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KRISLAI
Filadelfiečiams proga. 
Nejaugi pavyks ? 
Komplimentas.
Klerikališka burna.
Nelaimiu nelaimės. ♦

Rašo A, Bimba

Labai norisi gražiai ir drau
giškai paraginti filadelfiečius.

Jūs turite puikią progą sma
giai pasijuokti ir linksmai va
karą praleisti. Mačiau garsi
nant, kad pas jus atsi krausto 
komedija “Lapkus”. Ją galė
site pamatyti šį sekmadienį, 
gruodžio 1-ą dieną, Rusų klu
bo salėje. “Lapkų” jums su
vaidins Brooklyno - Richmond 
Hill Lietuvių Liaudies Teat
ras.

Smarkūs, gabūs jie yra ak
toriai. Jiems vadovauja, ir 
pats turi svarbiausią komedi

joje rolę, įžymusis mūsų 
Šorius ir režisierius Jonas 
lentis.

Tik jau nepraleiskite 
progos. Gero padarysite 
ir organizacijai, 
kų” yra 
phijon.

ak-
Va-

šios 
sau 

kuri “Lap- 
pakvietus Philadel-

jog imperialistams 
savo plėšikiškų žy-

Atrodo, 
ir pavyks 
gių padarytus Egiptui nuosto
lius suversti ant kitų pečių. 
Jungtinių Tautų asamblėja 
jau nutarė Suezo kanalo išva
lymui praleisti dešimt milijo
nų dolerių. Reikės dar daug

Ttatfgiau. .
Y Ar žinote, kam didžiausia 
našta atiteks? Ogi mums, ame-' 
amerikiečiams. Pagal Jungti
nių Tautų nuostatus, Amerika 
turės pasiimti 33 procentus tos 
naštos, o Tarybų Sąjunga 14 
procentų.

Tuo tarpu plėšikai ir agre
soriai beveik neprisidės: bri
tai turės pridėti tik aštuonis 
procentus, o francūzai nepil
nus šešis procentus!

“Keleivio” redaktorius, nie
kieno neprašomas, labai išgar
bina lietuvius komunistus. Gir
di, “kai visos komunistinės 
partijos pergyvena didesne ar 

jnažesnę krizę, lietuvių ko
munistų eilėse Amerikoje vis
kas tylu, ramu . . .”

, Gerai, kad lietuviai nesi- 
>karščiuoja. Gerai, kad jie da- 
▼lykus ima šaltai ir rimtai. Tas 

parodo jų politinį subrendi
mą. ,

pa- 
yra
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Dalis pabėgėlių jau 
sugrįžta į Vengriją
Tarptautinė unijų delegacija 
apsilankė Vengrijos sostinėje

Gavimui Naujų Skaitytojų

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

METAI 46-ti

Kopenhaga. — Pakelyje 
namo iš Jungtinių Tautų 
sesijos čia sustojo Tarybų 
Sąjungos ministras Šepilo- 
vas. Čia jis pareiškė spau
dos atstovams, kad britai 
rengia naujus agresingus 
žingsnius prieš Egiptą, Si
riją ir Libaną. Tuose žings
niuose britams talkininkaus 
francūzai ir izraeliečiai, 
kaip talkininkavo pirmame 
užpuolime ant Egipto.

Šepilovas sake, kad Tary
bų Sąjunga yra pasiryžusi 
daryti viską, kad neprileis
ti daugiau agresijos.

Sako, kad traukiasi
Britai ir francūzai

taręu sako, kad jie traukia
si iš Egipto. Jie tam dar 
neturi konkrečių Įrodymų,

apart to, kad vienas britų 
batalijonas išplaukė namo. 
Bet labai galimas dalykas, 
kad tai tik demonstratyvis 
žingsnis, kad nuraminti pa
saulinę nuomonę ir Jungti
nes Tautas. Britai, francū
zai ir izraeliečiai iki šios 
dienos dar neatsakė Jungti- 
nėms'Tąutoms, kada jie pa
galiau visai pasitrauks iš 
Egipto.

Darbo unijų 
kovos lauke

tuo

“Borbos” korespondentas 
liks pabėgėliu Amerikoje

New Yorkas; — Jugosla
vijos Komunistų lygos or
gano “Borbos” (“Kovos”5) 
korespondentas \ Amerikoje 
Jakov Levi paskelbė, kad 
jis negrįš Jugoslavijon ir 
paprašė Amerikos valdžios 
jam duoti, kaip bėgliui, 
prieglaudą čia. Jis sakė, 
kad Jugoslavijoje nėra lais
vės, kad, nors Jugoslavija 
nepriklausoma nuo Tarybų 
Sąjungos, jos viduje viešpa
tauja biuūrokratiniai-dik- 
tatūrinis režimas.

Levi taipgi sakė, kad jo 
nuomone, Lenkijos spauda 
dabar turi daug daugiau 
laisvės negu Jugoslavijos, 
kad bendrai Lenkijoje da
bar yra daugiau demokra
tijos, negu Jugoslavijoje.

pučo nuslopinimas jėga virto 
srauniausios upės vandeniu 
anti-darbininkiškam malūnui.

Bet dar daugiau bėdų turi 
kapitalistinė kempė, žiūrėki
te, kaip santykiai pablogėjo 

' tarpe Amerikos ir Britanijos, 
arba Amerikos ir Prancūzijos. 
Jau kalbama apie palaidoji
mą viso NATO.

Britų,, francūzų ir izraelie
čių agresija padaryta ne prieš 
kurį socialistinės kempės kraš
tą, bet prieš Egiptą, kapita
listinę šalį.

Gary, Ind. — Didžiausias 
olieno darbininkų unijos 
(USWA) lokolas, 1014, rei
kalavo, kad būtų sušauktas 
specialus unijos suvažiavi
mas apie narystės, mokes
čius. Daugelis plieno darbi
ninkų jaučia, kad dabarti
niai mokesčiai,, kurie pas
kutiniame suvažiavime dar 
tap6 pakelti ant $2, yra 
neraukšti.

New Yorkas. — Federa- 
Hnis teisėjas BTyan atmetė 
ILA teigimą, kad unija tu
ri teisę reikalauti derybų 
su laivų savininkais, viso 
lytinio pakraščio mastu, o 
ne kiekviename uoste at
skirai \

New Yorkas. — NMU 
čiųrininkų unija) pakėlė 
nensijas- savo seniems ne
dirbantiems nariams nuo 
$$55 i $65 mėnesiui. Tokias 
nensijas gauna 885 seni jū
rininkai.

Wilkes Barre, Pa. —Ang- 
h’akasių unija iškovojo kie
tosios anglies kasėjams al- 
^os pakėjimą ant dolerio su 
nuse dienai. Nauiasis kont
raktas paliečia 30,000 ang- 
’iakasių.

Detroitas. — Generalinis 
nrokuroras Brownellis ap
kaltino dar vieną unijistą, 
kad jis neteisingai prisie
kęs, jog jis ne komunistas. 
Tas unijistas yra Bruno 
Maze, auto - darbininkų li
nijos lokalo 771 pareigūnas

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN YRA TOKS: 
i Punktai

2820 
2680

, Waterburio vajininkai ......... . ..................
PhiladielphijOs vajininkai ..........................
S. Penkauskas—J. Blažonis,

Lawrence-Lowell1, Mass., .. ................
Elizabeth o vajininkai ........... į .*................
Worcesterio vajininkai ....... j..................
Geo. Shimaitis, Brockton, Masį's. :...........
P. Paserskis—A. žemaitis, Baltimore, Md 
Pittsburgho vajininkai......... ................
Hartfordu vajininkai ...........J. . . . ..........
Brooklyno vajininkai................... .♦..........

