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KRISLAI
Gerai pavyko.
Bestijų džiaugsmas.
Ir vėl McCarthy.
Kas padfengs kaštus?
Bėda su “šventaisiais”.

Rašo A. Bimba

Pirmadienio “N. Y. Herald 
Tribune” pirmajame puslapy
je didžiulis antgalvis: “II- 
bomberio lekiojimas parodė 
pajėgumą smogti Rusijai”.

Įsivaizduokime, kiek čia bū
tų skandalijama, jeigu Mask
vos “Pravda” arba “Izviesti- 
ja” taip provokatoriškai di
džiuotųsi, kad Sovietai turi 
h-bomberį, kuriuo gali pasiek
ti ir sunaikinti Ameriką.

Tuojau būtų šaukiama: So
vietai grūmoja užpuolimu! 
Ginkimės!

• Argi Sovietų žmonės neturi 
.,e’šos taki pat pagalvoti apie 
pavojų iš Amerikos!?

Labai gražiai pavyko Lais
vės koncertas, taip pat gerai 
išėjo Lietuvių Namo Bendro
vės suvažiavimas. Visi, kurie 
tuose sambūviuose dalyvavo, 
išsinešė puikų įspūdį.

Jau taip pat laikas pradėti 
> galvoti apie Laisvės Bendro

vės šėrininkų suvažiavimą. Tie 
pora likusių mėnesių greitai 
praeis. Iš anksto pasiruošus, 
bus galima tikėtis tikrai vai
singo suvažiavimo..

Ypatingai gerai atsilieps į 
ažiavimą pasekmingai pra

vestas dabartinis vajus. Tad 
juomi susirūpinkime.

Nelauk, drauguti, paragini
mo. Jeigu prenumerata išsi-| 
baigė, tuojau atsinaujink. Jei 
nepasieki vajininko, pinigus 
prisiųsk tiesiai administraci-

- jai.
Labai geras paprotis prie 

numerates pridėti dolerį kitą 
aukų.

Reakcininkai rengia 
perversmus Sirijoje

Irakas ir Turkija galėtų pradėti 
intervenciją,
Bagdadas. — Turkijos ir 

Irako valstybiniai radijai 
pradėjo smarkų puolimą 
prieš Siriją. Turkijos ir I- 
rako reakcinės valdžios sa
ko, kad Sirija yra papuolu
si “po tarybine hegemoni
ja”. Skleidžiami gandai, 
kad ”pro-tarybinįai kari
ninkai” perėmė galią Siri
joje.

Iš viso darosi aišku, kad 
Sirijos kaimynai Turkija, ir 
Irakas labai norėtų matyti 
reakcinį perversmą Sirijoje 
ir tam pritartų ir Amerika. 
Sirijos valdžia praeitą sa
vaitgalį paskęlbė, kad ira
kiečiai šmugeliuoja ginklus 
Sirijon ir ginkluoja reakci
nius elementus.

Manoma, kad Irakas ir 
Turkija pravestų atvirą in
tervenciją Sirijoje, jeigu 
galėtų rasti kokį nors, prie-
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Amerika pritartų
Sirijoje veikia tarybiniai 
specialistai patarėjai, bet 
tas nereiškia, kad Sirija 
yra tarybinis satelitas;

Damasko universitete į- 
vyko masinis mitingas, ku
riame studentai sudėjo pa-- 
žadą kovoti prieš reakci
nius interventus, jeigu, jie 
atsibaladotu.

pilnoj laisvėj

Užsienio radijo stotys k i r š i n o 
vengrus prie kraujo praliejimo,
žadėjo duoti pagalbos ginklais

VienaJ— Vengriški 
akciniai pabėgėliai 
biau skundžias:

i juos apgav
dijo Stotys

pe

ne
vis la- 

kad Vaka- 
o. Net trys 

Vakaruose 
r visą sukilimo laiką šau

kė juos kuo labiau kovoti, 
žadėjo, kad

ra: 
ra

ti kraują ir
Vakarų savanoriai spiečia
si prie Vengri j 
ir jiems atei 
nors puikiai

gs rubežiaus. 
s pagalbon, 
žinojo, kad

niįko panašaus nėra.
Tos trys radijo stotys

yra sekamos:
i u

ropa 
joje,

Laisvoji Eū- 
Miunchene, Bavari- 
kurią išlaiko pusiau

Sekmadienio spaudoje skai
čiau korespondenciją iš Vie
nos, Austrijos sostinės. Joje 
fašistinės bestijos, pabėgę iš 
Budapešto, didžiuojasi, kad 
jie, laikinai įsigalėję, komu
nistus ant telefono stulpų ko
rė ir per langus mėttė iš tre- 

, čio ar ketvirto aukšto! ,
Ir dar štai kas iškelta aikš

tėn: Amerikos legacijoje Bu- 
*dapešte buvo įsteigta slapta 
radijo stotis!

Tokio skandalo gal dar ne
buvo mačiusi visa diplomati
jos istorija.

Iraką ypatingai erzina 
faktas, kad-sirijiečiai nu
kirto naftos vamzdžius, ku
riais Irako žibalas plaukė 
link Viduržemio jūros Li
bane, kur jį paima britų ir 
francūzų laivai. Sirijos na- 

Įcionalistai išsprogdino tuos 
vamzdžius ir Sirijos valdžia 
pritarė tam žingsniui, bet 
pro - britiška Irako valdžia 
labai įniršusi dėl to.

Nors Irakas yra arabiška 
šalis ir Arabų lygos narė, 
Irako valdžia neturi simpa
tijų Egipto - Sirijos nacio
nalistiniam blokui.

Damaskas. — Sirijos 
spauda sako, kad galingos 
jėgos telkiasi prieš Siriją ir 
gali prieiti prie atviros in
tervencijos,. kaip tai įvyko 
Guatemaloje. Sirijos spau
da patvirtina, kad gauta 
nemažai ginklų iš TSRS ir

Berlynas. — Rytų Vokie- valdiškos reakcinės organi- 
tijos Socialistų Vienybės 
partijos organas “Neues 
Deutschland” (“N a u j oji
Vokietija”) sako, kad Imre 
Nagy ir jo draugai gyvena 
Rumunijoje pilnoje laisvė
je. “Neues Deutschland” 
sako, ■ kad reakcininkai 
skleidžia gandus, jog Nagy 
tapo jėga ištremtas Rumu
nijon, bet tai ne tiesa. Na
gy jautęs, kad, jeigu jis ne
gali užimti Vengrijoje va
dovaujančių pareigų, jis 
verčiau gyvens kitoje, už
sienio šalyje, sako “Neues 
Deutschland”.

Vengrijos premjeras Ka
daras. paskelbė per radiją, 
kad Nagy nebūtų buvęs 
baustas, jeigu jis būtų no
rėjęs palikti gyventi Veng
rijoje. Jis sakęs, kad Nagy 
padarė daug klaidų, bet ga
lėtų būti laisvėje.

zacijos Amerik
2. Fašistinis

oje;
Madrido ra

Britai areštavo Kipro 
stačiatikių dvasininką
Nicosia. — Britai suėmė 

! graikų kipriečių stačiatikių
Pasirodo, jog nebus taip kunigą Christoforos loan- 

lengva apsidirbti su Joe Mc- njs> Polistypos miestelyje. 
Carthy. Tiesa, jis buvo laiki- -
nai nunakintas, bet dabar vėl 
lenda viršun. Nors iki rinki
mų dar du metai, jis jau pa
skelbė savo kandidatūrą į se
natorius. 1

McCarthy ir jo klika dabar 
kelia obalsį: Ištraukime Jung
tines Valstijas iŠ Jungtinių 
Tautų, išmeskime laukan iš 
Amerikos Jungtines Tautas.

Britai sako, kad jis prisai- 
kiųdavo EOKA kovotojus. 
EOKA yra ^lapta ginkluota 
kipriečių nacionalistij or
ganizacija.

galinti susidoroti su “šventai
siais”. Jų yra dvi sektos: “sa
dhus” ir “sanyasu”. Jų privi
so baisiai daug. Jų misija, 
kaip ir mūsų katalikų bažny
čios kunigėlių, žmones paruoš
ti užgrabiniam gyvenimui!

Premjeras Nehru sako, kad 
tie šventieji yra išvirtę vagi
mis ir valkatomis, Jie ‘pasida
rė ištvirkimo ir supuvimo šal
tiniu.

Kas nors reikia daryti. Val
džia siūlo parlamentui priimti 
įstatymą, draudžiantį šventie
siems savo amatu užsiimti be 
specialaus leidimo. Be tokio 
leidimo pagautas šventasis eis

Čou sako, kad Čiangas gali, 
jeigu nori, grįžti Kinijon
Pnomppenh, Kambodija.— 

Liaudies Kinijos premjeras 
Čou En-lajus, kuris dabar 
lankosi Kambodijoje, čia ta
po paklaustas, kokia būtų 
Čiang Kai-šeko ateitis, jei
gu kada nors būtų susitar
ta apie Taivanį-Formozą. 
Čou atsakė, kad kaip visi 
kiti nacionalistai, taip ir 
pats Čiangas galėtų grįžti 
Kinijon. Jis net priminė, 
kad jis ir čiangas yra seni 
draugai, kad jie kartu lan
kė karinę akademiją ir iki 
1927 metų kartu kovojo 
prieš feodalinius valdovus.

Čou net davė _ suprasti, 
kad Čiangas net galėtų už
imti kokį nors aukštą pos
tą Kinijoje, jeigu jis susi
prastų, kad jo kova prieš 
liaudies režimą yra bevil- 
tinga.

Jungtinių Tautų asamblėjo
je eina smarkios diskusijos,

< dar ir tuo klausimu, kas pa-
. / 'iWiengs kaštus išvalymo Suezo

Aanalo. Išlaidos bus labai di
delės, pasieksiančios keturias
dešimt milijonų dolerių.

i. ' . Galimas daiktas, kad lėšos 
bus padalintos tarpe visų ša
lių! Vadinasi, visas pasaulis

I * /urės padengti imperialistinių 
agresorių padarytus nuosto
lius !

Indijos Nehru valdžia nebe- porai metųLkalėjiman!

Darbininkai gręžta 
darban Vengrijoje

Kadar aiškina, kokia buvo Nagydijas Ispanijoje, per kurį 
vengrai
da vienos valandos radijo 
programą kasdien;

3. Miunchene ^veikianti 
NIS, rusų baltagvardiečių 
ir kvislingų - vlasovcų sto
tis, turinti programas ir ne 
rusų'kalbose.

Tol trys radijo stotys at- P>M darbo , atnaujinimą 
virai ir melagingai žadėjo !
vengrams sukilėliams grei- 
tą ginkluotą pagalbą. Eilė
kitų užsienio stočių, kaip i 1J<J 11 III JŲ

i monarchistai duo- rol£; fabrikuose steigia tarybas 
vcj Ifl n dnc> vodiin 7 •........... ...........

Budapeštas. — Budapeš- bei žalių medžiagų stoka.
Premjeras Janos Kada

ras vėl kreipėsi į darbinin
kus, ragindamas juos spar
tinti darbą, nes tik nuo to, 

!ant kiek Vengrijos ekono
mija atsigauna, priklauso, 
ant kiek galima bus kelti 
žmonių gerbūvį. Jis sak£, 
kad kiti socialistiniai kraš
tai—Tarybų Sąjunga, Ru
munija, Jugoslavija, Len
kija, Čekoslovakija, — vis- 
kuom padės Vengrijai vėl 
atsistoti ant kojų.

Budapešto, radijas sako, 
kad Tatabanjos anglies ka
syklose į Vakarus nuo Bu

.’to darbininkų taryba pa-! 
skelbė, kad vis daugiau dar-! 
bininkų grįžta Aprie darbo. 
Darbas atnaujinamas “ant 

i kiek tai leidžia sąlygos,” 
f sako spauda. Kas sulaiko 

................................. !, 
tai kuro ir transportacijos

tai Amerikos Balsas, Brita
nijos BBC ir kitos, taip at
virai 
davė

nekalbėjo, bet visvien 
sukilėliams viltį, kad 
intervencija iš Vaka-

kovos lauke

ru.v

WASHINGTONAS.-Ape- 
liacijų teismas išnešė nuo
sprendį, kad kompanija, 
kuri savo dirbtuvėje dalina
anti-unijinę literatūrą, tu-, dapesto darbas beveik pil- 
ri leisti dalinti ir pro-uni- 
jinę. Toks nuosprendis iš
neštas bylos tarp plieno 
darbininkų unijos (U. S.
W.) ir Nutone kompanijos 
Cincinnatyje.

