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Susitiksime.
Sunki jo misija.
Pablūdę vadai.
Nusiplovė sau nosį.
Ir vėl su maišu ant galvos.
Kreiva logika.

Rašo A. Bimba

Rytoj, sekmadienį, pasima
tysime Kultūrinio Centro au
ditorijoje Laisvės koncerte. 
Žinau, jog suplauks šimtai 
laisviečiu ir šiaip geros valios 
susipratusių lietuvių iš visos 
plačios apylinkės.

Malonu ir smagu bus su vi
sais susitikti ir dar kartą de
šinę paspausti. Tad, iki sek
madienio !

pripažinti, kad da-
Jungtinių Tautų gc-

sekretorius Ham-

Reikia 
barti n is 
nėra] inis 
marskjold yra lėto būdo, bet
apsukrus ir labai darbštus šve
das. Jo Įtaka labai didelė. Jo 
vaidmuo labai svarbus ir sun
kus.

Ir dabar, štai, jis lėktuvu 
nulėkė Egiptan pravesti Jung
tinių Tautų asamblėjos rezo
liuciją. Britai ir francūzai ne
nori kraustytis laukan. Egip
tas nepasitiki sausais paža
dais. Sekretorius atsiduria, 
•taip sakant, tarpe kūjo ir 

^priekalo.
T Na, o paskui jis nori skris
ti Vengrijon. Ten irgi kebli 
padėtis. Asamblėja nutarė pa
siųsti tyrinėjimo komisiją. Bet 
vengrai sako: Mūsų reikalai 
yra mūsų reikalai. Nekviestų 
ir neprašytų svečių neįsileisi- 
me!

Ką darys sekretorius!?

Hammarskjoldas jau Egipte; 
prie Ismailos atvyko nauji 
Jung. Tautų karių daliniai
Kairas. — J. T. generali-amerikiečiai), 

n is sekretorius Dag Ham
marskjoldas jau atskrįdo 
Egiptan, kur jis laiko pa
sitarimus su N a s s e r i u. 
Hammarskjoldas bando įti
kinti egiptiečius, kad jie 
sutiktų su Jungtinių Tautų 
pasilikimu Suezo srityje— 
bent laikinai. Bet Nasseris 
kol kas tvirtai laikosi nuo
monės, kad tie daliniai tu
rės trauktis link Izraelio- 
Egipto pasienio, kad britai, 
francūzai ir izraeliečiai tu
ri visai trauktis iš Egipto 
teritorijos. . ,

Tuo tarpu kiti junginiai 
atskraidinti prie Ismailos. 
Šveicarijos orlaiviai atvežė 
apie 50 kolumbiečių karių,' 
kurie atskraidinti iš Neapo
lio, Italijos.

Iš viso prie Ismailos, Su
ezo kanalo srityje, dabar 
randasi arti 300 kareivių, 
kurie priklausė Jungtinių 
Tautų policinei jėgai. Ja 
kol kas sudaro danai, nor
vegai ir kolumbiečiai (piet-

Tai dar vi
sai menkutė jėga, kuri ne
turi praktiškos reikšmės, 
bet ji turinti simbolinę 
reikšmę.

Jungtinių Tautų policinė 
jėga įsteigė prie Ismailos 
stovyklų, iš kurios gali aiš
kiai būti matomos britų- 
francūzų ir egiptiečių lini
jos. Susikirtimų dabar tarp 
britų - francūzų ir egiptie
čių nevyksta. Britai-francū- 
zai valdo Suezo^ krantus 
nuo Port-Saido šiaurėje iki 
centro Ismailoje, bet egip
tiečiai laiko pietinį kanalo 
galų. Tokiu būdu nei viena 
nei kita pusė negali kanalo 
apvalyti ir pradėti jį nau
doti. Kanale paskandinta 
apie 20 laivų. Vienus pa
skandino britų aviacija, ki
tus tiksliai paskandino 
egiptiečiai, kad užblokaduo- 
ti kanalų prieš britų kari
nius laivus. Imtų keletas 
mėnesių, kad kanalų apva
lyti.

Per Budapešto radiją
Tito nuoi bio nuomone apie 
Vengrijos įvykius
elgradas. — Žinių agen- reakciniams elementams

•o

Belgradas. - 
tūra Tanjug paskelbė pila 
tekstų kalbos, kurių Tit 
pasakė Pulos mieste Komu 
nistų lygos mitinge. To 
.kalbos vyriausia tenla buv< 
įvykiai Vengrijoje.

Tito sakė, kad jo nuome 
ne už tuos tragiškus įvy 
kius kalti stalinistiniai ele
mentai pačioje Vengrijoje 
ir Tarybų Sąjungoje. Bet 
jis. mano, kad tarybinė in
tervencija gale pasidar 
reikalinga, nes atrodė, ka 
krašte ima viršų kęntr-re 
voliucija ir gresia 
visai socialistinei sįstema: 
Tito taip vai 
jos įvykius:

Kuomet prasidėjo plačio 
liaudiškos demonstrac i j o 
ir išstojimai už daugiau de 
m o k r a tingumo, stilinisti 
niams įpročiams likęs išti 
kimas Gero r padarė skau 
džių klaidų, kai per radiji 
pavadino- demonstruojan 
čius darbininkus ir studen 
tus fašistais. Jis padar 
dar didesnį nusikaltimą, sa

tekstų kalbos,
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Taipgi reikalauja. kad J. T. 
jėgos liktų ne Su eze, liet 
Egipto-Izraelio rubežiuje

Maskva.—Premjeras Bul
ganinas vėl pasiuntė notas 
Britanijos, Francūzijos ir 
Izraelio- premjerams—Ede 
mui, Molletui ir Ben-Gurio- 
nui. Tose notose Bulgani- 

!nas kartoja, kad agresoriai 
sfaustf šalyje,' kuomet kra£- ■ Pa?itrauk.ti t W° 
te nebuvo efektingos vai-' teritorijos. Jis taipgi šiuo 
džios, Kadaras ir keli kiti į 
vadovaujantieji anti-stalini- ’ 
niai komunistai gerai pa
darė, kai paėmė galių į sa
vo rankas ir paprašė tary
binių karo jėgų pagalbos.

Tito sakė, kad pačioje
Tarybų Sąjungos yadovy-|kad Tarybų Sąjunga remia 

Egipto nusistatymų, kad 
Jungtinių Tautu jėgos ne
turi teisės pasilikti Suezo 
srityje. Jeigu tų jėgų ti
kras tikslas esąs palaikyti 
taiką tarp Egipto ir Izrae
lio, tai jos turi būti pasta
tytos prie seno Egipto-Iz- 
raelio rubežiaus, tai yra, po 
to, kaip izraeliečiai pasi
trauktų iš Sinojaus dyku
mos ir Gazos srities.

Kaip žinia, britai ir fran-

kelti galvų, kreipti neapy
kanta prieš visus komunis
tus, ne tik užkietėjusius ■ 
biurokratus? Kuomet po 
Nagy’o režimu anarchija, 
suirutė ir teroras pradėjo

Uostininkų unijos lyderiai 
veda boikotą prieš socialisti
nius kraštus. Bet kodėl jie 
neboikotuoja britų, francūzų 
ir izraeliečių laivu ir produk
tų?

Tas tik parodo, kad jiems 
nerūpi nei taika, nei bešališ
kumas.

Pamatysite, ryšyje su tuo, 
vėl iškils aikštėn koks nors 
šmugelis, koks buvo anais me
tais iškilęs uostininkų unijoje 
viešpaZ au j ant “am ž inaj am“ 
prezidentui Ryanui.

Jie nori kyšių, ot ko jie 
nori!

Vienas kvailas kerštuolis, 
sakoma, nusprendė atkeršyti 
savo veidui, nusiplaudamas 
savo nosį !

Panaši istorija su britais ir 
francūzais. Jie užpuolė Egip
tą, užpykdė arabiškus kraš
tus ir dabar nebegauna iš ten 
žibalo ir aliejaus. Jau užsidė
ję už galvos rankas šaukia 
visi Vakarų Europos kraštai.

Eisenhowerio kabinete dar 
nebus daroma jokių pakaitų

Taip, pavyzdžiui, Stassenas 
lieka specialiu asistentu nu
siginklavimo reikalams. Bet 
Hagerty sakė, kad bus pra
vestos kai kurios pakaitos 
diplomatiniame korpuse. 
Kaip jau buvo pranešta, 
Claire Booth Luce žada pa
sitraukti iš .savo ambasado- 
rinio posto Romoje. Pakei
čiant jų kitu diplomatu, 
perkratymas bus pradėtas 
eilėje kitų ambasadų.

Washingtonas. — Eisen- 
howerio spaudos skyriaus 
viršininkas Hagerty pareiš
kė, kad kabinete ir asisten
te kol kas nebus daroma jo
kių pagrindinių pakaitų. 
Prieš rinkimus buvo spėlio
jimų, kad Ei^enhoweris gal 
paleis valstybės sekretorių 
Dullesų, apgynos sekretorių 
Wilsonu ir gal taipgi žemės 
ūkio sekretorių Bensonų.

Bet dabar atrodo, kad 
bent nekuriam laikui kabi
netas liks tas pats. Nebus 
pakaitų ir asistentų tarpe.

demonstrantus ir taipgi bu
vo fatališka klaida naudoji 
tarybines karo jėgaų.

Tos fatališkos klaidos pri 
vedė prie baisaus žmoni’ 
įnirtimo, kas davė I prog1

beje dar yra elementų, ku
riems sunku atsisveikinti 
su senomis stalininėmis me- 
todomis. Jis mano, kad 
Vengrijos įvykiai atidarys 
akis ir jiems, ir parodys 
jiems, kad socializmo nega
lima apsaugoti klaidų ne
pripažinimu, kad negalima 
palaikyti tvarkų palaikant 
“viską kontrolėje” paviršu
tiniškai žiūrint, tuo tarpu, 
kai faktinai nebaigiamos 
žmonių nepasitenkinimo 
priežastys. “Gero irgi ma
nė,' kad < jis turi viskų: po 
kontrole,” sakė Tito.

Budapeštas. — Vengrijos 
radijas perdavė pilna Tito 
kalboš tekstų.

cūzai paskelbė, kad jie ne
pasitrauks iš Suezo kanalo 
zonos, kol Jungtinių Tautų , 
jėgos neįsitvirtins toje zo
noje. Britai-francūzai no
ri, kad kanalas būtų pa
verstas “tarptautine zona,” 
kurioje jie su laiku atgautų 
pilnų hegemonijų. Izraelis 

kartu prideda kitų reikalą- žadėjo trauktis iš Sinojaus 
■vimų: kad po pasitraukimo panašiomis sąlygomis, bet 
iš Egipto teritorijos, Britą- nežada trauktis iš Gazos 

~ ” srities.
Įspėjimas Izraeliui

Bulganino nota Ben-Gu- 
rionui yra aiškus Tarybų 
Sąjungos įspėjimas izrae
liečių valdžiai, kad jos agre
sija stato pavojun visų Iz
raelio egzistencijų. Bulga
ninas primena Ben-jSurio- 
nui, kad1 tapdami agreso- 
riaiSįi izraeliečiai stato pa
vojun savo krašto ateitį.