Ilarrisono vajininkai .........
L. Prūseika, Chicago, Ill. 
A. Apšegiene, Auburn, Ma. 
So. Bostono vajininkai ......
Rochester]o vajininkai .........
Newarko vajininkai ............
Norwoodo vajininkai .........
P. Bečis—MŠ Adomonis,

Great Neck, N. Y. .....
L. Tilwick, Easton, Pa..........
J. Patkus, New Haven, Conn. 
Cleveland© vajininkai ...........
V.. Ramanauskas,

Minersville, Pa...............

1180
1064
748
940
800
764
760

720
520
464
380

340

2380
2262
2170
1940
1700
1400
1372
1284

i
LLD Moterų kuopa,

Binghamton, N. Y..........
Patersono vajininkai ...........
V. Kvetkas,

Cambridge, Mass. .........
P. Šlekaitis, Scranton, < Pa. 
Vera Smalstis, Detroit, Mich. 
A. Valinčius, Pittston, Pa. __
K. Naravas, Shenandoah, Pa. 180 
Stamford, Conn....................
J. Kazmer, Pittsburgh, Pa. 
A. P. Dambrauskas,

Haverhill, Mass..............
CJ K. Urban, Hudson, Mass. 80 
Cliffside Park, N. J.
A, Kuzmickas, Girardville, Pa. 76

300
300

280
220
200
180

160
156

120

D. Juslus, Worcester, Masį., prisiuntė1 dvi naujas 
prenumeratas ir atnaujinimų, ir P.- Buknys, bhbokly- 
nietis, pridavė dvi naujas prenumeratas ir atnaujiniihų.

Waterburiete M. Strižausjkienė prisiuntė didelį 
pluoštą atnaujinimų ir tuomi laimėjo pirmą ‘vietą.

V. Kralikauskas ir J. Blažonis pasidarbavo su at- 
naujinipiais dėl Lawrence-Lowėll vajininkų.

Ilgametis vajininkas J. Petkus, New Haven, Conn., 
taipgi prisiuntė atnaujiniųių, iv rašo, kad jo sveikata 
labai prasta, bet bandys dirbt vajuje tiek, kiek galės. 
Linkime jam sustiprėti ir gerai j veikti vajuje.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su .atnaujinį- 
(Tąsa 2-ram pusi.)

Agresoriai r e ai a 
naujus užpuolimus

Šepilovas sako, kad britai rengia 
agresijų prieš kitas arabų šalis
Budapeštas.—šimtai jau- nių mokyklų mokiniai, gim- 

nų pabėgėlių jau sugrįžo iš nazistai, b ė go Austrijon 
Austrijos. Dar tūkstančiai grynai avantiūristinių su- 
tokių pabėgėlių planuoja metimų skatinami, o kar- 
sugrįžti. Vengrijos valdžia tais juos vertė ginkluoti re- 
atsikreipė į Austrijos vai- akcininkai. Tūkstančiai tų 
džią su prašymu, kad būtų jaunuolių, kurie dabar Vie- 
padėta tokiems pabėgę- noje, išreiškė norą grįžti 
liams grįžti. Budapešto ra- namo.
dijas sako, kad daugelis Vengrijos valdžia sako, 
jaunuolių, ypatingai vidurį- kad niekas n-ebus baudzia- 

, mas vien už pasitraukimą 
į Vakarus. Taipgi bus pa
skelbta amnestija visiems, 
kurie dalyvavo demonstra
cijose, išstojimuose ir net 

i sukilime. Tik tie, kurie da
lyvavo begailestinguose lin- 
čiavimuose ir Rakinimuose, 
turės atsakyti už savo dar
belius.

Atvyksta delegacijos
Budapeštan paskutinėmis 

dienomis atvyksta vis dau
giau užsienio darbininkiškų 
delegacijų, kurios žada, ant 
kiek galima, padėti veng
rams darbininkams. Buvo 
delegacijų iš Rumunijos, 
Čekoslovakijos, Vokietijos. 
Bet svarbiausia delegacija,

Vėliausios

' Dar kartą mūsų klerikalai 
savo nešvarią burną atidarė 
iki pat ausų. Prašau: Pasaulis 
puikiai žino, kas yra komu
nistai: begėdžiai, melagiai 
cinikai, žmogžudžiai, bandi
tai, žulikai” (“Draugas”, lap
kričio 24 d.).

Atrodo, kad “Draugo”
* daktoriai kitus sprendžia 

gal-, save. Bet taip elgtis
labai negražu. Jie turėtų ži
noti, kad šiame margame pa
saulyje yra žmonių daug pa
doresnių ir švaresnių už juos.

Milijonus ir milijonus komu- 
' nistinės pakraipos žmonių va- 

• dinti “begėdžiais, melagiais, I 
L žmogžudžiais, banditais ir žu- 
' plikais”, gali tiktai arba visiš- 

Xkai pakvaišę, arba su visokiu 
į 4, r pa d orumu ir žmoniškumu at- 
I sisveikinę sutvėrimai.

Prancūzai skerdžia 
Alžyre ir Tunisijoje. 

ne socialistiniai kraš-

Jordanąs panaikino (trisde
šimt penkerių metų senumo 
sutartį su Britanija. Irakas 
grūmoja ginkluotu įsiveržimu 
Sir i j on. 
žmones 
Tai irgi 
tai.

Matote, kiek ten bėdų ir 
susikirtimų. Ir dar sunku pa
sakyti, kuo tas viskas pasi
baigs.

Ar tik neišsipildys Stalino 
pranašystė, kad šiais laikais 
didesnis yra karo pavojus ne 
tarpe socialistinių ir kapitalis
tinių, bet tarpe pačių kapita
listinių kraštų ?

Pradžią jau Iturime britų ir

Socialistinė kempė turi daug 
nesusipratimų ir bėdų. Tai vi
si matome. Atrodo, kad ir 
Sovietų susikalbėjimas su ju
goslavais neina labai sklan-' francūzų agresijoj prieš Egip 
džiai. Vengrijoje fašistinio tą.

Rasistai privertė Clintono 
negrus mokinius pasitraukt

Clinton, Tenn.— 11 ne
grų moksleivių lankė Clin- 

■tono vidurinę mokyklą nuo 
pat mokslo metų pradžios, 
nors pradžioje rasistai ir 
bandė juos atbauginti. Tie 
mokiniai jau buvo pripratę 
prie savo klasių, susidrau
gavę s'U "baltais mokiniais, 
sugyvenimas buvo sklan
dus.

Bet, kaip jau buvo pra
nešta vakar, rasistai atnau
jino rasistinius užpuolimus 
prieš negrus vaikus, o poli
cija nieko nedaro. Pasėko
je visi negrai mokiniai da*

Indijos ir Kinijos 
premjerai tariasi

I *
Deli. — Į Indijos sostinę pasitarimais. Nurodoma, 

atskrido Kinijos premjeras kad Nehru ateinančio mė- 
Čou En-lajus.. Aerodrome nėšio pradžioje atvyks A- 
jį sutiko premjeras Nehru, i merikon. Nehru yra iš ank- 
kiti Indijos valdžios nariai, Į sto pranešęs, kad tarp kitv 
taipgi Tibeto Dalai Lama ir ko jis bandys tarpininkauti 
Panshen Lama, kurie dabar' tarp Liaudies Kinijos ir A- 
lankosi Indijoje. Jaunuoliai merikos Jo paskutiniai pa- 
apmetė Čou En-lajų rožių sikalbėjimai su Čou be abe- 
žiedų lapais — tai tradici-Į jo sukasi ir aplink santy- 
nis indų pagarbos rodymo 
ir sveikinimo būdas.

