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KRISLAI
Ar baigsis?
Kam tas triukšmas?
Mūsų “koncertas.
Chaplino naujas filmas..
Ką darys Robesonas?

Rašo R. Mizara

Preė j tįsios dvi savaitės buvo 
audringos, pilnos netikėtumu 
jr pavojų savaitės.

Įvykiai Artimuosiuose Ry
tuose, Įvykiai Vengrijoje, o 
pas mus — rinkiminės kampa
nijos pabaiga ir patys rinki
mai — buvo dideli dalykai.

Mažas mūsų laikraštis, ma
žas personalas jokiu būdu ne
galėjo visa tai išsamiau apra
šyti. Dėjome laikraštin tik 
trumpas žinias ir neilgus ko
mentarus.

Būtų gerai, kad karas Egip
to žemėje baigtųsi, kad daly
ba.! Vengrijoje susitvarkytų ir 
tos šalies darbo žmonės galėtų 
nekliudomai dirbti, kuriant 
sau naują ir šviesų gyvenimą.

Kai kurie žmonės pas 
mus ir Europoje triukšmauja 
dėl Įvykių Vengrijoje.

Bet jie neprotestuoja dėl 
to, kas vyksta Egipto žemėje, 
Į kurią agresoriai jėga Įsiver
žė jr nebenori iš ten pasi
traukti.

Kodėl toks vienšališkumas ?
Argi triukšmu dėl Įvykių 

Vengrijoje nenorima prideng
ei agresorių darbus Egipte?! 
HĮftfes jau esame pasisakę dėl 
Vengrijos: Rakošio ir Gero 
palikimas yra dėl to kalčiau
sias. Tikėkime, kad tai, kas 
Vengrijoje Įvyko, niekad ne
pasikartos jokioje kitoje soci
alistinėje šalyje.

Tikėkime, ka d po šitų 
skaudžių pamokų, visuose so
cialistiniuose kraštuose bus at- 
steigta socialistinė demokrati
ja pilnoje to žodžio prasmėje!

O šiuo tarpu mes, newyor- 
kiškiai laisviępiai, galvokime, 
kad už savaitės Įvyksta mūsų 
dienraščio koncertas.

Programa koncerte bus 
graži, Įspūdinga, bet mes turi
me gražiai ir gerai pasidar
buoti, kad juo daugiau Į kon
certą žmonių ateitų.
• Koncertas, kaip žinia, bus 
liberty Auditorijoje, Rich
mond Hill, N. Y.

Garsusis filmų genijus, 
Charles Chaplin, Anglijoje 
baigia gaminti naują filmą: 
A King in New York (Kara
lius New Yorke.).

• Sakoma, tai bus pats juo
kingiausias ir Įdomiausias šio 
artisto filmas.

Ar Amerikos žmonės jĮ ma
tys?

Kaip žinoma, mūsų šalies 
filmų karaliai ir kino teatrų 
savininkai Charles Chapliną 
boikotuoja.

Jie boikotuoja jĮ dėl to, kad 
Chaplinas yra progresyvus 
žmogus, atsisako nusilenkti 
šaltojo karo politikai. Jis sto
ja už .taiką ir visų tautų drau
gišką sugyvenimą.
TjFilme svarbią rolę vaidina 
įimerikietč aktorė Dawn Ad- 
dams. Už tai, kad ji ten sutiko 
imti rolę, tai Hollywoodo fil
mų magnatai žada ją ateityje 
boikotuoti.

Ką darys žymusis amerikie
tis dainininkas Paul Robeson?

Per ilgą laiką jis kovojo su 
valstybės departmentu už tai,

Jugoslavijos ir Lenkijos 
atstovai Jungtinėse Tautose 
apie situaciją Vengrijoje 
Jungtinės Tautos—Jung- savo jėgas iš'Vengrijos iš- 

tinių Tautų Generalinė trauks.
asamblėja'vėl svarstė Ven- Lenkijos atstovas J. Mi- 
grijos klausimą. Pačios chalowskis kalbėjo visai pa- 
Vengrijos atstovas pabrėžė, ■'našiojd prasmėje, kaip Ju

goslavijos delegatas. Abu 
delegatai taipgi nurodė,

kad Jungtinės Tautos iš vi
so neturi teisės to klausimo 
svarstyti, nes įvykiai yra 
grynai vidujinis Vengrijos 
reikalas. Jis sakė, kad 
Nagy’o valdžios pasiųstas 
skundas Jungtinėms Tau
toms prieš tarybines kari
nes jėgas neturi galios, nes 
naujoji Vengrijos vyriau
sybė su Kadaru priešakyje 
tą skundą oficialįškai at
šaukė

Debatuose V e n g r i j o s 
klausimu dalyvavo daugelis 
atstovų, tarp jų keli iš so
cialistinių kraštų, kaip tai 
Lenkijos, Jugoslavijos, Bul
garijos ir Albanijos.

Jugoslavijos delegatas J. 
Brilej trumpai apibūdino 
visą Vengrijos įvykių eigą, 
kaip tai juos supranta Ju
goslavija. Jis sakė, kad iš
stojimai prieš valdžią Ven
grijoje prasidėjo, nes ša
lies darbo žmonės tikrai 
buvo nepatenkinti sunkia 
ekonomine padėtimi ir lais
vės stoka. Jis sakė, kad 
reformos link demokratijos 
Vengrijoje ėjo lėčiau, negu 
norėjo žmonės. Bet po silp
na Nagy’o valdžia visokie 
elementai, Vakarų kiršina
mi ir padedami, sakė jis, at
sukę savo pagiežą ne tik 
prieš tikrus kaltininkus, 
bet prieš visus kairius ele
mentus. Vengrijoje įsivieš
patavo suirutė ir chaosas. 
Ir tai tada Janoš Kadar ir 
keli kiti ministrai atskilo 
nuo Nagy’o valdžios ir pa
ėmė vadeles į savo rankas. 
Kadaro valdžia reiškė ir 
reiškia Vengrijos darbo 
žmonių tikrą valią, sakė 
Jugoslavijos atstovas.

Apie tarybinių jėgų buvi
mą jugoslavas sakė, kad iš 
principo jugoslavai stoja 
prieš visas intervencijas, 
bet ęlabar turi vilties, kad, 
ramybę atsteigus,. Sovietai

Bado pavojus Vengrijoje
Budapeštas. — Vengri

jos radijas sako, kad kraš
tui gresia bado pavojuj 
nes susisiekimas žymiai 
apardytas ir maisto prista
tymas labai pablogėjo. Di
deli maisto kiekiai jau sku
binami Vengrijon iš Tary
bų Sąjungos, Lenkijos, Ru
munijos. Kinija taipgi pra
nešė, kad ji siųs pagalbą 
Verigrijai.

kad jam būtų suteikta teisė 
išvykti Į pasaulĮ su koncertais. 
Bet valstybės departmentas 
atsisakė jĮ išleisti, atsisakė 
duoti jam pasportą.

Dainininkas kreipėsi Į šalies 
Aukščiausią Teismą. Pastara
sis atsisakė jo bylą svarstyti.

Ką Paul Robesonas dabar 
darys ?

kad dabartinės Vakarų pa
stangos faktinai neleidžia 

j padėčiai apsiraminti Veng- 
! rijoje -ir tuomi yra inter
vencija.

Indijos atstovas Krišna 
Menonas irgi reiškė viltį, 
kad tarybinės jėgos bus iš
trauktos iš Vengrijos. Jis 
sakė, kad Bulganinas tą pa
žadėjo telegramoje Nehrui.

Vilniaus žydai 
vyksta Toliman 
Biro-Bidžanan
Varšuva. — Čia gauta ži

nių, kad iš kai kurių ta
rybinių miestų žydų kilmės 
piliečiai pradėjo vykti į Bi- 
roįidžaną, žydų autonomi
nę sritį Tolimuose Rytuose 
prie Amūro, Rytiniame Si
bire. Daugiausia žydų vyks
ta iš Lietuvos ir iš Lvovo, 
Ukrainos. Lvovas prieš ka
rą buvo Lenkijos dalimi.

Dauguma išvykstančių, 
sako pranešimai, yra ne1 
vietiniai vilniečiai arba 
llvoviečiai, bet Lenkijos žy
dai, kurie vienu arba kitu 
keliu karo metu atsirado 
Vilniuje arba Lvove, ir ku
riems Lietuva arba Ukrai
na yra svetimi kraštai. 
Dalis jų seniau repatriavosi 
Lenkijon, o dalis dabar 
vyksta į Tolimuosius Ry
tus.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Paryžius. — Premjeras 
Mollet paskelbė, kad jis 
skrenda Washingtonan tar
tis su Eisenhoweriu. Gali 
būti, kad Washingtonan at
skris ir Edenas.

Budapeštas. — Vengrijos 
valdžia paskelbė, kad netie
sa, jog buvęs premjeras 
Nagy areštuotas. Jis paša
lintas iš vadovybės, bet 
laisvas, sako valdžia.

Taipgi skelbiama, kad' 
Budapešte jau atsidarė da
lis mokyklų, tvarkosi susi
siekimas.

Maskva. — Tarybų Są
jungos valdžia atsakė į Ei
senhower i p raginimą iš
traukti jėgas iš Vengrijos. 
Atsakymo esmė yra, kad 
tas klausimas nėra Ameri
kos reikalas.

VIENA. — Vengrijos 
valdžia -ir tarybinių jėgų 
komandantūra Vengrijoje 
davė leidimą Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus atsto
vams atvykti Vengrijon.

Izraeliečiai žadėjo 
paliki Sinai dykumą
Bet nežadėjo trauktis is Gazos: 

tarybiniai orlaiviai Sirijoje?
Jungtinės Tautos. :—(Tik 

vieną dieną po to, kaip 
Ben-Gurionas Izraelio kne- 
sete (parlamente) paskelbė, 
kad Sinojaus pusiasalis liks 
Izraelio ir net nėra Egipto 
dalimi, izraeliečiai staiga 
pakeitė savo taktiką — 
Ben-Gurionas telegrafavo 
Jungi Tautų generaliniam 
sekretoriui Hammarksjol- 
dui, kad izraeliečiai yra pa
sirengę pasitraukti iš Sino
jaus, kuomet ten pribus 
Jungtinių Tautų tarptauti
nė ginkluota pajėga. Izrae
liečiai tokiu būdu suderino 
savo nusistatymą su bri- 
tais-francūzais, kurie irgi 
žada trauktis iš užimtos te
ritorijos, Suezo srities, kai 
ten atvyks J. T. jėgos.

Bet Egiptas, arabų kraš
tai, Azijos-Afrikos blokas, 
Tarybų Sšjunga ir kiti so
cialistiniai kraštai, taipgi 
pačioje Britanijoje Darbo 
partija reikalauja, kad bri
tų- - francūzų - izraeliečių 
jėgos pasitrauktų tuojau, 
besąlyginiai, be atidėlioji
mo.

