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METAI 46-ti

KRISLAI
Mūsų koncertas.
Turėsime svečiu. 
“Simonas Daukantas”.
Dėl ginčų.

Rašo R. Mizara

Mūsų dienraščio metinis 
koncertas įvyks už kelių die- 

' nų. Jis žada būti spalvingas.
Be kitų gerų programoje 

dalyvių, Šiemet turėsime tris 
viešnias iš Čikagos: Jerry Mi
kužis, Nancy Roman ir Doro
thy Yuden.

Gaunami laiškai iš provin
cijos sako, kad atvyks i kon
certą nemaža svečių iš Penn.- 
sylvanijos, iš Connecticut ir, 
žinoma, iš New Jersey.

Gal keletas mašinų atpyš- 
kės ir iš Massachusetts.

4. Bet musiji parengimai, kil
yje čia pat vyksta, aišku, vy
riausiai remiasi vietos publi
ka, jie remiasi newyorkieciais.

Nuoširdžiai raginami mūsų 
visi dienraščio patrijotai, kad 
jie akstintų kiekvieną, mėgs
tantį meną, būti metiniame 
Laisvės koncerte, kuris įvyks 
sekmadienį Liberty Auditori
joje, Richmond Hill.

Prieš keletą dienų gavau 
keletą įdomių knygų, kurias 

v prisiuntė geri prieteliai iš Vil- 
* niaus. V

Jų tarpe buvo “Simonas 
^Daukantas”. Tai labai vertin- 

knyga. Joje telpa S. Dau
kanto rinktiniai raštai, o ga
le knygos — žodynėlis, aiški
nąs nesuprantamų žodžių 
reikšmę. į

Simonas Daukantas naudo
jo nepaprastai plačią kalbą, 

) buvo labai žodingas rašytojas. 
Jis rašė prieš virš šimtą metų, 
todėl daug tų žodžių, kuriuos 
tuomet Lietuvos liaudis varto
jo, šiandien jau yra pdmiršti, 
mums nesuprantami.

Gal būt po šimlto metų Lie
tuvos žmonės nęsupras dauge
lio tų žodžių, kuriuos šian
dien Lietuvos rašytojai vaito
ja.

Mat, viskas keičiasi.

Aną dieną, esant New Yor
ke, teko sutikti vieną Jungt.

* JValstijų žymų kairiajame ju
dėjime veikėją. Jis sakė/

—Niekad kom. partijoj ne
buvo tiek ginčų, tiek skirtin
gų nuomonių, kaip šiandien. 
Ar jūs skaitote Daily Worke
rs? Jei taip, tai tnatote, kiek 
ten kasdien telpa visokių 
s/traipsnių, reiškiančių vis 
skirtingas nuomones.

Aš sakiau: tai ne visai blo
ga, tegu žmonės pasisako, ką 
mano.

—Tam nesu priešingas. Bet 
man rodosi, kad kai kurie 
pasisakančiųjų eina per daug 
toli į lankas.

j
Taip, atrodo, yra ne tik 

Amerikoje, o ir visame pa
saulyje. Net ir Anglijos Ko
munistų partijoje atsiranda 
tokių, kurie sako: aš nesit- 

x_ tiijjku su tuo ar kitu dalyku 
'todėl pasitraukiu.

J.< Neseniai iš londoniškio Dai- 
Workerio redakcijos pasi

traukė karikatūristas Gabriel.

Man atrodo, galima disku- 
suoti, galima ir pasibarti, bet 
nereikėtų per daug karščiuo
tis. ■

Dalykai, ' vykstą šiandien 
pasaulyje, yra labai svarbūs.

Vengrijos valdžia atmeta 
J. T. šildomus stebėtojus

New York. — Jungtinių 
Tautų sekretariatas gavo 
atsakymą iš Vengrijos vy
riausybės.

Vengrijos vyriausybė te
legrama praneša, kad ji ne
reikalauja jokių Jungtinių 
Tautų “stebėtojų”, kuriuos 
speciali asamblėjos sesija 
siūlė, norėdama ten pasiųs
ti.

Vengrija sako, kad daly
kai, kurie šiandien vyksta 
Vengrijoje, yra išimtinai 
josios vidujiniai reikalai, 
kuriuos ji pati susitvarkys. 
Ji pati nuspręs, kada Veng
rijoje turės įvykti parla
mento rinkimai; ji pati, sa
ko telegrama, ' nusitars, 
kaip, kokiu būdu tie rinki
mai turės būti pravesti.

0 kai dėl buvimo Tarybų 
Sąjungos ginkluotųjų jėgų, 
tai, telegrama sako, yra pa
čios Vengrijos ir Tarybų 
Sąjungos reikalas. Vengri
ja prašė, kad Tarybų Są
junga palaikytų savo ka
riuomenės dalinius Vengri
joje, kol viskas šalyje susi
tvarkys.
, . J , -T L--------------------- - 1 --

Amerika dabar nenori 
pasitarimo

Washington. — Francū- 
zija ir Anglija norėjo, kad 
juo greičiau įvyktų pasita
rimas tarp Amerikos, Ang
lijos ir Francūzijos viršū
nių. Francūzai ir anglai 
mano, kad toks pasitarimas 
galėtų greičiau visas tris 
valstybes apvienyti bendrai 
kovai prieš Tarybų Sąjun
gą. Anglai ir francūzai ma
no, kad jiems dar vis kaip 
nors pavyks ilgiau savo ar
mijas palaikyti Egipto že
mėje.

BUČIAVOSI TAKSYJE
Philadelphia, Pa. —Penn- 

sylvanijos Aukščiausias 
teismas atmetė Mrs. Mary 
Lyons, iš McKeesport, Pa., 
reikalavimą, kad jai būtų 
atlyginta už sužeidimą. Da
lykas buvo tokis: Lyons va
žiavo taksiu ir bučiavosi su 
taksio vairuotoju; besibu
čiuojant, taksi trenkė į tele
grafo stulpą ir moteriškę 
sužeidė. Teismas sako: rei
kėjo nesibučiuoti, tai būtų 
nesužeidę.

Nicosia, Kipro sala. — 
šeši britų kariuomenės ka
riai tapo nuteisti nuo šešių 
mėnesių iki metų kalėjimo 
už tai, kad jie buvo sukilę 
prieš savo vadovus.
Juos reikia diskusuoiti, svars
tyti, bet tai galima padaryti 
šaltai, be didelių ekscesų.

Amerikos pažangiųjų žmo
nių gyvenime buvo visokių 
skilimų, buvo daug ginčų, 
šiandien, galvojant apie visa 
tai, krinta galvon mintis: 
daug būtų geriau buvę, jei 
tie visi ginčai būtų praėję šal
tesnėje atmosferoje.

Iš praeities, man rodosi, 
reikėtų imti pamokų dabarčiai 
ir ateičiai.

Toje pačioje telegramoje 
sakoma, kad Vengrija mie
lai priims Jungtinių Tautų 
medikalinę ir kitokią pa
galbą, jei bus prisiųsta. Pa
brėžiama, kad Vengrijoje ši 
žiema nebus lengva.

Ką į tai dabar atsakys 
Jungt. Tautų vadovai, lie
kasi palaukti ir pamatyti.

Streikas, kuris buvo Ven
grijoje paskelbtas, dar vis 
tęsiasi, bet dalis darbinin
kų, .sako pranešimai, jau 
grįžta darban.

Dar kai kurie sukilėliai 
bando šaudyti į valdžios 
jėgas, bet jau visi-ems aiš
ku,' kad sukilimas kaip to
kis yra likviduotas.

Tarybų Sąjungos 
vadai Vengrijoje

Iš Pragos, Čekoslovakijos, 
pranešama, kad ten sužino
ta, jog šiuo metu Vengrijo
je yra Tarybų Sąjungos 
rinktiniai vadai. Kai ku
rie spėja, kad sostinėje de
legacijoje esąs Chruščiovas, 
bet kiti tai paneigia, saky
dami, kad delegacijoje esą 
Mikojanas, Suslovas ir. kiti 
žymūs Tarybų Sąjungos 
vyriausybės ir partijos 
pareigūnai.

Jų misija, sakoma, yra 
tokia; padėti savo patari
mais Vengrijos darbininkų 
ir valstiečių valdžiai susi
tvarkyti, likviduojant suki
limo skaudžius padarinius.

Beje, tarpe Budapešto ir 
Pragos telefonais susisieki
mas jau ‘ tapo atsteigtas, o 
tai rodo, kad Vengrijoje 
dalykai normalizuojasi.

Kaltina Ameriką
Atbėgę į Austriją kai 

kurie vengrai sukilėliai 
smarkiai kaltina Ameriką 
dėl to, kas Vengrijoje įvy
ko. Girdi, Voice of Ame
rica radijas ragino mus 
sukilti prieš Vengrijos vy
riausybę. Radijas sakė, kad 
taip greit, kaip greit mes 
sukilsime, Amerika padės 
mums ginklais ir žmonė
mis. O kada mes sukilome, 
tai ji nepadėjo; vadinasi, 
amerikinis radijas mus ap
gavo.

Vakarų Vokietijos val
džia dabar sako, kad ji tu
rės patikrinti, ar iš tikrų
jų amerikinis radijas, 
transliuojamas iš Vakarų 
Vokietijos, ragino Vengri
jos žmones sukilti, ir ar iš 
■tikrųjų per jį buvo sakyta, 
kad Amerika prisius Ven
grijos sukilėliams savo ka
rinę pagalbą.

PABĖGO SU BUVUSIU 
KALINIU

Springfield, Vt. — Ver- 
monto valstijos prokuroro, 
Louis G. Withcomb, duktė, 
sakoma, įsimylėjo į buvusį 
kalinį, tūlą Richardą Tha- 
cherį, ir su juo pabėgo au
tomobiliu ženytis. Priscila 
Withcomb lankė Smitho ko
legiją, Northampton, Mass.