Nehru ir ;Čou En-lajus 
dabar vedą derybas, taria
si, Į juos atkreiptos visos 
Azijos akys,- nes manoma, 
kad šie du svarbūs' Azijos 
vadai, atstovaują didžiau
sias dvi šio kontinento ša
lis, padarys svarbius nuta
rimus.

Washingtonas. — Čia 
viešpatauja nemenkas su
sidomėjimas Nehru - Čou
------- —T----------------------------  

bar nelanko mokyklos — jie 
faktinai iš jos jė^a išvary
ti. Chuliganai juos apmė
tė akmenimis, supuvusiais 
kiaušiniais, tuo tarpu, kai 
visą sceną stebėjo daugelis 
aplink stovinčių žmonių.

, ALŽYRAS.—Alžyro par
tizanai nukovė prie Tunisi- 
jos sienos 15 francūzų ka
reivių.

kius’su Amerika.
Ro apsilankymo Indi jo i c 

Čou En-lajus vyks Pakista- 
nah, Afganistanan ir i >ke- 
lia^l kitas Azijos šalis 
Gruodžio 29 jis nakelyie 
namo vėl sustos. Indijoje 
Nehru tuo metu jau' bus 
grįžęs iš Amerikos, ir lis 
galės, informuoti Čou En- 
lajų apie savo pasikalbėji
mus su prez. Eisenhoweriu 
ir kas atsiekta Amerikos- 
Kinijos santykių klausimu. 
—*-------------- --------------- «>

Arkliai Belgijoje
Briuselis. — Benzino sto

ka (sukelta karo Sueze) 
privertė daugelį belgų ieš
koti senoviškų keliavimo 
būdų — daugelis miestiečių 
perka arklius ir vežimus, 
kurių vis daugiau pasirodo 
Briuselio, Antverpeno s ir 
kitų Belgijos miestų gatvė
se.

Pasaulio 
naujienos

Jungtinės Tautos. — Ge
neralinis sekretorius Ham- 
•marskjoldas konferavo su 
Vengrijos užsienio reikalų 
ministru Horvathu. Ven
grijos ministras jam sakė, 
kad jis nemato reikalo 
Jungtinių Tautų stebėtojų 
komisijai Vengrijoje.

Augusta. Ga. — Prezi
dentas Eisenhower i s pa
skyrė nauju mūsų ambasa
dorium Indijoje Ė. Bunkė- kuri čia buvo atvykusi, tai 
ri, kuris neseniai atsistaty
dino kaip^ Raudonojo Kry
žiaus prezidentas.

Detroitas. — UAW (au
to darbininkų uniios) par
eigūnas William Oliver pa
reiškė spaudai, kad ta uni
ja dės. visas pastangas rem
ti šešis (demokratinius, se
natorius, kurie pasirengę 
kovoti prieš filibusterius.

Londonas. — Lloydas sa
kė parlamente, kad britai 
turės pasitraukti iš Egipto.

Damaskas. — Sirijos val
džia. paskelbė, kad ji nepri
klauso nei vienam nasauli- 
niam blokui, kad ii neutra- 
lė.

Amanas. — Amane ir Je
ruzalėje įvyko didelės de
monstracijos.. Jose žmonės 
’^reiškė savo priturima 
premjerui Nabulsiui ir par- 
ri.mentui, kurie nutarė nu
maukti- karinį paktą su bri
gais.

Bulgarijoje ramu

nuo Pasaulinės darbo uni
jų konfederacijos (WFTU) 
su tos tarptautinės organi
zacijos vadovu Louis Sail
lant priešakyje. Saillant 
francūzas.

WFTU delegacija niatėsi 
su premjeru Kadaru, taip
gi su Budapešto darbinin
kų tarybos nariais ir iš
klausė įvairias nuomones. 
Delegacija taipgi aplankė 
kai kuriuos fabrikus.

Gandas apie Malenkovą
Viena. — Austrijos sos

tinė Viena nuo pat Ven
grijos įvykių pradžios pa
tapo visokiausių gandų cen
tru. Paskutinis gandas yra, 
kad visą galią Vengrijoje 
dabar turi ne Kadaro val
džia, o buvęs Tarybų Są
jungos premjeras Georgi
jus Malenkovas, kuris esąs 
Budapešte. Bet atsakingi 
informacijos šaltiniai sako, 
kad nėra pamato tam gan
dui tikėti. Taipgi nepasi
tvirtina gandai, kad Veng
rijoje dabar randasi Tary
bų Sąjungos saugumo virsi-

Sofia. -- Užsienyje pa-'ni‘ni<as Serovas.
Jungtinių Tautu genera-/ 

linis sekretorius H amin
iu arsk jokias sakė, kad 
dviejų savaičių bėgyje E- 
gipte jau bus 4,100 J. T. 
kareivių, kaip tai buvo nu
matyta Generalinėje asam
blėjoje.

Tuo tarpu Amerika įsir - 
maišė į Sirijos reikalus ir * 

DrinDATUC T iteikS jai not^> kuri°je iŠ-
BELGRADAS. Jugo- reįškiama “susirūpinimas”

slavijos radijas sako, kad ^ėl tarybiniu ginklu plauki- 
Albanijoje pravedami ares-k10 Sii’iion

skleisti gandai, kad Bulga
rijoje neramu, kad prave
dami masiniai areštai, bet 
Bulgarijos valdžios spaudos 
skyrius sako, kad tie gan
dai- yra iš piršto išlaužti. 
Spaudos skyrius sako, kad 
“krašte viešpatauja pil
niausia ramybė ir puikiau
sią santvarka.”

tai tarp žmonių, kurie kri
tikuoja valdžią. Esą, dau
gelis žmonių pasitraukia 
ginkluoti į kalnus.

no Sirijon.

ORAS NEW YORKE \ 
Dalinai apsiniaukę, vešu.
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Indijoje dabar lankosi 
svarbus svečias iš gretimo 
Tibeto, taip vadinamas Da
lai-Lama, vyriausias budis
tų dvasininkas ir tuo pa
čiu laiku ir pasaulietiškas 
Tibeto valdžios galva.

Tibetas, kaip žinia, da
bar yra Liaudies Kinijos 
autonominė dalis. ' Kinijos 
ir paties Tibeto kariai pri
klauso tai pačiai liaudies 
armijai, kuri sudaro kraš-

cheminės analizės, kurią 
padaro tave sučiupęs 
žiuotės policinikas.

Teisybę sakant, girto 
žmogaus kvapas tai nėra 1 

i alkoholio kvapas, o tam tik
rų aromatiškų priemaišų, į- 
maišytų į gėralą. Policinin
kas tiria ne tavo kvapą, bet 
alkoholinį tavo kraujo turi
ni. A

Nebūk suktas: nei polici
ninko tu apgausi, nei savęs. 
Girtas, kad ir truputį gir
tas būdamas, tu nesugebi

.audrų pablaškytiems, džiugu 
matant jūsų laimingą ir šviesų 
gyvenimą, šiandien jūsų kelią 
nubrėžia komunistų partija ir 
tarybine vyriausybė, kuri vi
siems mums sudarė puikias są
lygas mokytis ir dirbti. Ir aš 
esu pasiryžęs dar daug ką nu
veikti.

Toliau rašytojas kalbėjo apie 
didžiuosius technikos atradi-

Ukmergės miesto gatves 
papuošė skelbimai, kurie pra
nešė, kad šeštadienį, spalio 13 
d., miesto antros vidurinės 
mokyklos salėje įvyks A. Vie
nuolio - Žukausko kūrybos li
teratūrinis vakaras autoriui 
dalyvaujant; Ukmergiečiai 
jau seniai laukė savo mylimo 
rašytojo.

