MBMw*Marrrnri*nî ■■■■■■iwniTTTik mi- —in—ai—ri—•--

NovvYorko^zZ/ižfeiZliiliii
Vaišiy ir draugiškumo 
popietis pas moteris

Tai bus.,s jau šį sekmadienį, 
lapkričio 11d. Ir bus Kultūri
niame Centre pas lietuves mo
teris klubietes.

Šis Sas iš rinkimu
Apie aštuntą valandą ant-1 liūčių po pirmos valandos 
dienio vakaro minios žmo-1 to, kad pripažinti, kad jis

NEW YORK
REAL ESTATE

boli- 
kas 

Pra- 
de-8 vai ir tęsiasi iki 

arba ir vėliau. Ši grupė 
bendrai visi — mergi- 

vaikinai, moterys ir vy

tai 
be

Bolininku atidai!
Jau susidarė didoka 

ninku grupė ir sueina 
antradienį vakare bolyti. 
sided a 
šimtos 
bolina 
nos ir
rai. Tai yra mišri grupė.

Kas tik mėgsta bolyti, 
prašomi tuojau ateiti, ir 
jokių ceremonijų čia tuojau
galėsite parodyti savo tąlentą, 
kiek pats gali “straikų” pada
ryti...

Visi žino, kad kartą į sa
vaitę reikia turėti nors vieną 
smagų vakarą. O pabolyti tai 
tikrai yra smagu ir sveika.

Vėlinu šiai grupei smar
kiai augti ir šakotis. Lai išsi
plečia po visas šešias “Ai

Bolininkų patarnautojas,
Walter Brazauskas

PORT WASHINGTON, Sandspoint. 
į Erdvingi, split-level, puikūs namai, 
I 3 miegrūmiai; 21^ vonios, gyve, sa- 
! lion'as su ugniaviete, valgymo rū- 
I mas, vaikų žaidimui rūmas, pilnai 
j ištaisytas skiepas su skalbykla; di
delis garadžius, 2 zonų aliejaus Ši- 

j luma — karštas vanduo. n'-*-- 
aplink užtverta;

taipgi su geležine tvora, 
daržai.

TĖVAS KALBA Už SŪNŲ
Prieš rinkimus demokratai 

sakė, kad buvusio prezidento 
Hooverio sūnus turi didelius 
interesus arabiškų kraštų ži
balo šaltiniuose. Sūnus 
bet tėvas sako, jog tai grynas 
prasimanymas. Btivęs prezi
dentas sako, kad niekas iš jo 
šeimos jokių; interesų ten ne
turi.

ry- 
su- 
su-

’radienio vakaro
'uiti pradėjo rinktis Į Times 
skverą, kur tradiciniai renka- 

i masi rinkimų vakarais. Tai 
i juda- 

j u ošia 
pradeda 
rezulta-

Plotas 
115x80 
Gražūs 

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

PO. 7-2304

tyli, I 80X311, 
• 4 n i tveri c

rinkimų vakarais, 
ton. elektrinių raidžių 
moję .juostoje, kuri 
“Times” pastatą, 
ateiti pirmi rinkimų 
tai.

Tos minios dabar, 
ne tokios, kokios būdavo ke
liolika arba net keleri metai 
atgal. Faktas, kad dauguma 
žmonių dabar, turi televizijos 

j aparatus savo namuose, 
įkia, kad jie verčiau sėdi 
; mie ir išgirsta bei pamato 
zultatus TV studijose.

Vionąip ar kitaip, apie 
šimtą valandą minios pradėjo 
laipsniškai mažėti, nes Įdomu
mas “kas’laimės?” išnyko — 
pasidarė aišku, kad Eisenho- 

• weris laimi, ir laimi neabejos 
tinai, o su smarkiomis-daugu- 

, momis.
Minioje esantieji demokra

tai per tas pirmas kelias va
landas,-betgi, sau sėmėsi stip
rybės, kad bent čia, vietoje, 
demokratas laimi. Mat, atro-

Visko bus, 
kaip sa- 

kydavavo žmonės Lietuvoje. ! 
Čia bus pagerbtos Klubo ne- • 
res aidietės ir teatrininkas. Ir 
įžanga nemokama ir visi yra 
kviečiami. Bus arbatos,x bus 
kavos, bus pyrakų, bus drau-' 
giškų pašnekesių. Pribūkite '

Paul Robeso- ’ apart “gerves pieno’7 
F. Ward.