MIG’ai jau Sirijoje?
Iš įvairių Vakarų sosti

nių ateina gandai, kad 
skaitlinga tarybinių reak
tyvinių, orlaivių, MIG’u, es
kadrilės jau atskrido Siri-

Lenkijoje laukiama nauju 
pakaitų valdžios sąstate
Varšuva. — Visos žymės 

rodo, kad Lenkijos valdžio
je įvyks žymių pakaitų, 
kad' bus pašalinta visa ei
lė ministrų ir vice-ministrų, 
kurie perartimai surišti su 
senu režimu. Neoficiališkai 
taipgi pranešama, kad ta
rybiniai vadai patarė len
kams nedaryti tų pakaitų. 
Esą, kuomet Gomulka ir ki
ti lenkų valdžios ir PPR va
dai lankėsi tarybinėje am
basadoje Spalio: Revoliuci
jos minėjime, jiems buvo 
patarta .nesiskubinti su. pa
kaitomis.

Izraelio komunistai stojo prieš Guriono valdžią
Jeruzalė. — Izraelio par

lamentas 88-iais > balsais 
prieš 3 išreiškė savo pasi
tikėjimą Ben Guriono val
džiai ir Sinojaus bei Gazos 
užkariavimą patvirtino. 
Vieninteliai, kurie balsavo 
prieš valdžią, buvo trys ko
munistiniai deputatai, du 
žydai ir Vienas arabas. Ko- 
įpunistai sakė,’ kad Izraelis 
daro/aršią klaidą, dėdama
sis Kartu su anglo-francū- 
ziškais agresoriais, vietoje 
susidėti su anii-imperialis- 
tinėmis Artimųjų Rytų ma
sėmis.

Komunistai prieš balsavi- 

jon. Tie gandai nepasitvir
tina iš tarybinių nei pačių 
arabų šaltinių, bet faktas, 
kad Tarybų Sąjunga yra 
pasiryžusi padėti Egiptui 
prieš agresorius, aiškus.

Iš Maskvos pranešama, 
kad tūkstančiai ir tūkstan
čiai savanorių vis prisistato 
Egipto ambasadai. Ateina 
siūlymai savanoriškai vyk
ti Egiptan kovoti prieš ag
resorius iš ištisų kolūkių ir 
fabrikų. Labai daug sava
norių siūlosi iš Kirgizijos, 
Kazachstano, Turkmėnista- 
no, Azerbaidžano ir kitų 
sričių, kur dauguma tikin
čių gyventojų yra musul
monai.

Susirėmė su Jordanu
Izraeliečiai tuo tarpu 

skelbia, kad jie susirėmė ir 
su jordaniečiais. Esą, feda- 
jinai (arabų savanoriai 
“pasiaukojėliai”), kuriems 
pasisekė išsigelbėti iš apsu
pimo Gazos srityje, dasiga- 
vo iki Jordano ir iš ten da
bar atakuoja Izraelį, įsi
veržė 30 mylių gilumon. Jie 
sužeidę 6 izraeliečius. ♦

Arabų šaltiniai sako, kad 
izraeliečiai skelbia, tokius 
dalykus tik tam, kad turėti 
priekabą įsiveržimui į Jor
daną.

Taipgi sakoma, kad taip 
vadinama “Natolino gru
pė,” tai yra, PPR frakcija, 
kuri nesutinka su Gomul- 
kos reformomis, į kurią įei
na buvęs politbiuro narys 
Novakas, pradėjo smarkiau 
darbuotis.

Užsienyje skleidžiami 
gandai, kad Sovietų Sąjun
ga daro ir karinį spaudimą 
ant Lenkijos, kad pasįenyje 
koncentruota net apie 30. 
tarybinių divizijų,, bet pa
čioje Lenkijoje į Juos gan
dus netikima. ' > 

mą ragino Kairiųjų Socia
listų partiją, kuri turi arti 
20 deputatų, balsuoti su 
jais, bet socialistai atsisa
kė. Vienok,, kuomet po 
balsavimo įvyko suirutė ir 
pro-fašistiniai deputatai 
bandė fiziniai pulti komu
nistus, socialistai juos už
stojo. Komunistų deputa
tas Mikunis sakė, kad dide
lis nepasitenkinimas karu 
viešpatauja kolektyvinėse 
Izraelio sodybose, taipgi 
jaunų kareivių tarpe.x Jis 
sakė, kad Izraelio armijoje 
dar yra daug žmonių, kurie 
atsimena^ kaip jie su iš Če-

Paryžiaus darbininkų masės 
protestavo prieš užpuolimą 
ant komunistų įstaigų namų

Paryžius. — Dešimtys 
tūkstančių darbininkų susi
rinko į Place de la Republi- 
que aikštę, kad protestuoti 
prieš reakcininkų ir fašistų 
kruvinus, užpuolimus ant 
Komunistų partijos centro 
ir “l’Humanite” leidyklos. 
Kaip žinia, reakcininkai 
padegė partijos c e n trą 
ir taipgi įsilaužė “l’Huma
nite” leidyklon, kur sukėlė 
kruvinas muštynes ir su
žeidė kelis asmenis, kuriu 
vienas paskui mirė.

Kuomet Komunistų par
tija ir unijos paskelbė, kad 
rengia protesto demonstra-

Sovietų vadovai 
šiltai sveikino 
Pr. Eisenhowerį

Was.hingtonas. — Sąryšy
je su jo perrinkimu, prezi
dentas ’Eisenhoweris gavo 
dvi sveikinimo telegramas 
iš Tarybų -Sąjungos, vieną 
nuo prezidento Vorošilovo, 
kitą nuo premjero Bulga- 
nino. Abi telegramos, ypa
tingai Bulganino, parašy
tos šiltame draugiškumo 
tone. Bulganinas pabrėžia, 
kad pasaulis žiūri į Eisen- 
howeri kaip svarbų valsty
bininką, kuris darbuojasi 
už pasaulinių santykių švel
ninimą ir taiką. Panašiai 
pasisako ir Vorošilovas.

Baltojo namo pareigūnai 
sako, kad iš visų iš užsienio 
gautų valdžios galvų svei
kinimų, tarybinių vadų yra 
šilčiausias.

Darbo unijų 
kovos lauke
Chicago. — Dviejų di

džiųjų stakiardu' darbinin
kų unijų (AFL ir CIO) su
siliejimas, apie kurį dery
bos jau eina kelintas me
nuo, dabar atidėtas neribo
tam laikui.

Ottawa. — Į Mine-Mill u- 
nijos suvažiavimą Kanado
je atvyks broliška Škotijos 
angliakasių delegacija. ,

New Yorkas. — Uosti
ninkų ILA sako, kad dery
bose su laivų kompanijomis 
artinamas! prie susitarimo.

ROMA. — Nenni paskel
bė, kad, protestuodamas 
prieš tarybinių jėgų veiks
mus Vengrijoje, jis grąžins 
Sovietams jam praeityje 
įteiktą Stalino vardo taikos 
premiją. Dabar tos pačios 
premijos vadinasi Lenino 
vardu. * • 

koslovakijos gautais gink
lais, kovojo prieš britiškus! 
imperialistus, ir jie dabar 
jaučiasi blogai, kovodami 
tų pačių britų pusėje. 

ei ją Republique aikštėje, 
policijos prefektas išleido 
draudimą — jokios demon
stracijos nebus prileista. 
Jis sutraukė tūkstančius 
policininkų ir gvardistų į 
tą apylinkę, kuri randasi 
Paryžiaus darbininkų 
kvartalų širdyje. Taipgi 
buvo sulaikyti visi požemi
niai traukiniai ir autobu
sai, kurie eina link Repub
lique aikštės.

Bet vakarui atėjus, tūks
tančiai darbo žmonių vis 
vien pradėjo rinktis į aikš
tę ir aplinkines gatves. 
Kuomet policija pradėjo de
monstrantus vaikyti, šie 
atsakė šūkiais '“Neprileisi- 
me fašizmo!” ir atsisakė 
skirstytis.

Policija brutališkai mušė 
demonstrantus, kuri uos 
jiems pasisekė sugauti ap
linkinėse siaurose gatvelė
se, bet vietomis ir su polici
ninkais buvo atsiskaityta.

Komunistų partija išleido 
atsišaukimą, kuriame sa
ko, kad protestai tuomi ne
baigti. Ji ragino visus dar
bininkus, socialistus ir ne
partinius lygiai kaip komu
nistus, pastoti kelią galvą 
keliančiam fašistiniam pa
vojui.

Policija antru kartu kon
fiskavo “l’Humanite”, bet 
daug to laikraščio numerių 
dar prieš konfiskaciją jau 
buvo paskleista mieste.

Padėtis Paryžiuje lieka 
įtempta. Tuo tarpu spaus
tuvių darbininkai paskelbė 
24 valandų protesto streiką 
ir sulaikė visų laikraščių, 
išskyrus komunistų, išleidi
mą.

Nuims bokštą, 
kuris pražudė 5

North Bergen, N. J. — 
Per kelerius metus North 
Bergeno gyventojai, įskai- 

’ tant vietinį majorą, reika
lavo, kad W0R-TV išardy
tų seną nenaudojamą bokš
tą, nes jis sudaro pavojų 
orlaiviams. Bet savininkai 
vis atsisakė tai padaryti. 
Dabar privatinis orlaivis, 
atsimušė į tą bokštą, užde
gė gretimus namus ir pra
žudė penkis asmenis.

Penkių aukštų pastatas 
7805 Broadway gatvėje vi
sai apardytas. Keturi as
menys sudegė pastate. Vie
na moteriškė užsimušė iš
šokdama pro 5 aukšto lan
gą.

Belgradas. —Jugoslavijos 
Komunistų lyga atidėjo sa
vo suvažiavimą, kuris tu
rėjo įvykti šią žiemą, iki 
1957 metų rudens.

ORAS NEW YORKE
Giedra ir šalta
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AR KLAUSYS?
JUNGTINIŲ TAUTŲ speciali asamblėjos sesija 

praėjusį trečiadienį nutarė, kad Anglija, Francūzija ir 
Izraelis pasitrauktų iš Egipto žemės kuo greičiausiai.

Asamblėjos sesijoje vyko gyvų diskusijų. Ten buvo ! 
aštriai kritikuoti agresoriai, užpuolę Egiptą, žudę jo 
žmones, naikinę miestus.

Mūšiai, sakoma, Egipto žemėje yra sulaikyti. Bet 
to tik neužtenka. Mūšiai gali būti sulaikyti, bet kai 
agresorių ginkluotos jėgos turės užėmusios Egipto teri
toriją, tai nebus karas baigtas.

Egiptas yra nusistatęs, jis yra pasiryžęs, kad jo 
žemėje nebūtų nei vieno svetimo kario, įsiveržusio prieš 
Egipto žmonių norą.

Taip, agresoriai privalo nešdintis iš Egipto 
To reikalauja viso pasaulio žmonės.

žemės!

A. Vaivutskas ir L. Valbas ys

Buvusių pietamerikiečių įspūdžiai 
Šiaurinėje Lietuvoje

Autoriai žemiau telpan
čių įspūdžių yra buvę pielt- 
amerikiečiai: žurnalistas
Ant. Vaivutskas ir poetas 
Linas Valbasys (Kapso Sū
nus). Juodu prieš išvykda
mi į Lietuvą gyventi buvo 
dažnus Laisvės) bendradar
biai: A. Vaivutskas rašė iš 
Urugvajaus, o L. Valbasys 
— iš Brazilijos. Dabar jie
du abudu parašė mums įdo
mų raštą iš savo kelionės į 
Anykščius ir k t. Su jais vy
ko ir A. Valbasienė. —Red.