Washington,— “AFL-CIO 
News” sekančią savaitę iš
leis specialų numerį, kad 
pažymėti AFL-CIO susi
jungimo vienerių’ metų su
kaktį. ■

PITTSBURGHAS.—Plie
no darbininkų unijos tary
ba laiko savo posėdžius čia. 
Svarstomas narystės mo
kesčių klausimas. Sakoma, 
kad daugelis unijos narių 
nepatenkinti pakeltais mo
kesčiais.

sako, “Pravda”riBorba
Tito kalbos prasmę ir atakavo jį

Belgradas. — Po to, kaip ’arba reikta grįžti prie sta- 
jugoslavų organas “Borba” į lininės represijos, 
perspausdino p. 
dos” s.trąipsnio

Borba” 
ilną “Prav- 
tekstą, da

bar atspausdintas atsaky
mas “Borbai”. “Borba” tei
gia, kad “Prav 
Tito kalbos pra 
vė perkastus j: 
kinius, kad sudaryti klai
dingą įspūdį, ii 

E orba” teigia,

da” iškraipė 
tsmę, pada- 
o kalbos sa-

taip toliau, 
kad toks di- 

skusavimo .būdas nėra di- 
skusavimąs, o tik puolimas.

o ja, kad pa

lt

‘Borba” kart 
grindiniaį yra tik du keliai

oa Sovietai t '
kad jie neturi hegemoni-

ri pripažin-ar
ti,
jos virš kitų I sociajistinių 
kraštų ir santykiai turi bū
ti pilnos lygybes pagrindu,

lininės represijos.
“Borba” sako, kad “Prav

da” klaidina, kai kalba apie 
santykius su Jugoslavija ir 
Lenkija kaip įrodymą, kad 
jau viskas gerai. Santykiai 
su Jugoslavija1 ir Lenkija 
dabar yra maždaug lygybės 
pamatu, sako “Borba”, bet 
nereikia pamiršti, kad tas 
atėjo tik po sunkių kovų ir 
prieš TSRS vadovybės no
rą. Su tais kraštais, kurie 
dar neparodė stipraus rei
kalavimo, kaip tai su Ru
munija, Bulgarija, Čekoslo
vakija ir kt., s'ako “Borba”, 
santykiai lieka senu pama
tu — iki ateis sprogimai ir 
vėl teks apgailestauti praei
ties klaidas.

Rumunijos valdžios vadai < Italijos komunistų “Unitą” 
atvyko į T.S.R.S. sostinę ( nwtazv Lrvvlrviao Dariu DllVntin

Maskvą. — 
jungon atvyko 
premjeras Čivi. 
keli kiti minist 
nominiai jekspe? 
atvyko Rumunijos komu
nistų vadas Gherorghiau- 
Dej. Geležinkelio stotyje 
jubs sutiko Bulganinas ir

kojanas. Pravestas ofi- perdaug, arogantišku tonu, 
liškas sutikit: 

buvo minių ar

Tarybų Są- 
Rumunijos 

i Stoica ir 
rai bei -sko
btai. Taipgi

Mi 
čia n as, bet ne

nai atnaujintas. Jau vei
kia Dunos batų fabrikas, 
Kispeto traktorių fabrikas 
ir t. t. %

Apie Nagy’o rolę
Premjeras Kadaras per 

radiją aiškino žmonėms, 
kokia buvo Nagy’o rolė. Jis 
sakė, kad Nagy’o didžiau
sias nusikaltimas buvo, kad 
jis sėdėjo premjero rašti
nėje tuo tarpu, kai gatvėse 
reakcininkai skerdė komu
nistus ir kitus pažangie
čius. Jeigu Nagy jautė, 
kad jis negali padėties kon
troliuoti, jo pareiga buvo 
pasitraukti ir paskelbti, 
kad darbo žmonės turi su-, 
valdyti reakcininkus, o ne 
sėdėti premjero vietoje ir 
sudaryti įspūdį, kad įvy
kiai turi jo pritarimą.

Tarybos fabrikuose
Visuose Vengrijos fabri

kuose, kurie jau veikia, 
steigiasi darbininkų tary
bos. Premjeras Kadaras 
sakė, kad jis sveikina tary
bų steigimąsi, kad be jų 
negalėtų būti tikros demo
kratijos. Tarybos renka
mos slaptais balsavimais, o 
jos savo ruožtu rinks arba 
samdys direktorius.

Arabų fedajinai vėl veikia 
prie pat Tel Avivo miesto

Jeruzalė. — Arabų feda- 
(pasiaukojėliai) iš- 

artezinį šulinį 
kaime

jinai 
sprogdino 
viename izraeliečiu 
tik kokios šešios mylios 
nuo Tel-Avivo, taipgi užka
sė ten miną, kuri sužeidė 
valstieti.-

Izraeliečiai sako, kad tai 
fedajinai, kurie ateina iš 
Jordano. Kuomet izraelie
čiai užėmė Gazos sritį, da- 

- - .... y lis ten buvusių fedajinų iš- 
TT . , T, ... ‘ sisuko iš belaisvės ir pasi-
Unita ^sako, ^kad^ a ijpsjei^o pei> Negevo : dykumą 

, kur - dabar 
Kelia u d a m i 

! naktimis per Izraelio terito- 
“Unitą” taipgi paduoda'riją jr slėpdamiesi nakti- 

savo korespondento Mask- niis, jų didžiausia dalis, pa- 
voje straipsnį. Korespon-' ’ ' 
dentas sako, kad negali bū
ti kalbos apie grįžimą prie 
senų stalinistinių metodų.
Diskusijos dabar Tarybų ’siavįjos valdžia __
Sąjungos K. P. yra gyves- .užsienyje skl e i d ž i a m u s 
nes, , negu bile , kuomet pra- ganjUs, kad Tarybų Sąjun- 
rityjCi _paskutinių kelerių ga koncentruoja kariuome

nę prie Jugoslavijos sie
nos.

apie įvykius Ryty Europoje
Roma. — Italijos komu

nistų organas “Unitą” pla
čiai pasisako apie įvykius 
Rytų Europoje. “Unitą” 
sako, kad Tito analyzas 
apie Vengrijos įvykius turi 
daug tiesos, nors kritika, 
kurią jis kreipia prieš tary
binę vadovybę,- išreikšta

ha vėlia\rų, komunistai nori, išklausyti jorcĮano 
kaip tai buvo Gomulkos vi- visas nuomones ir'.sudaryti Drįgip-laudė '
zito metu, sako

Rumunijos i: 
dovai pradėjo 
apie tų dviejų 
kius.

spauda.
• TSRS va- 
pasitarimus 
šalių santy-

savąją nepriklausomai.

siekė Jordaną, nors dalį iz
raeliečiai sugavo.

KARAČI. — Pakistano 
Musulmonų lyga, vadovau
janti šalies partija, savo su- 

| valiavime reik 
Britanija būtų 
Bagdado pakto, 
na^ pertrauktų 
Britanijos bend 

z-mI I . i *■

įvyko. Poįicinin

i.]a, savo su- 
: alaVo, kad 

išmesta iš 
. o Pakista- 

ryšius su 
r u o m e n e 

(Cpmmonjwealth).

BELGRADAS. — Jugo-
! valdžia paneigė

Policininkai demonstruoja 
Philadelphijoj, Pa., už algas

Philadelphia. — Polici
ninkų ir ugniagesių unijų 
vadovai ragino visus savo 
parius, kurie tik neina par
eigų tuo laiku, susirinkti įĮrininkai reikak 
skaitlingą demonstra c i j ą algos būtų pake 
miesto valdyboje, kad rei-% 
kalauti algų pakėlimo. Vie- jie

00<

kai ir gais- 
uja, kad jų 
Itos ant $1,- 
taipgi, kad

kalauti algų pakėlimo. Vie- jiems butų Ujžtikrinta 40 
na tokia demonstracija jau valandų darbo savaitė.

metų bėgyje. “Tos diskusi
jos visu aštrumu vyksta ir 
pačiose viršūnėse,” sako 
“Unitą.” “Unitos korės-' 
pondentas tokiu būdu pa- ir “anti-stalinistų,” o tik 
tvirtina nuomonę, kad ta- tarp tų, kurie nori refor- 
rybinėje vadovybėje yra m as varyti pirmyn dar 
įvairių linkmių. Bet “U- greitesniu tempu, ir tų, ku- 
nita” sako, kad tai ne rie mano, kad galima tem- 
skirtumai tarp “staliništų” pą lėtinti.

Californijoje dega miškai; 
11 gesintoju sudegė gaisre

Ramona, Calif. — Dideli 
miškų gaisrai dar siaučia 
šioje srityje ir jų galo dar 
nematyti. 1,600 asmenų 
dalyvauja bandyme suval
dyti aisrus. 11 asmenų su
degė gyvi šios savaitės pra
džioje. Ta baisi tragedija 
įvyko, kuomet ta grupe ge
sino degantį mišką tolima
me užkampyje, tolokai nuo 
likusiu komandų. Staigiai 
pasikeitęs vėjas pakeitė 
liepsnų kryptį ir jie tapo 
liepsnų apsupti. 6 asmenys, 
kurie radosi toję pačioje 
grupėje, išsigelbėjo, nors 
liko apsvilinti gan rimtai.

ORAS NEW TURKE . 
šalta ir apsiniaukę, gali 

būti ir sniego.

i
■ ■•fy
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PRAVDOS” STRAIPSNIS 
APIE VENGRIJĄ IR TITO

ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO 23 d. Maskvos “Pravda” 
išspausdino ilgą straipsnį apie įvykius Vengrijoje, taip
gi apie Jugoslavijos Tito pažiūras. Straipsnis ilgas ir jį 
kai kurie amerikiniai laikraščiai persispausdino visą. 
Mes to, aišku, padaryti negalime, tad tik paminėsime 
kai kuriuos, dėsnius, tame straipsny iškeltus.

Dėl įvykių Vengrijoje, dėl sukilimo “Pravda” kal
tina Vengrijos Darbininkų (komunistų) partijos vadovy
bę, įvardindama Rakošį ir Gero, kuriuodu ilgai stovėjo 
partijos priešaky. “Pravda,” * turime pasakyti, kaltina 
tą vadovybę kaip tik tais pačiais punktais, kuriais mes ją 
kaltinome, j

Pasirodo, kad Rakoši ir kiti vadovai nesuprato 
Vengrijos liaudies poreikių ir nežinojo jos pageidavimų. 
Rakoši visur imitavo Tarybų Sąjungą, reikalavo, kad 
butu šalis supramoninta iuo greičiausiu laiku; buvo ten 
statyti milžiniki fabrikai, neatsižiūrint, kad tiems fabri
kams stokavo žaliosios medžiagos; nebuvo atsižiūrėta į 
darbininkų, valstiečių ir darbo inteligentijos poreikius.

“Pravda” sako, kad Vengrijos Komunistų partija 
turėjo 900,000 narių, kuomet šalyje gyventojų tėra tik 
apie 9,000.000. Į partiją buvo imami nariais visokie ele
mentai, dažnai partijos principams priešingi. Nariai ne
buvo auklėjami marksizmo-leninizmo dvasia, nors laiko 
ir oriemonės tam buvo. Neatsižvelgė nei Rakošis nei 
Gero į Tarybų Sąjungos vadovybės teikiamus patarimus, 
kad jie turį keisti savo politiką, kad turį kreipti dau
giau dėmesio į vidujinius šalies reikalus. Jie buvo akli 
vadovai. Jie nematė, kad 'fašistai, Horthy’o palikonys, 
ginkluojasi, ruošiasi nuversti socialistinę valdžią ir grą
žinti kapitalizmą, o tai reiškė, Vengrijos sąlygomis, — 
fašizmą!

Mes manome, jog šis kaltinimas Rakošiuį ir Gerui 
yra pilnai pateisintas. Jie ir jų sėbrai yra didžiausi kal
tininkai dėl to, kas Vengrijoje įvyko! Jie laiku nesu- 
siorientavo, jie buvo pernelyg labai pasitenkinę, jie ne
numatė, kur link tokia jų politika šalį veda!

Buvo sausio pradžia, 
tai šią. 

žiemą mane neišleido “slu- 
žyt”, kad pašert karvę ir 
atlikt namų liuobą.

Jau nuo pradžios gruo
džio mėnesio sniego lankas- 
pusnynas vis didėjo ' apie 

i mūsų bakūžę, o nuo s tūbos 
I durti iki tvarto durų buvo 
kasama takas. Stubos durys 
buvo užverstos, pusnynas 
buvo septynių pėdų gylio. 

Į Gale stubos rytų pusėj 
sniego visai nebuvo ir tokia 
juosta tęsėsi iki kiemo var
telių. Nuo čia vejas gram
dydamas ir klodamas snie
gą. paliko geldos pavidalo 
taką veik iki stubos durų. 
Tėvas ryte išrausė skylę 
per trijų pėdų sniegą iki 
los geldos ir išėjo į darbą, 
— pas ūkininką rugių kult.