Gavimui Naujų Skaitytoju

LAISVES VAJUS
Vajus gavimui Laisvei naujų skaitytojų ir atnaujinimui 
prenumeratų prasidėjo spalio 1 d. ir eis iki sausio 1 d. 1957.
KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN YRA TOKS:

Punktai

S. Penkauskas—J. Blažonis,
Lawrence-Lowell, Mass.............................   2060

Philadelphijos vajininkai ................................. 1880
Elizabetho vajininkai ..............  1844
P. Paserskis—A. žefhaitis, Baltimore, Md........  1700 -
Waterburio vajininkai ......................................  1460
Worcesterio vajininkai ....... _............................ 1420
Pittsburgho vajininkai...................................... 1220
Hartfordo vajininkai .........  1132
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass........................ 1060
So. Boston, Mass............................ 940

L. Prūseika, Chicago, Ill. 904
Harrisono vajininkai ........... 780
Newarko vajininkai ............  764
Rochesterio vajininkai ........... ‘640
Norwoodo vajininkai ........... 480
Cleveland© vajininkai ........... 380
A. Apšegiene, Auburn, Me. 344
L. Tilwick, Easton, Pa.......... 320
LLD Moterų kuopa,

Binghamton, N. Y.......... 300
P. Šlekaitis, Scranton, Pa. 220
V. Kvetkas,

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

Šį sykį gavome dešimtį naujų skaitytojų! Penkis 
prisiuntė A. Žemaitis, Baltimore, Md.; vieną R. Merkis, 
Phialdelphia, >Pa.; D. G. Jusius, Worrcester,-Mass. (1); 
du gauti nuo’J. Mažeikos J. Purtiko, Pittsburgh, Pa.; 
1 nuo Hartfordo vajininkų’ Sekanti vajininkai pakilo 
punktais su atnaujinimais: K. čiurlis; Elizabeth, N. J.; 
M. Kazlauskas, So. Boston, Mass. ; T. Kaškiaučius, New
ark, N. J.; P. Šlekaitis,. Scranton, Pa.; A. Kuzmickas, 
Girardville, Pa.

V. Kralikauskas ir S. Penkauskas pasidarbavo Law
rence miestui, ir stipriai .laikosi pirmoj vietoj. Pittsbur- 
ghiečiai vėl rašo ir kviečia didesnius miestus eiti į kon-

' (Tąsa 4—tame puslap.)
. >-------------------------------------------------- -—--- ----------------------------------- —------- t----------------- --------------------

Atsidarė Jungtinių Tautų 
11-toji asamblėja

New York. — Lapkričio 
12 dieną čionai, Jungtinių 
Tautų name, didžiojoj audi
torijoj, prasidėjo 11-toji 
Jungtinių Tautų 'asamblė
ja.

Asamblėjos prezidentu iš
rinktas princas Wan Wai- 
thayakon, Thailando užsie
nio reikalų ministras. Jis 
buvo išrinktas slaptu bal
savimu, bet vienbalsiai.

Waith’ayakon dabar bus 
Jungt. Tautų prezidentas 
iki sekamų metų seimo, iki 
12-tojo Jungt. Tautų seimo 
arba asamblėjos. • rt.

Tapo priimtos į Jungti
nes ■ Tautas trys naujos 
valstybės:. Sudanas, Moro- 
kas ir Tunisija.

Taigi dabar Jungtines 
Tautas jau sudaro 79 vals
tybės.

Yra įdėta į dienotvarkę 
ir Kinijos Liaudies Respu
blikos priėmimo klausimas, 
bet nežinia, ar ši asamblėja 
tai nutars padaryti. Jei 
Kinijos Liaudies Respubli
ka bus priimta, tai Čiang 
Kai-šeko atstovas bus pa
šalintas.

• Spėjama, kad šioje asam
blėjoje bus priimta į Jungt. 
Tautas ir Japonija. Jei 
taip bus padaryta, tuomet 
Jungt. Tautos turės 80 na
rių. '

Į Egiptą lekia Jungt. Tautų 
generalinis sekretorių s 

padėčiai ištirti
United Nations, N. Y.— liš Egipto žemes savo ka- 

Jungtinių Tautų generali- riuomenę, kuri ten įsiveržė 
nis sekretorius Dag Ham- nepaskelbusi karo. Ham- 
marskjold pranešė, jog marskjoldas nemano vizi- 
Egipto vyriausybė sutinka | tuoti Izraelį dabar: jam 
su tuo, kad į jo žemę at-į rūpi tik tai, kaip į viską 
vyktų Jungt. Tautų gink
luotų jėgų daliniai.

Vera Smalstis, Detroit, Mich. 200 
Pattersono vajininkai ......... 200
J. Patkus, New Haven, Conn. 160
J. Kazmer, Pittsburgh, Pa. 156
A. Valinčius, Pittston, Pa. 140
P. Bečis—M. Adomonis,

Great Neck, N. Y.......... 120
Brooklyn© vajininkai ............  120
V. Ramanauskas,

Minersville, Pa................ 120
C. K. Urban, Hudson, Mass. 80
A. Kuzmickas, Girardville, Pa. 76

Jis taipgi sakė, kad pir
mieji Jungt. Tautų gink
luotų jėgų daliniai jau yra 
paruošti skristi į Egiptą ir 
jie ten šią* savaitę bus.

Pats Hammarskjoldas 
pasiryžo lėkti į Egiptą pasi
tarimams su Kairo vyriau
sybe ir pridabojimui, kaip 
ten Jungt. Tautų jėgos bus 
priimtos. Pakelėje į Kairą, 
Hammarskjoldas sustos 
Romoje, kur jis tarsis su tų 
jėgų busimuoju komandie- 
rium gen. Burns.

Generalinis sekretorius 
pasiuntė laišką Izraelio už
sienio reikalų ministrui, 
reikalaujant, kad Izraelio 
valdžia be delsimo pasaky
tų, kada ir kaip ji ištrauks
-V—--------7----- t------------------------------

Arabai tariasi dėl to, 
ką daryti

Beirut, Lebanonas.—čio
nai tęsiasi astuonių arabiš
kų valstybių konferencija, 
kurioje bus apsvarstyti vi- 

Isi svarbieji reikalai, susiję 
su anglų, francūzų ir izra-. 
elitų įsiveržimu į Egiptą.

Konferencijoje dalyvauja 
Saudi Arabijos karalius 
Saud, Irako karalius Fai
sal, taipgi Jordano kara
lius Hussein. Taipgi daly

vauja Sirijos prezidentas 
Kuwatly ir Lebanono pre
zidentas Camelle Chamoun. 
Jemenas, Libija ir Egiptas 
čia taipgi atstovaujami.

Bet Nasseris, Egipto 
prezidentas, šioje konferen
cijoje dalyvauti nebegali, 
nes jis turi pilnas rankas 
darbo namie; Egiptą čia 
atstovauja, ambasador i u s 
Galebas.

b Irako karalius Faisal la
bai nori, kad konferencija 
pasisakytų prieš “komuniz
mo pavojų.” Jo nuomone, 
arabišką pasaulį pradeda 
užvaldyti komunistų idė
jos ; z m ones vis labiau 
linksta į komunistų pusę.

Ar konferencija tars žodį 
prieš “komunizmo pavojų,” 
sunku pasakyti.' Jai būtų 
lengviau prieš komunistus 
kalbėti, jei konfere n c i j a 
vyktų ramiu laiku. Dabar 
gi, kai trys agresoriai — 
Anglija, Francūzija ir Iz
raelis — Egiptą užpuolė, ir 
kai komunistai stoja jam 
talkon, tai konferencijai 
rėkti prieš komunizmą ne
atrodytų logiška.

Šiame posėdyje buvo iš
rinkti pirmininkai visų 
septynių komitetų, ' taipgi 
išrinkti vice - pirmininkai: 
San Salvador, Jungt. Vals
tijų, Anglijos, Francūzijos, 
Tarybų Sąjungos, Indijos 
ir Kinijos (Formozos) at
stovai.

Vice - prezidentai buvo 
rinkti slaptu balsavimu, 
panašiai, kaip ir preziden
tas.

Prezidentas, vice-prezi- 
dentai, ir komitetų pirmi
ninkai sudaro Generalinį 
Komitetą, kuris ,• vadovaus 
asamblėjai.; Iš viso. įeina į 
Šį komitetą 15 asmenų. •

1 Generalinis Komitetas 
sprendžia, kokį klausimą ir 
kada asamblėja turi svars
tyti.

Dabar asamblėja pradės 
svarstyti kai kuriuos svar
besnius klausimus. Mano
ma, kad Artimųjų, Rytų 
(karo Egipte) klausimas 
bus vienas iš svarbiausių. 
Vengrijos' klausimą taipgi 
kels.

Jungtinių Tautų 11-toji 
asamblėja susirinko nera
miu metu,— metu, kai pa
sauliui grūmoja , pavojus 
naujo karo.

ORAS NEW YORKE
Apsiniaukę, šilčiau

Užsakykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kaina 
$15.00 metams.

reaguos Egipto- vyriausybė.
Egipto valdžia, atsimin

kime, yra pasakiusi: kai 
tik Jungt. Tautų ginkluo
tosios jėgos į Egiptą įkels 
koją, tuojau agresoriai — 
Anglija, Francūzija ir Iz
raelis — privalo ištraukti 
savo ginkluotas jėgas iš 
Egipto žemės.

Anglams ir francūzams, 
sakoma, nepatinka Ham- 
marskjoldo žygis. Jiems 
neaišku, kodėl jis ten bando 
lėkti dabar, kuomet, jų 
nuomone, “Egipte viskas 
gerai.”

Čia yra spėjimų, kad an
glai ir francūzai dar visą 
savaite bandys palaikyti sa
vo kariuomenes Egipte.

-Bet Jungtinėse Tautose 
dėl to baiminamasi. Yra 
sakoma: jeigu anglai ir 
francūzai ištraukimą savo 
armijų iš Egipto labai dels, 
tai Tarybų Sąjungos sava
noriai gali pribūti į Egiptą 
padėti egiptiečiams apsi
ginkluoti ir mušti agreso
rius.

50,000 savanorių
Iš Maskvos pranešama, 

kad ten Egipto ambasadoje 
susiregistravo apie 50,000 
savanorių, norinčių vykti į 
Egiptą, padėti jam gintis 
nuo agresorių.

Daugiausiai savanorių 
atsirado iš azijatiškų tary
binių respublikų, kurių 
daugelis žmonių yra maho
metonų tikėjimo.

Bet Egipto ambasada 
skelbia, jog ligi šiol dar nei 
vienas tarybinis savanoris 
neišvyko iš Tarybų Sąjun
gos; jie vis laukia ir žiūri, 
ką darys agresoriai, ar jie 
ilgai dar laikys savo karuo- 
hienes Egipto žemėje.