žaliuojančius laukus ir kal
vas ai’tinomės prie Biliūno 
kapo. Privažiavę gražų pu
šynėlį, sustabdėme mašiną 
ir pradėjome kopti žaliomis 
pušelėmis apaugusiu kalne
liu. Štai prieš mūsų akis 
amžinoji poeto poilsio vieta 
—’ Liūdiškių kalnelis ir jo 
viršūnėje — Jono Biliūno 
kapas. Žema medžio tvorele 
aptvertoje aikštelėje, kurią 
puošia kažkieno tvarkomos 
laukų ir darželių gėlės, po 
rausvo granito antkapiu il-

besime kitą kartą) prie ža
liai dažyto medinio namo. 
Pasibeldžiame. į duris ir pa
klausiame pasir o d ž i u s i ą 
moterį:

—Ar rašytojas Vienuolis 
namie?

Gavę teigiamą atsaky
mą, siaurais laipteliais 
kopiame į antrąjį aukš
tą. Atsiveria durys ir 
prie gausiai knygomis, 
rankraščiais apkrauto stalo 
matome jau senyvą, bet dar 
gana žvalių akiu ir švie-

I prisiminęs anų laikų bičiu
lį, taipgi siunčia Butėnui 
sveikinmią ir laukia jo se
noje tėvų žemėje.

Pabuvoję gerą valandą su 
į rašytoju ir jo šeima, v ė 1 
tais pačiais' siaurais laipte
liais nusileidžiame žemyn, į 
“Anykščių šilelio” auto
riaus — Antano Baranaus
ko klėtelę - muziejų, kurį 
rūpestingai globoja A. Vie
nuolis. Čia prieš mūšų akis 
atsiskleidžia “Anykščių ši
lelio” autoriaus gyvenimas 
ir su juo sisiję daiktai-por- 
tretai, darbo stalas, kėdės, lo
va, rankraščiai ir kiti daiktai 
ir daikteliai. Prie klėtelės 
kaitri su rašytoju Vienuo
liu padarome porą fotonuo
traukų ir, padėkoję už jo 
malonų priėmimą, atsisvei
kiname.

1Per ošiančią Šimonių girią

galima laukti lietaus. O 
del to lietaus jau mes byk 
vome įklimpę į Alunta*' 
šlaitą. Todėl ilgai nedels
dami pradėjome rinkti la
gaminus ir ruoštis į toli
mesnę kelionę. Dar prieš 
lietų mes turėjome ap
lenkti kai kurias kliūtis, 
nes kitaip jokiu būdu nesą 
galima patekti į didįjį, per 
Šimonių girią einantį, vieš
kelį. Atsisveikinome su gi
minaičiais ir, Igno Kepalo 
lydimi, siauru miško kele
liu išvažiavome į Šimonis.

Valandėlę važiavome se
nu ošiančiu mišku, paskui 
pasukome į sodinto pušy
nėlio aikštę ir, čiai padarę 
keletą tikrai akrobatiškų 
numerių aplink kelmus bei 
kelmelius, vėl leidomės per 
didįjį mišką su ta nuotaiku, 
jog visos kliūtys jau įveik
tos. Bet... vos pavažiavus

! W 'Us

Liūdiškių kaimas. Čia po rusvo granito antkapiu guli 
rašytojo Jono Biliūno palaikai. Toliau — Anykščiai, 
sidabru žėrinti Šventoji. Prie Jono Biliūno kapo A. 

uždeda gėlių vainiką, o dešinėje 
stovi L. Valbasys.

Vieną gražų rugsėjo rytą 
trise — L. Valbasys, A. 
Valbasienė. ir A. Vaivuts
kas — sėdome į “Pobiedą” 
ir leidomės Lietuvos keliais 
ir k e 1 eliais. “Pobiedą” 
mums kelioms dienoms ma- i 
loniai suteikė “Tiesos” re-1 
dakcija. Ši kelionė ypač 
Valbasiams labai įdomi. Jie 
vėl, po 29 metų, išvys mūsų 
tėviškės gražiąją gamtą, 

j miestus ir kaimus.
Iš Vilniaus per Širvintas, 

’ anuo metu apdainuotus ir 
susijusius su Želigovskio 
įsibrovimu į Lietuvą, pui
kiu plentu riedėjome Uk
mergės link. Pro mūsų a- 
kis bėgo gražieji gimtosios 
žemės laukai, kolūkiai ir 
plotai prinokusių, jau plau
ti prašančių žiemkenčių, 
kurių varpas svėrė auksi
nės spalvos grūdai.

Trumpam sustojome Uk
mergėje-. Užkandinėje pa
pusryčiavome ir, padarę 
porą nuotraukų ties Brolių 
kapais (Brolių kapais va- 

, dinami, tie kapai/ kuriuose* 
i yra palaidoti už Tėvynę žu- 
! vę kariai), paspaudėme 
mašiną Anykščių pusėn.

Prie Biliūno kapo
Anykščiai — t a i bene

Iš Anykščių pro Vikonis i<ejetą šimtų metrų—antra

BLOGA IZRAELIO POLITIKA
LABAI NEIŠMINTINGAI mažyčio Izraelio

vai pasielgė užpuldami Eigiptą, pradėdami prieš jį karą. 
Dar neišmin tingiau jiez elgiasi dabar, sakydami, kad ne
pasitrauks iš tų sričių, kurias ginklo jėga okupavo.

Tos sritys—didelės sritys. Sinajaus pussalis—mil
žiniška teritorija, keletą kartų didesnė už patį Izraelį. 
Gazos sritis, palyginti, nėra didelė, bet- ten gyvena ke
letas šimtų tūkstančių arabų, kuriuos Izraelis išvijo iš 
savo žemės.

Na, ir šiandien Izraelio valdžia sako: mes nesi
trauksime iš tų sričių, ką mes užgrobėme, tą ir laiky
sime !

Ar jus atsimenate, kaip pirmomis įsiveržimo į Egiptą 
dienomis Izraelio valdžia kalbėjo? Ji tuomet sakė, kad 
jos kaiiuomenė įsiveržė Egiptan tik tam, kad pabaustų 
kai kuriuos egiptiečius, kurie užpuldinėjo Izraelį. Pa- i 
bausime ir pasitrauksimą.. O dabar jau giedama kitokia ! 
giesmė! • ' ,

Dabar, beje, Izraelio valdžia sako, kad ji neįsileis Į 
Sinajaus pussalį bei Gazą nei Jungtinių Tautų armijos • 
dalinių, jei tokia armija ten bus pasiųsta tvarkai pa- | 
laikyti. » ! vienas iš gražiausių, nors

Mums rodosi, Izraelio valdžia, šitaip elgdamasi, da- ! ir. nedidelis Lietuvos mies- 
ro baisiausią žalą vjsų pirmiausiai pačiam Izraeliui. i telis. Jis smarkiai nukentė-

Izraelis—mažytė valstybėlė. Ją sukūrė iš tikrųjų | jo nuo karo. Miestelio cent-

valdo-

Valbasienė

sisi Jono Biliūno 
kurie 1953 metais 
Lietuvos 
pėsčiu buvo atg
Z a ko p anės (Lenkija) į 
gimtuosius poeto Anykš
čius. Apie juos poetas rašė, 
prašydamas jį palaidoti 
“ant Šventosios upės kran
to...” Tai akį žavinti vieta, 
nuo kurios atsiveria visos 
Anykščių apylinkės ir sida
bru žėrintis Šventosios vin
gis už miestelio.

Čia pat prie poeto kapo iš 
1 tolimos Brazilijos sugrįžęs 
| ir pirmą kartą Biliūno pa
laikų vietą aplankąs poetas 
— klajūnas į užrašų kny-

Tarybų
Vyriausybės rū-

saus veido žmogų — “ Puo
džių nkiemio” autorių, lietu- 
viu literatūros klasiką A. 
Vienuolį. Rašytojas malo
niai mus pasitinka. Pasi
sveikiname ir užvedame la
bai nuoširdų pokalbį. Įžy
musis literatas klausinėja, 
domisi užjūrio lietuvių gy
venimu. Jis, kaip tėvas, ne-

Jungtinės Tautos. Ji turėtų ieškoti pasaulyje draugų, 
o ne priešų. Bet ar ii gaus draugų, šitaip darydama? 
Ar ji patrauks pasaulio simpatiją į save, puldama kai
mynus ir atirųdama iš jų žemę? ,

Ne, ji to nepadarys tokia savo politika, kokią nau
doja. Ji tik dar labiau sukiitšins arabiškas šalis, savo 
kaimynus, kurie Izraeliui niekad nedovanos.

re dar ir dabar yra tuščių 
vietų, kur kadaise stovėjo 
namai.

Per garsųjį Anykščių ši
lelį, poeto Antano Bara
nausko apdainuotą ir susi
laukusį pagarbios 
mūsų literatūroje,

Apylinkes gražios, apylinkės žalios: 
Tai tėviškė miela, Biliūnai.
O auksinėje varpoj duonutės iki va-
Ir tėvui, ir broliui, ir sūnui, [lies:

Ir vėl tais pačiais, jau

tekęs savo vaikų, rūpinasi 
jų likimu: organizacijomis, 
spauda, buitimi. Po to jis 
pasakoja apie mūsų Tėvy
nės nueitą kryžiaus kelią 
praeito karo metu. Tėvy
nės gerovė rašytojui yra 
viskas. Dėl jos jis dirba, 
jai jis atiduoda visą savo 
literatūrini talentą, v v

Kalbėdami su Vienuoliu, 
prisiminėm anuomet buvusį 
Anykščių kleboną kunigą 
Butėną ir jo brolį, dabar

APIE MŪSŲ KONGRESĄ
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ Kongrese demokratų par- 

tija per sekamus dvejis metus turės daugumą savo at
stovų. Jų bus dauguma atstovų bute ir senate.
' Sudarant naujo Kongreso komitetus, demokratai, 

aišku, juos bandys sudaryti pagal savo norą, nes jie turi 
daugumą balsų. O kongresiniai komitetai vaidina svar
bų vaidmenį.

, Toji partija, kuri turi daugumą, kiekvienai! ko- 
mitetan deda savo žmonių daugumą ir paskiria' komite
tams pirmininkus. Sudarant, sakysime, senatinius ko
mitetus, į juos įeina pirmininkais asmenys iš pietinių 
valstijų, dažnai rasistai — pavyzdžiui, Eastlandas.

Kai kurie pažangesni demokratai senatoriai dabar 
kalba taip: organizuojant senatinius komitetus, jie .tu
rėtų balsuoti išvien su republikonais, kad neįsileisti pie- 
tihių valstijų rasistų j komitetų pirmininkus.