Vaikas užmušė vaiką 
bežaidžiant su iešmu

Mr ir Mrs. Peck neteko 
vienintelio 10 metų sūnelio. Jį: 
užmušė kitas to paties am-J 
žiaus berniukas, pataikyda
mas į Peckų sūnų mažu žais
liniu iešmu. Keista štai kas: 
kai tėvai pamatė, kad vaikui 
galva prakirsta, nuvežė jį li
goninėn. Ten gydytojas žaiz
dą užsiuvo ir vaiką paleido 
namo. Anf. rytojaus berniukas 
pradėjo skųstis galvos skau
dėjimu. Tėvai* vėl jį nuskubi
no ligoninėn, bet ten jis po 
kelių minučių mirė.

žmogvagiui teisti
DŽIŪRĖS RINKIMAS

Nors .jau kelinta diena eimt 
Weinbergeriu kūdikio pavogi
me ir nužudyme ’kaltinamo 
LaMarcos byla, bet .ji judina- 
si labai išlėto. Dar vis tebe
renkama džiūrė. Abiejų pusių 
advokatai labai kietai sijoja 
kandidatus į džiūrę. Kol kas 
išrinkta tiktai trys, o reikia 
dvylikos.

žinoma,

re iš-
ne- 
re-

ti e-

Netoli nuo 
ir krautu- 
$33.000.

Horace Smith, 16 metų ber
niukas, atsidūrė kalėj imam 
Mat, jis nušovė Lawrence 
Young, 15 metų berniuką. Jis 
teisinasi, kad jis nežinojo, jog 
revolveris užtaisytas.

Veikalo “Candide

muštas ir pasveikinti savo 
mušėją, Javitsą. Beje, apie 
dešimtą valandą demokratų 
Carmine DeSapio buvo trium
fingai pranešęs, kad Wagne
ris laimėtojas.

Senoje Marcantonio kon
gresinėje apylinkėje balsuoto-j 
jai ištrenkė republikoną Do- 
novaną ir išrinko demokratą 
Santangelo. Tai tas pats Do- 
novanas, kuris vienu metu sa
ve skaitė demokratu ir bend
romis demokratų, republiko- 
riŲ ir liberalų jėgomis sumušė 
pažangietį Marcantonio.

Tarybiniai stebėtojai
Trys tarybiniai stebėtojai, 

Kudriavtcevas, Soloviovas ir 
Rubenšteinas, rinkimų dieną 
praleido New Yorke. Jie ste
bėjo balsavimus balsavimo 
stotyje Harleme ir keliose ki
tose vietose. Juos labai įdomi
no balsavimo mašinos, bet jie 
reiškė tam tikrą nusistebėji
mų, kodėl balsavimo tvarky
me tokią žymią rolę vaidina 
policininkai, kodėl balsavimo 
tarybos posėdžiauja polici-

PAJIEŠK0JIMA1
Paieškau savo giminaitės, Stalonės 

Gretinaitės. Ji gyveno Brighton, 
Mass., o 1914 m. išvažiavo iš I^righ- 
tono pas savo dėde Žebraškevičių, 
Pennsylvanijon. Jos dėdė tuo laiku 
dirbo anglių kasyklose. Prašau jos 
atsiliepti, arba kas žinote ką nors 
apie jo, pranešti man. Iš anksto 
tariu ačiū. Antanas žižniauskas, 
59 Cherry St., Medford, Mass.

(218-220)

Paieškau pusbrolių Edvardo, Jo
no ii’ Vladislavo Juzon’ių. Girdė
jau, gyvena Chicago, UI. Malonė
kite atsiliepti, arba kas žinute kur 
gyvena, praneškite man. Turiu 
svarbų reikalą. Antanas Staniulis, 
Box 33, Hampton, N. J.

(217-226)

(218-220)

AUTOMOTIVE
Ford 16 pėdų Van Truck. Savinin

kas atsistato, mažai įvažinėta, gera
me stovyje. Savininkas sutinka iš
bandyti troką pirkėjui. Ateikite per
sitikrinti, geras pirkinys. CO. 7-3770. 
Raff Moving & Express Service. 28 
Market St., N. Y. C.

TRUCK CRANE
Bucyrus-Erie, 3/4 masių; 80 ft. 

boom -30 ft. jib. Galima naudeli iš
kasimui; gerame stovyje. Parduoda 
privatiškas savininkas. Galima atei
ti ir peržiūrėti, persitikrinti; labai 
gera proga nusipirkti puikų kelia
moji svirtj-kreiną. Mr. Michael 
Mormile. MA. 2-5519. Brooklyn.