Šiaip tai]) atsinaujinus 
taką pagirdžiau ir pašėriau 
karvę. Atgal grįžtant jau 
mano tako nebuvo, jis pil
nas šviežio gražaus, kaip 
pikliavoti miltai, sauso 
sniego. Tenka vėl šiupe- 
liuot. Pietų laiku vėl tas
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Vakajras, tamsos skraiste 
apsiauto ir.
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duris. Žmogus 
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slenkstį, bet 
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[henaitėje. Bil- 
o ir tėvą, jis 
;ele, susirado 
ių, žarijas pa
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krutėjo. Dabar jis jau gra
žiai giliai kvėpavo, atrodė, 
kad miega. Tėtė pakėlė jam 
galvą ir šūktelėjo: “E, Zig
mai, įsigeri; šiltos arbatos.” 
Jis atidarė akis. Puodukas 
su šilta arbata prie lūpų, 
tai jis ir išgėrė. Tuoj atsi
sėdo, ištiesė ranką ir pa
sveikino tėvą ir mane ir no
rėjo pasveikint ir mamą, 
bet tėtis liepė atidėt ant ry
tojaus, esą ir ji serga.

Tėtis klausė jo: “Kas tau 
atsitiko?” O jis sako: — 
Man atsitiko taip gerai, 
kaip geriau ir būti negali: 
iš pačios mirties nasrų aš 
ištrūkau ir štai šiltoj stu- 
boj geriu šiltą arbatą. Aš 
šį vakarą dar šviesoj įpuo
liau į didelę apie 10 pėdų 
gylio duobę, pilną minkšto 
slidaus, sūuso sniego.

Tėvelis net abiem ranko
mis už galvos nusitvėrė. 
Mat, mes tą duobę gerai ži
nojom, tai kaimyno iškas
tas prūdas — šioželka. Ten 
buvo dar ir vandens, bet 
įšalęs. Toliau tęsė jis:

— Aš ten kankinausi 
mažiausia astuonias valan
das. Krantas I visas puses 
status, sniegas sausas, sli
dus. Išmėginau visokius bū
dus, kas tik man mintin 
atėjo. Šaukiausi pagalbos, 
rėkiau, kiek galėjau, bet 
niekas manęs neišgirdo. 
Vėl mėginau per sniegus 
pirštais įsika bint į žemę ir 
išlipt, bet vis ir vis tik atsi
radau vidury duobės po 
sniegu, kuris man buvo iki 
kaklo atsistojus. Pagalios 
nutariau daryt trepus iš 
sniego. Užsigulęs, savo kū
nu, savo kvapu aš jį šil
džiau, kad atidrėkęs liptų 
krūvon, sukau, gniaužiau 
aš jį į šmotus, sėdėjau ant 
jo ir kada jau tasai gana 
laikėsi, tai ant jo sėdėda
mas tuoj kitą budavojau. 
Reikėjo keturių t r epų. 
Tris pabudavojęs, nutariau 
mėgint savo laimę. Užsisto
jau ant vieno, laiko mane, 
ant antro ir ant trečio, bet 
čia bėda: matau viršų, U 
ten nužengt dar negaliu. 
Tik pajutau, kad jau slen
ku žemyn. Krūtine puoliau

čirvinskienė Ona, gyvenusi 
Lietuvoje, Tauragės apskrity, 
Eržvilko valsč., Openiškių 
km., prašo atsiliepti savo sū
nus: čirvinską Joną s. Antano 
ir Onos- ir sūnų — čirvinską 
Stasį s. Antano ir Onos. Taip 
pat tų pačių paieško jų sesuo 
Plaščinskienė (Čirvinskaitė) 
Marijona, gyvenusi Tauragės 
apskrity, Eržvilko valšč., Ope
niškių kaime. Abu sūnūs iš
vyko prieš Ląjį pasaulinį ka
rą į Jungtines Amerikos Vals
tijas.

Dar tuo pačiu atsišaukimu 
paieškau:

1. Pusbrolio Levicko Prano, 
kilusio iš Rimšų km., Eržvilko 
valšč. Jungtinėje Amerikos 
Valstijose gyveno 1516 - 17 
Ave., Rockford, Ill., U.S.A.

2. čirvinsko Juozo, žmonos 
Elės ir jo vaikų: Simeono ir 
Keidės. Keidė gimusi 1901-ais 
metais, gyveno Spring Valley, 
111.

3,. čirvinsko Kazio, žmonos 
Rozalijos ir jo vaikų: Stasio, 
Kazio, Steputės ir Stasės.

Brangūs mano sūnūs, bro
liai ir kiti giminės, prašau at
siliepti į mūsų paieškojimą. 
Esu dar gyva, bet jau labai 
senutė ir laukiu Jūsų atsiliepi
mo ir tikiu, kad prisiminsite 
savo mamytę bei seserį.
* Taip pat prašau jų pažįsta
mus, jei kas žinote jų adresą, 
prašau pranešti mums, už tai 
iš anksto tariame nuoširdų 
ačiū!

Jūsų motina ir sesuo
Čirvinskienė Ona ir Marijo
na Plaščinskienė (čirvins- 
kjltė).
Jei atsiliepsite, laišką rašy- 

šiuo adresu: 
Lithuania, U.S.S.R. 
Jurbarko rajono , 
Girdžių paštas 
“Puškino” kolūkis 
Plaščinskienė Marijona

Šeimininkėm
Obuolinis dezertas su 

spanguolėmis
4 raudoni obuoliai 
ketvirtadalis puoduko ne

virtų spanguolių
pusė svaro datulių (dates)
2 šaukštai klevinio syrupo 
pusė puoduko tirštos su

plaktos grietinės
kapotų riešutų.
Nuplauk obuolius, išpiauk 

šerdis, neluptus sukapok ar 
stambiai sumalk sykiu su 
spanguolėmis. Dadėk dates 
ir syrupą.
Paduok apdėstytą plakta 

grietine ir apibertą riešu
tais. I. M.

Makaronų kepinys 
su obuoliais <

pusė puoduko cukraus j

pusė šaukštelio cinamono 
ketvirtadalis šaukštelio 

nutmeg (muskatinio ries.) 
pusė šaukštelio druskos 
3 puodukai obuolinės ty

rės (“applesauce”)
pusė puoduko makaronų 
pusė puoduko tarkuoto 

Cheddar sūrio.
Sumaišyk cukrų, priesko

nius, obuolius su virtais 
makaronais. Supilk į pa- 
sviestuotą kvortos ir pusės 
dydžio kepamąjį indą, api
bėri; sūriu. Kepk vidutinia
me karštyje (350 F.) 45 mi
nutes O-te,

kite

Obuolinis apetito 
■akstinto'jias

3 rūkštiniai obuoliai 
žiupsniukas druskos 
pusė puoduko vandens 
2 šaukštai krienų 
2 šaukšteliai cukraus' 
pusė šaukštelio muštardos 
ketvirtadalis puoduko 

oranžio sunkos.
Perpiauk obuolius į ket

vertą dalių, pamažu virk 
sūdytame vandenyje, iš
trink per sietelį. Dadėk vi-j. 
sus likusius prieskoniui 
Atkaitink iki virimo, bet 
nevirk. Gerai atšaldyk.

Pusryčių papročiai
• >

Visuomet kur nors yra 
pusryčių laikas. Sao Paulo 
mieste, Brazilijoje, žmonės 
valgo 7 yal. ryto pusryčius, 
kai tuo tarpu Čhicagoje ir 

__ daugelyje kitų mūsų šalies 
^ miestų yra tik 4 valandą ir 

žmonės tebemiega.
Mums ruošiantis eiti gul

ti 11 vai. vakaro, egiptie
čiai sėdasi valgyti sekamos 
dienos pusrytį 7 vai.

Taip ir pusryčiauja žmo
nės aplink visą pasaulį veik 
be pertraukos. Kai mūsiš
kiai vaikai Jungtinėse Val
stijose sugrįžę iš mokyk
los pradeda kaubojų prog
ramas žiūrėti, kiniečiai val

ant

. Bandė abiem

nors.

bašlik

šalčio kvietkus ir mėginau .įėjo. Tėtė sako:

9122mis pėdomis sniego’ įsika- specialį mėnesį (rugsėjį)

( traukė ;

s

vaizdas staiga pranyksta ir, kampe įjų lovos po šiaudais! Brighton-Seventh St. Brookly
ra

jo lūpos su

daug didelis,

role jis bando

2 pųal.-Laisvė (Liberty)-Tree., Lapkričio (Nov.) 28, 1956and Society”.

rudens parengimai visada bū
na sekmingesni.

oms, neigi vi 
)ūtivnuosekles 
ada ir ką sa

ja.
Pasakoju mamelei

visą praėjusį savaitgalį 
miesto oro ekspertai

ir aš akimis pagaut parei
nanti tėveli, v v

Suvaiką rėdyboj — ma
žai kalnu. Mūsų Majoriškių

Jau 
mūsų 
pranašavo sniegą. Deja, snie
go nebuvo, buvo tik šiek tiek 
lietaus.

s ir g: 
juosvos

anuoja. | Tik trečio sykio man pa- 
rin- vyk° užgult krantą beveik

nuėmė
VOS —

— Aleksa, I 
“Sušąlėlio”

4, </ V.' J. Vj • • , ’

baltos bangos visur banguo- puoduką arbatos

t ingos gerklės. • ■
K, S. Lietuveii te'

Kitą ei 
ir gai

rbatos; O 
ausų savo di

išmėtytos po lygius laukus.-< 
Vakaro prieblandoj ir aki-ji 
nančioj pūgoj atrodė neįti-1 
ketinai keistai. Pusnynai, *

nėra nieko — nė viensėdi- 5 
jų. Tai vėl lyg milžiniškos 1-epe

o viršaus sau- žvėris su pirštais už ko 
Truputis senos žolės

JUch fabric; Jacket. 1 % varde. ; /

spinksūlę, kurią pataisė 
taip, kad rūl 
taip greit ne

i dįi šmotukai cukraus, 
~ įdėt vieną šmotelį į

KADA SUKILIMO eigoje Nagy’o valdžia parodė 
savo dviveidiškumą, kada ji nusileido fašistiniams ele
mentams, tai pastarieji, įsitvirtinę, pradėjo skersti ko
munistus, dorus piliečius, kuriuos tik sugriebė. Negir
dėtos žudynės vyko Vengrijoje. O jei'fašistinis elemen
tas nebūtų buvęs suvaldytas, tai tos nekaltų žmonių žu
dynės būtų daug kartų pasidauginę.

Todėl “Pravda” ir sako:' argi Tarybinė armija, bū
dama Vengrijoje, pagal Varšuvos paktą, neturėjo klau
syti Vengrijos revoliucinės darbininkų ir valstiečių val- 

f džios balso, prašant, kad ji, tarybinė armija, padėtų jai 
tvarką šalyje įvesti ir kontr-revoliucinį elementą su
valdyti? Laikraštis atsako: Tarybinės armijos pareiga 
buvo tai dalyti! Ir ji tai darė. Ir tvarka Vengrijoje 
tapo atsteigta, fašistai nuslopinti ir jie, veikiausia, nie
kad neišdrįs ten imtis ginklo, nežiūrint to, kiek juos 
prie to kurstys imperialistinės šalys.

ŠIS “PRAVDOS” straipsnis buvo parašytas, atsa
kant į Tito kalbą, sakytą prieš keletą savaičių Pulos 
mieste, Jugoslavijoje.

Jugoslavijos prezidentas prikaišiojo Tarybų Sąjun
gai visokiais “klaidas” ir pats save bandė pasirodyti ne
klaidingu taip, kaip kadaise J. Stalinas rodėsi save. Ti
to, kaip žinia, netiesiogiai akstino socialistines šalis, 
Liaudies demokratijas, kad jos imtų pavyzdį iš Jugosla
vijos, kad jos stovėtų nuo Tarybų Sąjungos kiek galint 
toliau.

“Pravda” savo straipsnyje nurodo, jog tokia Tito 
politika yra neteisinga ir žalinga. Dienraštis primena 
Titui, jog ne viskas gerai yra ir pačioje Jugoslavijoje. 
Jugoslavija neatsistatė kaip reikia po karo savo ekono
mijos. Socialistinis ekonomijoje sektorius yra silpnas.

Jugoslavija—žemdirbystės šalis, tačiau josios žemės 
ūkis yra labai atsilikęs, jis nepagamina tiek javų, kiek 
Jugoslavija pagamindavo prieš karą. Kas metai Jugo
slavijai dar vis reikia dapirkti tarp 600,000 ir 650,000 
tonų kviečių!