Mums atrodo, tai geras sumanymas. Republikonas 
. kad ir dešinus, jis gali būti daug kartų geresnis ir nau

dingesnis negu koks rasistas demokratas.
Jei pažangesnių republikonų senatorių sumanymas 

bus gyveniman pravestas, tai ir bus gerai.

L 1.
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KALBANT APIE SUEZO KANALĄ
* * PO TO, KAI EGIPTAS nacionalizavo Suezo kanalą, 

kai kurie skelbė, jog dabar nebus galima tą kanalą nau
doti, jei britai ir francūzai jo neužgriebs jėga.

Anglai ir francūzai ištraukė iš, kanalo savo specia
listus, kurie laivus vairuoja kanalu. Taip darydami, jie 
manė, kad egiptiečiai nepajėgs laivų kanalu vairuoti, o 
tuomet anglai ir francūzai turės didelį pasiteisinimą 
savo agresijai.

Bet egiptiečiai valiojo laivus pravesti kanalu. Nieks 
nesusikliudė, laivai plaukiojo, kaip plaukioję.

Tuomet anglai ira francūzai agresoriai surado kitą 
priežastį ir visvien užpuolė Egiptą, neva kanalą^ gel- 

. bedami. : ’ V
Agresoriai nuskandino vieną egiptiečių laivą^kaųa-

vietos V. I vaziuo-
į jame prie visoje Lietuvoje 
išgarsėjusio ir gausiai eks-Į 
kursantų lankomo Puntu
ko. Puntukas — maždaug 
pirtelės dydžio akmuo, apie 
kuri yra sukurta legenda, 
kad velnias nešęs tą akme
nį ir norėjęs sudaužyti A- 
nykščių bažnyčią, bet kely
je pragydęs gaidys, ir vel
nias nespėjęs, turėjęs tą 
akmenį numesti ir grįžti 
atgal — pragaran. Mūsų 
lankymosi metu atsirado 
dar vienas turistas ir 
mums parodė akmenyje 
randą, kuris esąs velnio 
grandinės įveržtas... Puntu
ke skulptoriaus Pundžiaus 
yra iškaltas Dariaus ir Gi
rėno reljefas. Šlaitu nusi
leidome į netoliese prate
kančią Šventąją ir, nusiplo
vę rankas krištoliniame jos 
vandeny, užfiksavome mū
sų fotoaparate sidabrinę u- 
pės tėkmę. Šventoji . čia 
nuostabiai graži. Jos pa
krantėse vešliai žaliuoja 
tank ū s krūmai, čiulba 
paukšteliai, sklinda malo
nus augmenijos aromatas..

Grįžome į miestelį. Per

Prie poeto A. Baranausko klėtelės-muziejaus. Sėdi iš 
kaires i dešinę: L. Valbasys, A. Valbasienė, žymusis 

rašytojas A. Vienuolis-Žukauskas ir A. Vaivutskas.

važiuojame Mikierių link. 
Ten aplankysime jau 29 me
tus nematytus giminaičius, 
šiuo metu gyvenančius 
“Kolūkiečių balso” kolūky
je. Privažiavę Aluntos upe
lį, susiduriame su kliūtimi: 
prieš kalnelį įklimpsta mū
sų “Ppbieda,” ir tik po ge
roko pusvalandžio, nusika
mavę ir vieno stambaus 
Plikiškių kolūkiečio pade
dami, išsikapstėme iš duo
bėtos Aluntos, pašlaitės.

į Nuo čia prasideda Šimonių 
giria. Tai didžiulis, kadai
se dangų rėmusių pušų ir 
eglių miškas, iš kurio, 
kaip ir iš Anykščių šilelio, 
tik “Kelios pušelės apykrei
vės liko...” Nors Šimonių 
girios plotas ir nesusiaurė- 
jęs, bet jame prorėtmių ne
maža. Tai buvusiųjų karų 
pasekmės.

Lygiais, smiltingais kele
liais, per gražius pušynė
lius, prasilenkdami su uo-1 
gautojais ar grybautojais, į 
pravažiuojame Andrioniškį, i 
Plikiškes, Mikierius, šilą-. 
galius. Protarpiais sustab
dome “Pobiedą” kokioje 
gražesnėje miško aikštelė
je, renkame uogas, grybus, 
gėrimės miško, tarsi sodo, 
malonumais.

Jau pavakare privažiuo
jame “Kolūkiečių balso” so
dybas. Štai ir Valbasių gi
minaičiai Kepalai. Sutiko 
mus Emilė Kepalienė. Tai 
jaudinantis susitikimas, ko
kį gali pergyventi tik daug 
metų nesimatę žmonės. Ne
toli nuo Kepalų, kaimynys
tėj, gyvena ir Valbasių te-1 
ta Jeckienė su anūke, Ade
lės Jeckaitės dukrelė Danu
tė, kurios tėvelius suniek-1 
šėję banditai tuojau po ka-! 
ro nužudė. Be Danutės, 
nužudytųjų Kepalų liko dar 
du mažamečiai vaikai, ku
riu vienas, Algis, dabar tar
nauja kariuomenėje, o Pa- 
liutė dirba Rokiškyje, dur
pyne. '

Vakare pas Igną ir Emi- re]įa| parodo tokį pat ato-

staigmena: skersai kelio 
guli vėjo išrauta eglė. Na, 
o dabar?.. Dairomės ir 
klausiame vieni kitus. Ap
važiuoti pasirodė negalima. 
Grįžti' atgal, iš kur atvažia
vome, reikėtų padaryti ke
liolikos kilometrų vingį, o, 
be to, kaip jau mus infor
mavo išvažiuojant iš “Kolū
kiečių balso,” kitas kelelis 
taip pat nesaugus ir/labai 
lengvai galima į jį įklimpti.' 
Atsidūrėme tarp kūjo ir 
priekalo.

(Bus daugiau)

VARŠUVA. — Tarybų 
Sąjungą duos Lenkijai mi
lijoną tonų kviečių.

Darbininky sveikata
Taiki ilgas n u s is ta ty mas, 

aitima, maloni, tarpusavio 
nuotaika, kuri vyrauja ko
kioj įmonės darbininkų gru- < 
pėj, sudaro palankesnes 
darbui sąlygas. Tokios gru
pės darbingumas esti aukšt 
tesnis, produkcija didele 
bent geru trečdaliu, h kai 
krūvoj dirbantieji mėgsta 
vienas kitą, gražiai susita
ria ir suteikia. Tai ir yra 
savo rūšies draugingas 
sambūvis.

Atvirkščiai, jeigu tūloj 
darbininkų artelėj atsiran
da prieš vienas kitą žvai
ra vinių, pavyduoliavimų, ar 
taip kokio priešiškumo, tai 
bendra visos tos artelės 
produkcija esti mažesnė.

Bet kn besimokant, savi
mi pasitikėjimas ir ramu
mas, rami nuotaika daug 
nusveria geroj on pusėn. 
Jei tau . nepasisekė kelis 
kartus ir tu nusiganda^ 
tai, nors tu būsi ir gabii^ 
ir išmoningas, sugadins ta
tai tavo mokslą. Didis fi
ziologas ir psichologas Pav
lovas šitai patyrė net ir su 
šunimis. Laboratorijų žvė-

tūkstančių kojomis 
mintais takeliais leidžia
mės nuo kalvos, čia nulauž- 
dami grakštų pušelės žel
menėlį, čia nuskindami pri
sirpusią kadugio uogą.

Rašytojo A. Vienuolio 
tėviškėje

Pravažiavę A p y k š č i ų 
miestelį ir tiltą per šventą
ją, pasukome siauru keleliu 
į dešinę. Mūsų “Pobieda” 
sustojo po dvylika beržų 
(šie dvylika beržų turi savo 
istoriją, bet apie tai pakai-

de, taipgi sugriovė vieną tiltą, skersuojantį kanalą. Da
bar kanalu joks laivas negali plaukti.

z Sakoma, ims nemažiau trijų mėnesių kanalui išva
lyti, kol jis galės būti naudingas laivų plaukiojimui.

Ir dėl viso to kaltė puola ne Egiptui, o agresoriams 
—Anglijai ir Francūzijai!

pra- gyvenantį Brazilijoje Joną 
Butėną, kuris, nuvažiavęs 
brolio aplankyti, susipažino 
su ršaytoju. Šiandien “bra- 
zilietis” Jonas Butėnas jau 
senyvo amžiaus, bet visuo
met dvasia tvirtas ir pro
gresyvus žmogus, nors jo 
brolis ir buvo religijos skel
bėju. Su Butėnu L. Valba- 
siui teko artimai gyventi, 
kartu skaityti pažangiąją 
literatūrą, kurią J. ‘Butė
nas labai mėgsta ir platina 
savo bičiulių tarpe. .•Valba
siams išvažiuojant iš Bra
zilijos, Jonas Butėnas dėl 
ligos negalėdamas asmeniš
kai atsisveikinti, parašė šil
tą laiškutį, prašydamas jo 
nepamiršti ir suteikti ži
nių iš mūsų mylimos tėvy
nės. Rašytojas Vienuolis,

lę Kepalus suruošia mums 
sutiktuves, ir prie skaniai 
paruošto- stalo išsipasakoja
me vieni kitiems per tiek 
daug metų pergyventus 
Jvykius.
Kepalas dirba miško pra
monėje, sūhus. Benediktas, 
neseniai grįžęs iš karino-i 
mes, kolūkyje šoferiauja.j 
Kitas sūnus, Vidmantas, 
taip pat žada pasekti bro
lio pėdomis r— išsimokyti 
špferio amato. Mažesnieji 
Kepalų .vaikai lanko Šimo
nių ir Mikierių mokyklas, o 
kiti dar tik pradeda pir
muosius gyvenimo metus. 
Danutė — kolūkietė, ji gy
vena su > bobute.

Rytėjaus dieną patekėjo 
skaisti saulutė. Tačiau ne
trukus ji pasislėpė tarp 
tamsiai pilkų debesų. Buvo

Pusbrolis Ignas |onas

veiksnų, jei jie gauna nusi
gąs! ir kelis kartus patirt 
nepasisekimą. Paskui jų : 
nebegali ko pratint ar mo
kyt ilgoką laiką, kol nenra- 
____i patyrimai išsitrina 
jiems iš atminties.

Kai žmogus sapnuoja, 
miegodamas, tai jis neesti 
visiškai ramus, nors ir at
rodytų ramiai miegąs. Gali- 
Įima pastebėt, kad tuomet 
jam akys krustelia, juda- 
Panašiai galima susektmr/ ’ 
tūlų raumenų trūktelėję,, 
mus, sukrutėjimus, besap* 
nuojant. Iš tikro, ne vie
nas net staiga iš miego at
sibunda, kai jam didieji 
raumenys smarkiai trūkte
lia, net jį kilstelia lovoj.

Dr. J. J. Kaškiaučius, M. D.

2 pusk—Laisve (Liberty)-šeš^ad., Lapkričio (Nov.) 10, 1956



V. MYKOLAITIS-PUTINAS
Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

(Tąsa)
Apid pusryčius oras pragiedrėjo. 