I
..'.Miesto antros vidurinės 

mokyklos salė, čia susirinko 
apie 1,000 darbininkų, moky
tojų, tarnautojų ir moksleivių. 
Skaitytojai su pakilimu sutiko 
Vienuolį - Žukauską. Visa salė 
atsistojo ir ilgai audringais 
plojimais sveikino rašytoją.

Pirmos vidurinės mokyklos 
mokytojas B. Strazdas pada
rė pranešimą apie rašytojo 
gyvenimo ir kūryboj kelią.

Literatūrinio vakaro metu 
pasisakė eilė skaitytojų. 
Moksleivė L. Cinkutė ir mo
kytojas Z. Potašius kalbėjo 
apie rašj'tojo kūrybos reikšmę, 
Lietuvos "liaudžiai

— šią knygutę aš išsaugo
jau nuo jaunystės dienų,' —* 
kalbėjo darbininkas A. Saža- 
nis,! rodydamas 1913 ipetais 
išleistą pirmą “Paskenduolės” 
laidą. — Ji yra mano gyveni
mo mėgstamiausia knyga.

Vienuolis - Žukauskas paima 
iš Sažanio “Paskenduolę”, už
rašo autografą ir ją įteikia 
darbininkui.

Antros vidurinės mokyklos 
mokytojas S. Pulkauninkas- 
perskaitė dar nespausdintą A. 
Vienuolio - Žukausko padavi
mą “Medvėgalis”.

Miesto pionieriai rašytojui 
įteikė gyvų gėlių pintinę.

Tribūnoje — A. Vięnuolis- 
žukauskas. Jis atsakė į gau
sink klausimus. Rašytojas nu
mauto išleisti Lietuvių liaudies 
legendų knygą, rašo atsimiui- 
muįs iš jaunystės dienų ir nu- 
majto parašyti “Pųodžiunkie- 
mio” antrąją dalį bei mono* 
grafiją apie Antaną Bara- 
naūska. A. VienuolioJŽukaus- 
ko i žodžiai apie partijos XX- 
ąjj suvažiavimą, apie tautų 
koVą už taiką ir atominės 
energijos panaudojimą tai-' 
kięms tikslams giliai įstrigo 
ukmergiečiams i atmintį.

Rytojaus dieną, sekmadienį, 
rašytojas susitiko su miesto, 
jaunesnių klasių moksleiviais 
ir pionieriais. Jaunieji skaity-; 
tojai deklamavo eilėraščius, ra
šytojui padovanojo gėlių ir 
gražią dėžutę. Su susidomėji
mu buvo išklausytas naujas,1 
dar nespausdintas rašytojo kū-1 
rinyis. “Nagio kalno paslaptis”.

Rašytojui dalyvaujant įvyko 
taip pat literatūrinis vakaras 
viename U. k m e r g ė s ra
jono kaime. Prie želvos vidu
rinės mokyklos rašytojo lauke 
<jidjelis būrys darbo žnionių. 
Mokytojas A. židžiūnas rašyto
ją. pasveikino senu mūsų liau
dies papročiu su duona ir drus
ka.; 1

Ą. Vienuolį] - Žukauską .svei
kino mokyklos direktorius A. ! 
Rakauskas, kolūkio ‘‘Kelias į 
komunizmą” pirmininkas M. 

deris tapo areštuotas ir bus i Mackonis, o moksleiviai pade-

Mažiukas kino valstiečio 
kūdikis'buvo paimtas ir nu-, 
vežtas Lhason, kur Jį augi
no lamaserijų viršininkai. 
Jis jau tada skaitėsi kraš
to valdovu, nors, žinoma, 
faktinai valdė senų lamų 
regentas, taryba. Kuomet 
Dalai-Lama turėjo penke
rius metus, jis jau mokėjo 
skaityti kinietiškai, tibetiš- 
kai ir sanskritiškai, sako 
budistai. Kiek tame tiesos 
ir kiek skelbtos vaizduotės, 
sunku pasakyti.

Politiniai manevrai
1950-ais metais, kuomet 

Dalai-Lama turėjo 16 metų, 
amžiaus ir dar nebuvo val
dovu, Liaudies Kinijos ar-, 
mija pradėjo judėti link, 
Lhasos, kad įjungti Tibetą 
į Liaudies Kiniją, Tibeto 
aukštoji religinė hierarchi--

SKANDALAS DEL SIRIJOS
KOMERCINĖ SPAUDA kelia skandalą dėl Sirijos.

Girdi, Sirija gali patapti “sovietiniu satelitu.”
Iš Maskvos gi pranešama, kad Turkija ir Irakas

“galvoja” apie pradėjimą prieš Siriją karo.
Amerikinės spaudos kaltinimai Sirijai remiami tuo: įgtilas.^ Tibete jau prade-

Tarybų Sąjunga duoda Sirijai ginklų. Girdi, tai grūmo
ja taikai Artimuosiuose Rytuose!

Bet taikos Artimuosiuose Rytuose nėra, ten yra ka-'
ro stovis. , Į Egipto žemę įsiveržė anglai, francūzai ir džiams. Bet komunistai re- 
izraelitai. Jie išžudė daug egiptiečių, jie sunaikino daug f°ymas praveda pamaži, la- 
Egipto turto. Jie tai padarė bėgyje poros savaičių, laipsniškai ir atsargiai, 
Tiesa, mūšiai dabar Egipto žemėje nutraukti, bet jie;n^s# Tibetas lieka giliai tra- 
gali bile dieną prasidėti, jei britai, francūzai ir izraeli-) dicingas kraštas, surištas 
tai nesitrauks iš Egipto žemės. su budistų .lamaserijų (vie-

Sirija rūbežiuojasi su Izraeliu; per Siriją eina alie- nuolynų) valdymu, su pu-
jausrynos Į Viduržemio pakraštį—aliejaus, kuris labai siau-feodaline - teokratine bandg tam toti kelia) 

.reikalingas francūzams ir anglams. Kas gali užtikrinti,;valdžios forma. Aišku,, kad t^s|uĮ pr|eg |a^a
kad rytoj ar po ryt tie patys agresoriai neužpuls Sirijos, i tokioje
kaip jie užpuolė Egiptą? Na, o Sirija neginkluota, Si-;! valdovas,.
rija, per ilgus metus buvusi pavergta francūzų imperia-' 1^11 — ^1 Tibeto žmonės 
listų, nesuspėjo pasistatyti sau fabrikų, nespėjo susimo-1 kus pakankama^ perauklėti, 
dernizuoti savo ūkio.

Jeigu, sakysime, Izraelio armijos pradeda i Siriją
Įsiveržimą, kaip jos padare Egipte, Sirija neturėtų kuo ! Pažiūrėkime, kas tas Da- siuntg skundus j tingms 
gintis. Be ginklo juk nieko nepadarysi. į ūu - Lama n ką jis austo- rn _ ___ . x i.

Lapkričio mėnesio pradžioje Maskvoje lankėsi Siri- va uja.
jos prezidentas Sukris Kuatlis. Jis ten buvo gražiai 
priimtas. J"
ji padėtų Sirijai ginklais. Tarybų vyriausybė pažadėjo 
tai padaryti. Matyt, Sirija jau ir gavo kiek tiek apsigy
nimui ginklų iš Tarybų Sąjungos.