Jugoslavija gauna paramos iš Amerikos. Argi ji 
nori, kad ir visi kiti socialistiniai kraštai sektų jos pa
vyzdžiu ir maldautų iš imperialistinių-kapitalistinių ša
lių paramos?

Tito šiurkščiai puola kitas komunistines partijas— 
Francūzijos, Albanijos ir tt. Ypatingai Albanijos vado
vus Tito spauda labai atakuoja, kas yra nedraugiška, 
neleistina.

“Pravda” sutinka, kad socialistinė spauda, socialisti
nės vadovybės gali kita kitai daryti pastabas., bet tos pa
stabos, toji kritika turi pasireikšti draugiška dvasia, o 
ne taip, kaip daro Tito.

Nežinia, kas iš tų debatų, vykstančių tarp “Pravdos” 
ir Tito, išsivystys, bet mums atrodo, kad “Pravda” teisin
gai čia Titui užtepė.

Vakare sugrįžus po tokio 
darbo užpyliau šiupelaitę 
spalių ant ugnies ir užkai
čiau šutint bulvių vakarie
nei.

Mama sėdėjo palei pečių 
susitrauk u s į k a m u o 1 į, 
skarmalais apsidangsčius, 
kad apsiginti nuo šalęio. Ji 
buvo panaši į vanago ap
draskytą paukštę, tupinčią 

betvarkio lizdo. Jos 
nuovargio perimtos,

taip ir nesitraukė žiūrėju
sios per langą ton pusėn, iŠ 
kur turi pareit tėtė. Pūgai 
smarkiau ūžtelėjus, mame
lė taip ir sušuks — dieve, 
dieve, koks baisus oras!' 
Vaikeli, ką mes galime da
ryt, kad pagelbėt tėveliui 
pareit?

Aš, kaip ir paprastai, su- 
tryniau cibulį, padariau 
bliūdą cibulienės, supiaus- 
čiau porą virtų burokų, ap- 
vėliau cibuliu ir druska, tai 
bus labai skani vakarienė!

Ant iš dviejų rupių len
tų sukalto stalo garavo rėč
ka bulvių ir kitos gėrybės.

Kvapu papūsdama, nu
šluosčiau nuo lango gražiai 
tvarkingai besiplečiančius

<tų, tai vėjas 
užpučia. Pada

lė man spingsulę laikyt, o 
pats prilenkęs mėgino at- 
Iiažint žmogų. Bandė abiem . _
■aukomis atskleist nuo vei- į krantą ir griebiausi kaip 
lo šaliką. Nu 
>as sniėgas nubiro, ale apa-\ v

čioj yra visas colis tvirtai ir ten krūmokšlio za- 
pricementuoto ledo ir nelei- g?ras buvo mano rankose, 
džia atskleist, 
do galą sali k 
ųuo kaklo ir 
lę, kuri ir nu 
dus.

tuoj trinti ai 
kojas sū sniegu. Bet apžiūx 
rim, kąd jo veidas, rankos, 
i.usys iį’ kaklas gražiai ryš- 

kaimo viensėdijos plačiai kiai raudona:
hk paakiais 
:.ės. Tėtis g
;ad jis ne sušalęs; bet visas 

* permirkęs sni
ritmiškai volais laukuos\su* (tu.
krauti, atrodė laiptais, ve-j Man paliepė 
dančiais į aukštį, o bestūk- (pečių Ir iš\ 
sančios viensėdijos lyg pilk
švi debesėliai padangėse.
Vėtrai dūkstant, kartais tas i

i buvo mano rankose. 
’ Tėtė *siišira-|Už jų laikydamasis gulė- 
o ii- atvyniojo1 jau. žemyn neslydaų, bet 
veido vieną ei-.kaip tik trūktelėjau save į 
sinešė visus le-1 irsų žagaras n žole nuti u— 
le kuri buvo ko ir aš vėl atsiradau mir- kai pusryčiauja ir ruošiasi 
■avo, imdamas ltics gerklėje po sniegu. Led mokyklon. 
>urę nuo gal-'ne atsikėliau, išsikaps- 

; į ir sušuko: 
sušalęs!... 
lūpos sukru- 

: jam reik 
sis, rankas ir

čiau, kad gaut oro. Nusika
mavęs mirtinai, paskutinė
mis dvasios jėgomis pradė
jau vėl tuos trepus. Po 
sniegą besimaišančios ša
kutės ir žolės žybčioja man 
vilties kibirkštimis. Gi ant
ru sykiu ir vėl nuslydau.

Spėjama, kad pusryčiai 
yra ne tik visapasaulinis, 
bet ir seniausias valgymo 
paprotys. Tikriausia ir pa
tys ankstybieji žmonės ban
dė ko nors užkąsti pirm iš
eidami medžioti daugiau 
maisto.

Mitybos autoritetai sako, 
jog pusryčiai yra svarbiau
siu Valgiu visoje paroje. Ne

neitai suprato yisu kūno svoriu ir po dvie- juokais jie tai sako: net 
■ mJ vaoJ mis pėdomis sniego ’ įsika- specialu mėnesį (rugsėjį) 

egu ir prakai-.žinant į žemę užtraukt sa-1akstinimui valgyti 
is ji į bakūžę, vedant viršaus iš tos pražū-: 
užkurt gerai jf 
irt ramunėlių; 
jis suieškojo: 
abužių ir per-j 

engė jį. Mania pasakė, kad | J

Jcuoti jam gei 
kai]) šaukštu įvarvįno kelis lašus' 

man visa kas atrodo, o jinai jam į burną,

Mums atrodo, kad Tito jaučiasi per 
kaž koks neklaidingas, kaž koks., kuris ^ali visam so 
cialistiniam pasauliui kelią rodyti. Tokią 
vaidinti! p

Tai nėra sveika nei Jugoslavijos taut 
sam socialistiniam pasauliui. Tito turėtu b 
nis ir .santūresnis, turėtų išmokti,.kur; k 
kyti. ■ • x • I ■ • • •

Į MIRĖ PAŠTO VIRŠININKAS
Pašto skyriuje ant 311 

r- 
ne, keletas vyrų smarkiai su
sipešė ir ’ 'Ret apsikumšČiavo.

- . . Pašto’. viršininkas Rioff puolė 
šiuos išskirti. Tas jam pavyko, 

Ietis su ■ jjs ant vietos •sukrito 
ir numirė. Jis mirė nuo šir
dies smūgio.

geresnius pusryčius.
Pusryčiai, sako eksper

tai, turi duoti apie trečią 
dalį viso mūsų per dieną 
suvartojamo maisto. Puo
dukas kavos — ne pusry
čiai. Kaip maži ir jauni, 
taip ir seni turėtų pusry
čiams gauti oranžio sunkos, 
geros grūdinės košės ar ką 
nors iš gatavų čielo grūdo 
“cereals”, kiaušinį, riekele 
ar porą pagruzdintos, svie
stu apteptos duonos ir pie-

Today’s Pattern

Numirė mokslininkas
Turėdamas 62 metūs am

žiaus numirė profesorius B. 
Sternas, Columbia universite
to dėstytojas. Jis buvo pažan
gietis ir redagavo marksistinį 
trimėnesinį žurnalą “Science

no ar kurio kito gėrimo.

Jau 
žieminiai

laikas visur rūpintis 
s parengimais. Iš

Užsakymą su 35 centais), >| 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymėjimu formos- 
numerio ir dydžio siųski- , 
te: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Avenue, Rich-' 
mond Hill 19, N. Y.
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(Tąsa)
—Ne Balsys, — pertarė tijūnas, — 

o Pranaitis. .Tas už Bagdonų Ievą ker
šius. Jo buvo merga.

—O aš girdėjau, kad tai Dzidas Mor
kus,—tarė vaitas. — O greičiausiai, tai 
visi trys.

—Ech, nepakliuvo jie, velnio vaikai, 
tada į dragūnų nagus! Nereiktų dabar 
mums, kaip šunims, jų pėdsakus uosti
nėti !—apgailestavo žandaras.

Dešimtininkas pritildytu balsu, su bai
lee ryžosi pasakyti savo paslaptį:

—Vakar grįždamas iš Krekenavos, 
miške aš mačiau Pranaitį.

Visi sužiuro į dešimtininką.
—Meluoji!—netikėjo vaitas.

u—Kaip mane gyvą matot—dievagojosi 
dešimtininkas. *

Žandaras piktai pasišiaušė:
—O valdžiai pranešei?
—Į surviliškį davei žinią? — prisidėjo 

ir policininkas.
—Man reikėjo kuo greičiausiai pasa

kyti,—sušuko vaitas.
—Jis buvo ne vienas. Keturiese!—tei

sinosi dešimtininkas.
» —Tai juo blogiau!—šaukė žandaras.—

Mes būtume iš Panevėžio pagalbos gavę.
—Kam čia Panevėžys?—smarkavo ki

tas. — Mes ir vieni su keliais vyrais iš 
dvaro būtume juos sučiupę. Dovaną bū
tume užsitarnavę. Medalį! Su Balsiu 
ar Morkum gal būtų ir sunkiau, bet 
Pranaiti, mes bematant suriestume.

Keturi vyrai, sėdėję prie kito stalo 
'alo, pakilo ir, kaip niekur nieko, pri
ėjo prie besiginčijančių. Niekas nespė
jo nė susivokti, kaip du iš prisiartinusių 
stvėrė žandarą ir policininką už rankų, o 
kiti du bematant atėmė iš jų pistoletus. 
Tijūnas ir vaitas buvo bešoką į pagalbą, 
bet gavo tokį smūgi, kad susverdėję dri
bo atgal į suolą. Tuo tarpu prišoko i|‘ 
anie keturi, kur atrodė bajoriškai ir be
matant sučiupo besimuistančius valdžios 
ramsčius.

Visiems besigrumiant, Kedulis su de
šimtininku suspėjo pasitraukti į tam
siausią smuklės kerčią ir smuko pro du
ris Į lauką. Vieną iš tų, kur puolė žan
darą su policininku, jiedu pažino: Pra-

Paryčiu dvaro šunes suuos-

Mielai skaitytojau

Mes visi žinome, 
eina Liaudies Balso 
vimui naujų skaitytojų, atnau
jinimu senų/ 
sukėlimui lą 
nes paramos j 
d e v sų 
kreipiuosi į; Jumis 
Liauc.ies 1 
duok ite ( visokią k

sindamį atsinaujinkite 
prenumeratą ]: 

kiek jjūi

kad dabar 
vajus ga-

prenumeratų ir 
ui finansi- 
<omis. Var
ei ar bu oto jų 
, mielas 

Bąlso skaitytojau, 
ooperaciją, |

au 
vajaus

nede 
savo 
progas ir, 
bes leidžia ir matdte reikalą, 
paremkite laikrašti su auko
mis, 
apylinkės LjB. ska 
liktume savų pareigas garbin
gai, 1--‘- X,‘,J ,1*’-
vienu,

Ta 
mint, 
skaitytojams mūsų 
kurie dar neatsin^ujinę savo 
pren 
.ią d
Tabako darbininkai laimėjo 
algų

iriė pirmos 
sų galimy-

kad ontrealo ir 
ityltojąi at-

kaip atlikdavome kiek
is metais praeityje.

pačia proga
ir dienrašč

Limeratos, a‘ 
abar, tuojau.

nejudino

apsuptas 
Vyžomis

noriu pri-
io Laisvės 
apylinkėje,

serga. Dabartinė miesto ad
ministracija atsisakė tai pildy
ti, skaitydama pirmesniosios 
valdybos sutartį neteisėtą. 
Darbininkų unija patraukė 
miestą į teismą ir aukštesny
sis teismas pripažino sutartį 
teisėta . ir patvarkė, kad da
bartine miesto valdyba bėgyje 
80-ies dienų turi pątiekt mies- 

I to tarybai užtvirtinimą ir iš- 
! pildyti pasirašytą su darbinin
kais sutartį.

Baltakalnierius miesto dar
bininkus atstovauja katalikų 
sindikatų unija, kuri yra afi- 
lijavusį į ‘‘Confederation of 
Catholic Workers of Canada”-. 
Vagystė ar ne, bet laisvas

Buvo pranešta, kad jau pa
imta Mildos svetainė dėl 
Tarptautinės Mdterų Dienos 
(kovo 8-tą) parengimo. Die
na *— penktadienis, kovo 9-a, 
1957 m. Moterys žada sureng
ti, kaip ir kiekvienais metais, 
labai šaunų bankietą su kom 
certine programa ir t.t.