(Iš Izraelio pranešama, 
kad komunistai reikalavo 
parlamente diskusuoti agre
sijos klausimą, bet jie bu
vo užrėkti.)

nija, Francūzija ir Izraelis 
turi atlyginti Egiptui už 
padarytų jo teritorijoje ža-

Bulganinas taipgi sako,

Streikuoja New York o ir 
kitų Rytų uostų krovikai

tytas. žmonės už jį balsavo, 
apart kitko, tikėdami, kad 
saugiau jam pavesti krašto 
vairą, negu jo oponentui Ste-X 
vensonui.

Bet Trečiadienį spaudos 
konferencijoje jis neparodė 
sveikos ir teisingos logikos.

Pavyzdžiui, jis pasakė, kad 
jis neleis nei Sovietų, nei Ki
nijos savanoriams padėt Egip
tui apsiginti. Vadinasi, Egip
tas, užpultas ir plėšomas, ne
turi teisės ieškęti ir gauti pa
ramos. Vierias gi, savo loc- 
nomis pajėgomis, jis prieš 
britus,, francūzus ir izraelie
čius atsilaikyti negali.

Tai kur čia logika? Kur 
čia mūsų prezidento bešališ-

Tas mūsų Neamerikinis kon
greso komiteltas vėl svietą 
juokina. Mačiau net nuotrau
ką. Jam liudija žmogus su 
kauko ant veido. Tai esąs 
^Amerikon atbėgęs vengras, 
i Bet ko jis bijo ir slapsto
si? Juk čia Amerika, laisvas kūmas! Kaipgi egiptiečiai iŠ 
'kraštas!

žmonės, kurie tokiais liūdi- kad jam lygios abi pusės šia- 
ninkais svietą juokina, negali 
didžiuotis savo razumu.

aiškins prezidento tvirtinimą,

Gerai, žinoma, kad mūsų 
prezidentas susirūpinęs tai
kos išlaikymu. Jis tam išrink
tas ir prezidento vieton pasta-

me konrliktte? Ar gali būti 
lygūs užpuolikas su užpultuo
ju?

Šitoks mūsų prezidento už
silaikymas nepakels Amerikos 
prestižo Azijos ir Afrikos 
žmonėse.

Arabiškos šalys 
nutrauks ryšius 
su užpuolikais
Beirutas. — Aštuoni ara

biški kraštai pabaigė pasi
tarimus čia ir nutarė, kad 
nutrauks ryšius su britais 
ir francūzais, jeigu šie atsi
sakys pasitraukti iš Egipto 
teritorijos. Pasitarimuose 
daly va v6 Egipto, Sirijos, 
Libano,. Jordano, Saudu 
Arabijos, Sudano, Libijos ir 
Jemeno atstovai. Irako at
stovai nedalyvavo.

Pasitarimuose taipgi bu
vo tartasi apie pagalbos 
nuo Tarybų Sąjungos ir Ki
nijos priėmimų. Sakoma, 
kad Egiptas ir Sirija pilnai 
stojo už 'savanorių priėmi
mą, bet Jordanas ir Saudi- 
Arabija stoju prieš. Kairo 
spauda sako, kad Sirija dar 
ryškiau negu Egiptas pasi
tiki tarybine pagalba. De
vintas arabiškas kraštas, 

1 Irakas, kuris pasitarimuose

Vėliausio
Iš viso

Jungtines Tautos. 4— Ven 
grijos premjeras Kadara 
informavo Jungtinių Tauti 
sekretoriatų, kad Vengri j o 
atstovai susitiktų su, Ham 
marskjoldu Romoje, kad 
tartis apie pagalbos siunti
nėjimų Vengrijon. Bet Ven
grijos valdžia nemato rei
kalo pačiam Hammarskjol- 
dui vykti Budapeštan, kaip 
tai jis siūlėsi.

atstovai susitiktų 
marskjoldu Rom

s žinios

pasaulio
- į komunistinio sąmokslo ve- 
.3Į dejų Jungtinėse i Tautose,” 

kad tai jis stengiasi įtrauk
ti Liaudies Kinija.

Knowlando pareiškimas 
iššaukė didelį nusistebėji
mų delegacijose, nes tai 
skaitoma akyplėšišku mai- 
šymusi į Jungtinių Tautų 
reikalus.

New Yorkas. — Apie 20,- 
000 New Yorko uosto kro
vikų naktį iš ketvirtadienio 
i penktadienį išėjo streikan. 
Penktadienio ryta žinios 
pradėjo ateiti iš kitų Ryti
nio pakraščio , uostų, ypa
tingai iš Philadel p h i j o s, 
Bostono ir taipgi uostų 
Meksikos įlankoje, kad ten 
taipgi’ vystosi streikas. 
Streikams vadovauja ILA 
unija.

Maskva. — Tik keliolika 
minučių po to, kai Gomul
ka, Cyrankevįčius ir Ocha- 
bas tapo ceręmonialiai su
tikti Bielorusįjos geležinke
lio stotyje Maskvoje, jie 
jau tarėsi su tarybinjaisva
dovais. Po pirmos pasitari
mų sesijos, kuri tęsėsi per 
keturias valandas, išleistas 
komunikatas. Jis trumpa
.sako, kad pasitarimai vyko, 
draugiškoje atmosferoje.

Jungtines Tautos.—Ame
rikos senatorįus Kn(owlan- 
das įteikė viįiems. Jungti
nių Tautų delegatams pa
reiškimų, kuriame jis smar
kiai puęla Indiją ir jos at
stovų Krišn 
Knowlandas

i

kaltina, kad
I1 *

Menonas tapo “vyriausiu

nedalyvavo, griežtai stoja 
prieš susidėjimą su TSRS.

Deli. —< Tarybų Sąjungą 
įteikė Indijai naujų $126,- 
000,000 vertės paskola.

Londonas.— Edenas, ku
ris anksčiau sakėsi daly
vausiąs naujoje Ženevos 
konferencijoje, jeigu tokia 
būtų šaukiama, dabar pa
keitė savo nusistatymu. Jis 
paskelbė, kad nedalyvautų, 
kaip tai paskelbė ir Eisen- 
howeris.

Paryžius. — Daugelis an
tifašistinių Ispanijos trem
tinių ir francūzų anti-fa- 
šistų dalyvavo Juano Ne- 
grino laidotuvėse. Negri- 
nas, buvęs Ispanijos loja- 
listų premjeras, mirė čia 
turėdamas 64 metus am- 
žiauš.

v ORAS NEW YORKE
Giedra, žymiai šalčiau.

Tarybinių žydri 
vadovai smerkė 
Izraelio aktus
Maskva. — “Pravda” at

spausdino specialų pareiš
kimų, kurį padarė 34 vado
vaujantieji žydų tautybės 
tarybiniai veikėjai, moksli
ninkai ir meno žmonės. Tie 
tarybiniai 'žydai griežtai 
smerkia Izraelio agresingus 
aktus prieš Egiptu ir soli
darizuojasi su egiptiečiais. 
Pareiškimas sako, kad Iz
raelio valdžios agresingas 
aktas šalia britu ir francū- 
zų kenkia ne vien egiptie
čiams, bet ir paties Izraelio 
žmonėms.

Po atsikreipimu pasirašo 
generolai Kreiceris ir Cirli- 
nas, ministras Kaizeris., vi- 
ce-ministras Ginzb u r g a s, 
Bolšoi teatro direktorius 
C h a i k inas, karikatūristas 
Jefimovas, filmų direkto
rius Romas, akademikai 
Deborinas, Mincas ir Trach-,

Tuo tarpu žinios ateina 
iš Vakarų pakraščio, kad 
tenykščiai krovikai, kurie 
priklauso Harry Bridgeso 
vadovaujamai nepriklauso
mai unijai (ILWU), rengia- 
giasi išeiti į streiką.

Jeigu ir tas streikas pil
nai išsivystys, visi šalies, 
uostai gali būti paralyžiuo
ti.

New Yorko uoste keli di- ♦ 
deli laivai, kurie turėjo iš- 
plaukti, jau pasiliko, nes jų 
neprikrovė.

New Yorko uoste daug 
policijos, kaip tai paprastai 
esti krovikų streikų metu.

TECHNIŠKA KLAIDA
Vakar dienos numeryje 

virš žinios apie Jungtinių 
Tautų dalinių išsodinimų 
Egipte tilpo sekamas ant- 
galvis:

Pirmi J. T. daliniai 
jau Suezo srityje 
Mokslo lenktynes

Kaip tai, be abejo, aišku 
daugumai skaitytojų, pa
skutinė antgalvio eilutė, 
“Mokslo lenktynės,” nepri
klausė prie to antgalvio— 
pateko į puslapį per tech
niška klaida, c-

Toronto
Labor Progressive (Komu
nistų) partijos centro komi
teto nariai apleido partiją.

Du Kanados

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
lai pasirūpink gauti.

tenbergas, žurnalistas Za- 
slavskis ir eile kitų.
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JUNGTINIŲ TAUTŲ POLICIJA
' . JAU PRADĖTA SIŲSTI į Egiptą Jungtinių Tautų 
policija arba kariuomenes daliniai.

Smulkmenų dar vis nėra apie tai, kaip ilgai toji JT 
policija ten bus, ką ji iš tikrųjų ten veiks ir kiek iŠ viso 
ten jos bus.

Tenka čia pabrėžti, kad Jungtinių Tautų kariuome
nės daliniai, siunčiami į Egiptą, yra mažųjų tautų žmo
nės. Einant Jungtinių Tautų asamblėjos nutarimu, nei 
viena didžioji valstybė neturi ten siųsti savo kariuome
nės dalinių. ,

Mums rodosi, tai ir gerai. Mes manome, kad pa
siuntimas tarptautinės “policijos.” į Egiptą “tvarkai pa
laikyti” yra neblogas žestas. Bet tuo pačiu kartu kyla 
klausimas, ką gi ji ten veiks? Kokią tvarką ji ten darys?

Prieš tai, kai Izraelis, Anglija ir Francūzija agre
sijos tikslais įsiveržė į Egiptą, ten nebuvo jokios ne
tvarkos. Suezo kanalas veikė kaip ir seniau; laivai, 
kurie kanalu naudojosi, buvo perplukdomi saugiai; nie
kas ant tų laivų neužpuolė. Vadinasi, kiek tai liečia iš
laukinį pasaulį, tvarka ten buvo, ir nebloga tvarka.