Dėl to šiandien pas mus triukšmaujama.
net ir Washingtonas esąs dėl to susirūpinęs.

dama kalbėti apie žemės 
reformas, daromi palengvi
nimai valstiečiams ir sker-

į. J. -----
tokioje šalyje valstybinis

Dalai-Lama, turi
ir tam tikslui prieš laiką 
paskelbė Dalai-Lamą valdo
vu, nors paprastai jis to-.

. kiu tampa sulaukęs. 18 me- 
-t-j. 4. i • tu amžiaus. .j kad jiems nereikėtų tokio ;

. simbolio. Dalai Lama tuo tarpu pa
sitraukė link Nepalo sienos,

“Dievas-Karalius”

Tautoms ir Indijai ir t.t.. 
Bet, kuomet komunistai

T. -- m i o • • ! i -------------------- i Tibetą užvaldė, Dalai-LamaJis prase Tarybų Sąjungos vyriausybes, kad . iI Tibeto ir Mongolijos bu-1apsigalvojo n giįzo Lhason, 
Idistai, bei lamasistiniai (tai kur komunistai sutiko pa- 
viena budistų sekta) budis-! hkti jį valdovu,, nors jo val- 

Sakoma, i^a> Infj’j°je- Nepale ir Kini- j dy™*18, žinoma, 
’'joje bei Vietname tiki, kad 

Bet kas tame kaltas? Argi ne imperialistinės šalys * Balai - Lama (vyriausias 
turi už tai imti atsakomybę? Nei Sirijai nei Egiptui į Lama) yra vienu metu ir 
nei kuriai kitai arabiškai valstybei nereikėtų ginkluotis, | dievas ir karalius. Jis pa< 
jei ten būtų ramybė,, jei jos būtų tikros, kad nieks jų pyastąi vadinąmąs “Jo;,Esy- 
neužpuls. Bet taip nėra. Ir tos valstybės šiandien yra be”/ir giliai religingai nu- 
priverstos ieškotis draugų socialistiniuose kraštuose; iš , siteikę budistai tiki 
pastarųjų jos prašo pagalbos, kad galėtų apsiginti nuo '

rėžtas.
dabar ap-

M.

1 New Haven, Conn
i i '

.9

132 kuopa turėjo susiLLD 
rinkimą lapkričio 20 d. Narių'

. oivcxxxY vaxxx, kad 'mažai teatsilankė, tai tarimų
'net nuodėmė pažvelgti į jį. mažai padarė.

imperialistų agresijos. Argi galima jas už tai kaltinti? .Vienok, kuomet Dalai-La- traukti, Vilnies Kalendorių, 
Anglijai dai’ ir kitas nemalonus įvykis Artimuo- ma dabar lankosi Indijoje, kiti tarimai palikta metiniam 

štai Jordanas, kurį anglai jis ne tik matomas, bet net susirmknnu, gruodao mėnesi- 
iraukima visokiu sutarčių ir fotografuojamas. Tibeto £*1® ’t’’.®'.

Anglijai dar ir 
siuose Rytuose reiškiasi. : 
sukūrė, jau galvoja apie nutraukimą visokių sutarčių ir
ryšių su Anglija. Kodėl? Todėl, !kad Jordano žmonės sostinėje Lhasoje jis gyve-
jaučia, jog anglai imperialistai nėra arabiškų tautų 
prieteliai. Jie yra žiaurūnai, užpuolikai.

Nebūtų nuostabu, jei ir Jordano valdžia prašytų 
ginklų iš socialistinių šalių.

Imperialistiniai agresoriai patys> muša ir patys rė- 
kid. Bet jie visvien prilips liepto galą!

LOPYS SKYLES
PREZIDENTAS EISENHOWERIS tarsis su vals- 

tybės sekretorium Mr. Dullesui dėl to, kaip “užlopyti 
skyles,” kurias padarė anglai ir francūzai užpuldami 
Egiptą.

Amerika, kaip žinia, tam nepritarė; ji net nebuvo 
apie ruošiamą agresiją informuota. Bijomasi, kad šis 
nesusitaikymas dėl agresijos Egipte tarp Amerikos ir 
jos “ilgamečių talkininkų”—Anglijos ir Francūzijos — 
santykius gali visiškai sugadinti, o tai būtų mirtinas 
smūgis NATO organizacijai. x

LIETUVOS VYRIAUSYBES BALSAS
TUOJAU PO TO, kai agresoriai—Izraelis, Anglija

mus, tautų kovą už taiką ir lai- atitinkamai reaguot j va-
mę.

77. Vencwicius

Darbininkų sveikata ;
T I

Giliam va 
bilį — labai pavojingas da-, liesk 
lykas. Tiek 
baisių nelair 
mu, mirčių! 
dalas ! Taip pesusivaldyt su 
gėrimu!

Jei, visa 
mas, ėmei 
gerą gurkšnį, 
riau . nė nebandyk užmas- 
kuot savo kvapą su kokio
mis tabletėmis (“chloro
phyll tablet 
kvapą tokio 
kiek ir pridengtu, bet jos 
negi ištrauki 
tavo kraujo, 
paveikia ch

žiuotės aplinką, nepajėgi 
taip greit suvaldyt vežimo 
ir įvažiuoji į baisią nelai
mę.

iruot automo-| esti visokių. Ne-
": menkų karpų, ne£

dėl to įvyksta I krapštinėk, nepykdyk. Pa«
;nių, sužaloji- ■ Įik >s ramybėj, tai jos nie-
Tiesiog skan-

kuo rizikuoda- 
ir truktelėjai

s”). Gėrimo
•s tabletės gal

a alkoholio iš 
ir jos visai ne- 
eminio tyrimo,

LAI

i

ko tau nekenks. Bet ir 
menka karpa gali įpykt ir 
pradėt augti be saiko, jei
gu ją nuolat zulinsi, trai- 
niosi, spaudinės!, maigysi' 
ar deginsi.

Jeigu karpa atrodo ne
tikusiai, įtartinai, tai jau 
geriau nerizikuok. Eik pas 
gydytoją, lai jis ją tau nu- 
gydo su elektra. Paprasgydo su elektra.
tai elektra tokiam reikalui 
geriau už chirurgiją ir už 
rentgeno spindulius.

Dr. J. J. Kaškiaučius, M. D.d

SVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo psi.)

mais: J. Šapranauskienė, Philadelphia, Pa.; J. Galgaus- 
kas, Norwood, Mass.; P. Walkins, Coal Center, Pa., dėl 
pittsburghiečių, ir S. Puidokas, Rumford, Me., dėl A.
Apšegienės.

Į

Nutarta par- 
o

na užsidaręs savo palociuje 
ir niekad nematomas žmo
nių.

Vienok, tas “dievas-kara- 
lius,” nėra kilnios kilmės, o 
paprasto Kinijos valstiečio 
vaikas, gimęs skurdžioje 
lūšnoje.

Mat, tibetiečiai budistai 
tiki, kad Dalai-Lama yra

J. Petkus, kuris sakė turėjęs' 
geras pasekmes lig šiol. .Sake,' 
kad greitu laiku pasiųs jau1 
surinktas Laisvės prenumera
tas. Raportas užgirtas.

Taipgi turėjom kelis ligo
nius, tai Margaret Valaičius1 
ir Eva Rudmon. Taipgi turėjo’ 
didelį šaltį Jonas Petkus, va j i-; 
ninkas.! Visi jau sveiksta.

tiki, kad Dalai-Lama yra! Metinis LLD 32 kuopos su-, 
paties dievo esybės įkūniji- sirinkimas įvyks 18 gruodžio.> 

Kuomet senas Dalai- Būtų labai gerai, kad viši na-] 
reikia rasti ria’ dalyvautų metiniame' su-' - — sz t "oi vi Ir t /i iic* i - 1 rl

mas.
Lama miršta, .. ___
kūdikį, kuris gimė maždaug virinkime, ^us valdybos rinki-- 

kuriotos mirties laiku, ir 
kūne įsikūrė ta esybė 
Kaip tai daryti?