Iš Paryžiaus žinios sako, 
kad Tarybų Sąjunga ir ligi 
šiol smarkiai rėmė Egiptą. 
Tai esą tapo surasta tuo
met, kai francūzai įsiveržė 
į Egipto žemę.

Irake
Irakas nutraukė diplo

matinius ryšius su Francū
zija dėl to, kad ji pradėjo 
karą prieš Egiptą. Francū
zijos ambasada, bijodama, 
kad nepakliūtų į Irako ran
kas kai kūne svarbūs doku
mentai, sudegino juos ant 
laužo.

Iš. Bagdado, beje, prane
šama, kad ten kyla reikalą-, 
vimas, idant Irakas sulai
kytų aliejaus davimą Ang
lijai ir Francūzijai. Bet l- 
rako karalius bijosi tai da
ryti, nes jis mano, kad, su
laikius aliejaus teikimą an
glams, jie nustotų didelių 
pajamų.
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ŠIŲ METŲ PALIAUBŲ DIENA
LAPKRIČIO 11 DIENA skaitoma Paliaubų diena, 

ir ji jau per metų eilę Jungtinėse Valstijose buvo šven
čiama—pusiau oficialiai švenčiama. Paliaubų diena 
skaitoma ženklyva dėl to, kad 1918 metais tą dieną buvo 
sulaikyti Europoje mūšiai.

KAS KA RAŠO IK SAKO
JIE NAUDOJA 
VISOKIUS TRIUKŠMUS

Liaudies Balso vajmin
kąs, S. Žostautas, rašo ta
me savaitrašty:

“Toronte atsirado “hero
jų,” kurie veda kovą prieš 
Liaudies Balso vajų, apsi- 
maskavę svetimais vardais, 
bijo pasirodyti, kas jie yra, 
telefonu skambina į vaji- 
ninkus bei rėmėjus, pasisa
ko mano vardu ir agituoja 
prieš Liaudies Balso vajų. 
Tai yra baisūs niekšai.
“Mano pareiškimas yra 

paduotas laiškuose sykiu 
su viso komiteto nariais, 
kviečiant šiame vajuje įsi
tempti labiau negu pirmiau,

Prieš metus laiko Paliaubų ; ^acĮ vajų pravedu/ pasek- 
diena buvo pavadinta Veteranų diena.—karo veteranams dingai/su kaupu, 
pagerbti. r~ ' ; * '

Šiemet Paliaubų-Veteranų diena įvyko sekmadienį, | i<urįc gavote tokius 
bet ją valdinės įstaigos, bankai, mokyklos ir kai kurios mus telefonu. Tai nėra ma- 
dirbtuvės bei fabrikai šventė pirmadienį.

Liūdna šiemet buvo Paliaubų diena. Liūdna vy
liausiai dėl to, kad šiandien grūmoja pasaulinio karo 
pavojus. Karą, kaip žinia, pradėjo trys agresoriai: An
glija, Francūzija ir Izraelis. Visos tos trys valstybės 
ginklu užpuolė Egiptą ir šiandien ten yra jų armijos.

Tiesa, mūšiai ir Egipte buvo sulaiykti. Jie buvo 
sulaikyti po to, kai pasaulio žmonės pradėjo protestuoti, 
kai Jungtinės.Tautos priėmė rezoliuciją, reikalaujant, 
kad mūšiai būtų Egipto žemėje sulaikyti; po to, kai Ta
rybų Sąjunga pareiškė, kad jei Egipte vir» karas, tai 
ji, Tarybų Sąjunga, leis savo savanorius vykti į Egiptą 
padėti jam gintis nuo agresorių.

Kyla klausimas: ar Egipte karas neatsinaujins? Ar 
mūšiai neprasidės? Egiptas juk reikalauja, kad Izrae
lis, Anglija ir Francūzija tuojau ištrauktų savo armijas 
iš Eginto. Agresoriai nenori jos tuojau ištraukti. Jie 
dar vis delsia, vis lūkuriuoja, manydami, kad viskas- 
aprims ir jie ten dar ilgokai galės būti.

' Visa tai kelia didžiuli nerimastį visame pasaulyje. 
Bet agresoriai, matyt, to nepaiso.

“Prašau įsitėmyti gerai, 
i šauki

no, o suniekšėjusių fašistų. 
Ką aš turiu sakyti, aš sa
kau viešai, susirinkimuose, 
žiūrėdamas tiesiai į akis.

“Mano supratimas toks: 
priklauso 
nei Titui 
Jis yra 

progresy
vių laikraštis, jų centais re
miamas'. Jis gimė ir gyva
vo per 25 metus, 
gyvuoti kaip toks, 
niai susikirtimai 
nieko neturi.

Liaudies Balsas 
nei Chruščiovui, 
ar kam panašiai. 
Kanados lietuvių

tų o
Jei kam ne

maž, kalbėkit viešai, susi
rinkimuose, kritikuokit, rei
kalaukit pakeisti redakto
rius, bet neleiskit Liaudies 

Į Balsui užsidaryti, subank- 
Dėl to, kaii) sakėme, šių metų Paliaubų diena buvo ! krutuoti. Renikim dau- 

liūdna, daugeliui žmonių ardanti nervus.
Reikėtų visam taiką mylinčiam pasauliui tvirtai ir 

vieningai tarti savo balsą prieš agresorius, nes tik ta
da jie paklausytų.

i giau negu praeity. Tegy 
I vuoja Liaudies Balsas.”

Pasirodo, kad pažangio

ll-OJI JUNGT TAUTŲ ASAMBLĖJA
ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT New Yorke atsidaro 

vienuoliktoji Jungt. Tautų metinė asamblėja. j
Ji turėjo atsidaryti rugsėjo mėnesį, bet kadangi lap

kričio mėn. 6 d. įvyko Jungtinėse Valstijose prezidenti
niai ir kongresiniai rinkimai, tai ji buvo nukelta po rin
kimų.

į asamblėją, jos atidarymo proga, suvyksta dauge
lio valstybių patys žymiausieji pareigūnai — užsienio 
reikalų ministrai. Jie čia, atidarant asamblėją, žada 
pasisakyti, kaip jų šalys žiūri į tą bei’kitą pasaulinį 
reiškinį.

Asamblėjos darbų dienotvarky įdėta daug svarbių 
klausimų, kuriuos suvykusieii pasaulio diplomatai spręs. 

-Neišvengiamai, Čia bus ęliskusuojamas karo Egipte klau
simas; čia bus svarstytas ir Vengrijos klausimas; čia 
turės būti svarstomas ir Alžyro klausimas. Pastarasis 

* yra vienas svarbiausiųjų, kadangi beveik kasdien, kaip 
sako' francūzų valdžios cenzūruoti pranešimai, Alžyre 
yra užmušama daug žmęnių, alžyriečių, kovojančių už 
savo šalies nepriklausomybę.

Daug kitų smulkesnių reikalų asamblėja spręs.
Mes trokštame, kad ji pirmiausia teigiamai išspręstų 

taikos klausimą, kad ji griežtai pasisakytų už tai, idant 
agresorių kariuomenės būtų ištrauktos iš Egipto žemės, 
kurią jos užpuolė žvėriškai, be jokio reikalo.

Kaip neimsime, svarbu, kad Jungtimi! Tautų asam
blėjos (seimai) vyksta, kad visokie nesusipratimai Čia 
yra keliami ir diskusuojami.

Daug sveikiau diskusuoti, kovoti žodžiu, negu ginklu.
Jungtinės Tautos yra sukurtos tam, kad taiką pa

sauly išlaikytų. Dėl to žmonija nekantriai stebi, ką šis 
tarptautinis -seimas pasakys karo baigimo 
klausimu.

Egipte

kad tas nesudaro skirtu- 
Buržuazija vistiek neuž- 

be ginkluoto pasipriešini-

klau-

gera 
nesu- 
argu-

ko, 
m o. 
leis 
mo.

Debatai, žinoma, /nesudaro 
jokios blogybės. Bet atrodo, 
kad kai kurie daro griežtus 
žingsnius. Pavyzdžiui, Mont- 
reale išėjo iš PDP keli vei
kėjai dėl to, kad jie nesutin
ka su PDP pozicija šiuo 
simu.

Klausimas stovi, ką 
duos? Juk jie tuomi 
laikys debatų, neparems
mentų, kurie teigia, kad da
bar, kada socializmas jau tre
čią dalį pasaulio apėmęs, yra 
galimybių pereiti parlamenta
riniu keliu. Be to, juk tai tik 
debatai. Ims laiko, iki šis 
klausimas išsispręs. Kita, juk 
ne taip reikšminga pasidaryti 
nepalenkiamą dogmą. Gyve
nimas gali parodyti ką kitą.

Bloga, kad .negali sutilpti 
vienoj organizacijoj skirtingų 
nuomonių žmonės. Ypač kai 

į toks klausimas dabar nėra 
t uojau tin is klausimas. Juk 
dabar niekas dar nemano, kad 
Kanadoje tuojau bus einama 
prie socializmo, šiandien Ka
nadoje toks klausimas dar ne
gali būti dienos klausimu.

Kai kas vaizduojasi, kad 
Marksas ir Leninas jau vis
ką numatė ir gyvenimas skir
tingų problemų nebeiškels. Tai 
klaidą. Jie daug ką numatė, 
bet ne' viską. Taipgi ir šian
dien niekas negali numatyti 
viską, kas bus už šimto ar 
daugiau metų. Gyvenimas 
neina taip, kai]) traukinys bė
giais.

KNYGA SENPRŪSIŲ 
KALBA

Vilniaus “Tiesa” rašo:

MOTERŲ KAMPELIS
Lenkijos ministras

Zofija Wasilkowska
Liaudiškosios Lenkijos 

Teisdarybės ministru tar
nauja Zofia Wasilkowska, 
viena iš nedaugelio moterų 
pasaulyje paskirtų taip 
aukštoms, atsakingoms ir 
sunkioms pareigoms.

Sunkiais laikais jai teko 
ta užduotis. Kaip tik tuo 
laiku buvo prasidėjusios 
kritiškos diskusijos spaudo
je liaudies teisių ir teisėjų 
nepriklausomybės klausi
mais. Kilo pasiūlymai, kad 
reikia 1 keisti kriminalinius 
ir civilinius kodeksus — į- 
sta tymus, kuriais teisėjams 
tenka vadovautis. Kaip tik 
tuo laiku Lenkijos Seimas 
nutarė paskelbti amnestiją.