Netvarka, kraujo praliejimas, žmonių žudymas ir 
egiptiečių turto naikinimas prasidėjo tuomet, kai Izra
elis, Anglija ir Francūzija užpuolė Egiptą! Užpuolė jį 
be jokio reikalo, užpuolė jį nežmoniškai!

Na, tai dabar ir kyla klausimas: kokią tvarką Jung
tinių Tautų, policija ten gali atsteigti?

Mums rodosi, tvarka [sugrįš ten pati 'savaime, kai 
izraelitai, anglai ir francūzai iš Egipto žemės pasi
trauks—tik tuomet. Egipto valdžia pažadėjo, kad ji 
tuomet išvalys Suezo kanalą (į kurį anglų ir francūzų 
bombonešiai nuskandino keletą laivų) ir atidarys kana
lą laivams plaukioti, kaip buvo pirmiau.

Na, o jeigu anglai ir francūzai iš Egipto žemės ne
sitrauks, ar tuomet Jungtinių Tautų policija pradės juos 
mušti? Einant Jungt. Tautų rezoliucija, toji policija 
nesimuš su lagresoriais. Jeigu taip, tai kol agresoriai 
Egipto žemėje bus, nebus tvarkos, ir Jungtinių Tautų 
pasiųstosios jėgos negalės tos tvarkos ten įvesti.

Jei agresoriai iš Egipto nepasitrauks, tai patys egip
tiečiai pradės prieš juos mūšius. Ot, ir vėl bus netvarka. 
Ir Jungt. Tautų, ginkluotų jėgų ten buvimas nieko ne
galės padaryti, kad tvarka būtų atsteigta.

• Dėl to vyriausias šiandien uždavinys prieš taiką 
mylintįjį pasaulį stovi tokis: reikia visa daryti, kad pri
versti agresorius — anglus, francūzus ir izraelitus — 
juo greičiau pasitraukti iš Egipto žemės!

LENKIJOJE I
j KOL KAS LENKIJOJE dalykai vystosi gerai. Vla
dislovas Gomulka su premjeru Cirankevičium ir kitais 
žymiais vyriausybės pareigūnais nuvyko Maskvon.,

Maskvoje Lenkijos vadovai tariasi dėl subendrinimo 
tarpsavinių santykių. Be kitko, sakoma, Lenkijos par
eigūnai prašys iš Tarybų Sąjungos vyriausybės medžia
ginės paramos—paskolos ir kitko. Jie ten tarsis ir dėl 
po, ką Gomulka neperseniai žadėjo Lenkijos žmonėms:

• Lenkija bus nepriklausoma, ji palaikys glaudžius ryšius 
su Tarybų Sąjunga ir kitais socialistiniais kraštais, bet

. tai bus pagrįsta lygus su lygiu principu. Lenkijos Dar
bininkų (Komunistų) partija veiks nepriklausomai, be

* jokių padiktavimų iš TSKP, ir tt.
Lenkijos žmonėse buvo nepasitenkinimo dėl to, kad ( 

gynybos ministro pareigas ėjo maršalas Konstantinas K. | 
Rokosovskis. Rokosovskis yra gimęs Lenkijoj, bet jis, 
sakoma, yra rusų tautos kilmės, be to, jis yra Tarybų 
Sąjungos maršalas. Lenkijoje jau seniai, šakoma, tam 
tikras žmonių sluogsnis reikalavo, kad Rokosovskis pa
sitrauktų iš Lenkijos gynybos ministro vietos. Tų rei-

- kalavimų padaugėjo po Poznanės įvykių.'
Mums rodosi, tuojau reikėjo Rokosovskiui atsista

tydinti iš ministro vietos. Na, bet jis laukė, delsė. Šio
mis dienomis jis tačiau tai padarė. Jo vietą užėmė ge
nerolas Marijanas Spyčialskis, kuris kadaise buvo Ro- 
kosovskio padėjėjas, bet prieš kėlėris metus iš tų pareigų 
buvo paleistas kaip titojistas. Spyčialskis su Gomulka 
abudu buvo nekaltai paneigti ir riet kalinti.

Lenkijoj buvo ir daugiau tarybinių karininkų, kurie 
'padėjo organizuoti Lenkijos kariuornenę. Praėjusią sa- 

. vaitę tie karininkai buvo paleisti, bet jie buvo paleisti ne 
piktuoju, o gražiuoju, susitarus, matyt, su Tarybų Są
junga. I

Išleidžiant tuos tarybinius karininkus iš Lenkijos, 
naujasis gynybos ministras gen. Spyčialskis suruošė puo- 

, tą. Ten buvo jiems įteiktos, dovanos, aukšti ordinai už 
tai, kad jie padėjo Lenkijos kariuomenę organizuoti ir 
lavinti. Pats Spyčialskis padėkojo tarybiniams kariams 

; už viską, ką jie gero Lenkijai padare.
Mums rodosi, visa tai eina abiems šalims — Lenkijai 

ir Tarybų Sąjungai—naudom
Lenkijos vyriausybė yra pasiryžusi visą eilę socia- 

r liti reformų šalyje pravesti, gerinant liaudies būklę.
Kai Gomulka su savo saridatbinirikais sugrįš iž 

Maskovs Varšuvon, dar daugiau naujo bus padaryta.

Literatūrines pastabos
Pasirodo, jog lietuvių dipukų taip 

mėgiama daina “Leiskit į tėvynę, leiskit 
pas savus” (lyg kas juos neleidžia) yra 
ne originalus kun. Juozo Šnapščio-Mar- 
galio kūrinys, 
lenkų dainos.
laiko lyg kokiu antruoju savo himnu, 
patriotine giesme, suvis nežinodami, kad 
jie tik mėgdžioja saldžiai nostalgišką 
lenkų romansėlį:

Dajciež mi Wolynia, 
Mily dajcie dym — 
Ja warn z nad Horynia 

,! Piękny przyslę rym.
Istoriją šios dainos mums pateikia 

Chicagoje einantis Liet. Vargonininkų 
Sąjungos žurnalas “Muzikos Žinios.” 
“Kate iš maišo” paleido kun. M. Vait
kus. Anot jo:

i ■ “Buvo tai Žemaičiuose, Viveržėnuo- 
se, per kuriuos ten atlaidus. Buvęs ten 
ir kun. šnapštys... Žinoma, dainuota, 
kaip paprastai. Dainuota ir anoji ‘Daj
ciež m i Wolynia’. Kažkuris svečias pa
reiškęs norą, kad Margalis tą dainą at
kurtų lietuviškai. Margalis sutikęs, išė
jęs į kitą kambarį, užsirūkęs, pavaikš
čiojęs kiek laiko ir netrukus atsinešęs 
baigtą ‘Leiskit į tėvynę’. Ir ėmė kunigai 
bei klierikai tą dainelę dainuoti po visą 
Lietuvą. Tik turiu čia pabraukti, kad 
mes ją dainuodavome ne ta dabartine 
gaida; tik senąja, daug gražesniąja”.

Taigi ta verstinė, apygirčiam, baliu
je gimusi, Lietuvos kunigų bei klierikų 
išpopuliarinta, dainelė tapo dabartinių 
dipukų himnu, jų jausmų reiškėją...'

, bet tik nevykęs vertimas 
, “Leiskit į tėvynę” dipukai

Skaitau kiekvieną skyrių V. Myko
laičio-Putino istorinio romano “Sukilė
liai”, spausdinamo “Laisvės” atkarpoje. 
Tai reta proga skaitytojui pasigrožėti 
ne tik įdomia apysaka, darniu fabulos 
vystymu, bet ir pavyzdinga lietuvių kal
ba! Šis darbas rodo, kad “Altorių šešė
lio” autoriaus kūrybinė jėga dar neišsi- 
sėmusi. Ilgiausių jam metų !

Perskaičiau du Lietuvos Grožinės 
Literatūros Leidyklos leidinėlius: Vlado 
Mozūriūno “Varpos iš Laukų” ir Justo 
Marcinkevičiaus “Prašau žodžio”.

Tai subtilūs tikrosios poezijos kūri
nėliai, verčią skaitytoją verkti ar juok
tis su autorium kartu!

Malonu ir džiugu skaityti gerą poe
ziją: tai nervam tonikas ir dvasiai poil
sis. Bet man kakta raukiasi, kai pamąs
tau apie kaikurių mūsų pačių eilemanų 
rimuotą trafaretą!

Neklasikas

Skiriu
Elizabeth Guriev Flynn

Laikykis, lelija mieloji,
Prieš žiaurias audras tu atsispirk, 

Čydėk ilgus metus, brangioji, t 
Nepalik, nuo mūs nesiskirk,

Visada būk sveika,
Meš linkįnų to jums,

Žibėk kaip aušrinė, 
Kilnią šviesą teik mums.

Gaila mums tavęs, lelija gražioji, 
Ašarom gaivinau; mes tavo šaknis.

Padange giedrėja, miražais ji šviš.

Žmonės saumyliai,. dideli menkystoj
Triukšmingai išdidžiai teismą padarė,

Akis užmerkę, kur progresas vystos, 
Kalta surado, kalė ji man, uždarė.

atmenu vis
Atmenu aš d i 
Kai t-eko gan;

ieną vasaros ne vieną, 
yti man-buožės kaimenę.

Pamenu dirvonus, Nemuno pakrantes; 
Dienas vasarėlių ten mano praleistas.

Kad v^rdą n 
Veidelius ma 
Man buvo pi

argą, kurį aš kentėjau, 
ašlaičio nešioti turėjau... 
n plovė gailios ašarėlės — 
įtėviu šaltas šiaurys vėjas.

Giliais nagai^ savo tankiai mane gnaibė, 
iri buožė nec oras visaip engė, spaudė.
Nekartą sapnuose tėtušį regėjau: 
— Oi, vargas našlaičiui!— jam gi 

džiaus, kalbėjau.
jam guo-

Nekartą, sapnuojant,
man džiaugsmą sugriovė,

K'ai pikta buoži-enė plaukelius man rovė, 
Kai kėlė iš n iego, saulei netekėjus — 
^ąlmargė, būk, bliovė iš tvarto išėjus...

ė iš miego, saulei netekėjus —

ffaip, apnenu vargą tą kietą, ką spaudė, 
mą taip kartų, ką gaubė;
ano, ką aš Vargdams liejau 

•s vėjui, tik guostis galėjau!

Stebėsis ir gędysis ainiai
Savo protėvių didžios beprotybes;

Atminčiai tavo maršuos jie 
. šauniai

Gražesnio pasaulio keliu lygybes • 
Naujo gyvenimo saule tekėjo, 
Raudonom lūpom bučiavo žemužę

Tautu brolybę garsiai prašnekėjo,
Mokslo ir liuosybės užtraukė 
dainužę..

Sveikutė gyvenk, ilgus metus, 
Laisvėn grįžtant džiaūgsis minios, .