Kuomet 22 metai 
mirė Dalai-Lama, 
lamaserijose labiausiai mo- \ 
kyti vienuoliai pradėjo per 
visokius budistinius burtus

atgal 
Lhasos

imas ir kiti svarbūs dalykai] 
svarstomi, dauguma narių bū-; 
tina.

Vietos saliūne žmogus pa
il u o d a bartenderiui čekį 
$1,100,, paprašė, kad. iškeistų. 
Uartenderis'supyko ir į mažus 
kavalkus sudraskė čekį, žmo-

ir Francūzija—užpuolė ant Egipto, Lietuvos vyriausybė burti, kur reikia ieškoti kū- pašaukė policiją. Barten- 
! dikio> kuris bus naujuoju <leris tapo., areštuotas t- 
Dalai-Lama. Visokie ženk-, teisian?-^s’ ■ '
lai rodė link mažo kaime- j 
lio Tsinghai 
Kinijoje, kur 
rastas kūdikis, 
tą pačią dieną, 
■re Dalai-Lama.

Kad patikrinti, ar tai ti
kras tas, kuriame įsikūnijo 
“Esybė,” budistai pravedė 
visokius bandymus. Prieš 
kūdikį buvo padėti visokie t 
simboliniai daiktai, dova-. 
nos, tikros ir dirbtinos.. 
Kuomet kūdikis ištiesė ran
kutes link tikrųjų, budistai 
tai laikę tikriausiu ženklu, 
kad jie rado tikrą Dalai- 
Lamą.

per radiją ir spaudoje paskelbė tokį pareiškimą:
“Egiptas yra apimtas karo liepsnos. Anglijos, Pran

cūzijos ir Izraelio agresoriai užpuolė Egiptą, žiauriai 
bombarduoja jo miestus in kaimus. ' Egiptiečių tauta 
ryžtingai gina savo sunkiai iškovotą laisvę ir nepriklau
somybę.

“Viso pasaulio laisvę mylinčios tautos yra giliai' pa
sipiktinusios nusikalstama Anglijos, Prancūzijos ir Iz
raelio agresija, pažeidžiančia taiką ir saugumą, ir už
jaučia teisingą egiptiečiui tautos kovą.

“Lietuvių tauta griežtai smerkia Anglijos, Prancū
zijos ir Izraelio agresyvius veiksmus prieš Egiptą.. Šie 
agresyvūs veiksmai yra įžūlus užkietėjusių kolonizato
rių mėginimas vėl pavergti egiptiečių tautą, neseniai nu
metusią imperialistų jungą. Lietuvių tauta, pati dau- 

4 gelį metų kovojusi prieš užsienio pavergėjus, nuoširdžiai 
pritaria didvyriškai egiptiečių tautos kovai prieš kolo- 
nljnuus grobikus.

“Lietuvos vyriausybė yra tos nuomonės, jog An
glijos, Prancūzijos ir Izraelio veiksmai yra nesuderina- 

| . mi su Suvienytųjų Nacijų Organizacijos principais ir 
grubiai pažeidžia įsipareigojimus, kuriuos iškilmingai 
prisiėmė valstybės—SNO nariai.

^Suvienytųjų Nacijų Organizacija taikos vardan tu
ri imtis nedelsiamų ir ryžtingų priemonių Anglijos,

dikio> kuris bus naujuoju

provin'cijoje į 

tikrai buvo 
kuris gimė 
kuomet mi-

kląmavo.jų pačių sukurtus eilė-;: 
raščiujs rašytojo kūrybos moty
vais. Mokytoja L. Usonytė pa
darė pranešimą apie rašytojo 
gyvenimą ir kūrybą. Pionieriai

Mūsų' kolonijoje buvo kele
tas streikų,- kuriais reikalavo, 
atnaujinti kontraktus ir algos, 
pakėlimo. Visi laimėjo. Neku- Į A- Vienuoliui - Žukauskui įtei-'
ti e ir iš darbininkų buvo pasi-; 
sakę prieš streiką, bet dabar į 
ir streiko priešams iš streiko į 
bus naudos.

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1957 METAMS
LLD 25 kp 
William t ždila, Plymouth, Pa.
W. Jakubonis, Waterbury, Conn.
Joe Staniulis, Torrington, Conn. 
Seirijų Dzūkelis ........................
P. J. Martin, Wexford, Pa. ... 
Tony Brosky, So. Boston, Mass. 
Sophie Žukas, Portland, Oregon. 
J. Purtikaš, McKees Rocks, Pa. 
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J. Yasunaį Bridgeport, Conn. . 
S. Petrayičia, Pasadena, Calif. . 
F. Kalanta., Worcester, Mass. ..
X, Detroit, Mich....................... .
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Geo. Urbąn, Detroit, Mich. ... 
A. Raškai 
V. Krasni
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K. Starišk 
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F. Kemeži
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Newark, N. J. ... 
Bridgeport, Conn. 
Detroit, Mich. 
Chicago, Ill. 
Stamford, Conn. .. 
Pittston, Pa. 
Great Neck, N. Y. 
Minersville, Pa. 
Binghamton, N. Y 
Paterson, N. J. 
Shenandoah, Pa. 
Girardville, Pa. 
Auburn, Me..........
Scranton, Pa.........
Haverhill, Mass.
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Hartford, Conn. 
Rochester, N. Y. 
Worcester, Mass. 
Pittsburgh, Pa. 
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Waterbury, 'Conn. 
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Brooklyn, N. Y. 
Brockton, Mass. 
San Francisco, Calif. 
Plymouth,

Wilkes-Barre, Pa.
kė gėlių. ' ( ' ‘

' ■ 1

— Jūsų tarpe aš esu v/isų se< 
niausiąs, žmogaus gyvenimas 
ęs.ti pavasaris ir ruduo. Pava-'1 
saris puikus gėlėmis, > o ruddoj 
turtingas vaisiais. Jums dabar!’ 
pavasaris, o man rūduo. Tačiau* 
prisipažinsiu, kad nėsijaučm! 
senas ir pavargęs, o gyvenu; 
4aip pat kaip jūs svajonėmis^ 

i ir-
,» 

rudenį nėra puikių ir saulėtų, 
•dienų, žvaigždėtų nakčių ? Ir 
diepa jūsų tarpe man yra ?sau-j 
lėta ir laiminga, V matant ju(s;- 
jaunus ir liiįksmus, pilnus ,gy-' 
veninio . džiaugsmo. Mūsų: ke-:' 
lias; buvo įyąirus? Muips,' dajig' 
pergyvenusiėms - ir mačiusiems,

• ” ' ■ . ..... v .

Iš Washingtono pranešama,! 
kad per gruodžio mėnesį Nevy* 
Yorko miestas turės suteikti; 
armijai 1,164 naujus rekrūtus.. 
Jau nustatyta kvota ir dėl at-.ii .neparašytus * rolnanus 
viliančių. metų sausio mėnesių,a apysakas.. Tačiau sakykite,
būtent:; 1,150. Visoje šalyje; 
per sausio mėnesį bus armi
jos paimtą 17,000 vyrų. ■ » «■■■■■ ............ :

Prancūzijos ir Izraelio. agresyviems veiksmams prieš' 
Egiptą nutraukti ir interventų kariuomenei nedelsiant 
išvesti iš Egipto teritorijos. ! ' " ;

“Vilnius, 1956 m. lapkričio mėn. 1 d.” ’ ‘

!