Danguje vienur-kitur pro skrendančius 
rūko gumulus ėmė aiškėti melsvos pro
peršos ir balzganas saulės skrituliukas 
nardė pro skystas debesų uždangas. Vie
nur-kitur prasiskverbę spinduliai gels
vais ruožais šliaužė pilkais dvarų plo
tais. Linksmiau sučireno vieversiai, pa
pieviuose gyviau sveikino artojus pem
pės, o miške skardžiai nuaidėjo gegutės 
kukavimas.

Bet artojai nepaisė šito pralinksmėju
sios gamtos žaismo. Spausdami žuo- 
brius, jie niūriai žingsniavo paskui sa
vo jaučius ir abejingu žvilgsniu matavo 
varsnų plotą, apgręžę jaučius smeigė 
žiobrį į naują vagą ir vėl stūmėsi ligi

Buvo jau suartas didelis gabalas dir
vos, ir saulė rodė priešpiečių laiką, kai 
palaukėj pasirodė raiti prievaizdas ir 
vaitas, patikrinti, ar visi stojo į darbą. 
Stojo visi. Bet prievaizdui atrodė, kad 
darbas eina per lėtai.

—Tik tiek šiandien suarėt, tinginiai 
prakeikti!—šūkavo miklindamas rimbą. 
—Kada jūs baigsite? Miežiai laikas sė
ti, o mūšų nė avižos dar nepasėtos, nes 
laukas nesuartas! Maištus jums kelti! 
Pono neklausyti! Judinkis sparčiau, se
nas grozde!—rėkė pliaukšėdamas rimbu 
apie Balsį.

Niekas neatsiliepė į prievaizdo šūkavi
mus, arė kaip buvo Įpratę, nes kiekvienas 
žinojo, kad jaučių sparčiau nepavarysi, 

parėkavę ir patrypinėję vietoje, abudu 
dvariškiai nujojo toliau, o Šilėnų gaspa- 
doriai vaga po vagos vertė plačiai ligi 
miško nusitiesusią dvaro žemę.

Pietų nusivarė į pamiškę, kur buvo 
daugiau žolės pasiganyti jaučiams, o po 
medžiais stovėjo palikti vežimėliai su 
maistu. Ėmė kiekvienas, ką buvo atsi
vežęs sėdo pavėsy ir ‘tylomis kramtė 
rupią, juodą pavasarinę duoną ir srėbė 
liesus burokų ar rūkštynių barščius.

Gegužės vidudienio saulė gausiai pylė 
iš dangaus šilumą ir šviesą Į juoduojan- 

F čius arimus ir jauna žole papurusias

pievas. Nebuvo karšta, bet įkaitęs oras 
pažemiais jau sruveno į viršų skaidrio
mis bangelėmis ir tolimų kalvų viršū
nės ripuliavo ir virpėjo auksinėj saulės 
šviesoj. Sparvos ir vapsos dar nepasi
rodė, bet musės jau zujo apie jaučių nu
garas, bene ras kur jungo pratrintą vie
tą. Tad ir gyvuliai jau zulinosi apie 
lazdynų krūmus, ieškodami tirštesnio 
pavėsio.

Jaučiams baigus atrajoti, kėlėsi arto
jai nuo pievelės, žiovavo ir rąžėsi nusi- 
kratydami snauduliu, varėsi jaučius prie 
žuobrių tęsti pradėto darbo. Laiku su
skubo artojai, nes padirvėj vėl pasirodė 
prievaizdas, vėl keikė, kad mažai suarta, 
grasino rykštėmis ir lažo dienų padaugi
nimu.

—Tu mūs perdaug nebark, pone prie
vaizde, — neiškentęs prakošė pro dan
tis Balsys, nes aplink jį daugiausia su
ko kaip vanagas ponas Pšemickis.—Per 
daug nebark ir negąsdink. Jau mums 
nėra ko daugiau, nusigąsti. Jei dar sy
kį mesim žuobrius, tai kad ir visą pulką 
saldotų užvarysi, nebeįkinkysi mūs dau
giau pono žemės arti.

—Ką?!—sušuko savo ausim nebetikė
damas prievaizdas. — Vėl riaušės? Ne 
tik sūnūs, bet ir tėvas kursto prieš po
ną?! Aš liepsiu tave taip nuplakti, kad 

.‘•veikos vietos neliks, tu chlope!
—Jau nenugąsdinsi manęs nieku, po

nas prievaizde.
Arę netoli,Balsio Jakaitis ir Galinis, 

abu stiprūs vyrai, išgirdę šituos prie
vaizdo grasinimus, metė jaučius ir žen
gė prie Susiginčijusių. Pšemickis, tai 
pamatęs, sukirto savo kumelį, kažką dar 
bambėdamas, bet paskutinių jo žodžių 
artojai nebesuprato. Teisingai ponas 
Pšemickis sumetė, kad šiais neramiais 
laikais bus saugiau ir naudingiau chlof 
pu nebekiršinti.

Saulei leidžiantis, baigė Šilnėų vyrai’ 
tos dienos darbą. Jaučius rišo vieni 
prie vežimų, kiti prie medžių, davė kra
tinio, nes tik auštant įleis juos pasiga
nyt ant žolės.

(Bus daugiau)

WORCESTER, MASS.
Mirė Vincas Navikas

Lapkričio 8 dięnąs lytą 
miesto ligoninėje mirė Vincas 
Navikas. Velionis sirgo ilgokai 
ir sunkiai. Jis buvo 76 metų 
amžiaus.

Velionis Vincas Navikas 
gimė Lietuvoje Palumbiškių 
kaime, Suvalkų gubernijoj. 
Amerikon atvyko prieš 54 
metus. Atvyko jis pirmiausia į 
Shenandoh, Pa., o iš ten. prieš 
37 metus atsikėlė gyventi 
W orcesterin.

Prieš 53 metus Vincas susi
tuokė su Margareta Geruliute

Vincas Navikas

-< New Yorko 
spaudoje

Pirmą dieną po rinkimų re-! tas 
publikoniška New Yorko! 
spauda, ypatingai "News”, 
"Mirror”, "Journal - Ameri
can” triumfingai kalbėjo apie 
republikonišką avalanšą, ku
ris užgriuvo demokratus, žo
dis "landslide” buvo vartoja
mas nuolat apibūdinant re- 
publikonų laimėjimus.

Bet diena vėliau ir tie laik
raščiai pradėjo atsipeikėti ir 
pamatyti, kad laimėjimas bu
vo ne tiek republikonų kaip 
partijos, kiek Eisenhowerio 
kaip asmens. Republikonų 
spauda savo vedamuose 
straipsniuose dar palaiko link
smą toną, bet tarp eilučių jau 

žį’odo susirūpinimą ir lyg klau
pia :

"Jeigu mes neįstengėme 
laimėti Kongreso su tokiu Ei- 
ą e n h o werio populiarumu, 
kas įvyks ketveri metai vėliau, 
kuomet Eisenhoweris tikrai 
jau būtų personas kandida
tuoti dar vienam terminui?”

’ er” nurodo, kad Eisenhoweris 
laimėjo su tokia didžiule dau- 

jguma, panašia j Roosevelto 
daugumą 193,6-ais metais,

; žmonių akyse 
žmogus,

Korėjos karą 
je sutvirtino

nes 
jis dar vis yra 
kuris pabaigė 

ir kuris ženevo- 
pasaulinę taiką.

Taipgi reikia pripažinti, sako 
tas laikraštis, kad Eisenhow
er io laimėjimas atspindi fak
tą, jog daugiau žmonių dabar 
turi darbų Amerikoje, 
bile kuomet praeityje.

negu

{VAIRIOS ŽINIOS
NAUJI VAISTAI NUO 
KRAUJO KREŠĖJIMO

Mokslas padarė dar vieną 
žingsnį pirmyn. Paskelbta, 
jog pirmu kartu ant žmogaus 
tapo išbandyti nauji vaistai, 
kurie {čirkšti į kūną ištarpina 
sukrešėjusį kraują. Tai būsiąs 
labai naudingas vaistais gel
bėjimui žmonių po to, kai jie 
gauna širdies smūgį arba 
"stroke”. Po tokių atsitikimų 
kūne atsiranda I sukrešėjusio 
kraujo, kas dažnai žmogų 
užmuša.

ir

ima nesvietiškai aukštą mo
kestį iš privatiškų biznių. Mat, 
miesto Sa nitą ei jos d epą lemen
tas jų išmatų nesurenka.

GAL JVES SAUGUMO 
KURSUS

s u gal
ini esto 

kursus, 
įsteigtas Saugumo Ap-

kuris tuos kur- 
Ma-

švietimo taryba yra 
vojusi įvesti į visas 
mokyklas saugumo 
Bus
švietos Biuras, 
sus mokyklose prižiūrės, 
noma, kad tokie kursai bus 
labai naudingi vaikams ir tė
vams.

kad Eisenhowe- 
laimėjimas yra 

kad

Demokratams pala nkus 
"Post”, vienintelis iš New 
Yorko dienraščių, kuris smar
kiai agitavo už Stevensoną, at
virai sako savo vedamajame 
straipsnyje, 
rio didelis
skaudus dalykas, rodąs, 
Amerikos žmonių didelė dalis 
neįstengė permatyti republi
konų ir jų spaudos propagan
dos, • nesuprato tikrų proble
mų.

Tas * laikraštis sako, kad 
as, ką mes sakėme anks- 
apie Stevensono gerumą, 
-— mes laikomės tos pa

čios nuomonės.”
eka

Kairiečių "Daily Worker”, 
savo vedamą straipsnį apie 
rinkimus užvardina "Nuosta
bieji rinkimai” (This Amaz
ing Election). "Daily Work-

BAUDŽIA UŽ ORO 
TERŠIMĄ

Paaiški, kad 1955 metais 
mieste buvo 535 bylos prieš 
oro tręšė jus. Iš jų tiktai 19 
išsisuko nuo bausmės. Mano
ma, kad šiemet tokių bylų bus 
dar daugiau.

TIK 10 METŲ UŽMUŠĖJUI 
MOTERIŠKĖS .

Bronkse teismas nubaudė 
Julius Fuller, 31 metų am
žiaus, dešimties metų kalėji
mu. Jis buvo teisiamas už ge
ležine lazda užmušimą 
Elise Johnson.

Mrs.

SURADO SUKTYBIŲ
Miesto valžia tyrinėjo 

vatiškus šiukšlių surinkėjus. 
Surasta, kad daugelis firmų

pri-
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ir su ja gražiai gyveno iki 
mirties. Paliko nuliūdime 
žmoną Margaretą, tris sūnus 
— Antaną, Vincą ir Albertą, 
taipgi septynis anūkus.

Ilgai Vincas Navikas sun
kiai dirbo fabrike, o per pas
taruosius 15 metų jis buvo 
Lietuvių Svetainės, esančios 

“29 Endicott St., manadžerius.
Velionis buvo pažangus 

žmogus, ilgametis Laisvės 
skaitytojas ir rėmėjas. Be to, 
jis buvo labai draugiškas ir 

| malonus, su visais mokėjo 
gražiai pasikalbėti ir padisku- 
suoti.