Tiek daug naujų proble
mų naująjam ministrui.

Negalima sakyti, kad 
Wasilkowska, nors dar jau
na, atėjo į tas pareigas kaip 
nors pripuolamai, nepasi
ruošusi. Pirm antrojo pa
saulinio karo jinai kaip 
profesoriaus pagelbininkė 
Varšuvos universitete dės
tė Civilinio Karo klausimą 
ir su tuo susijusius įstaty
mus, teismų pareigas ir 
veiklą. Po karo ji buvo 
Aukščiausiojo teismo teisė- 

I j u, taipgi Darbo Unijų 
Centro Tarybos sekretore.

Tūlą laiką Wasilkovska 
tarnavo Lenkijos atstove

TuoTvarkydami po karo mū- Jungtinėse Tautose.
. • surinktas laiku ji yra buvusi viešnia

Naujieji įstatymai turės 
būti daugiau pakreipti ne 
nubaudimui asmens, bet jo 
pataisymui ir atpildui pa
darytos skriaudos. Ji sako: 

Mažasis ir vidutinis 
prasikaltėlis turėtų būti 
paliktas savo darbe, iš jo 
uždarbio atskaitant po dalį 
nuskriaustojo atpildui.

Rašytoja Maria Steni 
neiškentė neužklaususi val
dininkės apie moteris toje 
profesijoje. Ministrė 
ke:

“Mes dabar turime 
500 moterų teisėjų
karo buvo septynios). Tai 
daugiausia tos, kurios bai
gė mokslus po karo, o tai 
reiškia, kad jos dar gana 
jaunos. Jos daugiausia tar
nauja teisėjais apskrityse 
ir provincijose. Jos spren
džia abiejas, civilines 
kriminalines bylas, o
kurios specializuojasi pa
krypusių į blogą jaunuolių 
bylose.” M, S.

Negalintiems valgyti mi
nėtais būdais gamintų, pa* 
bandykite: ■¥

Sumaltas su svogūnais ir 
biskeliu sviesto, sudarius į 
blynelius pakeptas a r ba 
veik sausai pašutintas.

Sumaltas su pakeptais 
lašiniukais (“bacon”), svo
gūnais ir pakeptas ar pašu
tintas.

Sumaltas su virtais ža
liaisiais žirniais (“split 
peas”) ir pakeptas ar pašu
tintas.

Visus kepeninius patie
kalus žymiai pagerina sal
dieji svogūnai. Žinoma, pa
gerina tik tiems, kurie tą 
skonį mėgsta.

Toronto, Canada
Meno mėgėjai pradeda darbą

Reikia pasaky/ti, kad šie
met Toronto lietuvių meno 
mėgėjai pradeda darbą daug 
anksčiau, negu kitais metais. 
Tai labai pagirtinas dalykas.

Moterų Klubo choras turė
jo jau tris pamokas. Tiesa, 
daug choristų ir chorisčių ne
galėjo būti ant pamokų, bet 
atrodo, kad šiemet choras ga- 
’čs būti dar didesnis, nes sto
ja naujų narių. Ko reikia, tai 
kad visi ir visos pradėtų lan
kytis ant pamoku, kurios at- 
sibūna pirmadienių vakarais, 
160 Claremont. Kada ne visi 
dalyvauja, tai trukdosi moki- 
n imąsis.

Dramos grupė taipgi sukru- 
i to. Turėjo porą pasitarimų ir 
nusistatė perstatyti rašytojo 
R. Mizaros veikalą — dramą 
trijuose veiksmuose, “Mūsų 
Gyvenimo žaizdos”. Pinnos 
repeticijos buvo trečiadienio 
vakare, lapkričio 7-ą dieną, 
160 Claremont St.

tšis veikalas vaizduoja vie- 
’ Inos lietuvių šeimos nuotykius 
", Jungtinėse Valstijose prohibi- 
1 cįjos laikais. Jis parodo, prie 

Jose esama svar- kokio' galo privedė šeimą but- 
hverystė

atsa-
I

apie 
(pirm

ir 
kai

ŠEIMININKĖMS
KEPENYS GALI BŪTI 
IR SKANUS VALGIS

Kadaise kepenys skaity- 
davosi kačių maistu. Moks
lininkams pradėjus dau
giau domėtis įvairių pro
duktų maistingumu, patir
ta, jog katės iš prigimties 
vra geros dijetistės, žino 
kas joms naudinga. Ne vel
tui jos pirm visko griebia 
kepenis, 
biu vitaminu.

Kepenys Stovi pirmoje nias pinigų bet kokiais būdais, 
vietoje gausume vitaminų 
A ir B2, taipgi turi vita
minų B ir D, daug geležies

■ 1 ir vario.
Daugelis žmonių neturi : , . _ ..

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

sų respublikoje surinktas laiku ji yra buvusi viešnia 
knygas ir jas kataloguoda- eilės amerikiečių moterų 

imi Lietuvos TSRR Valsty- rengtose’ sueigose. Daly- 
■ vaujančioms amerikiečių 

kos darbuotojai randa daug moteni veiksmuose kai ku
petų ir įdomių leidinių, ku-'rioms ir iš mūsų teko ja as- 
rie turi didelę reikšmę span- Į nieniškai susitikti, jos kal- 
d o s istorikams, lituanis-! girdėti. Atrodė dar jau
kams. ' na, graži blondine/Jos kal

nėnuose fonduose rasta rami, aiški ir reikšmin- 
reta knyga — katekizmas 1, 
senprūsių kalba. Jis išleis
tas Karaliaučiuje 1545 me
tais, tai yra dar prieš Maž- 
vydo leidinį. Kaip žinoma, žygius' vykdo 
senprūsių kalba yra panaši i /- - ’ ■ *

iį lietuvių kalbą, ir todėl ši įįą padėtį? 
’ ! knyga yra reikšminga kal-

j l^^kstorijai tirti. padaryta pb praėjusį gegu-

leidinių lietuvių kalba — 
—ilniuje 1599 m. M. Dauk
šos išleista “Postilė,” K. 
Sirvydo 1629 m. Vilniuje iš
spausdinta knyga “Punktai 
sakymų” ir kt.
“Bibliotekoje saugojamos 

atskiros knygos yra labai 
reti Tarybrj Sąjungos tų 
leidinių egzemplioriai, iš 
tokių pažymėtina M. Biels
kio lenkų kalba parašyta 
pasaulinė istorija. Ji išleis
ta Krokuvoje 1564 m.

“Taip pat senuose fon-

sios spaudos piiešai naudo- respublikinės bibliote-
ja visokiausius , bjaurius 
“žygius,” kad jai pakenkti. 
Dėl to susipratę lietuviai 
darbo žmonės privalo juo 
labiau savo spaudą remti.

Šiuo metu vyksta vajus 
Laisvės ir Vilnies, o ir 
Liaudies Balso.

Amerikiečiai lietuviai tu
rėtų nepamiršti ir kanadiš- 
kio savaiti aščio, Liaudies 
Balso, kuris vaidina svar
bų vaidmenį ypatingai Ka-

DĖL DEBATŲ
MARKSISTŲ TARPE

Kanadiškis Liaudies Bal-

Ar ne per daug įsikarščiuota?
NE TIK MUMS, o ir kitiems, rodosi, kad specialioje 

Jungtinių Tautų asamblėjos sesijoje, kurioje buvo svars
tytas Vengrijos reikalas, kai kurie kalbėjusieji per daug 

/įsikarščiavo, per daug aštrių žodžių ir netikusių suma
nymų ten pabėrė.

Buvo svarstyta ir sumanyta, kad reikėtų į Vengriją 
, pasiųsti žmonėms kai kurių medikalinių reikmenų, nes 

•mūšiuose, be abejojimo, ten buvo ne vienas asmuo'su
keistas. Tai gerai. Kodėl gi nepasiųsti? Pasiųsti reikė; 
tų. Ir, kaip jau žindme, Vengrijos vyriausybė sutiko 
įsileisti tokią pagalbą.

Bet kam tie aštrūs žodžiai? Kam tokie sumany
mai, kaip reikalavimas, kad busimieji Vengrijos parla- 
ųiento rinkimai turėtų būti “pridaboti” Jungtinių Tau
tų?: Šį sumanymą smarkiai kritikavo Indijos delegatas 

| < V. K. Krishna Menon. Jis sakė, kad toks siūlymas, toks 
V' sumanymas žemina Vengriją ir padeda ten palaikyti 
y/lieramumus.

iŠ tikrųjų, tai tiesa. Jeigu jau norima kontroliuoti

m

ir gobšumas, sieki-

senprūsių kalba yra panaši!

. i
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ga, kiekvienas žodis pilnas Į 
svorio. * j

Kokias problemas ji skai-i 
vyriausiomis ? Kokius. 

i, kokie
planai veiklai gerinti

Grupė nusistačiusi perstatajp 
ti šį veikalą dar šiais metaffF. 
keikia palinkėti jai savo nu
sistatymą išpildyti.

! Reporteris

Ji papasakojo, kas

uos 
stin

jau

Rasta nemaža pirmųjų 1 mėnesį paskelbtos am-

sas rašo:
Gyvenimas dažnai iškelia 

painių klausimų, kuriuos sunfc 
ku greitai išspręsti. Bet visų 
sunkiausias klausimas yra 
žmonijos socialinis vystymasis. 
Nelengva jį suprasti vienoj 
šalyj, o tuo tarpu mes ma
tome, kad kiekvienoje šaly
je jis eina skirtingu keliu.

Pastaruoju laiku užvirė pla
čiausi debatai marksistų tarpe 
del kelių, kurdais bus galima 
pereiti iš kapitalizmo į socia
lizmą.
didelis pasidalinimas 
rinės ;
Vieni teigia, kad dabar nebe 
tos' sąlygos, kokios buvo tuo 
metu, kada buvo parašyti vei
kalai, tvirtiną, kad proletaria
tas turės perimti galią per;
ginkluotą perversmą. Kiti sa-! komi toliau.

Atrodo, kad yra gan, juose neseniai aptikti Vol- 
pasidalinhnas proleta-1 tero pv^S0 ir kitų įžymių 
revoliucijos klausimu. ju kūrinių pirmieji

leidiniai, kurie išleisti rašy
tojams dar gyviems tebe
sant.