Id.Baltimore, > 
Lawrence-Lowell, 

Mass. .'..
Philadelphia Pa

56.00
51.00

.. 48.00
38.00

ir kiti mūsų vajininkai nusiskundė bloga 
tai turėtų jų mieste kiti gerieji veikėjai pk-J

Nekurie 
sveikata, už,...  ..... _
dėti jiems. Aišku, kad vienam asmeniui visus skaityta
jus sunku apeiti. Ką sakote, pavieniai skaitytojai? Sto- į 
kite savo miesto vajininkams į talką ! Gaukite po vieną 
naciją skaitytoją!

Kaip matote, rezultatai šį sykį neblogi; tai didelis f 
ninkams už pasidarbavimą ir rėmėjams už j 
nas

I

kreditas va j;
puikias dova

1 ./•■ ■

2 piul.-Lafcvė (Liberty)-Penkt., Lapkričio (Nov.) 30, 195^
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William Z. Fosteris apie 
® įvykius Vengrijoje

nistams bendrai nenatūra- 
liška padėtiš išsivystė, nėra 
paslaptis. Fašistinės rūšies 
reakcija, kuri visuomet bu
vo pajėginga Vengrijoje, iš 
naudojo komunistinių par
tijų klaidas ir mokėjo -iš
naudoti žmonių nepasiten
kinimą, ypatingai jų reiš
kiamus reikalavimus už 
nacionalinę nepriklausomy
bę, ir nukreipti juos į re
akcinius ir fašistinius ka
nalus. Fašistai yra seni 
tokios subversijos meistrai, 
ką mes aiškiai matėme Hit
lerio ir Mussolinio laikais.

Tai kaip tik toji iš Aus- 
į si ve r žūsiu fašistų

(Pabaiga)

Negalime nedakainuoti 
rimtų sunkenybių, kurios 
stojo esančioje padėtyje. 
Bet kas yra tikra tai, kad 
tų šalių Komunistų parti
jos, ypatingai Tarybų Są
jungos, susilaukia kritikos 
tarp darbininkų, komunistų 
ir kitų (kas kartais Par
tijoje įgauna ir anti-sovie- 
tinius polinkius) už jų rim
tą negalėjimą greitai ir le-

• miamai spręsti komplikuo
tos ir ilgai negalinčios 
laukti padėties, ypatingai 
po konstruktyvio 20-o’ kon
greso ir viltį teikiančio su-

• sitarimo su Titu. Vengrijos trijos įsiveržusių fašistų 
^sprogimas išaugo tiesiogi- subversija lošė savo rolę per

niai iš to fakto, kad neveik- Vengrijos sukilimą per pra- 
ta Jugoslavijos susitarimo eįtas kelias savaites. Ko- 
ir SKP 20-o suvažiavimo ! mUnistų vadovaujamų jė- 
dvasioje. ' — i-nmn

TREČIOJI FAZe

Trečioji Vengrijos padė
ties fazė išsivystė ’ tuojau 
po Sovietų - Lenkijos san
tykių išlyginimo 1956 metų 
viduryje. Tas irgi buvo 
gan pavojingas

Ko-

neprileisti galimos didžiai 
pavojingos kraštutinės re
akcijos pergalės. Tai bu
vo kraštutinio politinio bū
tinumo reikalas, su kokiais 
Tarybų Sąjungai teko susi
durti savo istorijoje keletą 
kartų, ypatingai po Lenino 
vadovybe.

Tas viskas rodo, kad mes 
gyvename revoliuciniame 
pasaulyje ir kad pasaulio 
kapitalizmas, kovojąs iš 
paskutiniųjų, priverstai už
leisti vietą socializmui.

BALTIMORE, MD
Amerikoniškas dangus 

 

ne visiem spies’

Vietiniai 
šokios, propagandos prieš Ven- 
dies valdžią ir So-' 
vietus. Dideliais antgalviais, 
ilgais straipsniais užpildyti 
laikraščiai. Vienas iš tų ant- 
galvių skamba sekamai:

“Vanguard of some hunga* 
rians^^n route to U.S. haven”.

Reifekia, fašistams nepasise
kė atgaivinti hitlerizmą ar: 
Kaip peiktinas ir tragiš- j musolinįzmą, tai dabar turi 
i bėgti ten, kd'r jų' akys rodo 
ir kur j:ų kojos neša.

Pagal pranešimus, kad fa
šistų buvo susigrūdę per Aus
trijos rųbežių į Vengriją apie 
60,000, tai ten buvo gana ir 
amerikoniškų fašistų. Tai kam 
jie pasivadina “refugees” — 
jie nėra pabėgėliai, jie yra 
parbėgėliai. Jeigu juos orlai-

I viais pargabena . ir garbingai 
ten

idlapiai pilni vi-Į

nu ir. senyvų. Jos moka švel
niai su tavim kalbėtis. Kar
tais tave net sugraudina.

Mane irgi kartą sugraudi
no, kad net drįsau pas ją pa
klausti :

“Ar tu turi leidimą nuo tos 
institucijos, kuriai tu kolek- 
tuojį?. Jei turi, parodyk”. Ji 
man atkerta {šitaip: “Aš turiu 
leidimą, bet aš neturiu laiko 
ji rodinėt, nes aš turiu pa
baigti šitą bloką * kolektuot”. 
Ir nuėjo, bet atsisukus pažiū
rėjo, ar aš jos nesiveju.

nuopelnas Marytės Nikas ir $1.50 nepaprastų mokesčių 
Juozo Petraus, kuriuodu savo viso $11.50 į metus. Konsti- 
pastangomis taip gražiai viską tucijos pataisymo 
prirengė. Vėliau teko sužinoti, 
kad gryno pelno liko arti Šim
tinės svarbiems reikalams.

Clevelandas kėsinasi 
aptaksuoti algas

Praeituose, lapkričio 6 d. įvy- 
generaliniuose bal- 

hvo Clevelando
kusiuose 
gavimuose, 
miesto uždėta ant baloto išbal- 
savimui tam ti
miesto išlaidoms 
kad Clevelando 
tų už tai. 
kad

b

tai numažinti ligos 
Dabar mokės • tik 
tie, kurie jau turi 
$90.00 ar daugiau,

reikalas, 
pilnas kraštutinių pavojų, 
kuriame derybose reiškėsi 
perdaug nenuolaidžių atmi
nėsimų. Laimei, betgi, per
ėjimas nuo senos padėties į 

\ naują atliktas be rimto ski- 
šiimo ir. draugas Gomtflka 
iškilo kaip naujo režimo 
vadas su greit besivystan
čios lenkiškos demokratijos 
kilimu, su draugišku ir pa
matiniai lygių veikiančių 
santykių įsteigimu (politi
ka, prie kurios žymiai pri
sidėjo puikus lapkričio 18 
susitarimas tarp TSRS ir 
Lenkijos). Komunistinispa- 

} saulis sveikino šią išeitį iš 
kraštutiniai sunkios ir gra
sinančios situacijos.