Persekiojimų lai daugiau nebus 
Lai juosia žemę taikos žinios.

Spalio 30—19Š6

Našlaičio tiki 
Tas ašaras m 
Ir kad šiaurė

Ir taip laikas
daug metų prabėgo . . .

Ir švito aušrinė, jos skaros auksinės— 
Horizontais plito gimtosios tėvynės,— 
Ir kėlėsi rytas naujosios gadynės!...

ūkai, vėjui dvelkiant, nyko 
aičiui saulelė nušvito:
klanas, ką jam teko bristi;

Nustoji ii’ bihožės pikti .žodžiai kristi;

Ilgai gaubę t 
Ir vargo naš' 
Dingo vargų

išarė lės veideliais riedėti,— 
rgas našlaitį lydėti!

Čių vilčių gėlės pražydėjo,
Paliovė ir ve, 
Ir jam skaisi
Kai džiaugsimo bučiniai veidelius lytėjo!

Neneik daugi 
Kęsti našlaiti 
Neigi daugi a 
Šiaurės šalta

au vargą 
riliui, 
,u guostis, 
m ’vėjui!...

Z. Vienužis

Sua sūnau.
Sugrįžk, sūnau, sugrįžk į tėvynę, 
Sugrįžk į tą vietą kur gimei!
Tuojau naudok šią progą auksinę 
Tenai tu gyvensi gi ramiai.

au svetur nusiminęs,Nebūk ilgi
Tėvjmėn sugrįžti nebijok;
Kad j r esi
Tėvynė at

kiek nors prasikaltęs, 
eis tau, tą žinok.

tavo brangūs tėveliai 
seselės ir draugai.
tavęs savo šaliai —

Ten laukia
Ir broliai,
Jie nori g\ ___ ___
Kad dirbturii tėvynei, kaip žinai.

Ten laukia ir graži mergužėlė, 
Augi ha žolynus dėl tavęs;
Ji tau pridegs gražiausią gėlelę 
Ant tavo

ir graži mergužėlė,

{rūtinės, prie širdies.

Taigi supi 
Ir kad ten 
Tai tuoj ii 
Brangioji

ask, kad jie visi laukia 
tau vieta gatava.

• grįžk! Tave kviečia, šaukia 
tėvynė Lietuva.

Jonas Juška

Veikalai
VILNIUS, 

teratūios lei 
veikalą “Jon 
pasakodama 
tojo VE, 
pradžią

<apie lietuvių literatūrą
— Valstybine grožinės įi- 

Jykla s išleido M. Lukšienės 
o’ Biliūno kūryba”. Veikale 
apie įžymaus lietuvių rašy- 

ikystę ir literatūrinės veiklos
nagrinėjama jo kūryba.

Khygynuo. 
jos r 
idkalc 

poeto T. Tilvyčio kūrybą. SPausdįhdmas 
filologijos m 

tės darbas 
lietuvių prozoje

filologi 
liaus v

kevičiū

• • • ; į

Je,. greitu ląiku pasirodys 
noksiu kandidato V. Kubi- 
s ajjie respublikos liaudies

bkslų kandidato J< Kostiu-
> “Kritinis realizmas

alizpiF’eod 
šviečiaina ‘ 
jos” pipiram

kalbos

n

o laikotarpio literatūra nu- 
“Lietuvių literatūros istori- 
b foffie, kurį spaudai atida- 

Mokslų akadeniijds Lietuvių'
ir literatūros institutas,

Mano darbas liaudžiai, 
✓ 

sako A. Žmuidzinavičių

am-

(Pasikalbėjimas su Lietuvos 
liaudies dailininku prof. A. 
Žmuidzinavičium).

Spalio mėn. 31 d. sukako 
80 metų, kai gimė Antanas 
Žmuidzinavičius, įžymus lietu
vių tapytojas - peizažistas. Ta 
proga “Tiesos” koresponden
tas kreipėsi į jubiliatą, kuris 
papasakojo apie savo kūrybi
nį gyvenimą ir ateities darbo 
perspektyvas.

Aštuoniasdešimt metų
žiaus ir 55 metų kūrybos ju
biliejų įžymus dailininkas su
tinka besiruošdamas savo dar
bų parodai, kuri buvo atida
ryta Vilniuje, o vėliau perkel
ta Kaunan. Tai buvo bene di
džiausia apžvalginė A. Žmui
dzinavičiaus kūrybos paroda.

Parodoje bus išstatyta apie 
50 dailininko grafikos darbų, 
o taip pat visa eilė lietuviškų 
pašto ženklų; su kuriais A. 
Žmuidzinavičius ne kartą da
lyvavo tarptautinėse filatelis
tų parodose.

Dailininko A. Žmuidzinavi
čiaus kūryba plačiai žijnoma 
visame pasaulyje. Nuo pirmo
jo pasirodymo 1902-ų metų 
dailės parodoje Varšuvoje, A. 
Žmuidzinavičius su savo kūry
ba dalyvavo JAV, Švedijoje. 
Indijoje ir visoje eilėje kitų 
valstybių įvykusių parodų.

Pradedant nuo pirmųjų po
kario metų, jis dalyvauja 
kiekvienoje Visasąjunginėje 
Dailės parodoje Maskvoje, o 
taip pat marinistų rengiamose 
parodose. A. Žmuidzinavi
čiaus kūrybos pavyzdžius ma
tė Ukrainos, Moldavijos, Gru
zijos, Azerbaidžano ir kitų 
respublikų meno mėgėjai. O 
visų plačiausiai su dailininko I 
kūryba yra susipažinę mūsų 
respublikos darbo žmonės. Per 
visus kūrybos metus A. Žmui
dzinavičius nutapė daugiau 
kaip 2,000 paveikslų ir daly
vavo 150 parodų.

Nuostabus jubiliato tvarkin
gumas ir puiki atmintis. Dar 
1899-ais metais jo pradėtas 
vesti paveikslų registras tebe- 
tęsiamas iki šios dienos. Su 
jo pagalba A. Žmuidzinavi
čius gali papasakoti kiekvieno 
savo paveikslo istoriją. Dai
lininkas žino visus jo paveiks
lų savininkus, atsimena, ko
kie paveikslai, kokiose paro
dose buvo išstatyti ir 1.1.

Visada energingas dailinin
kas, atrodo, niekada nenu
rimsta. Jis tik neseniai baigė 
piešti ištisą seriją Lietuvos pi
liakalnių vaizdų ir dabar gal
voja apie naujus darbus, šiuo 
nietu A. Žmuidzinavičių daž
nai galima sutikti busimosios 
Kauno IIES statybose. Jis lan
kosi vietovėse, kurios netoli
moje ateityje bus apsemtos’ 
vandeniu ir įamžina tas Pet- 
rašiūmy bei Pažaislio apylin
kes drobėje. Tai bus A. 
Žmuidzinavičiaus naujas pa
veikslų ciklas, kurį jis pa va
dino “Čia bus Kauno jūra”. j

Dailininkas šios naujos pa-|kui gamyba su mašina 
veikslų serijos kol kas teturi du kartūs pigiau, negu 

etiudus, bet jo darbais naut rankiniu būdu.5-6

instituto staty-

jau dabar yra didelis susido
mėjimas. Maskvos dailės pa
rodų ir panoramų direkcija 
jau užsakė dailininkui 2 pa
veikslus šia tematika. Vienas 
šio ciklo paveikslas jau buvo 
išstatytas Vilniaus dzailės mu
ziejuje, o antras nusiųstas į 
šių metų Visasąjunginę dailės 
parodą Maskvoje.

Be aktyvaus kūrybinio dar
bo dail. A. Žmuidzinavičius 
dirba ir pedagoginį darbą. 
Jau nuo 1953-ių metų jis dės
to piešimą ir akvarelę Kauno 
Politechnikos
bos fakultete. Besimokančiam 
jaunimui liaudies dailininkas 
stengiasi įdiegti meilę menui, 
skiepija geriausias lietuvių 
dailės realistines tradicijas. 4

—Aš visą gyvenimą pešiau* 
si su modernistais, jie neken
tė mano realizmo,—pasakoja 
A. Žmuidzinavičius, prisimin
damas savo nueitą kūrybinį 
kelią.

Su geriausių A. Žmuidzina
vičiaus paveikslų reprodukci
jomis meno mėgėjai ir daili
ninko talento gerbėjai turės 
progos susipažinti greitai iš 
spaudos išeinančiame jo kūry
bos albume.

Nemažą susidomėjimą kelia 
A.Žmuidzinavičiaus rašomi at
siminimai. Jau dabar A. 
Žmuidzinavičius turi parašęs 
jų nemaža. Autorius pasako- ' 
ja apie Čiurlionį, Rimšą, Kai- 
poką ir kitus savo draugas^ 
piešia buvusių gausių kelionių ’ 
vaizdus, pasakoja apie savo 
kūrybines gaires. Atsimini
muose nemaža vietos skiria
ma 1905-ų metų įvykiams 
Šiauliuose, rašoma apie buvu
si gyvenimą Veiverių mokyto
jų seminarijoje ir kt.

Dailininkas A. Žmuidzinavi
čius — nenuilstantis kolekcio
nierius. Visą gyvenimą domė
jęsis lietuvių liaudies menu, 
jis nemaža yra surinkęs liau
dies meno pavyzdžių.
Nepaisant amžiaus, A. Žmui

dzinavičius yra kupinas ener-^ 
gijos, naujų kūrybinių suma
nymų ir planų.

—Dirbu ne sau, mano dar
bas — liaudžiai. — sako įžy
mus mūsų krašto dailininkas.

(Iš “Tiesos”)

Inžinieriaus A. Pociūno 
mašina »■

KAUNAS. — Politechnikos 
instituto vyresnysis dėstytojas 
inžinierius Antanas Pociūnas 
neseniai sukonstruavo naują 
mašiną. Ji skirta durpiniam 
kraikui gaminti pasluoksniniu 
būdu. Pirmąjį naujos mašinos 
pavyzdį pagamino
žemės ūkio ministerijos 
no remonto gamykla.

Per pamainą naująja 
na paruošiama iki 20
orasausių durpių. Mašina sve
ria apie vieną toną. Ją aptar-. 
nauja trijų ;

Apskaičiuota, __  ___
] uos tonos sausų durpių krai- 

atšeis 
gami-

Lietuvos
Kau-

maši- 
tonų

et LVIldt ej (į dpuu k t 

žmonių brigada. A 
)ta, kad kiekvie-'

Antanas Žmuidzinavičius

2 pusi.—Laisve (Liberty)-šeštad., Lapkričio (Nov.) 17, 1956
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Worces er, Mass
ATMINČIAI

pa-

(Tąsa)
—A—a!.. kad tu nepraneštum poli

cijai apie tuos kurstytojus? — pagavo 
Pšemickis Kedulio žodžius.—Žinoma, ir 
apie poną Skrodskį kalbėjo. Taip, kaip 
pernai rudenį per tą pamokslą. Girdė
jai, Keduli, tą pamokslą?