Ateinantis klubo susirinki
mas, gruodžio 11 d., bus su 
šurum-burum, tai yra mūsų 
tradicinė “Christmas party” 
su užkandžiais ir dovanėlė
mis. Visos narės prašomos 
būtinai dalyvauti ir atnešti

ilgi

me-
na-

sinaujinkite

kaip

Apvaldę savo priešus, užpuolikai išve
dė juos į kiemą ir, paragindami kumš
čiais, suvarė į pašiūrę. Kampe tysojo 
dvi su iškapotomis skylėmis suvožiamos 
kaladės, kuriomis surakindavo rekrutų 
kojas. Viena kaladė, kaip tyčia, tiko 
keturiems žmonėms. Susodino užpuoli
kai žandarą, policininką, vaitą ir tijūną 
prie užpakalines pašiūrės sienos, sudėjo 
jų kojas į apatinės kaladės skyles, vir
šutinę užvožė, o galus stipriai sukalė 
geležiniais kabliais.

Vaitas su tijūnu taip pat pažino Pra
naitį.

—Juozai, — maldavo vaitas, — būk 
žmogus. Paleiski. Ką aš tau bloga pa- 

’ dariau?
Pranaitis piktai nusišiepė:
—Gal tu manęs, pone vaite, ir nepri- 

tfriebei. Bet kitiems koks tu buvai? O 
IFekrutus kas gaudė? Ar ne tu? Kas 

sjuos į kalades kaustė? Ar ne tu?j Pa
ragauk ir pats tų skanėsių, 
go tau neatsitiks.

Tijūnas, atmetęs galvą į 
girtis, piktai vogrojo:

—Pranaiti, rupūže! Ar 
ar ką?! Paminėsi tu mane! Paleisk, 
tai dovanosiu.

—Grasini, gąsdini, šunsnuki!—kirtosi 
; tas. — Pripratai su rimbu ir lazda švais

tytis. Manęs nenugąsdinsi! O jei ir to
liau daužysi žmones, sugavęs liepsiu pa
karti, kaip šunį. Pakentėk truputėlį.

Policininkas su žandaru taip pat kei- 
k,ė ir grasino rykštėmis, kalėjimu ir ka
torga, pagaliau pamatę, kad piktumu 
nieko nelaimės, pradėjo maldauti gražu
mu:

-^Kuo mes kalti? Tokia jau šuniška 
tarnyba,—kuone verkšlendamas skundč- 
sū vienas.—Prisiekėme ginti ciesorių ir 

hatpravoslaviją. Kur siunčia, ten ir eina- 
(jyne.

—Ginklą grąžink, — prašė antras. — 
UŽ ginklo netekimą iš tarnybos išmes, 
mibaus. Kur mes dingsime? žmona, 

' vaikai...
—Ginklo pasigendi?.. Pištalieto?..— 

erzino jį Pranaitis, išsitraukęs atimtus 
pistoletus. — Ginklai netrukus ir mums

Nieko blo-

sieną, apy-

tu pasiutai,

bus reikalingi. Kad ne tie jūsų pistalie- 
tai, gal ir nebūtume nagų kišę. Pištalie- 
tai suviliojo. Nieko. Pasėdėsite ramiai 
per naktį, išsipagiriosite. Naktys dabar 
trumpos.
tys apie jus, praneš kam reikia, pribus 
pagalba, nuims kaladėles ir baigta. Vie
na naktis — tai ne dvidešimt metų ..

—Na, vyrai,—sušuko jis į savuosius,— 
nėra ko čia ilgiau delsti! Trauksime sa
vais keliais!

Astuoni vyrai išėjo į kelią ir patraukė 
link juoduojančio žiemiuose miško.

Tuo tarpu Kedulis, sparčiai žingsniuo
damas, jau artinosi prie Šilėnų kaimo. 
Nors buvo ir gerai įsigėręs, bet patirta 
baimė ir vėsus oras greitai išblaškė gir
tumo tvaiką.

Jau visai sutemo. Tik pats dangaus 
pakraštys šiaurės vakaruose dar tebe
švietė blankiu raudoniu, bet žemėje visi 
daiktai skendėjo tirštose sutemose. Mė
nuo, į seną, dar buvo netekėjęs, o ir 
žvigždės spindėjo neaiškiai ir jų buvo 
taip nedaug tame patamsėjusiame ge
gužės dangaus aukštyje. Kelias neryš
kiai pilkavo, už kelių dešimčių žingsnių 
susiliedamas su aplinkinių laukų plotais. 
Nė mažiausia vėjelio 1 srovė 
sunkaus nakties sustingimo.

Nejaukiai pasijuto Kedulis, 
tų nebylių nakties tamsybių,
apautos kojos minkštai mina kelio dul
kes, o rankos, kaip kokie pagaliai, be
jėgiškai tabaluoja iš šonų. Sprukdamas 
iš smuklės jis nesuspėjo nė savo lazde
lės pasiimti. Su lazdele jis jaustųsi sti
presnis, žvalesnis.

Panarinęs galvą, mostaguodamas nu
karusiomis rankomis, minkštai šlepsi 
Kedulis dulkėtu keliu, o krūtinę slegia 
nesuprantamas sunkumas. Iš visų smuk- 

• Įėję patirtų įspūdžių vis ryškiau sąmonė
je atgyja vaito ir tijūno žodžiai apie 
Katrytę. Kedulis gerai nesuprato, bet 
nujaučia, kad tuose žodžiuose slypi blo
ga, užgauli prasmė ir dukteriai ir jam, 

! tėvui. Pirmą sykį Kedulis pajunta šir- 
1 dy kartų koktujną, tartum būtų padaręs 
didelį; negražų nusikaltimą. ,

Štai toj juodoj pakalnėj turi būti Ši
lėnų kaimas. Bet jo nematyti. Vakarų 
dangaus raudonį uždengė juodas debesis 
ir taipsa dar labiau sutirštėjo. Toli, pa
čiame pakrašty, plačiai plykstelėjo žai
bas, bet griausmo negirdėti. Štai vėl 
plykstelėjo—taip pat be jokio garsd. 
Prietaringa baimė apima Kedulį nuo to 
nebylaus, kurčio žaibavimo. Plykstelė
jus žaibui, vieną akimirką užsižiebia de
besų gumulai, Šilėnų kaimas, pakelės 
medžiai, ir vėl tamsu.

Pasiekęs pirmuosius kaimo trobesius, 
Kedulis aprimo. Staiga medžių viršūnė
mis, lyg gilus atsidūsėjimas, pūstelėjo 
vėjas, Bet audros greičiausiai nebus. 
Debesys su žaibais nugulė dangaus pa
kraščiu į pietų šoną. Šiaurės 'vakarų 
kampe pažemiuose vėl pasirodė blankiai 
raudonas gęstančios žaros ruožas.

Kaip vagis įslinko (Kedulis į savo pir
kią. Apgraibomis susirado prie kros
nies gultą ir, nusimetęs viršutinius, iš
sitiesė. Pirkios gale, ant suolų knarkė 
Uršė ir Jonas. Motinos nebuvo girdėti.

Kerčioje, ties langu, pasigirsta sulai
komas kūkčiojimas—Katrytė verkia.

Už krosnies įkyriai čirpia svirplys. 
Pirmą kartą Kedulis taip ilgai negalėjo 
užmigti. Ryt rytą jis turės vęžti duk
terį tarnauti į dvarą.

XXI
Gegužės 27 dieną Bagynų dvare buvo 

jaučiamas nepaprastas subruzdimas. * Tą 
dieną turėjo parvažiuoti pono Skrodskio 
duktė pana Jadvyga. Virtuvėj buvo ga
minami Jadzės mėgiami valgiai ir ska
nėsiai. Motiejus, nusikratęs tinginiu, 
nuo pat ankstyvo ryto triūsėsi valgoma
jame apie bufetą, o Agota su naująja 
kambarine Katryte jau kelintą kartą ti
krino, ar viskas paruošta panelės kam- 

‘ baryje. Ponas reikalavo, kad ir jo ka
binetas būtų pakartotinai sutvarkytas 
ir išvėdintas.

Paskutinėmis dienomis ponas Skrods- 
kis jautėsi ne visai gerai. Ar tai jodi
nėdamas vieną vėjuotą popietę laukuo
se, ar tai sėdėdamas vėsų vakarą veran
doje, jisai peršalo, turėjo gulti į patalą 
ir gerti Agotos paruoštą liepžiedžių ar
batą su medum, vogčiomis pasigardin- 
damas ją čia araku, čia romu.

(Bus jaugiau)

pakėlimą

])ie 3,500 tab 
ų, 
icco kojųpanij 
čia Montreale

Kvebeko mieste iį* Hamilton, 
Ont., pasirajše su 
dviem metam kolektyvą dar 
bo sutartį, su lyg 
sieips darbininkams 
mos algos po 10c. į valandą 
dabar ir po 5c.
metais. Tas 'paleis bendrai 
darbininkams algos minimu
mą iki $1.6,4 į valandą vyrams 
• 4 otri / _ :

nink 
Tobi 
se,

šiem

3 puti. Laisvė (Liberty). Treč., Lapkričio (Nov.) į 28, 1956
r

ako darbi- 
kurįe dirba Imperial 

os dirbtu ve
il Granby,

ir $ 1.35J/2 įmoteri 
nink

samdytojais

kurios vi-
pakelia-

ateinančiais

nis. Darbi
ai taipgi gaus dvi savai 

fes atostogij išdirb 
savaites po 15
eturias savaites po 25 me-

ę du metus, 
metą darbo

rbininkus atst

tris 
ir k 
tų.

Da
bacco Workers’Ir
(CL
Mie
šutą:

p vau j a “To- 
ternational’’

,C) unijat
stas turi pildyti 
rtį su darbininkais

Senoji miesto administraci
ja 1953-iais metais spalio mė
nesy pasirašė sutartį su mies-

5 darbinin- 
į kiekvienas

to baltakalnieriai 
kais, pagal kuri;
miesto darbininkas turi būti 
apdraustas po $2,900, miestui 
apmokant draudęs mokesčius 
ir mokėti pensiją 
kams, jei pensijonierius

našlei ir vai- 
ap-

Leo Robidoux, 36-ių metų 
amžiaus, kuris kriminaliniam 
teisme buvo teisiamas už iš
vogimą $6,000 vertės drabu
žių, išėjo iš teismo laisvas. 
Jis prisipažno, kad 3-čią vai. 
nakties išvežė iš krautuvės 
drabužius, bet sako, jis ne
vogęs, o tik savininko pasam
dytas juos išvežė, už itai biz
niui su drabužiais einant blo
gai, savininkas norėjęs gauti 
apdraudą. Nors savininkas 
teisme tą užginčijo, bet prisi
pažino, kad jis tą vyrą seniai 
pažinojęs ir kad jo biznis blo
gai einąs, 
stebėjęs, 
panašiai 
išteisino.
Serga

Kazys 
ra i

i kokią mažą dovanėlę 
paprastai darome.

Ačiū d. Cheplinskienei, ku
ri mus pavaišino su labai ska
niu ir dar šiltu morkų pyra
gu. Tikimės, kad sekantis 
susirinkimas bus tikrai įspū
dingas, kad narės visos da
lyvaus ir kad gražiai, drau
giškai, užbaigsime senus me
tus ir prisirengsime prie 1957 
metų veiklos su nauja energi
ja.

B. E. S.

Todėl teisėjas pa- 
kad abieju pasakos 

teisingos, Robidoux

Kiela nesijaučia ge- 
todėl paguldytas Dakta

rų ligoninėje sveikatos ištyri
mui.
Mirė

Lapkričio 15-ą dieną, po il
gos ir sunkios ligos, ligoninė
je mirė Jonas Mikalauskas, 
sulaukęs 63-jų metų amžiaus. 
Velionis Į Kanadą atvažiavo 
apie 30 metų atgal. Lietuvoje 
palikęs dvi seseris ir vieną 
brolį. čia Montreale turėjo 
pusbrolį Juozą Mikalauską, 
kuris rūpinosi jo palaidojimu.

O lapkričio 24-ą dieną, stai
ga susirgęs' ir nuvežtas ligo
ninėn Ituojau mirė Petras Gir
nius, apie 56 metų amžiaus, 
atvažiavo į Kanadą apie 30 
metų atgal. Paliko nuliūdime 
žmoną Antosę Girnlenę.

CHICAGO, ILL
iai

Sakalų sve- 
prisistato 

moteriškė:
Litvenin,-—

Sekmadienio įyyk

Artinantis prie 
tainės priej: manęs 
gražios išvaizdos i

—Misteil, you 
salo ji.

-L-Taip, esu tikras lietuvis.
ienų” pareti

girną eina ‘f 
įspėjai, tamsta.