(219-225)

LAISVES VAJUS
Plačiai garsinamo veikalo 

“Candide’’ pastatymas prasi
dės gruodžio 1 d. Iš pradžios 
buvo kalbėta apie pastatymą 
lapkričio 22 d. Veikalas bus 
vaidinamas Martin Beck teat- 4> re.

(Tąsa nuo 1-mo psl.)
Taipgi įstojo Patersono vajininkai ir 
ninkai su atnaujinimais.

Šie vajininkai pakilo punktais su 
Waterburio Strižauskienė, Worcesterio
tūlis, Jersey City, pagelbėjo elizabethiečiui Čiurliui; A. 
Balčiūnas, Brooklynui.

Hartfordo vaji-

atnaujinimais:
Jusius; A. Ma

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1957 MATAMS 
AUKŲ GAUTA SEKAMAI; ' 

Nuo parengimo spalio 27 d., per L. Bekis, 
Rochester, N. Y....................

A. Stanulis, Hampton, N. J..............
Laisvie'tis, Benld, Ill...........................
LLD 7 Apskritis, per S. Penkauską

Lawrence, Mass......................... .

$142.00 
. 25.00 
. 25.00

IR VĖL IEŠKO DAUGIAU 
POLICISTŲ

Policijos personalo direk 
torius Schechter pareiškė, kad 
New Y or k o miestui dar v iš
tiek stokuoja policistų. Jis 
atsišaukia Į jaunus, fiziškai 
tvirtus vyrus tuojau išpildyti 

ir stengtis tapti 
Policistų gali tapti 
tarpe 18 ir 29 me- 
Mažiausia metinė 
keturi tūkstančiai

ią Senate. Bot laikui slenkant, 
Javits vis labiau gretinosi prie reigūhiai, 
Wagnerio, laiks nuo laiko vėl 
jam užleisdamas pirmenybę, 
iki apie 11 valandą pradėjo 
aiškėti, kad Javits priekyje, 
kad Wagneris jo jau negali 
pavyti. Apie valandą vėliau 
“News”, “Herald - Tribune” 
ir kiti laikraščiai jau ryškėjo 
kioskuose ir pardavėjų ranko
se' su didelėmis .juodomis rai
dėmis, kurios skelbė Fisenho- 
werio laimėjimą.

Blaivesnis rytas....

Paieškau Andriaus Žuko. Girdė
jau, kad gyvena Maspeth, L. I. At
sišaukite pas Katriną (Keidę) Lip- 
nickienę. Žuko pusseserė labai ser
ga. Adresas; 350 Keap St., Apt. 21, 
Brooklyn, N. Y.

Trokas. Ford 1956 V-8. Panel 
truck. Šviesiai žalias, išrodo nau
jas; nėra raidžių. Pardavėm biznį, 
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.

policistais. 
kiekvienas 
tų vyras, 
alga yra 
dolerių.

kad Wagneris laimės vie- jos būstinėse, ir taip toliau.
Valstybes departmento pa- 

kurie juos lydėjo, 
aiškino, kad rinkimų dienomis
policininkai ne tiek policinin
kai, kiek “civiliniai tarnauto
jai”. Jie užtikrino tarybi
niams svečiams, kad policija 
nedaro užrašus, kaip kas bal
suoja.

Mieste radosi ir kelių ru
munų stebėtojų delegacija, 
bet į ją kreipta'mažiau dėme
sio ir nėra detalių, ką ji veikė.

Harlemo nuotaikos

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Ave., (arti

Ridgewood. HEgeman

(218-220)
DeKalb) 
3-2613

14-t osPenkt. lapkr. 9—Treč.
Pirmos Rodymas Brooklync 

“REGINA AMSTETTEN”
Ar moteris 40 m. amžiaus turi 

teisę mylėti.
Taipgi

“THE SOUL MATE”
Ir Vėliausios Vokiškos žinios 

Penkt. Lapkr. 16. Didysis techni- 
spalvis paveikslas “THE FIRST 
RENDEZVOUS”.

BUSINESS OPPORTUNITIES

Fountain-Luncheonette, 
vietoje Bensonhurst, 
mokyklos ir pašto; 
renda, geras lease, 
verstas parduoti iš
gos sveikatos. Persitikrinkite po pa
matymo. BE. 2-9754.

B’klyrf. Skersai 
labai prieinama 
Savininkas pri- 
priežasties blo-

(218-224)

Faktas, kad rezultatai pa
sidarė gan aiškūs dar antra-

Pastry Shop. Toltų ir barankų 
$800 į savaitę, galima padidinti įei- 
gas. 
los. 
mad.
ninkams.
spect Park. W., Brooklyn.