—Ne, pats negirdėjau. Moterys 
šakojo.

—Žinoma, bobos viską išnešioja! Na, 
tai žiūrėk, laikyk dukterį griežtai, 
kad jokio atsikalbinėjimo! Gauna dvare 
tarnybą. Turite visi dėl to džiaugtis.

Kedulis pakilo, nužemintai bučiavo 
Pšemickiui ranką ir susikūprinęs žengė 
namolei.

Atleidęs Kedulį, Pšemickis ėjo papa
sakoti Skrodskiui, ką girdėjo is to nuo
lankaus mužiko. Išgirdęs, kad Mackevi
čius vėl landžioja po jo baudžiauninku , 
kiemus ir kursto prieš jį žmones, dvari
ninkas nebesitvėrė pykčiu.

—Skarmalius klecha! — šaukė ponas. 
—Negana, kad jis praeitą rudenį mane 
viešai bažnyčioje išplūdo, štai ir priva
čiai varo agitaciją prieš mane!.. Prieš 
Bagynų dvarą ir Skrodskių šeimą, ku
rios geradarystės Paberžės bažnyčiai vi
siems žinomos. Aš esu geras katalikas 
ir ištikimas bažnyčios sūnus. Aš gerbiu 
dvasininkus, bet tokius, kurie ištikimai 
tarnauja religijai, palaiko tvarką visuo
menėj, moko gerbti vyriausybę, įkvepia 
laudžiai nusižeminimo ir klusnumo jaus
mus aukštesniojo luomo, bajorijos, ponų 
atžvilgiu. Daug dar yra tokių kunigų. 

XBet aš negaliu gerbti šito išsišokėlio iš 
fritižikų, kuris savo pašaukimą ir padėtį 
panaudoja neapykantai, neklusnumui, 
maištui kurstyti! Ir niekas jo nesuval
do, šitų sutanuoto maištininko! Jau se
niai norėjau'rašyti vyskupui Volončevs- 
kiui. Tas dar ištikimai tarnauja vyriau
sybei ir visuomeninę santvarką saugoja. 
Bet chlopams, girdėjau, ir tas dažnai pa
taikauja. Moralę, mat, saugoti pasišo
vęs! Ir pats iš chlopii kilęs. Ne, jau 
geriau ieškosim kitokių priemonių šitam 
anarchistui suvaldyti.

Juo daugiau ponas Skrodskis kalbėjo, 
tuo labiau niršo ir tuo ryžtingiau brendo 
jame noras pačiam susitvarkyti su Mąc- 

. i&ęvičium. Atsišaukti jį čia, išdėti visą 
elgesio netinkamumą ir pareikalau

ti—taip, pareikalauti!—nesikišti į dvaro

Ir

reikalus ir santykius su valstiečiais! 
. Reikia ta klausimų griežtai ir galutinai 
išaiškinti. Tada 
elgtis.

Ir Skrodskis įsako prievaizdui:
—Pone Pšemicki, pasiųsk tuojau žmo

gų į Paberžę pas kunigų Mackevičių. 
Įteiks jam mano raštelį ir atneš atsa
kymų.

Sėdęs prie stalo, jis rašo, kad kunigas 
būtų taip malonus ir teiktųsi rytoj pa
vakare atsilankyti pas jį, poną Skrodskį, 
labai svarbiu reikalu.

.. .Galėčiau jam stačiai įsakyti atvyk
ti paskirtų valanda, bet geriau laikytis 
mandagumo formų. Nors ir mužikas, 
bet vis dėlto kunigas,—dėdamas laiške
lį į vokų ir valdydamas pyktį, masto 
dvarininkas.

Vakare pasiuntinys pai’nešė ponui 
Skrodskiui Mackevičiaus atsakymų: ku
nigas 'atvyks ryt penkta valanda.

Rytojaus dienos rytų, vos saulei pate
kėjus, būriai moterų ir vyrų, kastuvais, 
šakėmis, grėbliais nešini rinkosi dvaro 
parke. Kai kurie vyrai atvažiavo su ve
žimėliais, kiti, atsistūmė karučius, žiū
rint, kaip kam buvo vaito įsakyta. Prie
vaizdas Pšemickis ir tijūnas Karklys ti
krino atvykusius, šūkavo ir skirstė, kur 
kam kokį darbų dirbti. Šilėnų ir Palie
pių žmonės gavo valyti parkų, Karkliš
kių—sodų, o Juodbalių — taisyti jovarų 
kelių, šešios moterys, jų tarpe abidvi 
Kedulytės, eis į rūmus plauti langų, ki
tos, stipresnės, valyti grindų ir parketų. 
Bet darbas rūmuose ir aplink rūmus 
prasidės vėliau, nes ponas dar ilsisi, tad 
negalima jo žadinti. Kol kas, tegu ir 
šitos moterys eina gilyn į sodų išgrėbs
tyti pernykščių lapų.

Kedulių Katrytė, nors ir kaip neno
rėjo eiti į dvarų ir spyrėsi kiek galėda
ma, bet sesers barama ir tėvo baudžia
ma, turėjo paklusti. Pagaliau, ką gi... 
Negi praris jų ponas prie tiekos žmo
nių! Kai tikrino ir skirstė atvykusius/ 
ji pastebėjo, kaip smalsiai prievaizdas 
į ją pažiūrėjo, ir vėl nerimastis suspaudė 
jai širdį. Ja paskyrė dirbti rūmuose! 
Dieve! Gerai, kad ne viena. Kitaip, ji 
numirtų iš baimės. Ji nutarė nė per 
žingsnį neatsiskirti nuo savo draugių.

(Bus daugiau)

matysime, kaip toliau

CHICAGO, ILL
Iš Lietuvos “vaduotojų” 
mitingo

Chicagos Lietuvių Tarybos 
lapkr. 9-ą dieną buvo šaukia
mas masinis mitingas Lietuvių 
Auditorijoje. Buvo net keturi 
kalbėtojai: Dr. P. Daužvar- 
dis, Dr. P. Grigaitis, ^‘Drau
go” red. P. šimutis ir M. Vai- 
dyla.

Tvarkos vedėju buvo po
nas J. Kuraitis. Mitingas ati
darytas su malda, kurią atna
šavo prelatas Ulbavicius. Nors 
mitingas buvo plačiai garsin
gas per laikraščius ir 'radiju* 

•Aus, bet žmonių susirinko ne- 
perdaugiausia.

Kaip žinoma, visi kalbėjo 
“mandriai”, per daug metų 
jie yra “išsilavinę” apie Lietu
vos išvadavimą”. Ir visi kal
bėtojai gan daug davė pipirų 
Sovietų Sąjungai ir jos Rau-t 
donajai Armijai, kam ji; la
mstuojančius sukilėlius suval
dė Vengrijoje.

Dr. Grigaitis pranešė “svar
bią naujieną”, kad Washing- 
tbnas ir Maskva yra padarę 
slaptą sutartį bendrai kovoti 
tose ,šalyse, kur komunistų 
valdžios yra ir kad jos pasi
liktų. Reiškia, Washingtonas 

% tokiems sukilimams neprita
ria. Jis Čia gerai kalbėjo.

Dr. P. Daužvardis irgi ge- 
kalbėjo, peš jis specialis- 

apie Lietuvos “vadavimus” 
lietuvių. šimutis kaipo 

’ redaktorius, katali
kiško laikraščio, tai jis pasi
rodė prasčiausiai. Mat, jis 
pfies publiką vartoja nešva
rius Žodžius. O kai katalikui 
tai nepridėta. M. Vaidyla 
taipgi progresuoja, jam kal
bant už liežuvio neužkliūva

3 pusi. Laisvė (Liberty)

VINCO NAVIKO
Mirė Lapkričio 8, 1956

gyvųjų tarpo, netekomeMirtis išskyrė Vincą iš
idėjos draugo, LĮjD nario, apšvietos mylėtojo- 
rėmėjo. Ęeiškįarpe širdingą užuojautą jo žmo- 

ūnums Antanui, Vincui ir Al
sams ir visieiųs jo .gimi-

rėmėjo, ^eiškįar 
nai Margaretai, s 
bertui; marčioms, 
nėms. i

K. Kasulis

R. I,| Janulis 
Žukai 
Jaskevičiai 
Norya] 
Žiliiiskai 
Kiziai

, anū

G. H; Smith

J. M

P. Sadauskas. . T

Miami, Fla. >
Paminėjo gimtadienius

Drg. Marijonos Maisbhk- 
nės ir drg. K. Tamašiūno pim-

la kartu, taigi 
Maisoni

tadieniai šupuc 
ta proga M.
kvietė pas Taihašūnus
gerus draugus

ėne št- 
.1 ;sav 
grąžini 

Čiai ai - 
Majsoųieh 

74;-rit s 
meltus amžiaus, tai graži krū
va metų, yra kuo pasipid^iūcf- 
ti, o ji dar ga 
na senė. Drg.

ir visus 
pavaišino, o juodu sve 
dovanojo. Drg.
sakė, kad jau ji tūri

o

ė

na vikri) ir jau
siMaisohienę yr 

daug dirbus darbininkų judi 
eatšilik- 

yamašūųą trųni- 
be kų- 

vyksts.

jime, ir ateity 
ti. Apie drg. 
pai pasakius,

žada n

tai drg.
rio retas parengimas 

metų jūdvieiįi,Ilgiausių 
draugai!

Margaret

Lawrence, Mass.
Daug kas mane sutikę kla 

šia: Ar bus rengiamas bank 
tas uždarymui Maple Parko 

i: TJaip, banket
ir jis įvyks la]

1-
,e-

is
>-

Atsakau 
yra rengiamas 
kričio 24-ą dieną. Nepamirški
te. tai bus šeštadieniš. Pra

visus 
pasa-

sve-

rovės svetainėje, 157 Hunger
ford St., Hartford, Conn. Pra
sidės 2-ą vai. popiet. Įėjimas 
$1 asmeniui. Prašome 
būti patiems ir kitiems 
kyti, kad bųtų.

Tenka priminti, kad
čiai, atsilankę pamatyti ko
medijos, ras čia ir užkandžių, 
taipgi ir išgėrimo. Viskuo jie 
bus aprūpinti.

Taigi -nepamirškite 
čio 25-os dienos!

Parengimą rengia 
68-ta kuopa.

Koresp. A. K.

lapkri-

pagal

prasidėjo
išmokėjimas pagal

Pensijų išmokėjimas 
naująjį įstatymą

JONIŠKIS. — čia 
pensijų
naująjį įstatymą. Per pirmą
sias tris dienas pensijos išmo
kėtos 20 piliečių.