— Gal bilietą iš manęs pirk-, 
si, nereikės laukti eilėje prie 
langelio. 1

Jinai pradėjo
—Dįdiejlį bosai uždėjo nu

statytas kvotas — išpla“ 
Him tikrą skaičių1 bilietų, 
ir būk gudri, kad nori,

guostis •'

išplatinti.
Na, 

, iš-

al- 
pa- 
va-

ang- 
pranešimų

Dar-
pasi-

susi- 
kritikos 

kuris 
Ren-

S. Smith, J. Salsberg 
Binder nebeišrinkti, o 

vėliau rezignavo,

Toronto, Canada
Progresyvėje partijoje 
reiškiasi nesutikimai

j Iš Canadian Tribune, 
liško savaitraščio
matosi, kad Progresyvūs 
bo Partijos vadovybėje 
reiškia nesutarimas.

Central i n io komiteto 
rinkime buvo daug 
pildančiam komitetui,
to pašėltoje rezignavo, 
kant naują komitetą, 
Freed, 
ir H.
N. Penner 
nors buvo išrinktas.

T. Buck, kaip Bidder aiški
na savo laiške, Įtariąs, kad 
yra suokalbis išmušti partiją 
ir marksistinio kelio. Tim 
Buck kaltinamas dominavime 
centralinio komiteto, kuris

! renka pildantįjį komitetą. Ne-į 
kurie reikalavę Tim Buck re
zignacijos.

versta iš francūzų kalbos, pa
rašyta Heneckeno ir Coolinso. 
Vaidino Detroito Dramos Mė
gėjų Sanbūris. Vaizduojamas 
Francūzijos aristokratijos gy
venimas, jų romansai ir 1.1.

Vaidinimas išėjo sklandžiai, 
bet žmonės nuobodavo ir vei
kalas įspūdžio nepadarė. Vei
kalo turinys svetimas mums ir 
klasiniai ir savo motyvais. 
Darbo žmonės myli dramas, 
taip pat ir komedijas, bet len
gvai suprantamas, iš liaudies 
gyvenimo.

B—nius

Philadelphia, Pa.
Didelė naujiena!

Po praėjusios vasaros visų 
malonumų ir šilto oro, vėl su
silaukėme šalto paniurusio ru
denėlio. Naktys ilgos, 

1 nuobodūs vakarai. . .
I Lietuviams, mylintiems 
Į ną, nejauku užsidarius
muose klausytis per radiją, ar 
televiziją, jaudinančių sielą 
pasaulinių naujienų, kurios 
neduoda nieko gero, tik skau
džiai sukrečia nervus.

Tadgi mūsų pažangieji 
diečiai dėl to ir sumanė 
rengti linksmą ir juokingą
karėlį, kad ir vėl palinksminti 
ir paj nokinti publiką, kuri 
mėgsta lankyti mūsų parengi
mus.

L.L.D. 10-ta kuopa ir šeštas 
apskritys sujungtomis spėko
mis pastatys scenoje puikų ir 

’ gražų veikalą “Lapkų”. Šią 
komediją suvaidins gerai pra
silavinę ir pasižymėję meno 
srityje iš New Yorko Liaudies 
Teatro aktoriai.

Tai bus šeštadienio vakare, 
gruodžio (December) pirmą 
dieną, 1956-ais m. Rusų Klu
bo svetainėje 1150 N. 4th 
St., prie pat Girard Avenue. 
Vaidinimas prasidės 7:30 vai. 
vakare, įžanga $1.50

Nesivėluokitc, nes veikalas 
bus pradėtas lošti laiku ir tę
sis apie porą valandų su pa
in argi nima is. Jau girdėt, kad 
iš New Jersey, Maryland ir 
kitų lietuviškų kolonijų meno 
mėgėjai rimtai suįdominti Phi- 
ladelpiliečių rengiamu links
mu vakaru. Jie žada iš anks
to atvykti, nes tokie spektak
liai tenka tik retai kada pa
matyti . . . Kiekvienas atsilan
kęs į šį vakarėlį, nesigailės. 
Grįš i namus linksmas ir pil
nai patenkintas.

Laisvės Reporteris

BINGHAMTON, N. Y
Negaliu iškęsti neparašęs 

apie Binghamtono veikėjus ir 
vajininkes. Jau virš trys sa
vaitės praėjo kai laukiu dien
rašty Laisvėj aprašymo apie 
apsilankymą pas vieną lietu
višką farmerį su agitacija ir 
prašymu aukų į dienraščio 
Laisvės Fondą, žinoma, buvo 
labai geras planas, jeigu tik 

vieni du nevažiavo, bet pri
pildė pilną karą agitatorių, 
kad geresnės būtų pasekmės. 
Kad ir nelengva buvo kelionė, 
bet tikslas atsiektas.

j Ten. pribuvę, gėrė ir šnekė
jo ir viską ten apžiūrėjo, kaip 
viskas tvarkosi. Kaip ameriko
nai sako, turėjo “good time”. 
Bet vieno mažo dalykėlio už
miršo paklausti: kokios pažiū
ros ir idėjos tas farmerys yra, 
ir kokį laikraštį skaito. Leo- 

į nas 
kė, 
tai 
To

/

Ką laimėjo Toronto 
suknelių siuvėjai

Neseniai buvo pasiraš.yta su
tartis tarp suknelių siuvėjų 
unijos ir siuvyklų savininkų 
gildijos. Štai tos sutarties re
zultatai :

1. Pakeliamas atlyginimas 
dirbantiems štukomis 3 pro
centais.

2. Pakeliamas atlyginimas j 
valandiniams 5 c. į valau.-! 
dą.

3. Apmokamos atostogos 
prailginamos iki 2 savaičių.

4. Apmokamų švenčių skai
čius padidinamas iki 5.

5. Siuvyklų savininkai mo
kės daugiau į unijos “retire
ment” fondą. Mokėjo pusan
tro proc. pagal darbininkų už
darbį, o dabar mokės 2 proc.

6. Sutiko mokėti $500 pensi- 
jonierių giminėms atsitikime 
pensijonieriaus mirties.

7. Sutiko su unija dėl suda
rymo fondo atlyginimui darbi
ninkams, kurių dirbtuves už
sidaro ir neišmokama algos. 
Tuo reikalu derybos eis to
liau.

Tai nėra labai dideli laimė
jimai, bet žingsnis pirmyn.

■ Siuvėja

Prūseika nevieną sykį sa- 
jog laikraštis ir knyga 

yra didžiausia mokykla, 
neturėtume pamiršti.

Aukų gauta $2.
Jeigu mes visi taip pasiau

kotum, kažin, ar dienraščiai 
Laisvė ir Vilnis gyvuotų .. .

Dirbkite, draugutės, o mes 
jums pagelbėsime. Geras dar
bas.

Senas Laisvės Skaitytojas
Iš kultųriečių susirinkimo

•inkimas įvy
kęs 13 d. lapkričio nebuvo 
skaitlingas narėm, bet gana 
daug gerų: tarimų padaryta 
klubo naudai ir gražiai pa-’ 
diskusuota įvairiais klausi
mais. Nežinome kodėl narės, 
kurios gyvena arčiau, neda
lyvavo susirinkime, ne^ turė
jome draugių atvykusių net iš 
North Sides, ir tas pafddo, 
kad kur yra noro galima da
lyvauti nors sykį mėnesyje sa
vos organizacijos sustinkime.

D—rgė Vasiliauskienė gavo > 
vieną naują narę į klubą. Ačiū ■ 
jai. Kadangi artinasi Tarp
tautinis Bazaras Ateivių Tei
sių Gynimo Komiteto, kuris 
įvyks .1 ir d.d. gruodžio Mil
dos svetainėje, tai perskaity-. 
tas atsišaukimas ntjo Lietuvių 
Komiteto ir narės tam reika
lui pritarė suaukodamos $11 
ir $5 paskyrė iš iždo, viso tam 
reikalui sukelta $16.00. Taip
gi daug dovanų bazarui, drg. 
Cheplinskienė pati pirmoji pa
sižadėjo 
lykėlių

skirk gatvėje lietuvį nuo kita- j Kulltūriečių susir 
taucio ... J ”

Einu sv 
keįis d e set k us - 
ankstyviesiems 
džilyviams reikė;

daugiau žmonių atėjo.
Virš valandos

/jitainen. Matau vos 
žmonių, tai 

ir programos 
o ilgai laukti

ik
laukimo nuo 

pagalios prisi-' 
apačioje, bet,

nu statyto ■laiko' 
linko žmonių 
balkonan nei vięnam nereikė
jo 
sv

eiti. Vietos nivd perdaug 
etainėjeL
P. Grigaitis atidarė proįra*

mą ir pasveikino
aitytojus ir ,s 

bandė apįbūdin 
įvykius, jbet puts prisipažino 
negalįs teigiamai -..—l., 
kas dedasi Veiigrij.oję, s- . . > 1 . . • . -k

Sk
‘Naujienų”* 

Mečius. Jisai: 
i>i pastaruosius

žinios paneigia, 
kė, JI pik 
džios pai 
ne, 
d į 
ty

i susiorentuoti'
nes 

viena kitą. Sa- 
ima prieš val-tu m as ima prieš val- 

•eigūnus Washingto-i 
jie lengvai pasiduo*( 
bosų šypsenai”. Ma
hore j o.

k austų kaip ži
bosus”.'. .

Pasigirdus si
dėjo trijų veiksmų komedija

* IT . \

kad.
rusų 

t i, jis kad jo atsi-( 
i urėti į “rusų,

ąittbučjui .prą- paaukoti įvairią da- 
Ačiū visoms.si

■■įt

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

LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS 
iš New Yorko

VAIDINS TRIJŲ AKTŲ KOMEDIJA

“LAPKUS”
Sekmadienį

Gruodžio 1 December
Rusų Kliubo Svetainėje

1150 No. 4 th St., Philadelphia, Pa.

Pradžia 7:30 Vai. Vakare
a npumiujfmwqxfai;



LIETUVIŲ KULTŪRINIO ! NewWto^&^Zlnlos<♦CENTRO REIKALAIS
Lapkričio 24 d. įvyko Lie

tuvių Namo B-vės (Lietu
vių Kultūrinio Centro) se
rin inkų metinis suvažiavi
mas ir banketas. Abu ge
rai pavyko.

101 šėrininkas suvažiavi
me dalyvavo. Jie atstovavo 
328 savo serus ir 1,554 ki
tų priduotų paliudijimų. 
Viso ji-? atstovavo 1,882 se
rus.

Namo Bendrovės direkto
rių, gaspadoriaus ir knyg- 
vedžto raportai buvo vien
balsiai užgirti... Tie patys 
direktoriai buvo vienbalsiai 
išrinkti.

Sveikinimų komisija ra
portavo, kad su sveikini
mais aukų suplaukė $656, 
keturių garbės narių $400, 
viso pasidaro $1,056.00.

Širdingai ačiū visiems rė
mėjams.

AUKOS

Anna Philipse
Stamford, Conn.

Geo. Wareson — - 
K. Joneliūnas — - 
Antanina Jocienė

Bridgeport, Conn.
M. Valatkienė

Bridgeport, Conn.
Domicėlė

Galinauskienė
Jonas Litvinskas — — 3.00
Bronius Marcinonis

Waterbury, Conn. 10.00
M. Simon------- -
M. ir F. Krungliai

10.00
5.00
5.00

5.00

Apka 
apleido savo pareigas

tintas teisėjas
Vengrijos valdininkas, o dabar

Mun icipalinio teismo teisė- 
rson Dewitt Baker atsi-

i statydino iš savo pareigų.
i

10.001
paskelk 
esąs iž 
čia ger 

Teise 
kaltinta 

— — 5.00 Skietu 
! 5.00:

ė, kad taip daro, nes 
sistas ir todėl nesija'u- 
li viešoje tarnyboje.
jąs Bakeris buvo ap- 
s tame, kad gavo daug 
už klaidingą vairavi-

mą ir vairavimo nuostatų lau- 
. ———• ; žymą, 

Viso su sveikinimais $656.00 nemokė
Philip Kunz į garbės 

narius Įsirašė,

bet niekad nereagavo, 
■jo pabaudų.
jas Bakeris yra neg- 

venas nedaugelio negrų, 
sumokėdamas------- 100.00 ]turje laiko tokią aukštą vietą

Teisė 
ras,

jis kaip pabėgėlis sugrįš čia
pra 
Y oi

to,
adovav

kuomet 
kova New 
darbininkų 

kairiajai 
John San-o 

frakcijai da
lias Michael

947-ais metais, 
sidėjo v id u jin 
•ko transporto 

unijoje (TWU) 
icijai v

o dešinesnei 
tin is pirminiu 
11, kuris anksčiau pats bu- 
pažangįetis. Quill frakcija 

laimėjo, ir tuo pa< 
džii pradėjo dep 

prieš ■ Santo, 
usį amerikietį

Qu 
vo

iiu laiku val-
ortavimo ak-

Vengrijoje
Pasiryžta

kas faktinai reiš-Vengri j on, 
kė — buvo priverstas nusileis
ti deportavimo rengėjams.