Velionio 
j laikai bus 
j šeštadienį,

GEROS MIESTUI ĮPLAUKOS

Valdžia raportuoja, kad 
šiemet teismai nubaus trafiko 
taisyklių laužytojus ant dvy
likos milijonų dolerių. Tie 
nigai eina miesto iždan.

pi

Moteriškė, kuri paliko 
Milijonus

Liepos 19 d. pasimirė Alice 
Astor Pleyw.il 1 - Bouverie. Da
bar paaiški, kad ši skupi mo
teriškė buvo milijonierfca. Jos 
paliktas turtas vertas $5,30(j,- 
000. Giminės dabar pešasi už 
turto pasidalinimą.

BUDAPEŠTAS. — Vieni 
pranešimai iš čia sako, kad 
buvęs premjeras Nagy su
imtas, kiti, kad jis slapsto-

Beirutas. — Libane, Siri
joje ir kitur arabiškuose 
kraštuose vyrauja įsi tikini
mas, kad tarybinis spaudi^ 
mas privertė ir francūzus 
sutikti su paliaubomis.

savo dainininkais ir solistais ir 
atsilankiusiems svečiams su
teikia smagių valandėlių.

Kaip kitais sykiais, taip ir 
šį, apie dešimtą valandą va
karo suvažiavo choro kolekty
vas, gražiai susigrupavęs. 
Nors ir kuklioje ir pusėtinai 
troškioje salėje ir be piano, 
po direktyva Daratėlės Yu
den, choras užtraukė "Kur 
bėga Šešupė”, ir kitas liau
dies dainas, jų tarpe "Vakari
nę dainą” ir “šienapiūtę” iš 
operetės "Kada kaimas ne
miega”. Na, ir Daratėlė su sa
vo choru užkamandavoja vi
sus klausovus dainuoti "Kai aš 
turėjau kaime mergelę”. Ma
tau chore Wjandą Zallys, kuri 
operetėje su Mikužiu taip 
vaizdžiai interpretavo tą dai
nelę. Joniškiečių Klubo pirmi? 
ninkas Webell išreiškia orga
nizacijos padėką aidieČiams.

Po programos, prie Ben Pa- 
•vio orkestrų visi miklino ko
jas, įsileido į šokius ir choris- 
tai-aidiečiai. Jų dar jaupos, | 
gražios moterys, kaip ir vyrai, 
puikiai skrande po svetainę ir 
grandį j ožiškai sukosi į ratą. 
Daratėlė irgi dalyvavo šokiuo
se.

Reikia pasakyti, jeigu su 
dainomis nebūtų atvykę aidie- 
čiai, tai šis joniškiečių vakarė
lis būtų buvęs j ir skystas ir 
markatnas. Pačių klubo narių 
daugumas nepasirodė ir šiap 
pašaliečių irgi nedaug. Sako, 
kad rengėjai nebuvo rangūs 
plačiau pagarsinti, būk dau
guma nė nežinojo. Gerai, kad 
Joniškiečių Klubas turi kon
taktą su Aido Chloru, tai jų

Vinco Naviko pa- 
palaidoti šiandien, 
lapkričio 10 d., 2 

vai. po pietų, Hope kapinėse.
Lai būva jam lengva šios 

šalies žemė, o jo našlei Mar- 
garetąi, sūnums, anūkams, gi
minėms ir draugams reiškiu 
užuojautą!

Draugas

Chicago UI
Tikėsite ar ne!

Lapkričio 2 d., Adomas 
Daukšas ir Dr. V. Šimkus iš
gelbėjo Juozą Bendokaitį nuo 
mirties. Apie 9 vai. ryto, Juo
zas pradėjo skustis barzdą ir 
rengėsi eiti į Juozo Zlatkaus 
laidotuves. Jį staiga sutraukė, 
nei vaikščioti, nei gulėti ir 
veik nei kalbėti negalėjo. Jis 
prašė A. Daukšo, kad pašauk-' 
tų- ambulansą, kad nuvežti) į 
ligoninę. Bet be daktaro re
komendacijos ligoninėje nėra 
vietos. Todėl, A. Daukša per 
telefoną kreipėsi prie kelių 
daktarų ir net prie Bendokai- 
čio artimų frentų, bet greitai 
pagalbos negavo.

A. Daukša pašaukė Dr. V. 
A. Šimkų. Pastarasis atsakė, 
kad jau sęniai į namus pas li
gonius nevyksta, bet liepė at
siųsti žmogų ir duos vaistų. A. 
Daukša, nuėjo ir parnešė vais
tų ir J. Bendokaitįs už 5 va
landų galėjo atsigulti ir už 24 
valandų pats pas daktarą au- 

itobusu nuvyko, o namo jau * 
I pėsčias parėjo ir tikisi greit 
pasveikti, tik jaučiasi lyg būtų' 
girtas. Tik A. Daukša ir dak
taras Šimkus Juozą išgelbėjo 
nuo mirties.

Jungtines Tautos. — Iz
raeliečiai užėmė Jungtinių 
Tautų būstinę Gazoje ,įr 
laikė J. T. pareigūnus po 
namų areštu. Paskui, bet
gi, Izraelis atsiprašė J. T., 
aiškindamas, kad tai buvo 
vietinio komandieriaus pa
daryta klaida.

Kaimynas:

Roselando Aido Choras 
linksmino joniškiečius

Lapkr. 3 d., Vengeliausko 
svetinėj, Brighton Parke, įvy
ko Joniškiečių Klubo šokiai ir 
pasilinksminimų vakarėlis. Bu
vo užprašyti aidięeiai duoti 
dainų ir muzikos programą.

Šis garsusis' choras, rodos, 
jau trečiu kartu joniškiečių-! 
parengime dalyvauja su visais f

vakarėlius padaro gyvus ir 
judrius ir joniškiečiams yra 
moralės naudos.

Teko maryti besidarbuo- 
‘janlt prie tikiptų ir senvičių ir

prie baro Klimą, Sherman, 
Klimienę, Aldonaitę, Miliūnui 
ir kitus. J. Gasparaitis irgi pa
gelbėjo.

R. š.

VAKARIENE-ŠOKIAI
Clevelando lietuvių pažangiu 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

Tai firma, kuri su užtikrinimu išsiunčia pakietus J
SOVIETŲ SĄJUNGĄ, LATVIJĄ, LIETUVĄ, ESTONIJĄ 
ir kt., su iŠ anksto apmokėtu muitu ir garantuotu pristatymu. Plačiai 

žinoma ir sena kompanija:
PARCELS TO RUSSIA, INC.

USSR LEIDIMAS ir INTOURIST, MOSCOW, AUTOR1ZAV1MAS 
ISKOLEKTUOTI MUITĄ ČIA.

Jūs galite išsiųsti bet ką. Vartotus ir naujus drabužius; val
gio ir įvairių gyduolių, kaip tai: Streptomycin, Penicillin, Riniifon ir

kt., oro paštu. Pristatymas garantuota 7—10 dienų.
PASTABA: MUMS DABAR LEIDŽIAMA 

SIŲSTI ANTI-POLIO SERUM.
Mes garantuojame pristatymų ir originali parašų gavėjo. Mes 

taipgi siunčiame siuvamąsias mašinas, akordionus ir rašomąsias ma
šinėles {vairių tautų. Mūsų adresas yra sekamas:

1530 BEDFORD AVE., BROOKLYN 16, N. Y.
(lump. nuo senos vietas)

1-mos lubos, yra vieta automobiliams pasistatyti.
Ofisas atdaras kasdien, {skaitant Sekm. 9-6, šešt. 9-4.

Pakte tai išsiuntinėjami kasdien. Tel.: INGERSOL 7-6465
7-7272

Dienraščio Laisves Metinis
• r wrr1'—i

KONCERTAS
7

Rengia Laisves Bendroves Direktorių Taryba

Įvyks Sekmadienį, 3:30 popiety

LAPKR. 18 NOV
LIBERTY AUDITiORIUM

1104)6 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Ištisa-Koncerto Programa

žvaigždutės iš tolimosios Chicagos:

JERRY MIKUŽIS, NANCY ROMAN ir DOROTHY YUDEN

Jerry Mikužis puikaus talento dainių inkė-solistė, Nancy Roman irgi talen
tinga dainininkė, dainuos duetus su J. Mikužis. O daratėlė Yuden akom

panuos chikagiškėms dainininkėms.

JONAS SABALIAUSKAS ir ONA DIRVELIENĖ

Žymūs menininkai iš! Worcester, Mass., šio koncerto ’programoje dainuos 
solus ir duetus. Didžiojo New Yorko koncertus mylinčioji visuomenė jau 

yra juos girdėjusi ir labai nori ir vėl išgirsti.

AUGUSTINAS IEŠMANTĄ, BARITONAS

Pasižymėjęs operų vaidintojas, solistas, puikaus talento ir aukšto išsilavi- . 
nimo dainininkas, dalyvaus šio koncerto programoje.

SUZANA KAZOKYTĖ, DRAMATIŠKAS SOPRANAS
Kaip visuomet, taip ir šiemet, savo puikiu talentu kaip dainininkė koncer

to dalyviams suteiks daug įspūdingo malonumo.

UKRAINIEČIŲ ŠOKĖJŲ GRUPĖ
Puikiai išsilavinę, jauni vyrai ir merginos, šoks ukrainų liaudies šokius, 

kurie feavo akrobatiškumu nuo kėdės kilnoja kiekvieną žiūrovą, i
n
AIDO CHORAS, DIRIGUOJAMAS MILDRED STENSLER

Specialiai pasiruošęs naujomis dainomis šio koncerto programai.

Labai žema įžanga, tik $1.50 asmeniui,—naudokitės proga!

Pleyw.il


. Jau galvokite apie LDS 
kuopų vakarienę

Tikietai jau katavi ir smar
kiai platinami. Tai bus gera, 
skani vakarienė. Valgių ir vis
ko bus visiems užtenkamai.

M——a————ag—a iwirtiM iimniw— -----------• 11 rrniisesrgnBnrT*^—— prireikėjo net 200 policininkų, i 
kad ju6s nuraminti. Atvyko ir 
raitoji policija, kad palaikyti 
tvarką.

NEW YORK
RE Al, ESTATE

Turėkite mintyje, kad toji 
tradicinė Richmond Hill LDS 
dviejų kuopų, 13 ir 46, vaka
rienė Įvyks gruodžio 8 d., šeš
tadienio vakare. Nereikia nė 
aiškinti, jog vakarienė Įvyks 
Kultūrinio Centro patalpoje. 
|žanga palyginti neaukšta — 
viso labo tiktai $2.50 ypatai.

Kaip miestas 
nubalsavo...

Lietuvių Kultūrinio Centro policininku
banketas lapkričio 24

dar

DAR VIS NEPRIEINA 
IŠVADOS

M iesto taryba nutarė 
'palaukti su svarstymu skundo
prieš savo narį Quinns Laukia’ 
ką paskirtoji komisija patars 
su tuo reikalu daryti.

Dvi amerikietės slaugės 
gyvos ir sveikos

Amerikietės slaugės There
sa Musolinio ir Rita William
son buvo nuvykusias Izraelio 
svečiuotis. Užėjo karas ir’jos 
turėjo Izraelį apleisti. Jos da
bar randasi Libane, gyvos ir 
sveikos. Laukia progos sugrįž
ai Amerikon.