Karo invalidas, remonto-, 
statybos kontoros darbininkas 
Klemas Norvaiša gavo 210 ru
blių, vietoje anksčiau 
90 rublių, kolūkietis 
čiapas — 276 rublius. 
Įsigaliojus naujajam
mui, jis kas mėnesį gaudavo 
36 rublius, žymiai padidintos 
pensijos išmokėtos Juozui 
Kvedarui ir kitiems invali
dams.

Spalio menesį bus išmokėta 
pensijų beveik už dvigubai di
desnę sumą, negu jų buvo iš
mokėta pensininkams rugsėjo 
mėnesį.

gautų 
Kazys 
Prieš 

įstaty-

A. Vasilienė
A. E, Pilkauskai
M. Mickienė
J. Ė. Kanapkai
A. M. Sukackai
M. Šiupenienė 
Nettie Karsun .
P. A. Skralskiai
M, Laukienė

Miesto valdžios ir darbinin
kų organizacijų atstovai ban
do atkalbęti Olin Mathieson 
Cheįriical Corp. savininkus 
nuo uždarymo dirbtuvės Broo- 
klyne. Netektų darbo apie 
1,000 darbininkų.

jau taip tankiai: maskoliai, 
kacapai, mongolai, burliokai, 
kaip pirmiau būdavo.

Visi kalbėtojai pasmerkė 
Sovietus, kad “sunaikino 65,- 
000 sukilėlių”.

Jie sakė, rusai turi didelę 
armiją, jie gali užpulti Ang
liją ir Francūziją ir sunaikin
ti tas tautas, tai Amerika tu
ri gelbėti. Klausantis kalbėto
jų, taip atrodo, kad Egiptas 
užpuolė Angliją ir Francūzl-

Hartford, Conn.
Mūsų naujienos

Už savaitės laiko, lapkričio 
25-ą dieną, čia turėsime tea
trą, bus pastatyta komedija 
“Lapkūs”, kurią Vaidins Liau
dies Teatro, iš New Yorko, ar
tistai. Komedija, sako, yra 
juokinga, o juoktis—sveika. 
New Yorko Liaudies Teatro 
artistai visuomet gerai vaidi
na.
• Komedija “Lapkūs” bus pa
statyta Lietuvių Namo Bend-

Tai firma, kuri su užtikrinimu išsiuhčlė, pakietus j
SOVIETŲ SĄJUNGĄ, LATVIJĄ, LIETUVĄ, EŠTONIJĄ
ir kt.; su iš anksto apmokėtu muitu ir garantuotti pristatymu. 1‘laČial 

žinoma ir sena kompanija:
PARCELS TO RUSSIA, INC.

USSR LEIDIMAS ir INTOURIST, MOSCOW, AUTORIZAX IMAS 
IŠKOLEKTUOTI MUIT£ ČIA.

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

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

SIŲSTI ĄNTLPOLIO SERUM.
Mes garantuojame pristatymų ir original;^parašą gavėjo. Męs 

taipgi Siunčiatnė šiUvamųsias mašinas, akordionus ir rašomąsias ma
šinėlės įvairių tautų. Mūsų adresas yra sekamas:

1530 BEDFORD AVE., BROOKLYN 16, N. Y, 
(kamp. nuo senos vietos)

Irinos lubos, yrą vieta automobiliams pasistatyti.
Ofisas atdaras kasdien, įskaitant Sekm. 9-6, &ėšt. 9-4.

Pakictai išsiuntinėjami kasdien. Tel.: INGERSOL 7-6j65
7-7272

Dienraščio Laisves Metinis

KONCERTAS
Rengia Laisves Bendroves Direktorių Taryba

Įvyks Sekmadienį, 3:30 popiet

LAPKR. 18 NOV
4 KX A WAV' W

te, tai bus šeštadienis. Pr. 
džia 7-ą vai. vakarė. Atsilan
kiusieji visi bpsitė pilnai už- 

komite-ganėdinti. Rengimo, .' Choras rengė žaislų vakarą, 
! kad papildžius iždą, be kurio 
choras negali pasilaikyti. Cho-

nešė daug vertingų dovanų. Į 
pagalbą atėjo ir kiti geri prie- j 
toliai, choro rėmėjai. Na, 
nežiūrint, kad svečių 1 
pilnutėlis Mildos klubas, dau
giau negu tikėtasi, dovanų vi
siem užteko. Ir ne bet kokių, 
bet labai puikių buvo prineš- 
4- i i

Vakaras buvo visapusiai pa
sekmingas. Svečiai visi gra
žiai linksminosi, draugiškai 
kalbėjosi, o gasp a d in ės pa
ruošė labai gero maisto. Iš 
kankliečių gaspadinavo Pleč
kaitienė, jai pagelbėjo Klebo- 
nienė ir Gelgąudienė. Joms 
hankliečiai taria širdingą ačiū.

Prie stalelių lošėjus aptar
iu kitais reikalais rūpi- 

Kancerionė, Estelle

las ruošiasi visus priimti ne 
tik su gerais valgiais,

riĮsitai patys stropiai veikė, su- muzika.
Būkite visi 

no uždarymo 
ir tysimeš Maple 

buvo Mirimai

0 H’ SU

rudeninio sez 
parenghneJ M 
Parke !

o
a

Mįchael 
o paša 
sulauk 
Velionis 

tai

LIBERTY AUDITORIUM

Vaidyla, tai mandriai papa
sakojo, kad jis atsimena 400 
metų tam atgalios kas buvo. 
Jis sake:

—Rusai daug surinko Lietu
voje lietuvių ir varė juos į 
Maskvą. Buvo daug sniego ir 
labai šalta. Juos visus prie 
Maskvos nurengė ir batus jų 
numovė, tai visi ir žuvo.

Aš norėčiau pono Vaidylos 
paklausti apie tuos 400 metų 
atgal, ar lietuviai turėjo ba
tus? Gal Lietuvos ponai ir 
kunigaikščiai ir turėjo. O lie
tuviai ūkininkai ir darbinin
kai nešiojo nagines, bet grei-
čiau vyžas. Taipgi tais laikais h 
nebuvo ir bolševikų. \ «

Buvo ir aukos renkamos 
“dėl Vengrijos sukilėlių”. Su
rinkta virš $300. Kalbėtojai 
ragino, kuodaugiausiai aukoti. 
Sake, jei ir Lietuvoj įvyks su
kilimas, tai ir vengrai mums 
pagelbės.

avoi
rosi M.
Bogden, Helen Stumbriš, Mil
dred Friberg, Valerija Urbi- 
kas. Jos mikliai ir sumaniai 
viską tvarkė. Ačiū joms.

Kankliečių žaislų vakaras 
užsibaigė geroje nuotaikoje, o 
ypač kankliečiai patenkinti, 
kad vakaras taip gerai paši

Kanklietis
I ----------------Į-----------  ..i ............----------------- H.---------- ---------- --------

Užrašykite Laisve savo draugui

Rep.

Kankliečiai turi gerų draugų
Kada žmogui reikalinga pa

galba, tada žmogus pamato 
kas jo draugas.. Taip buvo su 
LKM Choru praėjusį šeštadie
nį.

Šeštad., Lapkričio (Nov.) 17, 1956

Tapo palaidotas 
Trakimas, buvęs pirm 
linio karo' veteranas, 
67-ių metų amžiaus, 
buvo Laisves skaityto, 
gi turėjo $50 vertės §eriį L: 
tuvių Namo Bendrovės 
Yorke. Tapo palaidotas 
militarinėm apeigom. Reišk 
nuoširdžią užuojautą vęlionio 
šeimai ir giminėms, o jam i 
čiain — amžinai ilsėtis. ■

Taipgi mirė ir palaidoti A 
tanas , Lapinskas ir Mikali. 

artimie
tanas, Lapinskas ir 
Gumauskienė.

110-06 Atlantic Avė., Richmond Hill 19, N.
u-
ęs

ip- 
e- 
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Jų 
siems užuojauta, o mirūsiėms 

sis! ‘ .
S. Penkaūske

—amžina aitil

TUOL
aties ( 

gyvas William Rabkin 
Island turtuolis. |

UŽMUŠĖ TU
Rastas jo ar z e

s '

lie- 
i, , Loll£ 

Spėjama, 
kad' jį nudėję jo biznio pr 
šai. Mat, Rabkin buvo pšai. Mat, 
zidentas ir ,savinink 
national Mutoscopė 
c i jos.

le- 
ro- 

ąs Inter- !• 
korpora- .

Baltimore, Md., Vakarienė
Rengia L.L.D. 25-ta Kuopa

Įvyks šeštadienį
- į Į , ~ \ '• t

Lapkričio 1.7 November
Workmen’s Hall : j

2507 Ė. Madison Street
Vakarienė 6 vaL vak., vėliau Šiokiai
Biieto kaina $2.50. Taksui sykių. __ [

Kviečia Komitetas
t • . ’ 1 . z “ j .'.-c.:,,!* ’ f t ,

Ištisa Koncerto Programa:

žvaigždutės iš tolimosios Chicagos:
JERRY MIKUŽIS, NANCY ROMAN ir DOROTHY YUDEN

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

, panuos chikagiškėms dainininkėms.

JONAS SABALIAUSKAS ir ONA DIRVELIENe

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 
nimo dainininkas, dalyvaus šio koncerto programoje.

ŠUZANA KAZOKYTe, DRAMATIŠKAS SOPRANAS
Kaip visuomet, taipi ir šiemet, savo puikiu talentu kaip dainininke 

to dalyviams suteiks daug įspūdingo malonumo.

UKRAINIEČIŲ ŠOKĖJŲ GRUPĖ

išsilavi-

koncer-

Puikiai išsilavinę, jauni vyrai ir merginos, šoks ukrainų liaudies šokius, 
kuriie savo akrobatiškumu nuo kėdės kilnoja kiekvienų žiūrovų. .

AIDO CHORAS, DIRIGUOJAMAS MILDRĖD STENSLER 
Specialiai pasiruošęs naujomis dainomis šio koncerto programai.

Labai žeina įžanga, iiik $1.50 asmei
■ i , M

liui,—iriiatidOkitėtf proga!

* •



Kelrodis į Laisvės 
koncertą

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

Busais: Iš 
Brooklyne ir 
privažiuoti busti B-22 
tie Avė., kuris eina pro salę.

Į 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 
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.

Automobiliais: I§ Naujosios 
Anglijos reikia važiuoti per 
Whitestone Bridge ir už tilto 
laikytis po dešinei. Sekti nu
rodymą į “International Air
port” iki Atlantic Avė., ten 
po dešinei ir iki Kultūrinio 
Centro.

Brooklyn© ant 
Queens ant Ja-

daugelio 
Queens

vietų 
galima 
Atlan-

prie

NewWto'^zM^^Zlnloi
4W wwwn Melbourne, Australija.— 

Kinija atsisakė dalyvauti 
pasaulinėje olympiadoje, 
kadangi ,jon pakviesti ir 
čiangininkai.