“Bibliotekos fondai tvar-

rinkimus Vengrijoje, tai tuomet daugely salių reikėtų 
juos'kontroliuoti. Bet to nedaroma.j

Kubos delegatas Jungt. Tautose turbūt buvo pats 
“smarkiausias” “Vengrijos šalininkas.” O kaip Kuboje 
dalykai stovi? Ar ten rinkimai pravedami’demokratiš
kai? Ar ten Batista ne teroro pagalba tebesilaiko? Ar 
jis ne smurto pagalba-įsiveržė Jį valdžią?

Kalbant apie medikamentų siuntimą Vengrijon, ten
ka paklausti tų pačių karštuolių, o kaip yra su Alžyro' 
žmonėmis, kuriuos francūzai kasdien žudo desėtkais? 
Ar jiems nereikėtų Jungt. Tautų pagalbos?

Kaip su Egipto žmonėmis, kurių daug išžudė: ir'su-' 
žeidė Anglijos, Francūzijos ir Izraelio agresoriai? Ar 
jiems pagalba nerėikalinga?

Mes manome, jog šitie ir jiems, panašūs klausiniai 
kilo pas ne vieną žmogų, klausiusį debatų, vykstančių 
specialėje Jungt. Tautų asamblėjoje pereitą savaitgulį.

Hestijos, kuri apėmė ne tik
tai šalyje esančius prieš- 
valdinio pobūdžio' prasikal
tėlius, bet ir tuos, kurie da
bar randasi užrubežiuose.

Buvusios mažesnės pen- 
kerių mefų pabaudos tapo 
visiškai panaikintos. Am
nestija taipgi lietė nuteis-, 
tus už paprastus prasikal
timus iki 2 metų, o mote
rims, nepilnamečių vaikų 
motinoms, ir virš penkerių 
metų pabaudos visiškai pa
naikintos.

Daug jai buvo apie tą 
viską statyta klausimų. Ji 
patiekė į visus įdomius at
sakymus. Neįmanoma čia 
jūos visus atžymėti. Man 
įdomiausia buvo išgirsti 
apie tuos išteisintuosius; 
žmones, apie teisminius į-; 
statymus.

Wasilkowska sako, kad 
išteisintieji greta aprūpini
mo darbu, dar gauna butą, 
medicinišką priežiūrą ir 
daug kuo kitu stengiamasi 
teikti atpildą už padarytą 
skriaudą. Teikiama šiokia 
tokia pagalba net buvusiem 
nusikaltėliams, kurie dabar 
amnestuoti.

Teisminius senus įstatus 
žada pakeisti. Sako, kad lig 
šiol daugumoje tebebuvo 

! vartojami nuo 1932 metų 
užsilikę arba ir dar senesni 
įstatymai, trukdantieji tin
kamai bylas išspręstų

sausos. Tokiems reikėtų pa
bandyti valgyti maltas, su 
priemaišomis, bet visiškai 
nuo kepenų neatsisakyti.

Svarbiausias kepenų ge
rai pagaminimo sekretas 
yra išmokti jas neperkepti, 
nepervirti. Tai vyriausiai 
nuo to jos pasidaro sausos 
ir sprangios. Bile tik nusto
jo raudonas kraujas rody-’ 
tis, kepenys kiek rustelėjo, 

• laikas baigti kepti ar virti.
Geriausi kepenims paga

minti būdai yra greitieji:
KEPTOS PO LIEPSNA 

(“BROILED”)
Ištepk blėtą Suklok jon I 

pusės colio storio riekelėmis 
supiaustytas kepenis. Ap
tepk tirpytu sviestu (jei vi
siškai negali valgyti rieba
lų, kepenys iškeps ir netep
tos). Kepk apie 3 ir pusės 
colio atstume nuo liepsnos 
iki aprus (apie 5 minutes: 
ar mažiau kožnani šonui),

Pečius turi būti užkurtas 
anksčiau, jau įkaitęs, kaip 
kad būna ir kepimui ko i 
nors pečiuje.

ŠUTINTOS KEPTUVĖJ
Užvirk keptuvėje biskelį 

vandens, kad tik padengtų 
dugną (vietoje vandens dar 
geriau buljonas ar bile ku
rios mėsos nuoviros). Įdėk 
sviesto pagal skonį. Į ver
dantį klok riekeles l^epenų 
ir pamažu kaitink po treje
tą minučių ant kožno šono 
(laiką skaityk nuo užviri
mo). Tuojau paduok.

Today9s Pattern

30—429142
Inį
Pattern 9142; Misses’ Sires 12, 

14, 16, 13, 20; 30, 32, 34, 36, 38f 
40, 42. Site 16 jumper,’ 3 yards 39i 
inch fabric; blouse, 1% yards. ’

Užsakymą su 35 centais); 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymėjimu formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 11042 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hill 19, N. Y.
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Windsor, Ont., Canada j 
Kražiai paminėjo I 
VEDYBINĘ SUKAKTI

Praeitą šeštadienį, apie 125 
Leo ir jul. Svirplių giminės ir 
draugai susibūrę į gražų Do
minion Golf Klubą gražiai pa
minėjo Svirplių 25-kių metų į 
vedybinę sukaktį.

Draugai L. ir J. Svirpliai 
savo maloniu draugiškumu ir 
visuomeniniu veiklumu yra 
plačiai žinomi ne tik tarpe 
Windsoro ir kaimyninio did
miesčio Detroito lietuvių, be>t 
ir visos Kanados daugeliui lie
tuvių. Tą liudija ir tas, kad 
jų vedybinės sukakties pokily- 
je dalyvavo net iš už keleto 
šimtų mylių gyveną jų gimi
nės ar draugai, kaip tai iš 
Sudburio, Toronto, Tillsonbur- 
go ir kitų vietovių, 
JĮ L. ir J. Svirplių 
dukrelė. Eleonora, kuri dabar 
vedus ir gyvena Toronte, ir 
savo draugiškumu ir meniš
kais gabumais, kaip pianistė 
yra plačiai žinoma ir didžiai 
gerbiama. Torontiečiai di
džiuojasi turėdami ją savo 
tarpe. Ji dabar stropiai prisi
deda prie Toronto lietuvių
choro stiprinimo.

Pokilyje viešai išreikštos 
mintys gražiai aptarė draugų 
Svirplių šeimos ir visuomeni
nio darbo 25-kių metu laiko
tarpį.

Sukakties pokiliui gabiai ir 
pavyzdingai vadovavo S. Bal
tulis, vienas iš Dom. Golf Klu- 

savininkų ir artimas .Svirp
lių draugas.
GOLFO MĖGĖJŲ KLUBAS

Tik dabar teko patirti, kad 
Windsoro lietuviai turi savo 
tautinį golfo mėgėjų klubą. 
Kai kurie iš jų klubo nariai 
dalyvauja net didesnio mašta
bo golfininkų klubuose. Jie 
tarpusavyje ir su kitais klu
bais rungtyniuoja. šių metų 
golfininkų rungtynėse iš lie
tuvių išėjo laimėtojas Leonas 
Svirplys, ką liudija Svirplių 

lai-

i raišiais mestais ten gyvenam 
(tieji gabūs korespondentai lei- 
| do perdaug surūdyti jų pir
miau garbingai naudotai 
plunksnai. Liaudies Balsas ir 
jo skaitytojai laukiame dau
giau atsiliepimu ir korespon
dencijų iš Windsoro. k

- Kosths K.

J au

Cleveland, Ohio
rengiasi prie pažmonio

išauklėta

L.L.D. 190-ta » kuopa jau 
stropiai pradėjo rengtis prie 
pažmonio su vakariene, kuri 
įvyks gruodžio 1-ą LDS Klubo 
svetainėje. Pažmonio šeimi- • 1 
ninkių darbą pasiėmė dvi su- 
gabios draugės: Anjtonettė 
Mack ir A.milia Skleris, ir nė
ra abejonės, kad juodvi pasi
rūpins patenkinti visus atsi
lankiusius svečius su skania 
vakariene ir draugišku patar
navimu. Bus gera muzika šo
kiams. Tik prieš Įvyksiant 
šiam pažmoniui, labiausiai 
L. L. D. 190-os kp. nariai, bei 
visi apsvietą mylinti pasi
kviesk i e m savo draugus ir pa
žįstamus į pažmonį, su kuriais 
būtu malonu praleisti smagiai 
vakarą ir paremti mūsų ap
švietus darbą. Rengėjai nuo
širdžiai prašo, kad mes visi, 
kuriems tik išgalima, atnešta
me dovanėlių, iš kurių būtų 
galima padaryti daugiau jei
gu svarbiam tikslui. Vakario- 
‘ - • t

nė prasidės 6:30 vai. vakare.
Stevensonas negavo

KON
Rengia Dienraštis

Lapkričio 18 N

I’usiaunaktyje prieš Adlai 
I Stevensono atvažiavimą i Cle- 
| velandą pasakyti priešrinkimi
nę prakalbą, lapkričio 2-ą, vi
sų 3-jų dienraščių darbininkai, 
po vadovybe 
Gildijos, išėj 
pakėlimą algų, 
raščių 
Iš tos 
šono

| kurie 
galima tik per radiją sužinoti, 1 
ką jie ’papasakojo.

Panašiai įvyko ir ant ryto-| 
jaus po balsavimų, kada po 
tokio didelio įkarščio kiekvie-. 
nam buvo įdomu sužinoti, ku-: 
rie rinkimuose laimėjo, 
pat turėjo pasitenkinti, 
nugirdo per radiją, nes

laikrašti ninku 
Į jftreiką už 

Taipgi ir laik- 
i š ve ž i etoj ai austrei k a vo.
priežasties apie Steven- 
prakalbą ir apie kitu, 

su juom kalbėjo, buvo

taip
v..

tris naujas prenume- 
keliolika atsinaujino ir 
$146 aukų. Keletas 
pasižadėjo tęsti talki-

rašeių streikas dar tebesitęsė, j 
šiuos žodžius rašant, 

nugirsti per radiją, 
ve land o
brezze deda pastangas sutai
kyti streikierius su laikraščiu 
savininkų atstovais ir kad jau 
esą kiek progreso padaryta 
link susitaikymo.
Ligoninėse neapsaugoja 
nuo ligų

Draugas Jurgis Palton po 
savo skaudžios nelaimės buvo 
pradėjęs gražiai pasveikti ir 
manė už kelių dienų galės 
grįžti į namus. Bet, kaip ma
noma, per slaugių neatsargu
mą, Jurgutis gavo plaučių už-

teko 
kad Cle- 

miesto majoras Cele-

namuose išstatyta Leono 
mėta taurė.
Pasitarimas su 
LJB. SKAITYTOJAIS

Pfaeitą sekmadienį talkinin
kaujant nuoširdingiems Liau- ( 
dies Balso draugams teko da
lyvauti poroje pripuolamai or-• 
ganizuotų pasitarimų su L. B. Į 
skaitytojais, windsorieciais.