Vengrijoje būdamas Santo 
užėmė tarą tikras
pareigas — aiškiai kokias, ne
žinia.

Dabar 
Santo rad
kurie kovhjo 
valdžią pudapešte ir dabar 
jis Vieno; 
nėję,
kitais pab 
šalin, Am 
prieš 7 m?tus buvo deportuo
tas. Tai yra, 
įleistas . ..

valdiškas

pranešama, kad 
osi tarp sukilėlių, 

prieš Kadaro

Kartu įplaukė $756.00
Iš paskolų dovanodami
į garbės narius įstojo:
Nast. Varaškienė

jau mirusi $100.00
D. M. šolomsikas 100.00
K. šolomskienė 100.00

Jie paskolas sumažino 300.00

orko teismuose. Yra 
ių, kad jeigu jis ne- 
egras, visas „reikalas 

išrištas 
rs nevelkant viešumon, 

ypa- 
News”, iš pat pradžios 

garsi-

New Y
•nuomon
būtų n
būtų b.ivęs nutylėtas,
kaip ne
bet koĮmercinė spauda,
tingai ‘
visą inčidentą smarkiai 
no rasistiniais sumetimais.

gin 
deriortuoti jį kaib komunistą.

e, Austrijos sosti

Rengiasi išvažiuoti į 
California pas sūny

Petras Stankevičius, dabar 
gyvenąs 68 Brand Drive, Ro
bin Park, Huptington, L. L, 
rengiasi važiuot į svečius pas 
sūnų Peter į Los Angeles, Ca- 
liforniją. Jo sūnus gyvena 
7420 El Maron.

Stankevičiaus sūnus eina 
inžinieriaus pareigas ir dar 
mokinasi, ir mano gauti “Dr. 
degree”.

Stankevičius važiuoja į Ca- 
liforniją ne .tik į svečius pas 
sūTŲii, bet ir apsižiūrėt vietos

Augusta, Georgia. _ Pre
zidentas Eisenhoweris d». 
bar vėl čia. Jis atvyko 

įleisti Čia ilgokas poilsio ir 
golfo atostogas.

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALfc.

NAMŲ DARBININKE, gražioj sek
cijoj, Nassau County, L. I. Atskiras 
kambarys. Turi mylėti vaikus ir tu
rėti kiek nors supratimo apie papras
tą valgių gaminimą. Nuolatinis dar
bas su geru užmokesčiu. Aktoriaus 
namuose, šaukite WH. 5-6597 (ki
ti darbininkai gyvena vietoje), šau
kite po 8::30 A. M. (už pašauki
mus pinigai negrąžinami).

(231-237)

me 
ir

i mto prieš dep< 
ngas kovojo, 
:ais nutarė kova nutraukti 
savan,oriai išvyko gimtoj on

ortavimo pa- 
bet 1949-ais

I

Santo ryžtasi kartu su pastoviam apsigyvenimu?. Na, 
šgėliais atvykti šion 
erikon, iš kur jis

jeigu jis bus

iivo sėkminga konferencija
Felix Malkaitis

Easton, Pa. — — $50.00 
LDS 5 Apskritis — — 25.00 
Motiejus Klimas

sugrąžino procentą už 
paskolą Bendrovei

Keršulių draugas J. M. 
Valys Bunkus----------
LDS 60 kp., Plymouth 
Buvęs Pasaikietis 
Magdalena Dumblis 
LLD 97 kp., Plymouth 
Peter W. Jones — — 
Moterų Apšv. Klubas

Brockton, Mass. 
F. ir K. čereškai

Brockton, Mass.
LDS 1 Apskritis-------
Jurgis Žilinskas

Worcester, Mass.
A. L. Bekešius

Rochester, N. Y.
LLD 11 kp., Worcester 
LLD 6 kp., Brockton 
Harrisono Senutė 
Senas Jonas, Harrison
LLD 136 kp., Harrison 5.00 
F. Žukas, Ludington 
Liet. Moterų Klubas

Rochester, N. Y.
P, ir A. Dennis 

Cliffton, N. J,
Philactelphietė-------
W. žilaitis, Norwood 
A. & P. Mickevich 

Cranston, R. I.
Liet. Moterų Klubas 

Cleveland, O. — —
Seni Rėmėjai, Miami
J. ir O. Deltuvai 

Baltimore, Md.
K. ir S. Radusiai

Bayonne, N. J.------
K. ir I. Levanai-------
Judita Sadauskienė
Lietuvių Moterų Klubas

Brooklyn, N. Y.
Sofija Petkiėnė------- 10.00
Adelė Kalakauskienė 10.00
M. T.---------------- — 5.00
Peter Seda r, Fulton, O. 5.00 
Senas Juozas -------
Wm, Skodis — — 
Anna Tetanienė — 
Stefanija ir Juozas

Cedronas — — ■ 
J. Steponaitis —— 

P. Baharskas-----------10.00
T. V.-------------------- 10.00

— 3.00
— 10.00
— 2.00 

5.00
— 5.00 

10.00

Bake 
Murtagh o

NAMŲ PATARNAUTOJA, jauni 
vaikai, lengvas namų ruošos darbas, 
visi įrengimai, nauji namai, atskiras 
kambarys, maudynė ir T. V. Gra|i 
apylinkė. /Šaukite:: NE. 3-7668.

(231-23J

ir jeigu rastų tinkamą vietą 
pastoviam apsigyvenimui, tai- 
jis sako, sugrįžtų atgal, par
duotų stubą ir išvažiuotų su 
šeima.

Stankevičiai yra. seni Lais- 
skaitytojai ir jos rėmėjai, 
aš linkiu geriausių pasek- 
jųjų siekiams.

M. S.

vės 
tad 
mių

Auklėtoja. Lengvas namų darbaš. 
prižiūrėti vieną 2 m. amžiaus vai
kutį. Mokanti kalbėti angliškai. 
Nuosavas kambarys ir vonia. Tele
vision. Gera alga nuolatinei, patiki
mai moteriškei. CE. 9-8687.

(229-231)D 18-ąI
I,D

dieną .įvyko 
pskrities me-

Reikia pri- 
0 gera ir rą- 
ir delegatų 

delegatų 
per paskuti-

>apkriči
S Trečiosios A 

tinę konfe 
minti, kad

tais, tarimaisI

Vienas 
bus svarbi 
l iams, yra. 
skrityje ii 
rencijose 
jog palikt) tą patį apskrities 
komitetą, 
ti. Jau yrįa komitete pora na
rių, kurie 
26-šis meths, 
mininkas 
eilės ir man atrodo, kad kuo
met kas tokio netikėto įvyk
tų, tuomet nebūtų ir Apskri
ties komiteto. Negerai, bet 
taip yra i:.’ šio fakto paslėpti 
negalima, i

domus dalykas, tai 
s visliems L.D.S. na
tas, kad mūsų ap- 

apskrities konfe-
Įsigyveno patrotys,

ris kartą buvo teisėjo 
ninteistas $b0 už 

i vairavima, bet'tei- 
kad tai

o kas kitas vaira- 
jo dutomobilį.

Viso suvažiavimo
proga gauta $1,056.00 pergrei

Tūli šerininkai pasižadėjo po s^Jas Junkeris teigė,A Ull eci 1JJL1J1IXCW ĮJrtOlZrfCLAlCJ (7 pu ' 

suvažiavimo aukomis prisidėti nc J1S I'a^s
26.00
25.00
15.00
15.00
15.00
13.00
10.00
10.00

I

10.00

rencija
ji bu\

prie savo Įstaigos paramos. vo 
Laukiame.

Visais šios Įstaigos reikalais
prašome rašyti sekamai:

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Avenue
Rihmond Hill 19, N. Y.

LNB VALDYBA

AUTOMOTIVE
Dr. DuBois gerbėjai 
padeda pagaminti 
biografinį filmą

New Yorko Mokytojų unija 
paaukojo $50, vienas NAACP 
skyrius $100, privatinis as
muo, gydytojas, net $200, 
filmo apie daktarą DuBois pa
gaminimą. Kaip žinia, Dr. Du
Bois, arti 90 metų, senumo ne
gras mokslininkas, yra vienas 
spalvingiausių ir kovingiausių 
asmenybių Amerikoje.

Grupė pažangių filmininkų 
Los Angelese su Carleton 
Moss priešakyje pradėjo ga
minti biografini DuBois filmą, 
filmą, kuris vaizduoja jo gy
venimą. Filmą finansuoja pri
vatiniai ir organizacijų auko
tojai. Jau surinkta nemažai 
pinigų.

Kai filmas bus pagamintas,1 
jis bus rodinėjamas pažangie-j 
čių pobūviuose, bet nėra vil
ties,
didesnis New Yorko kino-tea-

1956 Step-in Trokas. Viršus iš 
aliumino. Vietos—6 pėdų. 10-%
vietos vairuotojui pagulėti. Įvažiuo
ta 3200 mailių. Privatus savinin
kas. Tiktai 
Nelson Ave., 
Island. IIO. 
iki 7. v. v.

poi
skaličiumi. Sakaįi, 
s k a 
iriu 
su v

$2800.
Great

6-1630.

kitų negalima gau-ičiumi, ; kad
s porą ar daugiau metų vis 
a ž i u o d ą vo m n ž i a u
šioje konferencijoje daly- 

q 34 delegatą
kuopų, „atstovam 
riuį . Į

'ačiau yra k u
asi už L.D.S.

Šios kuopos
ų nedaįyvąujn nei konfe

rencijose, 
prie abeln6 L.D.S.
Bayonnes, I

Borchers, 2A 
Kills, Staten 
Nuo 7 v. r.,30-ties.Apgailestavimas 

ir užuio jauta
Didž ai apgailestaujame ne

tekę ja 
Palton 
mirtis ; 
vos pre 
asmenį, 
žiausia

i nuo 12-kos 
am i 524 na-

dirba apskrityje po 
Apskrities pir- 

jaų 16-ka metų iš
(226-232)

HELP WANTED MALE

Mašinistai. Gera alga Lathe cIm 
bininkams. Dieniniai ar naktiniai 
šiftai. Auganti kompanija, išdirba 
ultrasonic dalykus. Reikalinga 5 m. 
patyrimo, šaukite Mr. Kaplan, ST. 
4-6602 nirm 6 vai. vak. CAVITRON 
EQUIPMENT CORP., 42-26 28th 
St., L. I. C. (230-236)

opų, kurios 
apskrities ri
jau iš eiles

unyrtės draugės, Lenos 
- Kairytės. žiaurioji 

atskyrė iš mūsų tarpo 
.žydusį daug žadantį 

Lina paaukojo gra- 
savo gyvenimo laiko

tarpį patarnavifriui ligoniams, 
. baigus slaugės (norsės) moks- 

kandidatas 1960-ais i la. r 
i Nuoš 
i jos vyr
liams, Kairiams, 

ir šeimai Ornjanams.

lie!

New Yorko 
spaudoje

Kas bus republikonų prezi
dentinis 
metais? Kaip žinia, mes da- [ 
bar turime Įstatymą, kad pre-1 
zidentas negali kandidatuoti! 
tris kartus, kas reiškia, kad 
Eisenhoweris (jeigu jis ir ne
būtų persenas, kuom jis bus ' 
1960-ais metais), negalės .... .
d i datuoti.

“Post” puslapiuose iškelta 
Įdomi nuomonė, kad republi- 
konai jau turi numatę savo 
sekamą kandidatą. Juomi yra 

: aukštas karininkas kaip Ei- 
1 senhoweris, penkių žvaigž- 
į clžių generolas Greuntlįieris. 
i Tam tikslui jis jau dabar iš- 

10.00 |rauktas iš NATO ir paskirtas 
o.00 j\merj]<os Raudonojo Kry-

1 žiaus prezidentu. Kaipo toks 
10.00 jjs populiarinamas žmonių 

akyse, paskui jis gal bus pa
skirtas Į kokį nors svarbesnį 
postą, o gal 1958-ais metais 
republikoniška spauda pradės 
kalbėti apie jį-kaip apie “ant- 
ržDi Ike”, bus pradėta jį rim
tai populiarinti, iki 1960-ais 
metais jis jau bus pilnai pri
rengtas kandidatavimui. . . . 

* # *
Vietinis Hearsto “Journal- 

American” dar vis negali nu
rimti, kam Jugoslavija neįsi
leidžia paties Hearsto, kuris 
norėjo ten vykti. Jugoslavija, 
kaip žinia, paskelbė, kad 
Hearstas ten, nepageidauja
mas svečias, nes' Hearsto 
spauda pakartotinai Įžeidė 
Jugoslavijos valdžią ir jos 
galvą Tito, spausdina storžie-1 
viškai pajuokiančias karikatū
ras ir t. t.