SO. 8-8579
(218-220) 'kad milijonai 

trečiadienį

25.00 
Marė Matulionienė, Port Blanchard, Pa............15.00

Stanley Poškaitis. B’klyn, N. Y...................... ’ 10.00
Stanley Benkus, Haverhill, Mass. ... 
Farmerys, iš Windsor, Conn.............
A. Mickevičius, Bristol, Conn............ .
Laisvės patriotas, Paterson, N. J. . 
J. Daugirda, Lowell, Mass.................
F. Trainis, Paterson, N. J...................
Anna Krusman. Linden, N. J.
J. Čepukąitis, Forestville, Conn.........
Geo. Skinzera. Bristol, Conn..............
Peter Žalis., Middletown, Conn..........
August Gerbut, Hartford. Conn........
A. Karpavich. Methuen, Mass...........
F. Mazurka, Worcester, Mass. ........ ;
John Bastis, Grahd Raoids, Mich. ..
J. Supetris, Lawrence, Mass..............
St. Brusokas, B’klyn, N. Y................
Ig. čiulada, Methuen, Mass................
J. Daugirda, Lowell, Mass. ...........
W. Chulada, Lowell, Mass.................
L. Bartkienė, Linden, N. J................
J. Waznys, Richmond Hill, N. Y. .

5.00 
5.00
5.00
3.00
3.00
2.70 
2.00 
2.00 
2.00
2.00
2.00 
2.00- 
2-00 
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00 
1.00 
1.00

Rock Hudson 
žvaigždžiuoja filme “Giant”. 
Rodomas Roxy teatre, N^w 
Yorke. Scenoje spektaklis
dens fantazija” ir kiti aktai

u-

Faktas, kad į demokratų 
sąstatą įeina ir pietiniai diksi- 

| kratai, kad eilė negrų laikraš- 
dienio vėlyvą vakarą, reiškė, čių, įskaitant “Amsterdam 

newyorkieciu News”, ragino balsuoti už re-
atsikėlė blaivesni, publikomis, atnešė savo rezul- 

geriau išsimiegoję. Mat, vieto- j tatus: Harleme bent 14 pro- 
je sėdėti prie savo radijo arba Į centų jaugiau balsuotojų ne

iki aušros, !,gu 1952-ais metais balsavo už 
rezultatų, republikonus.
demokra- 

apie vidų-

AKIŲ GYDYTOJAS 
DR. TORRES

Pritaiko akinius, išdirba aki
ntus, taiso akinius. Ekspertiškai 
ištyrinčja akis, ir tt. Dėl pasima
tymo ir sudarymo prieinamos kai
nos (patikrinkite) kreipkitės nuo 
9:30 v. r. iki 8 v. v.
216 E. 106 th St. (tarp 2 ir 3 Avs.)

N. Y. C. — SA. 2-7589

Skersai bažnyčios ir mokyk-
Prieinama renda. Uždara pir-

Biznis geras porai ar dali-
Massa Bros., 264 Pro-

Prie fabrikų, 
< 

biznis.
Šitą pirlT/nj

Kaip matote, šį kartą gavome gražų skaičių dovanų. 
Nepamirškite, kad jūsų miestas kredituojamas punktais 
už aukas, tad pagelbėkite savo miestui užaugti punktais. 
Punktai bus priskaitomi vajaus pabaigoje. Laukiame 
žinių iš tų kolonijų, kurių dar nėra vajaus lentelėje. 
Širdingai ačiū vajininkams už pasidarbavimą ir prie- 
teliams už aukas.

Laisvės Administracija

Išnuomojimui
Veltui renda Floridoj. Suaugusi 

pofa gali gauti vietą voltui, St. 
Petersburg, Fla., sutinkanti būti 
draugai suaugusiai našlei. Turi 
užsirpokėti už naudojimą virtu
vės ir per pusę valgyti. Nepapras
ta proga porai, kuri norėtų paau
koti dalį savo laiko, prie senyvos 
našlės, prižiūrėti jos kuklius namus. 
Mr. James Limner, 24 Fairfield St., 
Montclair, N. J.

(217-219)

VAKARIENE-ŠOKIAI
Clevelando 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.

LEAFS
TV SERVICE SALES

GI. 7-0425
Prompt—Efficient Repairs 

353 Victory Blvd.
Near Cobra Ave., Staten Is., bf.Y.

Kviečia* visus Komisija

LUDWIG HERTZ
8891 Broadway (162—163 St.) 