Pasitarimai nebuvo skaitliu 
gi, bet brandūs reikštomis 
mintimis ir abudu baigėsi su 
gausia parama dėl Liaudies 
Balso. Susitiktieji windsorie- 
čiai ir detroitiečiai užsiprenu
meravo 
i atas, 
sudėjo 
draugų
ninkavima Liaudies Balsui dė
dami pastangas, kad kuo pa- 
sekmingiau būtų pravestas L. 
B. Vajus.
i Pasikalbėjimuose su wind- degimą ir dar iš to išsivystė 
^riečiais ir būdamas jų poki
lyje patyriau tos apylinkės lie- veržtis iš plaučių, ir tik lai- 
tuvių nepaprastą svetingumą.Į 
Jų pokalbiai, 
pastabos, užmetinėjimai ir 
trumpi anekdotai visada iš
šaukia 
gaivinantį juoką. Tas viskas • 
jų susitikimus daro įdomius, 
linksmius, ilgokai užtrunkan
čius, bet niekam nenuobo- 
džius. Tarp vaišinimosi vyks
ta savotiškos pertraukos, ku
rias, tartum, organizuotai ski
rta rimtiems pokalbiams, daž
niausia visuomeninių klausimų 
padiskusavimui. Susitikimuo
se su windsorieciais ne tik ma
lonu būti, bot ir galima daug 
ko gražaus ir gero pasimo
kinti.

Kai kas skundėsi ir pasi
reiškiančiomis blogomis ydo- 
mi© ar papročiais, bet tai ne- 
Jymūs reiškiniai, kuriuos 
Vindsoriečiai gali lengvai tar
pusavyje išspręsti.

Windsoras įdomus miestas. 
Daugelio Kanados keliuose su
tinkančių automobilių tėviškė. 
Yra daug kas įdomaus ir ži
notino visiems Kanados lietu
viams, tik kažin, kodėl pasta-

bronchitas, kraujas pradėjo

mingas Jurgutis, turėdamas
vieni kitiems sveiką kūno sudėtį, išliko gy

vas. * Dabar išnaujo pradeda 
pasveikti, tik kairiame šone 

nepaprastai linksmą (įar jaučia skausrfio ir retkar
čiais pasirodo dar kraujo. 
Greito pasveikimo Jurgučiui! 
Verutė jau pajėgė 
atvažiuoti į pažmonį

Draugė Verutė Mockaitiene, 
kurią nepaprasti skausmai 
kankino per du mėnesius, su
sikaupusi visas jėgas atvažia
vo į C. L. Moterų Klubo žais
lų pažmonį, kad pasimatyti 
su klubietėmis ir kitais pa
žmonio ‘dalyviais. Verutė per 
daugelį metų nuolatos daly
vauja su visais ir daugumoje 
mes ją randame besidarbuo
jančią kuknioje prie gamini
mo valgių dėl sueigų dalyvių. 
Taigi 
smai 
kinę, 
savo 
Visi jos 
nuoširdžiai linki Verutei grei
to ir visuotino pasveikimo.

J. N. S.

Jr dabar, nors jos skau- 
ir nepilnai paliovė kan- 
atvažiavo pasimatyti su 
draugėmis ir draugais, 

draugai ir draugės
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Suzanna Kazokytė
Sopranas

Nancy Roman
Sopranas

o
Dorothy Yuden

Piariistė-kompozitorė

Wo
Jerry Mikužis

Sopranas
Ona Dirvelienė

Sopranas

m;

Frank
Koncerto

Baleviciits 
akompanistas

Augustinas Iešmantą
Baritonas

Mildred Stensler 
Aido Choro mokytoja

o
Jonas Sabaliauskas

Tenoras

LIBERTY AUDITORIUM
110-Oū Atlantic Rvemie, Richmond Hill, B. ¥

Programoje Daiva uja Žymūs talentai
Jerry Mikužis ir Nancy Roman

Dainuos duetus, akompanuojant Dorothy Yuden
I

Augustinas Iešmantą ■
Baritonas, solistas, brooklynietis

Jerrv Mikužis ■
Sopranas, solistė iš Chicagos

Jai mkomRamios (kompozitore Dorothy Yuden

Frank Balevičius
Skambins Piano Solus

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

Suzana Kazokvte
o

Kontralto, solistė, brooklynietė
/

Vietinis Aido Choras
Vadovaujamas Mildred Stensler

[Jkrainy Šokikų Grupė

Pradžia 3:30 Vai. Popiet
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ALDLD REIKALAI
A. L. D. L. D. 7-to apskričio niams draugams - draugėms, 

kurie nepamiršta jo sunkioje 
padėtyje, o suteikia finansinę 

kuri jam reikaljnga. 
jo

Jnetinė konferencija, laikyta’ 
Spalio (Oct.) 21-mą dieną.

Konf. atidarė apskričio sek
retorius 11:30 vai. ryto.. Pa
skyrimas mandatų komisijos, 
kurion įėjo Shimaitis ir Ku
kaitis. Mandatų komisija ra
portuoja, kad konferencijoje 
atstovaujama 5-ios kuopos su 
17 delegatų.
Konferencijos pirm, išrinktas 

Jusius, sekretorių Joskevičius. 
Skaitytas protokolas iš praė
jusios konferencijos. Protoko
las priimtas kaip skaitytas.

Seka kuopų raportai iš visų metais, 
metų veiklos. Kiekvienos kuo
pos delegatai raportavo, kad 
veikė, kiek tik sąlygos leido, 
ypač laike dienraščio Laisvės 
finansinio vajaus sukėlimui 15 
tūkstančių dolerių.

Ypač šiemet turėjo geras j0 palaikymo. Kas metai kyla 
pasekmes So. Boston moterų-' didesnės išlaidos, o mūsų spė- 
vyrų kuopa. Raportavo, kad' kOs kasmet mažinasi iš prie- 
buvo sukelta suvirs 4 tūkstan-' zasties mirties. Mažinasi ir jos 
čiai dolerių Laisvei. ALDLD 
Worcesterio 11-ta kuopa išpil
dė savo paskirtą dalį su kau
pu, taipgi ir Montello kuopa 
šiemet, kaip ir Worcesterio 
kuopa, darbavosi gerai. Mon
tello kuopai mažai, trūko da- 
sivyti >vorcesteriečius. 
kuopos iš 
irgi gerai 
Pasirodė, 
rios laiko 
sinius 
resnes pasekmes veikime.

Sekė Apskričio Komiteto ra
portas: Komitetas raportavo, 
kad apskričio ribose buvo su- 

1 rengti trys dideli piknikai, ku
rie buvo pasekmingi finansiš
kai.

Pertrauka pietum, kuriuos 
parūpino So. Bostono Moterų 
kuopos skyrius.

Antra sesija atidaryta 2:30 
vai. popiet.

Skaityti laiškai bei sveikini
mai. Konf. skaitytas sveikini
mas nuo 11-tos kuopos su au
ka $5, taipgi So. Bostono Mo
terų kuopos skyrius sveikino 
šią konferenciją su penkinė ir 
pasižadėjo šios konferencijos 
svetainės išlaidas pamokėti. 
Skaitytas sveikinimas nuo, 7-to 
apskrities organizatoriaus J. 
M. Karsono, linkint geriausių 
pasekmių šiai konferencijai.

Karsonas apgailestauja, kad 
■ kaipo 7-to apskrities organi

zatorius negali dalyvauti kon
ferencijoj iš priežasties sun
kios ligos. Taipgi Karsonas 
dėkavoja kuopoms ir pavie-

paramą, 
ši konferencija apkalbėjo 
dabartinę padėtį; nutarė pa
siųsti jam užuojautos laišką.
Nebaigti reikalai ir nauji 
sumanymai

St. Rainard raportuoja, kad 
radijo komitetas užbaigė savo 
darbą ir iždą likviduoja. Iždo 
pinigus išdalino įvairioms įs
taigoms. Jo raportas užgirtas.

Buvo Įnešta ir paremta, kad 
ateinančią vasalą, 1957-ais 

būtų surengti ir vėl
trys piknikai: Lawrence, Mom 
tolioje ir Worcesteryje. Pik
nikų reikalai palikti būsimai 
apskrities valdybai.

Buvo pakeltas klausimas 
kasi ink dienraščio Laisvės ir

skaitytojų skaičius. Ar nebūtų 
laikas dienraštį pakeisti sa
vaitraščiu 6-ių ar 8ių pusla
pių, tas sumažintų išleidimo

Atsiminkite: Laisves molinis 
koncertas jau šį sekmadienį

Mūsų dienraščio didžioji 
metinė iškilmė, metinis kon
certas jau čia pat. Jis įvyks 
Kultūrinio Centro auditorijoj, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y., jau šį sek
madieni, lapkričio 18-ą dieną. 
Nenorime girtis, bet iš pro
gramos- matote, jog šis kon
certas bus vienas iš gražiau
sių ir įvairiausių.

Didžiojo New Yorko lietu
viai susirinks, kaip ir kasmet, 
masiniai. Bet mes tikimės 
svečių ir iš toliau, ir iš daug 
toliau. Lauksime laišviečių ii 
šiaip šaunius koncertus mylin
čių lietuvių iš New Jersey, iš 
Pennsylvanijos, iš Connecticut 
ir net iš Massachusetts. Oras 
dar geras, keliai dar neuž
snigti, tad nesunku Richmond 
Hill pasiekti ir iš toli.

Brooklyne ant
Queens ant Ja-

daugelio vietų
Queens galima

St. stotyje, o 
Broadway, ir 
maica Avė.

Busais: Iš
Brooklyne ir
privažiuoti busu B-22 Atlan
tic; Avė., kuris eina pro salę.

J busą B-22 galima per
sėsti su nemokamais transfe
rals iš 2-20 Decatur St. prie 
Penn ir Fulton •Sts.