“Journal - American” sako, 
kad Tito dar blogesnis negu 
Sovietai, nes jie Hearstą ne
seniai Įsileido f ... i

* # *
“Daily News” ragina pieti- > Kultūrin _ _ _

nius konservatyvius demokra-1 Vakarienė bus pirmos kla- 
tus (tai yra, rasistus), pasi- sės, o įžanga tiktai $2.50. Pa
traukti iš Demokratų partijos sistengkite tikietus įsigyti iy 
ir tapti republikonais. “News 
sako, kad Reutheris,. ADA ir. kuopos 
panašūs elementai “jau yra 
beveik perėmę Demokratų 22 MO!KYTOJAI 
partiją ir ją beveik pavertę REZIGNAVO 
Darbo partija, kaip' tai yra' 
Britanijoje”. Tad, konservato
riams ten ne vieta ..,
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LDS 13 kuopa — — 
Jonas Baleika-------
Napoleonas Kisielius 
K. Petrikienė-------

M. Jakščiai 
Buddy 
Angeles, Cal. 
Andruškevičius

M. ir

kan-1 •
\delė Wilson ir Aldona 
Farrell, Nečiunskaitės

Carnegie salė vis vien 
bus neardyta 1959 mei O
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LLD 24 kuopa — — 5.00 
Julė Anskienė grąžino

procentą už paskolą 10.00 
Tarnas Repšys - 
V. Siperis-------
Mare .Kalvaitienė
LLD 185 kuopa------- 5.00
Charles Balčiūnas
Senas Brooklynietis
John Junior
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teveik tikra, kad po 
kuomet baigsis' 

Itarp New York o 
onijos - simfonijos or
tu pastato savininkų, 

salė bus nuardyta.

Jau 
trijų mletiij 
kontraktas 
lilharm 
kestro
Carnegile 
Carnegie salė garsi visame pa
saulyje 
daugeli^ užsienio muzikų kon
certavo 
padarė |.
Amerikps' muzikų, 
kurioje 
geriausia Amerikos muzika.

pastato savininkai, pri- 
firma,

muzikų tarpe. Joje

jeje savo debiutus 
tūkstančiai jaunų 

Tai vieta, 
girdima rimčiausia ir

kuri tą salę niL 
jaučia, kad galėtų pa- 
daug daugiau pelno,

Bet 
vatinė 
pirko, 
daryti
jeigu ta seną salę nuardytų ir 
pastatytų daugiaaukštį mo
dernišką pastatą komercinėms 
raštinėms — biznio ofisams.

Daugelis muzikos mylėtojų 
yra pasjirašę po visokiomis pe
ticijomis prieš Carnegie nuar- 
dymą,
nepadėk.

bet atrodo, kad tas

Kuopų dplega 
kaip ;r visuomet, 
senatve, kad silp 
siripkimai ir kad

imas eina užmirštyje. Ta-
i patiek Apsk
v.eikla ijebuvo

tais metais. Kubpos, 
yvavo konfei'oncijoje,
kooperuoja sir Apskrities

ga\ 
čia’ 
to

TURĖKITE MINTYJE
Nepamirškite, jog metinė 

L.D.S. 13tos kuopos vakarie-
i nė Įvyks gruodžio v 8-ą dieną, 
I Šeštadienio vakarė, Lietuvių

Jo Centro patalpoje, j

anksto. Juos galima gauti pas 
narius.

ni

ities komite- 
bloga perei

ki! rios 
ge-

trumpa, bet gyva, tačiau sku
botai ji užbaigta gal tik todėl, 
kad įvyk'o didysis “Laisvės” 
koncertas.į Rekomendacijų at
eities koniiteto veiklai nepa
daryta. Apskrities .komitetas 
rekomendavo, 
diskusUotų
iui suruošti pokilį už jų triū
są ir mūši, senos kartos links
minimą. Apskrities komitetas 
rekomendavo, 
ruoštas pokilys

kad' gerai pa- 
Aidsietyno. kvarte-

Auto Mechanikai. Su patyrimu 
ant Chrysler išdirbinių. Nuolatinis 
darbas, tiktai išsilavinę mechanikai 
kreipkitės. Gera alga, kreipkitės 
asmeniškai ar skambinkite: Jackson 
Motor Co., 94-15 Northern Blvd., 
Jackson Hts., Queens, IL. 7-2100.

(228-231)

daį
ra i
koųritctu. j'Apskrįties parengi
mą
dolerių.
pagelbėjo kuopoiĮn su lėšomis
del

davė pelno ai 
Ąpsk riti es komitetas

kad būtų su- 
pagerbimui 

narių, kurie sulau- 
5-ių mėtį, nebuvo 

Iš kuopų, jo-

egatų siuntini
L.D.S. 12-tąjį sei
Iš (apskrities komiteto raporto 

inota, įiad paremta ir kiti 
i L.D.Sj. tikslai finansiniai

e j praėjusi 
iimą su $195.

su z
g ei
ir4 su šia konferehcija Apskri
ties ižde lieka $596.54.

Apskrities __
me

“Ti

komitetas' reko- 
ndavo ir gera padiskusuo- 
“Tiesosf’ klausimas. Ap- 

lities 
eso j e

klausimas.
rekomendacija, kad 

būtų trys puslapiai 
Įialba ir tik vienąs 

laiba. Prie
angių kalbą

puslapis pnglų , i
žastis, kad mūsų
kalbančių narių gera dalis pa- 

aukė*'ir didžiuma L.D.S.
gerihu1 vartoja lietuvių' 
ir pagal proporcijonalį j 
skaičių, turėtų būti di-' 
dalis “Tie 

raštų, šis
L.D.S. pi]

svarstymui
galutinai

1U

iy

siti 
nai 
kalbą 
nai
dės n ė 
kalba 
vestas 
rytos 
bus ;
L.D.S. 13-tame 
įvyks 1958-tais 
burghe, Pa.

/

kė virš 6 
gerai aptartas.
kių sumanymų ateities veik
lai nebuvo.

o neimsime, šis są- 
vo vienas iš tų, ku- 
bodumo ir beverčių i

Bet kai 
skridys bu 
riame> nuo 
diskusijų neturėta. Konferen
cija buvo trumpa, bet gyva, 
nors ir nevisi dalykai buvo 
tinkamai aptarti.

trumpa, bet gyva,

Pilietis

KLAIDOS IPATAISYMAS
Vakar Laisvėje straipsnely

je apie LNB suvažiavimą, kal- 
I bant apie; garbės narius, pasa- 
i k y ta, kad

’ | šimto”, o turėjo būti “nė pus-
jų nėra “nė pusės

antro šimt<o .

Gešolino stoties darbininkai (2), 
su patyrimu. Biskį prie pataisymų 
ir mokantis vesti biznį. Nenorime 
laikinų darbininkų. Turi būti pasi‘ 
tikimi, geras darbas tinkamam 

kad jį rodytu koks nors i reniui, su gerom kvalifikacijoj. 
‘ i Texaco, 149-34 15th Ave., White

stone, L. L FL. 9-9369.
(228-231)

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

LLD 6 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks pirmadienį, gruodžio-Dec. 
3 d., pradžia 7:30 vai. vakare, Liet. 
Taut. Namo kambariuose. Visi ba
riai dalyvaukite.

Kuriem yra pasibaigusi Laisvės 
prenumerata, prašau ateiti ir užsi
mokėti. Tuomi pagelbėsite Montel
lo vajininkui darbą varyti pirmyn. 
Darbuokimės visi, kad neatsilikti 
nuo kitų kolonijų, bet viršyti kitus. 
Dar mes turime nemažai skaityto
jų ir simpatikų, pasistorodami ga
lime vajuje ..gerai pasirodyti.

Geo. Shimaitis

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. L, RO. 8-0221.

(225-231)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Auto pataisymų šapa (6 mašinom), 
savininkas apleidžia valstiją; par
duodu už kainą, su kuria jūs sutik
site po inspekcijos, 
biznis, geroje vietoje, 
kurios neturėtumėt

I kite. 4168 Boston 
Y. FA. 4-9597.

Gerai įdirbtas
Tai proga, 

praleisti, atei- 
Rd., Bronx, N.

sos” lietuvių 
klausimas pa- 
domosios ta- 

i ir gal jisai 
išspręstas tik 
įeime, kuris 
metais Pitts-

s

Apsideginus 
tuojau skubiai 
garantuojame,

------ naYo
Vietoje atsakinėti į ragan- 

gaudžii^ klausimus, 22 miesto 
mokytojai rezignavo iš vietų.

Jei Tamsta negali gauti Taip praneša Apšvietos Tary- 
Laisvei naujo skaitytojo, tai ba. Iš viso taryba esanti nu- 
nors stambesne auka paremk mačiusi per šerengą perleisti
biudžeto sukėlimą.

ALBERT MAIER, INC.
PORK STORE 

Geriausios rūšies Kiaulienos 
dešrų.

ir

Pardavinėjame smulkmeniškai 
ir daugmeiįiškai. 

Washington Ave. 
Tremont 8-8193—Bronx 57, N.Y. 

(230-236)

1927

NEW! PAIN RELIEVER
4 in 1 Oil for Burns

nt, J. W. Thomsonas

BROCKTON. MASS.
Moterų Apšvietos Kliubo mėnesi

nis susirinkimas įvyks penktadienio 
vak., lapkričio (Nov.) 30. Visos na
rės yra prašomos dalyvauti. Taipgi 
atsiveskite ir savo drauges, kurios 
norės galės įstoti į kliubą, o jei ne, 
tai taip sau paš' mus pasisvečiuos. 
Turėsime užkandžių,

Į linksmai praleisime laiką. Taigi ne
pamirškite ateiti. J. Stlglenė 

(231-233)

(228-234)

(223-229)

Mašinų taisymo ir sandėlio bizniu 
vietos 40 mašinų. Pilnai įtaisyta 
ir gerai įsteigta, geras lysas. Pri
einama renda. Privatiškas Sav. 

arbatėlės ir parduoda Šį puikų biznį, sutiksite su 
kaina, kai pamatysite viską. 1064 
Washington Ave., Bronx, arti 165th 
St. MO. 9-9914.

MATTHEW A 
i BUYUS
• (BUYAU8KAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•O6**W*

(229-235)

Bar ir Brill. Geroj vietoj, mažos 
išeigos. Gera proga įsigyti gerai 
įsteigtą biznį. Savininkas turi par
duoti iš priežasties kitų interesų. 
Reikalingas mažas įnešimas. Per
sitikrinkite. Brooklyne. 1)1. 2-8794.

(229-235)

REAU ESTATE

Per ilgą laiką tyrinėja 
surado ir moksliškai sudarė iš keturių nenuo
dingų aliejų gyduolę. Taigi, Gaspadinčs, Virė
jai, arba Dirbtuvhj Darbininkai, kurie tik ’dir
bate prie ugnies 
daug, tai dauginu 
jau parsitraukite 4 

karštu vandeniu, 
užtepk, 4 in 1 
kad tuojau sustabdys 

4 in 1 Oil For

įdeginate, mažai ar
Tuo-' 

for Burns.

pradės ^av’aimp gyti.
kainuoją 97 centai.

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

R. F. D. 1, Rt. 82, DEP. LS. No

ir apsi
nekentė kito skausmo.
in 1 Oil
, geležmi arba ugnimi, 
Oil For Burns. Pilnai 

skausmą ir rona 
Burns buteliukas

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

MACHINERY & EQUIPMENT

W. Hempstead, $24,990, 4 miegrū- 
miai, mūrinis; galima naudotis 2 šei
mom; ant pirmų lubų 5 dideli rū
mai, su gražiais stikliniais langais, 
porčius. 2-ruose rūmuose, taipgi gra
žiai ištaisyta; didelis erdvingas skie
pas. 4 oro vėdinamos sistemos, ir 
užimti. 554 Maxwell 18t. IV. 9-715b. y 
daugelis kitų reikmenų. Galite tuojr^

(227-233":

Galite

Retėžiniai keltuvai, kranai. Ran
kiniai ir elektriniai. Visokių išdir- 
bysčių. Parendavojimui ir pardavi
mui. Patarnavimai.

ALLBORO EQUIPMENT CO.
889 Pennsylvania. Ave., B’klyn 

NI. 9-5859
(230-236)

JAMAICA, L. I. Malonūs namai— 
5 rūmų, moderniniai, veranda, gara- 
džius, aliejm šildomi. Privatinis sa
vininkas parduoda už žemą kainą— 
tik už $11,990. Jūs geniausiai įver
tinsite šį puikiausią pirkinį tik ap
žiūrėję, persitikrinkite. Jamaica 3- 
8861. (231-234)

Franklin, Conn.
[59 mokytojus. Laisvi (Ub«ty)Treč., Lapkričio (Nov.) 28, 1956