New York. WA. 7-6146 
Atdara Sekmadieniais

* Mes isiunčiame visur.
Rūkytų, sutašytų liežuvių. Viso
kių dešrų, plaučių, ir tt. Rūkytų 
mėsų. Keptos ir sutaisytos jau
tienos. Visokių salamių. Bahlsen’s 
tortų ir sausainių, šokolado. Tu
rime importuotų vokiškų valgių. 

Šeimininkės, taupykite.

1 elevizijos aparatų 
laukiant galutinų 
daugelis, ypatingai 
tai, pamojo ranka
naktį ir nuėjo miegoti.

Ir rytmetį radio pranešėjai 
bei laikraščiai juos jaui pasvei
kino su beveik pilnais rezulta
tais: Eisenhoweris laimėjo net 
su aštubnių milijonų daugu
ma, o čia vietoje, New Yorko 
valstijoje, Javits sumušė Wag- 
nerį su pusės milijono daugu
ma. Nepadėjo nei demokratų 
viltys, kad Javits praras, daug 
balsų, nes Eisenhoweris nepa
rodė pakankamai pritarimo 
Izraelio žingsniams prieš E- 
giptą.

Wagneris laukė iki 20 mi-

įrašytieji balsai už visokias 
socialistines , krupes (SP, 
SWP, SLP ir kt.) ant kiek jų 
buvo, nesuskaityti tuojau, ir 
jų paskelbimo tenka laukti. 
Vienaip ar kitaip, New Yor- 
Yorkas ir apylinkės šiuo kar
tu balsavo žymiai konserva- 
tyviškiau, negu eilėje praeities 
rinkimų.

Tai pagrindinis faktas ir jo- 
paneigti negalima.

Valgykla. Alaus.
Brooklync. Įsteigtas 
vai iškas savininkas,
tai tikrai turite peržiūrėti, persi
tikrinkite. Skambinkite: EV. 4- 
9125.

HELP WANTED MALE

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

PRODUCTS
102 - 4 th Ave., Garden City Park, L.I.

(216-222)

(217-223)

Grožio Salionas. Pilnai ištaisytas. 
Geras lease. Prieinama 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)

dabar 
$500,-

. Nuo 1946 metu Jki V c
New Yorke pastatyta 
000,000 vertės moderniškų 
pastatų biznio ofisams.

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

OPTOMECHANISMS •
216 E. 2nd St., Mineola. PI. 6-5576

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)

Autorizuotas Atstovas Del

KOPPERS COKE
Red Ash — White Ash

MACHINISTS

Tool and Die experience preferred.
Wire, fabrication.
Good opportunity.

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

(213-219)

Ideal for family enterprise. Deli

catessen-Grocery. Frozen foods. Est. 

7 yrs. Good beer trade. Sold com

pletely equipped. YE. 2-5253.

(216-222)

Newton 9-0520

WINFIELD COAL CO., INC.
47-19 69th St., Woodside 77, L. I., N. Y.

ŽYMIAUSIA BET KADA PAGAMINTA FILMĄ! 
Tūkstančiai vaidintojų; ėmė 10 metų pagaminti!

Pradžia 
šiandien

' Criterion
Broadway and 45lh Street

2*PERFORMANCES DAILY 
ALL SEATS RESERVED

Schedule of Price* and Perform* 
once*. Mon. thnl Frl. Mat*, at 2:00 
P.M. $2.40 and $1.80. Sat. and 
Sun. Mat*, at 2:30 P.M. $3.30 and 
$2.40. Every Evening at 8:00 P.M. 
$3.30 and $2.40. Allpriest incluJs 
tax. Holiday schedule and price* 
lame a* Saturday and Sunday. 
Mail Order* Filled Promptly

QcilB.bcMille’s
PRODUCTION

Che CeiiQiinniaiidincnts
A Paramount Picture
TECHNICOLOR®

PAstoyrapls ly KarsK, Oftote

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

All around Machinists, exp. Call 

CYpress 2-6525

i (213-219)

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Valgykla. Bruzgi vieta, tinka
ma porai arba dalininkams. Par
duoda privatiškas savininkas. Pui-, 
kus pirkinys. Prašome ateiti per
žiūrėti, persitikrinsite. Michael’s 

•Luncheonette, 95-36 Roosevelt Ave., 
Jackson Hts. HA. 9-8706.

(217-223)

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. 3-7815 ar IV. 9-!*.^/ 

(217-22$, 
♦

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

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

4 P1**!* Laisvi (Liberty) Penkt., Lapkričio (Nov.) 9, 1956