Iš Wilson Ave. buso persė
dimas prie Rockaway ir 
Broadway.

Iš Ralph Rockaway —prie 
Ralph Ave. ir Broadway.

Dar yra 3 linijos, kurioms 
B-22 transferal tinka tik par
važiuojant. Ir susiduria su 
daugeliu kitų busų linijų, bet 
toms kitoms jau reikia ekstra 
fėro, B-22 transfėrai netinka.

išlaidas? Diskusuojant šįklau-| Prašome nesivėluoti. Geriau

Kitos tarti 
mažesnių kolonijų suvažiavimui, 

veikė laike vajaus, 
kad tos kuopos, ku- 
reguliariškus mėne-

susirinkimus, turi ge-

pribūkite anksčiau, nes Kul
tūriniame Name vietos 
daug. Ypač puikiai patarnau
ja restaurantas, čia galėsite 
pasivalgyti didelius pietus, jei 
norėsite ir alkani būsite. O 

B._ $10, D. I paskui jau ir einate Į koncer-
l tą. Koncertinė programa, 

Penkauska's ra-|kaip jau garsinama, prasidės 
3:30 vai. po pietų. Gražu, kai 
atvykslti anksti ir susitinki su 

; Iš-1 pažįstamais. Būna laiko pasi- 
i Rai- i kalbėti, pasidalinti mintimis.

Dėl parankumo iš toliau 
čionai paduo- 
kaip iš kur 
parankiausia 

Richmond Hill ir Kultūrinio 
Centro auditoriją pasiekti. Tsi- 
tėmykite, 
džioĮti.

simą neprieita prie pilnos iš
vados. Palikta galutiną žodį 

ateinančiam šėrininkų

Nutarta Laisvės ir Vilnies 
šėrininkų suvažiavimus pasvei
kinti su $20, I 
W.—$15.

Iždininkas 
portuoja, kad ižde lieka $75.

•Renkamas apskrities komi
tetas 1957-iems metams 
rinkti sekami asmenys: 
nard,! Lukas, Blažonis, 
maitis, Penkauskas, 
šauskienė ir Joskevičius.

Konferencija užsidarė 4:30 
vai. vakare. '

Pirm. Juslus 
Sekr. Joskevičius

i Shi-
Ttimo- važiuojantiems,

I dame kelrodį, 
lengviausia ir

Redakcijos Atsakymai’
J. S.’—Bethlehem, Pa.— 

Mes negalime dėti laik- 
raštin kompanijos rekla
mų; ji turėtų, jei norėtų, 
dėti laikraštin apmokamą 
skelbimą. Už persiuntimus 
kainas ne vienodai nustato 
visos kompanijos, o jų yra 
visa eilė. Dėl muitų mes 
jau esame rašę, kad per 
aukšti.

J. Lesevičiui.—Straipsnis

LAISVĖS VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

kurenciją su jais; jie turės smarkiai pasidarbuoti, 
išstumti lawrenciecius iš pirmos vietos.

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1957 METAMS 
AUKŲ GAUTA SEKAMAI:

L. skaitytojų parengimo aukos
Hartford, Conn........................ ....

Patriotė .. ............................................. . .
J. Kazlauskas, McKees Rocks, Pa.........
V. Bizulis, Philadelphia, Pa.....................
M. Yanavičienč, Washington, Pa...........
D. Guokas, Windsor, Conn....................
Svedasiškis, Hartford, Conn...................
M’. Stanys, Baltimore, Md. ..................
Izabelė Tenukienė, Brockton, Mass........
A. Grimaila, Hartford, Conn..................
A. Purvėnas, Phila., Pa. ........................
D. Galinauskienė, Queens Village, N. Y 
F. Morkūnas, Hamilton, Canada ..... 
Amelija Ramanauskienė, Kingston, Pa. 
P. Križanauskas, Girardville, Pa..........
Mary Tamas, West Suffield, Conn. ...
B. Lukoševičius, Washington, Pa..........
Pr. Kazakevičius, Washington, Pa..........
F. Navardauskas, Phila, Pa. .................
J. A. Birbilas, St. Clair, Pa....................
Jos. Medalis, Minersville, Pa..................
Eva Ališauskas, Newark, N. J..............

kad

$224.56 
. 100.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
... 5.00 
... 5.00 
.. 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 4.00 
... 4.00 
... 4.00 
... 4.00 
... 3.00 
. . 3.00 
... 2.00 
... 2.00 
... 2.00 
.. 2.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00

Kaip matote iš vajaus lentelės, tai gražiai pasidar
bavo vajininkai. Artinasi šventės, ir vėl galima primin
ti, kad viena iš puikiausių dovanų pažįstamiems ar gi
minėms, tai užrašymas dienraščio Laisvės. Padarykite 

& tai*
Ačiū visiems viršminetiems už' puikią paramą dien- 

rašžčiui.
Laisves Aministracija

Automobiliais; Iš Naujosios . priklausė, 
Anglijos reikia važiuoti per 

yra Whitestone Bridge ir už tilto

New Yorko 
spaudoje

New Yorko Spaudoje
Kas dalyvavo tame masinia

me mitinge praeitą savaitę 
Madison Square Gardene, kur 
buvo protestuojama prieš ta
rybinių jėgų rolę Vengrijoje? 
“Daily Worker’’ nurodo, kad 
tą galima matyti iš vieno fak
to :

Mitingo kalbėjo Anna Ke- 
thy, sena socialdemokrate, 
kuri šiomis dienomis atvyko 
New Yorkan.

Anna Keth y anti - komunis
tė,' ji buvo Nagy’o valdžios 
narė, iki Kadaras perėmė va
deles savo rankosna. Ji dabar 
pabėgėlė ir smarkiai kalba 
prieš naują Kadaro valdžią. 
Bet susirinkusieji Madisono 
Square Gardene neplojo jai, 
o baubė, nušvilpė ją. Kodėl? 
Ogi, ji tarp kitko sakė, kad 
Nagy’o valdžia, kuriai ir ji 

siekė ne naujo pa
saulinio karo pradžios, o taip 
dažnai minimos koegzistenci
jos”.

Matyti, kad susirinkusieji 
savo didžiulėj daugumoj bu
vo tokie aršūs reakcininkai ir 
užkietėję bėgliai, kad tas 
jiems labai nepatiko. Ir, nors 
Anna Kethy buvo su jais, jų 
viešnia, jie jai baubė .... 

* * *
Kai kurie komentatoriai, 

ypatingai iš “News” ir “Jour
nal - American”, sugalvojo 
naują dalyką: gal reikėtų vėl

tai nereikės klai-

Kelrodis į Laisvės 
koncertą

Traukiniais: Iš New Yorko, 
Brooklyn©. ir didelės dalies 
Queens patogiausia važiuoti 
BMT Jamaica traukiniu. Iš- 
sėsti lllth St. stotyje. Eiti 
du blokai. New Yorke Jamai
ca traukinys gaunamas Canal

Gaisrininkai tikrins 
žibalinius pečiukus

G a isri n i n k ų v irsi n i n k as ko- 
misijonierius Edward F. Cava
nagh paskelbė, kad šią žiemą 
bus pravesta griežtesnė in
spekcija, bus tikrinami žiba
liniai kerosimai 'pečiukai. Kaip 
žinia, daugelyje vietų netur
tingose apylinkėse, kur nėra 
centralinio šildymo, žmonės 
naudoja kerosinius pečiukus, 
kurie labai pavojingi. Praei
tą žiemą tokie pečiukai sukė
lė 524 gajsrus ir net 27 žmo
nės tuose gaisruose sudegė, 
šiemet, žiemai tik prasidėjus, 
trys asmenys- jau žuvo. •

Gaisrininkai sudaro specia
ls komandas, kurios eis iš 
namo į namą ir tikrins, ar tik 
nenaudojami pavojingi kerosi
mai pečiukai, 
lins lapelius, 
tokio šildymo 
gumą. Dalis 
panų kalboje,

Jie taipgi da- 
kurie aiškins 

būdo pavojin- 
lapelių bus iš
neš kerosi n ini ai

Pirmadienį įvyko tradicinis - 
Armistice dienos veteranų pa
radas. Jis prasidėjo 38th tth 
ir 5th Avė. kampe ir nusitęS 
iki 23rd St.

Po miestą pasidairius
I

Praeitą vasarą su didelėmis 
ceremonijomis atidaryta spe
ciali 
kuri 
žiu. 
m as
tie, traukiniai, iškilę iš pože
mio, rieda virš Jamaicos Įlan
kos.

subvių - traukinių linija, 
eina link Rockaway plia- 
Pastatytas specialus že- 

bet ilgas tiltas, kuriuomi

praeitą 
net mi- 
nuosto- I

NEW YORK
HELP WANTED MALE

LAMP MOUNTER, sustatymui, pa
geidaujama patyrusio vyro. Gera 
proga tinkamam vyrui. Visos pa
šalpos. Turi būti nuolatinis ir nuo
saikus. Kitaip prašome nesikreipti. 
Imperial House, I.Id., 134-08 86th 
Road, Flushing, Queens, N. Y. Tel. 
IN 1-4037. (222-228)

PLOKŠČIO METALO fabriko dar
bininkai, mechaniški pagelbininkai, 
besiplečianti firma. Gera alga, pa
šalpos, nuolatinis darbas. Puiki vie
ta dirbti. Kreipkitės asmeniškai 
arba telefonuokite: Associated 
Manufacturers, 5 Skillman Ave., 
Roselyn, L. I., RO. 3-0221.

(222-228)

laikytis po dešinei. Sekti nu- 
rodymą Į “International Air
port” iki Atlantic Avė., ten 
po dešinei - ir iki Kultūrinio 
Centro.

. Iš New Jersey arba Pcnn- 
sylvanijos, važiuojant per 
Lincoln Tunnel, važiuoti sker
sai miestą į Middtown Tunnel, 
iš ten išvažiavus, sekti nuro
dymą “International Airport”, 
važiuoti iki Woodhaven Blvd, 
ten sukti po dešinei ir važiuo
ti iki Atlantic 
sukti po kairei. 
Kult. Centro.

Važiuojant 
Tunnel,
Williamsburg Bridge, tik va- metai atgal ištrenkė iš šalies. 
žiuojaiTt Į tiltą laikytis po kai
rei,, kad už tilto patekus į| 
iškeltą ekspresini kelią. Ten 
taipgi sekti . “International 
Airport” ir važiuoti iki Wood
haven Blvd.