NEW YORK
HELP WANTED MALE

Visi širdingai esat kviečiami dalyvauti 
dienraščio Laisves koncerte sekmadieni, 
lapkričio 1 o dieniu Kultūrinio 
auditorijoje. Pradžia 3:30 vai. popiet

“Christmas Seal” sezo 
nas jau prasidėjo

Trečiadienį miesto majoras 
Wagneris oficiališkai atidarė 
‘‘Christmas Seal” sezoną. Vi
si newyorkieciai raginami ka
lėdinius ženklus įsigyti. Visos 
įplaukos eis garbingam tiks
lui, būtent, kovai su džiovos 
liga. Kaip kova su vėžiu, taip 
kova su džiova reikalauja mū
sų visų kooperacijos.

Darbininkai su fizi 
niais trūkumais

Prezidentas Eisehoweris 
turi paskyręs komisiją, kurios 
pareiga rūpintis tais darbinin
kais, 
mų. 
nos 
jau

kurie turi fizinių trūku- 
Pav., žmogus neturi vie- 

rankos arba kojos. Jam 
labai sunku susiraski dar-

Iš New Jersey arba Penn- i bą. Komisijos pareiga įtikin- 
i------------------------------------ lįį samdytojus, kad jie nebijo

tų darbininkų su fiziniais trū
kumais.

Komisijos pirmininku 
Earl Bunting.

sylvanijos, važiuojant per ( 
Lincoln Tunnel, važiuoti sker
sai miestą j 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.

Avė., o ten 
ir važiuoti iki

per Holland

yra 
Jis šiomis die

nomis per radiją padarė atsi
šaukimą į Amerikos žmones. 
Jis sako, kad darbininkai su 
fiziniais trūkumais, abelnai 
paėmus, yra geresni darbinin
kai. Jie geriau pasilaiko dar
buose. Savo amate jie pilnai 
aflieka jiems pavestą darbą.

Mr.
kad šiuo laiku1 Amerikoje mes 
turime apie 30,000,000 su vie
nokiais ar kitokiais fiziniais 
trūkumais. Juos diskriminuoti 
darbuose yra nežmoniška ir 
neleistina.

Bunting nurodinėjo,

Brooklyne teisėjas Lcibo

Važiuojant
Tunnel, reikia važiuoti per 
Williamsburg Bridge, tik va
žiuojant į tiltą laikytis po kai
rei, kad už tilto patekus į 
iškeltą ekspresinį 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-į witz pareiškė nepasitenkinimą 
boro Bridge, o paskui “Inter- J apskrities viršiausiuoju1 teis- 
national Airport” iki Atląntjc' mu. Sako, kad jis “per kitų 

teisėjų galvas” numažina kau
cijas arba visiškai paleidžia 
atskirų teisėjų sulaikytus nar
kotikų pardavinėtojus.

Avenue.

Miesto iždininkas 
pakeitė nuomonę

Miesto iždininkas Gerosa 
aną dieną siūlė tuojau [par
duoti miesto elektros jėgaines 
privatinėms kompanijoms. į 
Girdi, mums pigiau atsieis ' 
paskui iš jų pirkti jėgą po
žeminiams traukiniams. Bet 
dabar jis sako pakeitęs savo 
nuomonę. Jam dabar atrodo, i 
kad tas jėgaines reikia taisy
ti ir gerinti, jas modernizuoti.

Užrašykite Laisvę savo draugui

Bavariškas Po reel e n as 
Hutschenreuther’io

> “THE BOWLER”

STARTER SETS, 
nuo $3.50 ir aukščiau.

Vazonų, kristalo, didelis pasirin
kimas vakarienei ir kavai setų. 

“Colbalt” dalykėlių.

SCHMIDT IMPORTING 
COMPANY,

1625 2nd Ave. (84-85 St., N. Y. C.
TRafalgar 9-0290

PAJ1ESK0JIMAI
Paieškau pusbrolių Edvardo, Jo

no ir Vladislavo Juzoriių. 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)

TEATRUOSE
“The Ten Commandments”

ntro

I Milijono doleriy
i dovana bažnyčiai

Ką vaizduoja tas išgarsin
tas filmas?

Kaip jau galima spėti iš 
pavadinimo, šis Cecil B. Dc- 
Mille filmas,- gamintas Para
mount studijose, remiasi bib- 
lijiniu pasakojimu apie Moses. 
Apie Yą pati,’ kuris lietuviš- j 
luiose tos rūšies pasakojimuo-i 
se būdavo vadinamas Maižie- 
šjium, o vėliau (kai kur) Mai
giu, kuris “Dešimtį prisaky
tų” gavęs nuo paties dievo.

Filmas dabar rodomas Now 
Yorke, Criterion teatre (Bro
adway ir 45th St.). Ta 
ne ilgiausias Ilollywoode 
mintas 
trunka 
liūtes, 
ka.

Prasideda atradimu kūdikio ' kalingi 
Moses upės Niliaus pakrantė- j "padangų”, 
jje. Juo susižavėjusi karalaitė Į Vo pastebėta 
jį užaugina palociuose. Suži-( 
nojęs apie izraelietišką savo 
kilmę, jis išsižada palocių ir, 
išeidamas, išveda ir savo tau
tiečius iš vergijos (sename 
Testamente rašydavo, jog iš
vedė “iš namų nevalios”), 

a daug paskilbusių 
jų tarpe Charlton | 

Yul Brynner, Anno' 
Edward G. Robinson,

Debra Pa-

filmas. Rodymas
3 valandas ir 39

bažnyEpisk opalų 
laipai paskelbė, kad j 
nors padovanojo visą 

ako, k adolerių. Jie s 
žino, 
pasirodė, žm 
ii,joną dolerių

be-1 
ga

mi
sų 10 minučių pertrau-

NUSKRIAUSTA IEŠKO 
TEISYBĖS

Tūlas laikas atgal ligoninių 
departmentas išmetė iš darbo 
iliss Re if, stenografę Belle
vue ligoninėje. Ją išmetė iš 
darbo už tai, kad būk ji ka
daise buvusi komunistė. Da
bar jos byla atsidūrė State Ci
vil Service komisijoje. Komi
sija pasižadėjo visą reikalą 
persvarstyti. Miss Reif nori 
atgauti savo vietą.

Padidėjo automobilių vogimai
C1OS v 
iems 1 
m iiij o,

/s- .

d jie ne-Į 
kas tokiu “geradariu”, 

ogus atidavė m i-1 
. nė satfo pav ir

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

MACHINE DESIGNER
Puikus darbas su didele raštine, 

mašinų fabrike Stamforde. šis dar
bas yra Tobulinimas Enginierystės 
Sekcijoje; reikalingas geras braižy
tojas, kuris turi bent 3 metų paty
rimą šiame darbe. Alga nenustaty-

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: 
No. 5, N. Y. Side. Office of 
art’s Ferry Food Service.

Slip
Stew-

(220-226)

Kreipkitės ar rašykite — viską 
palaikysime slaptybėje.
MR. F. M. BUCK HOLD, PERSON

NEL DEPT.
PITNEY BOWES. INC. 

FIRESIDE 8- 2621 
STAMFORD, CONN.

(223-229)

PLOKŠČIO METALO fabriko dar
bininkai, mechariiški 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)

Vireja-Namų darbininkė. Galite, 
jeigu pageidaujate miegoti ir čia. 
Reikalingas patyrimas, puikūs prie
taisai, nuosavas kambarys, nuolati
nis darbas. Reikalingi paliudijimai. 
Mrs. Mintzer, Great Neck 2-10339.

(225-231)

Policijos komisijonierius pra
neša, kad šiemet pirmaisiais 

> automobilių 
1 pavogimai paaugo vienuolika 
Į procentų. Jis sako: -pernai 
per tą laikotarpį mieste buvo 
pavogta 5,636-ios mašinos, o 
šiemet — 6,258-ios. Didelis
prieauglis!

na i----- ' ----
2 | šešiais mėnesiais

Cil vi IXL/ XJCV I J/ » LV1

nepasisali ydamasp V|ysku- 
ss.ve 

re
pai, matyt, 
kvailesnių, 
tų. «>

ieško 
urie jais pati

LOKOMOTYVAI NETURI 
“ŠIUŠIŲ”

Now Haven Railroad kem- 
pagamino $1,000,(00 

trauk 
In

. panija ]
i vertės lengvo
• bet jo negali operuoti.
I nieriai ištyrė ir surado, h 
j traukinio du

svorio

lokomo ;yvąi i 
šiūšib”, C 'naujų

Kodėl tas jne
is pat 

niekas nežind.

ni,

ad 
ci
baai 

mbu- 
pradžios,

SUNKVEŽIM
GALVA APKALTINįTA

Taip
’ d žiūrė

IU FIRMOS*

IŠDYKUSIŲ VAIKŲ^POSAS

White Plains vienoje mo
kykloje kilo didžiausias sumi
šimas. Vaikai išeinamoje pa
matė padėtą “bombą”, 
šaukta policija.

Pagarbi Nuaugusi moteriškė pri
žiūrėjimui vaikučio; lengvas namų 
darbas. Nuosavas kambarys, puiki 
apylinkė. Muzika. Skambinkite Mrs. 
Bernard, HY. 3-7560. Brooklyn.

(225-228)

Mechanikas prie divonų ir linolėj 
jų. Nuolatinis darbas, turi būti 
ras ir mokantis darbą, aukšta ai gar 
Puiki proga tinkamam asmeniui. 
SCHEINKEIN CARPET CO., 444 
Hempstead Turnpike, Franklin Sq., 
L. I. Floral Park 2-4068.

REAL ESTATE

(225-231)

Pa-1 I
Sujudo visa 

apylinkė. Išsigando tėvai. Tik 
paskui pasirodė, kad tai bu
vo išdykusių vaikų išgalvotas 
šposas išgąsdinti tėvus ir poli
ciją.

“Ktekvienoj scenoj, kiekviename 
momente — linksmybė, džiaugs

mas” — New York Times.

Nepraleiskite nematę šios dra
mos, kurioje atvaizdžio ja Texas 

valstiją ir jos didingus 
kovojant už ją

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. Priei
nama kaina. Ateikite persitikrinti.

TA. 9-1722.
vyrus (221-227)

aktorių, 
IIesto n, 
Baxter, 
Yvonne De Carlo, 
get, John Derek ii 
Masinėse vergų scenose šim-; 
tai žmonių. ’

Daug scenų filmavo pačia-, 
me Egipto, spėjamose tose 
pat'vietose, kur vykę tie bib- 
jijiniuose raštuose pasakoja-! 
mieji veiksmai.
j Rodymai tik dtr per dieną : 
popiečiais pradeda 2-ą vai., 
vakarais 8-ą. Įžanga darba
dienių popiečiais nuo $1.80 
•iki $2.40. šeštadienio ir sek
madienio popiečiais ir visais 
vakarais nuo $2.40 iki $3.30.