Lei-

KEISTAI UŽSIMUŠĖ 
JŪRININKAS

Šiame uoste trečiadieni 
ko nepaprasta tragedija,
džiant nuo didlaivio gelbėji
mosi laivelį su juo nukrito jū
rininkas Johnsen ir užsimušė- 
prigėrė. Tokio nepaprasto at
sitikimo niekas neatsimena.

-------------------------------- A—

New Yorke įsteigta specia
li mokykla vaikučiams, kurie 
turi sunkenybių 
išmokimu, 
kad skaityti 
ir kai kurie 
kai, jeigu jie
ri pasitikėjimo savimi. Specia- 
h'škoji mokykla, kuri randasi 
po adresu 235 46th St., sten
giasi kaip tik pašalinti tą 
viškumą.

su skaitymo 
Prieita išvados, 
sunkiai išmoksta 
labai gabūs vai- 
nervuoti ir netu-

ner-

TEATRUOSE

Sekami yra pilni skaičiai, 
kaip miestas balsavo.

Prezidentiniuos rinkimuo
se Stevensonas New , Yorke 
gavo daugumą, 1,614,825 bal
sus, iš kurių 1,3,82,816 gauti 
demokratų partijos sąraše, o 
232,509 Liberalų partijos są
raše. Eisenhoweris gavo re- 
publikonų sąraše 1,551,921 
balsą. « :

Pagal penkias miesto dalis 
(boroughs) balsai taip pasi
dalino:

Manįattane 
299,9!
liberalai 53,997.

Bronpce republikonai 256,- 
909; demokratai 289,419; li
beralai 54,237.

Brooklyne republikonai 
159,703; demokratai! 476,291; 
liberalai 81,896.

Queense republikonai 471,- 
144; demoki-atai 274,520; li
beralai 40,791.

Richmonde r e publikonai 
64,236; demokratai 18, 065; 
liberalai. 19,653.

Senatiniuose rinkimuose re- 
publikonas Javits New Yorko 
mieste laimėjo 1,337,655 bal
sus, o Wagneris, demokratas, 
1,778,660. Iš to skaičiaus jis 
demokratų sąraše gavo 1,545,- 
100 balsų, liberalu sąraše 
233,560. Bet, kaip žinia, Ja
vits išrinktas,Ines jis gavo per- 
sveriamą daugumą k i t ose 
New Yorko valstijos dalyse.

Liberalų pasirodymas 
se rinkimuose silpnais, 
k ėjosi dabar, 
Darbo partijos, 
pusę milijono balsų, 
nai gavo mažiau balsų, 
praeityje.

New 
persveriamai demok 
je, bet ta persvara inenkesnč, 
negu praeityje.

ramino dipukus
Trečiadienio vakare Tarybų

inhattane republikonai
2A); demokratai 324,021;

, šiuo- 
Jie ti- 

kuohiet nėra 
suijinkti bent 

o fakti- 
negu

Yorko miestas 
atų

lieka 
puse-

Metinis Lietuvių Kultūrinio 
Centro banketas jau netoli. 
Jis įvyks šeštadienį, lapkričio 
24, Liberty Auditorijoje, Rich
mond Mill, N. Y. Pradžia 
G :30 vai. vakare.

Banketo bilietas $3 asme
niui. Valgiu bus įvairiu. Mūsų 
gaspadinės visada pagamina 
skanius valgius, tai ir šiam 
banketui ruošiasi padaryti 
kuo geriausia, kad visi svečiai 
būtų pasotinti ir patenkinti.

Rengėjai jau pardavinėja 
j bilietus. Prašome iš anksto 
įsigyti, tuomi pilnai bus užtik
rinta jums vieta. Taipgi’ren
gėjams bus geriau apskai
čiuoti, kiek ir kokių valgių 
banketui p a ga m i n t i.

šis banketas yra tradicinis, 
nes jis vis kasmet suruošiamas 
tuo* pačiu laiku, kai Lietuvių 
Namo Bendroves šėrininkų su
važiavimas įvyksta.

Šėrininkų s u v a žiavimas 
taipgi bus lapkričio 24 d. 'Jis 
prasidės 1 vai. po pietų. iPo 
suvažiavimo prasidės banke
tas.

šeriu inkams svarbu daly
vauti tiek suvažiavime, tiek 
bankete. Pasižymėkite tą 
ną savo kalendoriuje, kad 
pamirštumėte dalyvauti.

Ši kultūrinė įstaiga yra 
su nuosavybė, todėl svarbu (sa
vo nuosavybę gerai prižiūrėti 
ir paremti.

Suvažiavime išgirsite pilnus 
direktorių raportus apie įjos 
stovį. Visi bendrai galėsimo 
pasitarti dėl jos ateities.

.Laiškai buvo visiems šįh’i- 
ninkams pasiųsti. Jeigu ku
riems šėrininkams būtų nepa
ranku suvažiavime dalyvauti,

tai 
pasiųstą įgaliojimo formą 
(proxy). Įgaliokite savo vieto
je ką nors dalyvauti. Nieko 
nelaukę tai padarykite.

Bet tie, kuriems 
a p) i n ky bes 1 ei d ž ia 
b ū t i n a i d a 1 y v a u k i t c 
vime ir bankete.

ne-

SLIPCOVERS

malonėkite išpildyti jums Į Sąjungos Jungtinių Tautų de
legacija savo būstinėje Park 
/Yve. pastate surengė Spalio 
Revoliucijos metinių priėmi
mą, kuriame dalyvavo apie

laikas ir Į 1,000 rinktinių svečių, tarp jų 
dalyvauti, 

suvažia-
diplomatai, veikėjai, mokslo ir 
kultūros gyvenimo žmonės ir

LNB Valdyba

AUKA AIDO CHORUI

L. Tilvikas apdovanojo cho
rą su dešimtine. Tai jau nepir-
ma dešimtinė. Aidas dėkoja d. 
Tilvikui (eastoniečiui).

kartu buvo
nes dalis

Minėjimas šiuo 
kiek skirti ilgesnis, 
vakarinių kraštų diplomatų jį 
boikotavo, tuomi reikšdami 
savo protestą Vengrijos reika
lu. Tuo tarpu lauke susirin(ko 

i būrys bėglių, vyriausiai veng
iu, rusų, pabaltiečių, ukrainie-

Finansų sekretorius čių, kurie taip smarkavo,’ kad

Dipukai šaukė ant.i-tarybi- 
nius sloganus rusų ir anglų 
kalbose. Prie jų prisidėjo ir 
grupės studentų iš netoli esan
čių Huntėr, Barnard ir Colum
bia mokyklų. Rusai dipukai 
mokino amerikiečius šaukti 
rusiškai “Ubiteli“ ir “razbai- 
niki“. Vienu metu dipukai 
pradėjo net užgaulioti į minė
jimą atvykstančius svečius.

Kai kurie triukšmadariai 
rėkavo, kad reika nuplėšti ta- 
lybinę vėliavą, bet raudonoji 
vėliava plevėsavo ant trečio 
aukšto ir smarkuoliai negalė
jo dasigalvoti, kaip prie jos 
prisigauti.

Į PORT WASHINGTON, Sandspoint. 
I Erdvingi, split-level, puikūs namai, 
1 3 miegrūmiai; 2’/2 vonios, gyve, sa- 
1 lion'as su ugniaviete, valgymo rū

mas, vaiku žaidimui rūmas, pilnai 
ištaisytas skiepas su skalbykla; di
delis garadžius, 2 zonų aliejaus ši- 

| luma — karštas vanduo. Plotas 
j 80x311, aplink užtverta; 115x80 

taipgi su geležine tvora. Gražūs 
daržai. Virtuvės spintos iš beržo. 
Kainoje įskaitoma 2 air-condition
ers,'lėkštėm plauti maš., storm lan
gai ir Venetian blirids. Netoli nuo 
mokyklų, arti bažnyčių ir krautu
vių. Vien tik pirkėjai. $33,000.

PO. 7-2304
(218-220)

ŽYMIAUSIA
Tūkstančiai

Mail Orders Filled Promptly

Criterion
Broadway »nJ 4$di Street

2 PERFORMANCES DAILY 
ALI.»SEATS RESERVED

Schedule oi Price® and Perform* 
once®. Mon. thru Fri. Mat®, at 2.00 
P.M. $2 40 and $1.80. Sat. and 
Sun. Male, at 2 30 P.M. $3.30 and 
$2.40. Every Evening at 8.00 P. M. 
$3.30 and $2.40. All prices include

Ir

DABAR 
RODOMA

CtcilB.beMille’s
PRODUCTION

BET KADA PAGAMINTA FILMĄ! 
vaidintoju; ėmė 10 metų pagaminti!

IŠ naujo skaitys balsus

Keturiuose rinkimu distrik- 
tuose Brooklyne rinkimų re
zultatai pasilieka neaiškūs. 
Nežinia, kurios partijos kan
didatai į valstijos seimelį lai
mėjo. Todėl abidvi partijos 
sutiko balsus iš naujo suskai
tyti.

Qceanside, I,. I. Patrauklios 5 
m. senumo Cape Cod stubos, galima 
padidinti attič, pusiau ištaisytas 
skiepas. Galima pernakvoti ekstra 
svečiams. Dideli skrynuoti porčiai, 
2 miegrūmiai, puikioj kaimynystėj. 
Privatinis sav. $16.950. RO.6-5528.

(220-226)

AUTOMOTIVE

DUMP TRUCK

A-1 gerame mechaniškame sto
vyje. Neseniai visas pertaisytas. 
Pardavimo ar išnuomavimo kaina 
labai prieinama. Ateikite peržiū
rėti ir pęrsitikrinti.

RA. 1-4391 — Astoria, L, I.
(220-226)

____ rKQPUCTION fl

Qie Cen Commandments
A Paramount Picture 
TECHNICOLOR*

k w 
4-« s yftotogtapht hf Kandų Ottawa

sukasi 
of New 
Chapli- 
traukti

Wash-

Ar filmas apie New Yorką 
bus rodomas pačiame New 
Yorke? čia reikalas 
apie filmą “The King 
York“, kurį Charles 
linas ką tik pabaigė'
Britanijoje. Britų kritikai, ku
rie tą filmą matė, sako, kad 
tai vienas jumoristiškiausių 
Chaplino filmų.

Jis greitu laiku bus rodo
mas Londone, Paryžiuje ir ki
tur užsienyje, bet jokia žy
mesne Amerikos teatrinė a- 
gentūra dar nedrįso to filmo 
importuoti čia.

Pažangūs jūrininkai skel
bia, kad jų vadovas kapitonas 
Mulzacas šaukiamas 
ingtonan. liudyti Atstovų buto
neamerikiniam komi tetui. 
Mulzacas vadovauja grupei 
jūrininkų, kurie išmęsti iš dar
bo kaip pažangiečiai ir kovo
ja už savo teises v^l plaukio
ti su laivais.

Slipcovers
Corničes
Apmušinėjimas
'Baldų
F i rankos
Divonai
Lempos

Stalai
DE SAL

582 86th St.
Brooklyn

Kctvirtad. ir Penktad. iki 9 P. M.