Važiuojant per George Wa
shington Bridge, reikia va
žiuojant sekti nurodymą į Tri- 
boro Bridge, o paskui “Inter
national Airport” iki Atlantic 
Avenue.

Avė., o ten užsodinti ant sosto storulį Fa
ir važiuoti iki rouką,

per 
reikia važiuoti

tą paleistuvišką Egip
to eks-karalių, kurį Egipto 

Holland 1 žmonės po karininkų Naguibo 
per ir Nasserio vadovybe keleri

“News” sako, kad gal ne
būtų blogas dalykas, jeigu 
britai ir francūzai “užsodintų 
Farouką atgal ant sosto”, lyg 
tai būtų jų, britų ir francū- 
zų, teisė tvarkyti reikalus 
Egipte.

ima
ruo-

Dar trys auto mo
kyklos uždarytos

Motor Vehicle Biuras 
nagan Įvairias vairuotojų
Šimo mokyklas. Surasta daug 
suktybių ir apgavysčių. Tos 
mokyklos dažnai už pinigus 
padaro žmogų vairuotoju, šio
mis dienomis tapo uždarytos 
dar trys tokios mokyklos, o 
viena suspenduota. Valdžios 
pareigūnai sako, kad nuo da
bar bus * dar aštriau kontro
liuojamas ir prižiūrimas išda
vimas leidimų automobilius 
vairuoti. Norinjtis gauti leidi
mą turės tikrai mokėti auto 
vairuoti.

pečiukai plačiai naudojami
neturtingų puertorikiečių New
Yorke. z

Bet miestas dar vis nesiima 
bausti namų savininkus, kurie 
neįtaiso gerų šildymo priemo
nių, kas verčia neturtingus 
nuomininkus griebtis ir pavo
jingų apšildymo būdų.

Dipukus labai erzino 
policininkų barikada

Vengriškų ir kitokių tauty
bių reakcinių dipukų pikietas 
prie tarybinės Jungtinių Tau
tų atstovybės Park Ave. ir 68- 
los gatvės kampe pasidarė 
kaip ir “tradiciniu dalyku”,-— 
keli šimtai tų pikietų sukinė
jasi ten dabar beveik kasdien, 
ypatingai popiečiais ir vaka
rais.

Kadangi dipukiškieji pike
tai nelabai disciplinuoti, ka
dangi jie bando pastoti kelią 
tiemš, kurie nori įeiti atsto
vybėm ir bendrai nesilaiko- 
tvarkingai, tai policija pasta
tė kaip ir medinę užtvarą, 
Ijad bent kiek sulaikyti pikie- 
tus.

Tas labai įerzino pikietus 
ir jų vadovą, kunigą Imre 
Kovacs, po kurio vadovybe pį- 
kietai barikadą pradėjo ardy
ti. Policijos kapitonas Dennis 
Noonanas perkalbėjo smarkų
jį kunigą, ir tas paskui liepė 
savo akelėms tapti taikinges
nėmis.

Bet dipukai pasiuntė dele
gaciją pas policijos viršininką 
ir reikalavo, kad policija ba
rikadą pašalintų.

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNU
Nors kartą susilaukėhie savo kalboje žodyną. Išleistas Lietuvoje. Didele 
knyga, stipriais apdarais. Tai naudingiausias dalykas turėti savo na
muose, ypač tiems, kurie rašo spaudai ir kitais reikalais.

Kaina-$5.50. Persiuntimą Apmokame
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

Gaunamas Laisves Knygyne, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y<

Spauda plačiai rašė, kad 
šimtai tūkstančių žmonių nau
dosis ta linija, kad žmonės 
mėgs tuos vėsius traukinius, 
kurie riedės “virš mėlynų Ja- 
maicos vandenų, vėjeliui pu
čiant per langus . . .”

Bet pasirodė, kad 
vasarą ta linija atnešė 
Ii joną su puse dolerių
lių, kad keleivių buvo daug 
mažiau, negu tikėtasi, ir net 
yra abejonių, ar sekančią va
sarą ta linija iš viso veiks.

* * *
New' Haven traukinių lini

ja, kuri riša New Yorkjį su 
priemiesčiais Westch esterio 
apskrityje, skelbia didelį “lai
mėjimą” : jos . traukiniai 94- 
iuose atsitikimuose iš 100 lai
ku atvyksta į stotis, o metai 
anksčiau buvo blogiau — tik. 
86-iuose atsitikimuose iš 100 
traukiniai buvo punktualūs.

Bet keleiviai sako, kad bū
tų dar geriau, jeigu trauki
niai atvyktų laiku visuomet, 
100 atsitikimų iš 100 ....

Po visą miestą 
vedamas aukų rinkimas, 
suverbuota 1,500 savano- 
kurie eis i namus ir pra- 

aukų. Vajaus vedėjas D.

Prasidėjo vėžio fondo 
metinis vajus

National Cancer Founda
tion atidarė savo metinį fi
nansinį vajų, 
bus 
Jau 
rių, 
šys
Dooley tikisi, kad šiemet va
jus pavyks geriau, negu ka
da nors praeityje. Jis sako, j 
kad vėžio foundacija reikalin-! 
ga plačiausios paramos. Bet 
kiek šiame vajuje siekiama 
aukomis surinkti tos paramos, 
vajaus vedėjai nepasako.

DAUGIAU GAISRŲ 
KRAUTUVĖSE

ko-Niekas negali išaiškinti, 
dėl šiemet net 26 procentais 
pakilo gaisrai miesto krautu
vėse. Keisčiausia tas, kad šis 
pakitimas įvyko kaip tik tuo 
laikotarpiu, kuomet šiaip 
mieste gaisrai yra žymiai su
mažėję.

Užrašykite Laisvę savo draugui

AKIŲ GYDYTOJAS 
DR. TORRES

Pritaiko akinius, išdirba aki
nius, taiso akinius. E k sportiška i 
ištyrinėja akis, ir -lt. Dėl pasima
tymo ir sudarymo prieinamos kai
nos (patikrinkite) kreipkitės nuo 
9:80 v. r. iki 8 v. v.
216 E. 106th St. (tarp 2 ir 3 Avs.)

N. Y. C. — SA. 2-7589

PAJIEŠKOJIMA1
Paieškau pusbrolių Edvardo, Jo

no ir Vladislavo Juzoriių, Girdė
jau, gyvena Chicago, III. Malonė
kite atsiliepti, arba kas žinote kur 
gyvena, praneškite man. Turiu 
svarbų reikalą. Antanas Staniulis, 
Box 33, Hampton, N. J.

(217-226)

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Fabriko Darbininkai. 18-50 m. am
žiaus. Nuolatinis darbas, gera aim. 
Dirbti prie aliumin'inių išdirbinį.. 
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)

REAL ESTATE

Astoria-Queens, N. Y. 2 šeimų 
mūrinis namas, du 4’i rūmų mod. 
apartmentai, ištaisytas skiepas, ba
ras, oro vėdinama. 2 karam gara- 
džius, aptverta, patio, didelis plotas, 
daugelis kitų dalykų. Privatiškas 
sav. Puikus pirkinys po pamatymo. 
20-36 2»rd St., RA. 6-5186.

(221-227)

Morris Park Section—Bronx, N. Y. 
Mūrinis namas, du 4 rūmų apart
mentai. Dabar yra tuščias vienas 3 
rūmų apt. 2 karam garadžius; alie
jaus šiluma. Privatiškas sav.«Prieik 
narna kaina. Ateikite persitikrintir 

TA. 9-1722.
(221-227)

Oceanside, L. I. Patrauklios 5 
m. senumo Cape Cod stubos, galima 
padidinti 
skiepas, 
svečiams.
2 miegrūmiai, puikioj kaimynystėj. 
Privatinis sav. $16,950. RO.6-5523.

(220-226)

attic, pusiau ištaisytas 
Galima pernakvoti ekstra 

Dideli skrynuoti porčiai,

AUTOMOTIVE

Atydai Body ir Fender vyrams! 
Black Hawk Porto jėgos, 4 pumpos, 
4 rams. Nėra vamzdžių ar prietai
sų. A-1 stovyje, kaip nauji. $40 už 
setą. Neparduodame atskirai. Ti
kras bargenas. GI. 2-8942. 10 A. M. 
—7 P M.

DUMP TRUCK

A-l gerame mechaniškame sto
vyje. Neseniai visas pertaisytas. ‘ 
Pardavimo ar išnuomavimo kaina 
labai prieinama. Ateikite peržiū- i 
rėti ir persitikrinti. /

RA. 1-4891 — Astoria, L. I.
(220-226)

PARDAVIMUI
Dust Arrester. Model 81 Torit. 

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

GREENBUT CO.
469 Broadway, N.Y.C. CA. 6-4067

(220-226)

HELP WANTED FEMALE

Merginos prie Counter. Interesin- 
, gas darbas ant Staten Island Ferry, 
puikus pasivažinėjimas laivu. Darbas 

j daliai laiko ar savaitgaliais. Ištisą 
| dieną 'šešt.-sekm. Kreipkitės: Slip 
• No. 5, N. Y. Side. Office of Stew-' 
art’s Ferry Food Service.

(220-22®)

BUSINESS OPPORTUNITIES

SANDWICH SHOP—Dabar speciali
zuojasi su hero sandvvičiais, bet ga
li būti pakeista j bet kokį kitą 
maistu aptarnavimą. 3 rūtnai iž už
pakalio, geras lysas. Parduodama 
su nuolaida iš priežasties savininko 
nesveikatos, privatiška nuosavybė, 
geras pirkinys porai, partneriams ar 
šiaip asmeniui. Šaukite CYpress 2- 
1105, Bronx, N. V. (222-228)

Ideal for family enterprise. Deli
catessen-Grocery. Frozen foods. Est. 
7 yrs. Good beer trade. Sold com
pletely equipped. YE. 2-5258.

(216-222)

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 ĄVJ
Jackson Hts. HA. 9-8706.

(217-2:

Kepykla. įsteigtas bizn’is, pilnas 
tavoras. Puikioje (100%) vietoje. ' 
Geras pirkinys. Persitikrinkite po 
inspekcijos. Skambinkite:

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

4 ptul. Labr* (Liberty) Tree., Lapkričio (Nov.) 14, 1956
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