S.

SWITZERLAND SWISS

vadinama 
išdavė

prieš Mr. Courtney, 
j tą vienos did 
j mių firmos.
ir patupdytas i kalėjimą.

raketinė 
apkaltini 

prezid 
žiausių 'sunkveži-
Jis suareštuo

mą 
en-

tas'

LUDWIG HERTZ
3891 Broadway (162—163 St.) 

New York. WA. 7-6146 
Atdara Sekmadieniais 
Mes {siunčiame 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. 

Šeimininkės, taupykite.

ELIZABETH ROCK
TAYLOR HUDSON

Edna Ferber’s Apysakoj

JAMES
DEAN

Warner Bros, spalvinis spektaklis

ROXY Theatre
7th Xve. ir 50th St.

JJt’UId 1 et“ [* 
i* eilė kitu. 1 Aiitoriziiotas, Atstovas Del

KOPI’ERS COKE
- • Red Asl — White Ash

į Ne
WINFIELlj) COAL CO., INC

47-19 60th St.,

wton 9-0520

Woodside 77, L. I., N. Y.

;ab of loNDON (N. Y. SKYR.) 
o Ekspresu Pristato 

Valgio Pakietus Lietuvon
Iš Stockholm

Taipgi: FALL FANTASY — Javų 
pjovimo laikotarpis, veikalas pil
nas gyvumo, žvaig^džiuoja Shir
ley Linde ir Roxyettes.

SLIPCOVERS

6

Sofa
ir 

Krėslas
$59.95

(Reg. $79.00)

Oceanside, L. I. Patrauklios 5 
m. senumo Cape Cod stubos, galima 
padidinti 
skiepas, 
svečiams.
2 miegrūmiai, puikioj kaimynystėj. 
Privatinis sav. $16,950. R0.6-5528.;

attic, pusiau ištaisytas 
Galima pernakvoti ekstra 

Dideli skrynuoti porčiai,

AUTOMOTIVE

Atydal 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

(221-227)

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

RA. 1-4391 — Astoria, L. I.
(220-226/^.

It’s A Treat In Flavor —Texture- -Aroma.

THE GENUINE IMPORTED
Ideal for Snacks, Main Course Dishes, 

Salads, Sandwiches, Deserts.
Look for the name

SWITZERLAND
imprinted on the rind.

SWITZERLAND CHEESE ASSOC., INC.
105 Hudson St., New York 13, N. Y.

AiKIŲ GYDYTOJAS
DR. TORRES

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

N. Y. C. — SA. 2-7589

Eat. IMI OutetanMng Reputation tor 
fjuccesK/ul faehion Training

DMltnlM tkeUMni.

Fr*r Pkjremenr Service
Register Now for 

Short Intomivo Courses
RHUMt Catals* S or 
Hmm* Study Catkin 8-1

64 W. 36 St.. N.Y. 18, LO 5-5820

NEW! PAIN RELIEVER
4 in 1' Oil for Burns

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau iš Lietuvos sesąrs Elz

bietos Dzidzienės, kuri gyveno se
niau Philadelphijoje. Geistina, kad 
susisiektų su Petronėle Degutis, 
•2600 N. 29th St., Philadelphia, Pa. 
kuri sutelks mano adresą Europoje. Į

Jurgi* Ambrazevičius. !
(225-226) J

Per ilgą laiką tyrinėjant, J. W. Thomsonas 
surado ir moksliškai sudarė iš keUirių nenuo
dingų aliejų gyduolę. Taigi, Gaspadinės, Virė
jai, arba Dirbtuvių Darbininkai, kurio tik dir
bate prie ugnies ir apsideginate, mažai ar 
daug, tai daugiau nekentėklte skausmo. Tuo
jau parsitraukite 4 in 1 Oil for/Bums.

karštu vandeniu, geležimi arba ugninei, 
užtepk, 4 jin .1 Oil For Burns.
kad tuojau sustabdys skausmą ir rona

4 in 1 Oil For Burns buteliukas

Apsideginus 
tuojau skubiai 
garantuojame, 
pradės savaime gyti, 

kainuoja 97 centai.
P. S. Galite rašyti laiškus lietuviškai.

GARDEN GREEN BRAND CO.
R. F. D. 1, Rt. 82, DEP. LS. No. Franklin, Conn.

P ibiai

PARDAVIMUI J
Dust Arrester. Model 81 Torit. 

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

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

(220-226)

Slipcovers
Cornices
Apmušinėjimas
Baldų
Fi rankos
Divonai
Lempos

Stalai
DE SAL

582 86th St.
Brooklyn

Ketvirtad. ir Penktad. iki 9 P. M.

Reupholstered 
Sofa 
ir 

Krėslas 
$159.00 

(reg. $229.00 BUSINESS OPPORTUNITIES

DECORATORS
SH. 8-9566

. taukų kenuose; 5 s v. cukraus; 5 sv. 
.50.

t—-Maišytas: 5,j sv 
kavos—tiktai $31

Specialus Fakietas: 5 svarų taukų kenas; 5 sv. miltų (geros 
. cukraus; 1 šv. 
0.

A—20 sv. cukijaus, $19.50; Pakietas B—20 šv. miltų, 
$19.50 Į Pakietas C
$32.50. Nemokate daugiau, kdip pažymėta. Įskaitytas Sovietų muitas.

Pakietas 
ryžių; 3 sv.

rūšies); 5 sv
Tiktai $30.()i

Pakietas

šokolado; 1 sv. saldainių; 1 sv. razinkų.

20 sv. r■yžlų, $21.50; Pakietas D—18 sv. taukų...A
Mes išsiun’čiam pakietus 

(Švedijoj), tai arčiaisias Uo 
krą, greitą pristatymą — į 4 

rasite Iptokitį ųalykų, kaip tai: batų, materijos (pa
gamintos Anglijoje),

tiesiog iš mūsų sandėlio Stockholme 
istas į Sov. Sąjungą; garantuojame ti- 
-5 savaites. Reikalaukite mūsų katalo-

go, kuriame
altinių,

TAZAĘ
10 E. 39111

Tel. MU. 4
Ateikite arba rašyki

3281. A

drobes, odos ir daug kitko.

OF LONDON

tdara kasdien (įskaitant Sekmadieni) iki 5 v. v.

te. Siurčiame Paštu į Ryt. Europą nuo 1946 m.

slyvų keksai
Žemuogių Skanumynai 

Pichinger Ir Linp. Layer 
Neugroeschl’s kaštonų. ir si 
skanumynai, it tt. Lindt, Toiler, 
Astor šokoladai.

ANDRE’S IPASTrV
70 West 90tli St., (Columbus Av.) 

RI. 9-6146

;ėh sai. 
rrvų

UNIVERSAL

JUSTICE TAVERN
52-19 Justice Ave., Elmhurst, L..I.
Arti 53rd 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.

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. 

Phone LYnbrook 3-8930

Tavern. Daromas geras biznis, 
taipgi ir apartmentas. Sav. parduo
da iš priežasties blogos sveikatos. 
Delicatessen su mūru. Geras pirki
nys ir puiki proga padaryti gerą 
pragyvenimą. Mary Brenish, 670 
Palisades Ave., Yonkers, N. Y.

YO. 5-0402
(225-227)

SANDWICH SHOP—Dabar speciali
zuojasi su hero sandwidiais, bet ga- 
li būti pakeista į bet kokį kitą 
maistu aptarnavimą. 3 rūmai iž už
pakalio, geras lysas. Parduodama 
su nuolaida iš priežasties savininko 
nesveikatos, privatiška nuosavybę 
geras pirkinys porai, partneriams 
šiaip asmeniui. Kreipkitės asmeniu 
kai, 460 Brook Ave. Šaukit CYpress 
2-1105, Bronx, N. Y.

(223-229)

I Restauracija-Tavern, kombinuotai. 
Gerai įsteigtas biznis. Labai gero- 

i je vietoje. Ideališka partneriams.
Reikia pamatyt, kad įvertinti. 

DeCourcy, GI. 7-2506 - 
Staten Island.

BOATS
(223-229)

Wheeler, 40 footer, lounge, ship 
to shore phone, twin 115 h. p. 
Crowns, monel galley, head, davit 
and dinghy, sleeps 6; forward and 
aft cockpits, a splendid buy at $9,- 
500. Can be seen anytime at Rays, 
508 City Island, Bronx, N. Y. OL. 
5-4154. Offered bv private owner.

(223-229)

PACKAGES, INC.
arti 12th St., N. Y. (Phoenix Theatre Bldg.)

AL. 4-1193
SPECIALS ŽEMOS VASARINĖS KAINOS 

ąine siuntinius į
Icrainą ir kitas šrlis.
MĄ maisto, drab

MATTHEW A
189 Second Ave.,

BUYUS
>

Pasiunčl
Latviją, Uk
PRISTATYMĄ
mokėtu muitu. Jūs 
NIAI ORO I PAŠTU 
toli, tai galite prisi

vlsas dalis Sovietų Sąjungos—I Lietuvą,
MES GARANTUOJAME GREITĄ 

užlų siuntinių žemomis kainomis ir ap- 
rasytę su adresanto parašu. SIUNTI-gaunate i

PRISTS TOMI Į 10 DIENU. Jei jūs gyvenate 
i lįsti mums siuntini su reikalingais nurodymais. 
! aiko ir
ir kitokių daiktų savo siuntiniui. SPECIALUS 

FIMAS—apart repiliarės apdraudos. jūsų siuntinys bus 
mĮo pavogime ii nuo ugnies. NEDELSIAMA. SIUNTI- 
ČIAMI tUOJ.

toli, tai ga 
Tas jums sutaupys 
žtų, batų, itiedlkalų 
APSAUGOJ 
apdraustas 
NIAI SIUN

Ofisas atdaras kasdien, K kai t. Šešt. 9-6. Atdara sekmadieniais. 
Mes lAi iunčlam

pinigų. Jūs galite pirkti iš mūsų drabu-

is per Parcels to Russia, Ino.

(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Banfield Skiff, 25 ft., 11 inches. 
115 h. p. Shelter cabin', head, offered 
by private owner at a price you 
will best appreciate. After inspec
tion, an outstanding buy at $l,75j). 
Convince yourself. Boat can be sem 
in Oceanside, L. I., fot appt. calK 
RO. 4-7712. Rockville Center, L. l.< 

(223-229)

Jei jūs norite parduoti na' 
mą ar biznį, paskelbkite Lais' 
ve j e, parduosite greit. Už pa' 
skelbimą kaina žema.

4 puti. Lairvi (Liberty) šeštad., Lapkričio (Nov.) 17, 1Š56