Sofa

I<vėsias '
$59.95

(Reg. $79.00)

Reupholstcijed
Sofa j 

ir 
Krėslas!

$159.00
(reg. $229.00

PAJ1EŠK0JIMAI
Paieškau savo giminaitės, Stcfonės 

Gretinaitės. Ji gyveno Brighton, 
Mass., o 1914 m. išvažiavo iš Brigh- 
tono pas savo dėdę Žebraškevičių, 
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, 
59 Cherry St., Medford, Mass.

(218-220)

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. 7-8770. 
Raff Moving & Express Service, 28 
Market St., N. Y. C.

(219-225)

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

(217-226)

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

boom - 30 ft. jib. Galima naudoti iš
kasimui; gerame stovyje. Parduoda 
privatiškas savininkas. Galima afejg 
ti ir* peržiūrėti, persitikrinti; labaa 
gera proga nusipirkti puikų rT’Vftr 
mojį svirtj-kreiną. Mr. Michael 
Mormile. MA. 2-5519. Brooklyn.

(219-225)

Cameo teatras (8th Avė. ir 
44th St.) laiks nuo laiko rodo 
tarybinius filmus. Kadangi te
atras, kuris anksčiau rodė ta
rybinius filmus (Stanley) 

.juos rodydavo beveik nuolat, 
tai yra pažangiečių, kurie kar
tais nuvažiuoja į Cameo, bet 
labai nusivilia, kai randa, kad 
ten rodomas ne tarybinis, bet 
koks nors graikiškas filmas.

Ta proga gal verta primin
ti, kad Cameo nesilaiko tos 
pačios tvarkos, kaip Stanley 
teatras, kur beveik nuolat bu
vo rodomi tarybiniai arba kitų 
socialistinių kraštų filmai, y- 
patingai Lenkijos. Cameo ro
do tarybinius filmus, bet tarp 
vieno ir kito dažniausiai rodo 
graikišką filmą, nes teatras 
randasi apylinkėje, kur grai
kų gana daug. Tad, važiuo
jant į Cameo, reikia visuomet 
iš anksto informuotis, kas ten 
rodoma.

DECORATORS■ .
SU. 8-9566

David Kossbff 
Vaidina vadovaujančią 
filme “The Bespoke Over
coat”, gamintame pagal Go
golio veikalą. Rodomas Little 
Carnegie teatre, New Yorke.

Eat. 1*31 Outttanding Reputation for 
8uccea»fui Faehion Training

Free Placement Service
How for

Short Intomivo Coortos
RMUMt 8 »r
Hmi Study Cat«l«« 8-1

M W. 34 St., N.Y. IS, LO 5-5420

WE CATER 
WEDDINGS * PARTIES 

BANQUETS 
Acoomodations for up to 200.
Full Course dinners served. 
Also can supply if (desired 
Horsd’oeuves, music, liquor.

Starting $5.00 per person & up 
Open from 4 P. M. Daily 

Sunday from 12

GRECO’S
875 Sunrise Hway 
Lynbrook, N. Y.

Plione LYnbrook 8-8930

LEAFS
TV SERVICE SALES

GI. 7-0425
Prompt—Efficient Repairs 

853 Victory Blvd.
Near Cobra Ave., Staten Is., N.Y.

rū-

KELETAS DIENŲ ATGAL, TAZAB & CO. 
SKELBIME SEKANTIS PAKIETAS BUVO 

PAŽYMĖTAS SEKANČIAI;
Specialus Pakietas: 5' svarų taukų kenas; 5 sv. miltų (geros

Šies); 5 sv. cukraus; 1 sv. šokolado; 1 sv. saldainių: 1 sv. razinkų. 
Tiktai $20.00

KAINA BUVO KLAIDINGAI PAŽYMĖTA. 
TURĖJO BŪTI TIKTAI $30.00

Siuntinio kainos ir Sovietinis muitas ir leidimai yra įskaitoma. 
Nei jums nei gavėjui reikia daugiau primokėti. Greitas pristatymas iš 
Stockholm, ^Sweden yra garantuotas (4-5 savaitės).

TAZAB OF LONDON
10 E. 39th St., New York 16, N. Y. MU. 4-3281

LUDWIG HERTZ
3891 Broadway (162—163 St.) 

New York, WA. 7-6146 
Atdara Sekmadieniais 
Mes teiunčiame visur.

Rūkytų, sutaisytų 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, 

s šeimininkės, taupykite.

TAZAB OF LONDON (N. Y. SKYR.
Iš Stockholm’® Ekspresu Pristato

i Valgio Pakietas Lietuvon
Pakietas—Maišytas: 5 sv. taukų kenuose; 5 sv. cukraus; 5 sv. 

ryžių; 3 sv. kavos—tiktai $31.50.
Specialus Pakietas: 

rūšies); 5 sv. cukraus; 1 
Tiktai $30.00. «

Pakietas A—20 sv.
$19.50; Pakietas C —
$32.50. Nemokate daugiau, kaip pažymėta. Įskaitytas Sovietų muitas.

Mes išsiun'čiam paklotus tiesiog iš mūsų sandėlio Stockholme 
(Švedijoj), tai arčiausias Uostas į Sov. Sąjungų; garantuojaųio ti
krą, greitą pristatymą — į 4-5 savaites. Reikalaukite mūsų katalo
go, kuriame rasite kitokių dalykų, kaip tai: batų, materijos (pa
gamintos Anglijoje), baltinių, drobės, odos ir daug kitko.

TAZAB OF LONDON

5 svarų taukų kenas; 5 sv. miltų (geros 
sv. šokolado; 1 sv. saldainių; 1 sv. razinkų.

cukraus, $19.50; Pakietas B—20 sv. miltų, 
20 sv. ryžių, $21.50; Pakietas D—18 sv. taukų.

Tel. MU. 4-3281. Atdara kasdien (įskaitant Sekmadienį) iki 5 v. v.

Ateikite arba rašykite. Siunčiame Paštu į Ryt. Europą nuo 1946 m.

Autorizuotas Atstovas Dėl

KOPPERS COKE
Red Ash-— White Ash

Newton 9-0520

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

SLYVŲ KEKSAI
Žemuogių Skanumynai 

Pichinger ir Linz Layer keksai. 
Neugroeschl’s kaštonų ir slyvų 
skanumynai, it tt. Lindt, Tobler, 
Ąstor šokoladai.

ANDRE’S PASTRY
70 West 9fltli St., (Columbus Av.) 

RI. 9-6146

JUSTICE TAVERN
52-19 Justice Ave., Elmhurst, L..I.
Arti 58rd Ave., Tel. HA. 9-8066

Puiki vokiški valgiai. Sekma
dienį pietūs nuo 2 iki 8 v. vak. 
Puikus privatiškas valgymo rū
mas klubams, banketams ir ves
tuvėms. Parinkti gėrimai. Valgis 
kasdien.

' WILFRIED KOLSCH, Sav.

UNIVERSAL PACKAGES, INC.
■JAM.

189 Second Ave., art! 12th St., N. Y. (Phoenix Theatre Bldg.)
AL. 4-1193

SPECIALES ŽEMOS VASARINES KAINOS
Pasiunčiame siuntinius į visas dalis Sovietų Sąjungos—į Lietuvą, 

Latviją, Ukrainą ir kitas šalis. MES GARANTUOJAME GREITĄ 
PRISTATYMĄ maisto, drabužių siuntinių žemomis kainomis ir ap
mokėtu muitu. Jūs gaunate tąsytę su adresanto parašu. SIUNTI
NIAI ORO PAŠTU PRISTATOMI I 10 DIENU. Jei jūs gyvenate 
toli, tai galite prisiųsti mums 'siuntinį su reikalingais nurodymais. 
Tas jums sutaupys laiko ir pinigų. Jūs galite pirkti iš mūsų drabu
žių, batų, medikalų ir kitokių daiktų savo siuntiniui. SPECIALUS 

^APSAUGOJIMAS—apart reguliarūs apdraudos. jūsų siuntinys bus 
apdraustas nuo pavogimo ir nuo ugnies. NEDELSIAMA. SIUNTI
NIAI SIUNČIAMI TUOJ.

Ofisas atdaras kasdien, įskait. šešt. 9-6. Atdara sekmadieniais. 
Mes išsiunčiame, per Parcels to Russia, Inc.

■i

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- 
jimtSi, jei pageidaujate. Mr. Berry, 
21 Kenworth Rd., Port Washington, 
N. Y. PO. 7-2162.

(218-220)

WAGNER THEATER
1 110 Wyckoff Ave., (arti DeKalb) 
i Ridgewood. HĘgeman 3-2618 
i ______

Pcnkt. lapkr. 9—Treč. 14-tos
Pirmos Rodymas Brooklyne 

“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”.

PARDAVIMUI
Dust Arrester. Model 81 Torit. 

Taip kaip naujas, parduoda privati
nė įstaiga. A-1 stovyje. Po in
spekcijos, sutiksite su kaina. Per
sitikrinkite.

GREEN BUT CO. J 
469 Broadway, N.Y.C. CA. 6-41^7 

(220-226)

HELP WANTED FEMALE

Merginos prie Counter. Interesin
gas darbas ant Staten Island Ferry, 
puikus pasivažinėjimas laivu. Darbas 
daliai laiko ar savaitgaliais. Ištisą 
dieną šešt.-sekm. Kreipkitės: Slip 
No. 5, N. Y. Side. Office of Stew
art’s Ferry Food Service.

(220-226)

AKIŲ GYDYTOJAS 
DR. TORRES

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

N. Y. C. — SA. 2-7589

BUSINESS OPPORTUNITIES

Fountain-Luncheonet te. Žymioje 
vietoje Bensonhurst, B’klyrt. Skersai 
mokyklos ir pašto; labai prieinama 
renda, geras lease. Savininkas pri
verstas parduoti iš priežasties blo
gos sveikatos. Persitikrinkite po pa
matymo. BE. 2-9754.

(218-224)

HELP WANTED MALE

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

EXCELLUM ALUMINUM 
PRODUCTS

102 - 4th Ave., Garden City Park, L.I.
(216-222)

Pastry Shop. Tortų ir barankų 
$800 į savaite, galima padidinti įei- 
gas. Skersai bažnyčios ir mokyj^ 
los. Prieinama renda. Uždara pW 
mad. Biznis geras porai ar dali
ninkams. Massa Bros., 264 Pro
spect Park. W., Brooklyn.

SO. 8-8579
(218-220)

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

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

(215-221)

! MATTHEW 'A.!!

■ BUYUS
(, . I >

; ; (BUYAU8KA8) (Į

LAIDOTUVIŲ \ 
DIREKTORIUS

*oc**ocy*

:: 426 Lafayette St-::
Newark 5, N. J. ;;
MArket 2-5172< > !•

—M88M<8888888MO*«MM

Ideal for family enterprise. Deli

catessen-Grocery. Frozen foods. Est. 

7 yrs. Good beer trade. Sold com

pletely equipped. YE. 2-5253.
(216-222)

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

(217-223)

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

OL. 8-9830 7
(217-223)

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

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