. Nelaimingoje Vengrijoje, 
jtfoetgi, dalykai nėjo taip 

'sklandžiai, kaip ėjo Lenki
joje. Čia dalykai priėjo

iA prie jėgų susikirtimo, ku-
V ris iškėlė pasibaisėjimą vi

sų pasaulio demokratinių 
jėgų, ir kuris padarė .žalos 
pasaulio socializmui. T o 
kraujo praliejimo specialia 
priežastimi, šalia bendrų 

, blogų ankstyvesnės Stalino 
» tironijos poveikių, buvo 

ypatingai biurokratinis Ra- 
košio režimas, iš ko sekė 
Vengrijos Darbininkų par
tijos izoliacija, taipgi paly
ginamas Vengrijos prole
tariato silpnumas, . didelis 

‘Amerikos kontr - revoliuci
nio Projekto X koncentra
vimasis ant tos šalies ir 20 

A metų, per kuriuos Vengri- 
ja prieš II pasaulinį karą 
gyveno, fašistiniu režimu 
liekanos..

Neinant į smulkmenas, 
kaip tas ginkluotas susikir- 
timasdšsivystė, užtenka pa
sakyti, kad tai buvo pasau
linė tragedija, rimtas dis- 
kreditas socializmui ir su- 
macija visų klaidų iš praei
ties, ir Vengrijoje komu-, 
nistai, sovietiniai ir pačios 
’Vengrijos, rado reikalo ves
ti ginkluotą kovą prieš ma
sinį judėjimą, kuris be abe
jo turėjo Vengrijos žmonių 
didžiausios dalies paramą. 
Tragedija buvo dar ir tuo 
rimtesnė, nes tas viskas at
sitiko po dešimties metų 

j komunistinio valdymo Ven- 
įsAgr grijoje; per tą laiką jie tu- 

: re jo laimėti nepalaužiamą
ft* socialistinį draugiškumą ir 

| -bendradarbiavimą žmonių 
tarpe ir taipgi turėjo.pro
gos sunaikinti potencialų 
reakcijos pavojų.

Kaip ši keista ir komu-

i

i

kas nebūtų karinės akcijos 
faktas Vengrijoje, negali
ma paneigti, kad Raudono
ji armija su savo interven
cija išvengė Rytų Europoje 
ligoto fašizmo pavojaus ir 
taipgi augančio rimto karo 
pavojaus. »Tai suprasdami 
kaip neišvengiamų esamose 
sąlygose, Mao Tse-tungas ir 
Togliatti ir Komunistų par
tijos po visą pasaulį grei
tai parėmė tarybinę akci
ją. Mes negalime priimti 
neteisingos ir pavojingos 
teorijos, kad dabartiniame 
pasaulyje, kuriame socialis
tinės ir demokratinės jė
gos sustiprėjusios, negali 
būti karo arba fašizmo pa
vojaus.

ATEITIES GAIRES
Sukilimų sukrėstoje Ven

grijoje Tarybų Sąjunga ir 
Kadaro vyriausybė turi 
sunkias užduotis. Vengri
jos , darbininkų klasės ir

! gų . silpnybė glūdėjo tame, 
i kad jie toje padėtyje ne- 
| galėjų palaikyti'masių va
dovybę ir palaikyti judėji
mą, nukreiptą link teisėtų 
liaudies reikalavimų .atsie
kime socializmo rūmuose, 
kaip tai neseniai padaryta 
Lenkijoje ir anksčiau Ju
goslavijoje. Kuomet, kaip 
tai atsitiko po Nagy’o val
džia, masinio judėjimo va
dovybė pateko į reakcinin
kų rankas, pagrindinis 
klausimas pasikeitė nuo tei
singos liaudies kovos i 
daugiau demokratijos ir už 
tautinę nepriklausomybę, į 
Amerikos pinigų skatina
mą, organizuotą ir ginkluo
tą reakcinių jėgų bandymą 
pakeisti Vengrijos socialis
tinį režimą fašistiniu.

Net buržuaziniai kores
pondentai, kurie tuo laiku 
ten radosi, atvirai pripaži
no, kad klausimas daugiau 
nesisuko aplink reformas 
pačioje socialistinėje san-, 
tvarkoje, o aplink kapita- ir jų sąjungininkai ūžti-. 
lizmo atsteigimą, kas Ven- krins saugumą socializmui, 
grijoje galėjo reikšti vieną -pastatyti tikras užtvaras 
dalyką,—fašizmą. Jie atvi
rai pranašavo, kad kardi
nolas Mindszenty taps pla
nuojamos klerikaliniai - fa
šistinės valdžios galva. ", ,

REAKCIJOS TIKSLAI
t

Pasaulio reakcininkai 
sveikino Vengrijos reakci
jos pirmuosius laimėjimus, 
kurie maskavosi kaip liau
dies revoliucija. Jie jaute, 
kad jie pagaliau surado 
formulę ir pradus, kaip su
duoti mirtiną smūgį socia
lizmui Rytų Europoje ir 
pasaulyje bendrai. Jie, be 
abejo, turėjo vilties įkvėpti 
kovingus žmonių judėjimus 
įvairiose 
kratijose, prisiplakti prie 
jų, pavergti juos jėgos puo
limais prieš socializmą ir, 
po laimėjimo, steigti fašis
tinį režimą. Ir tas viskas 
vyko, rengiantis prie lauk
to netolimo karo prieš pa
čią Tarybų Sąjungą.

Niekad pirmiau 
skirtinius kelerius 
pasaulinė reakcija 
taip aiškiai, kad 
valanda didžiai atakai prieš 
Tarybų Sąjungą, kaip per 
aštrųjį Vengrijos krizės pe
riodą. Bet faktas, kad jų 
pačių jėgos buvo suskaldy-. 
tos ir sumaišytos tuo la
biau įvykusio banditinio ti
po Britanijos, Francūzijos 
ir Izraelio i užpuolimo ant 
Egipto, nemenkai pažabojo 
anti-tafybinius sąmokslus.

Tai toje padėtyje Tarybų 
Sąjunga, Kadaro valdžios, 
prašoma ir Varšuvos pakto, 
bei Potsdamo sutarties rė
muose, įsimaišė, kad at-, 
steigti tvarką Vengrijoje ir

I priima, tai aišku, ko jie 
buvo ir kas jie toki.

Didląpiai bįibnija, būk 
vietai rankioja sukilėlius 
siunčia juos į Sibirą. (Vengri-, 
jos valdžia užginčija šitokius 
pranešimus). {Jeigu ir siųstų į. 
Sibirą, tai vis 
gu amerikonai padaro. Ame 
rikonai sau 
žmones siunpia į elektrikinį 
krėslą (su Rbzenbergu ir jo 
Ižmona taip padarė). Iš Sibiro- 
galima pabėgti, o iš elektri- 
kiiiio krėslo he. Be to, ką 
fašistai mano? Laukia, kad 
juos s u gaudžius Sovieta.i ves
tų į Rusijos I<[rymą, ar į ame
rikonišką Floridą ?

O kas link pažadų ameri- 
kęniško dangaus, tai Vengri
jos fašistai ras tą, ką rado 
Lietuvos fašistai. Lietuvos di
pukai dabar jau Sako: “Mes 
neradom to,- kas mums buvo 
sakyta; mes neradom to kas 
mums buvo žadėta .. .”

Pasakys tą ir Vengrijos di- 
pai. .Kuomet juos pastatys ša
lia Amerikos darbininko pa
gaminti tiek, kiek Amerikos

ir

geriau būtų, ne

nepatinkamus

irį ■ liaudies bendrai pasitikęji- 
Įmaš rimtai sukrėstas ir tu
ri būti atstatytas. Tautinė 
nepriklausomybė turi būti 
įsteigta ii- su ja pilniausia 
-demokratija. Visos pastan
gos turi būti dėtos, kad nu
galėti ekonominę suirutę, 
kurią sukėlė kovos, ir kraš 
tas turi būti atvestas prie 
gerbūvio. Aišku, kad Rau
donoji armija turi būti iš- darbininkas pagamina, tuomet 

[traukta iš Verigrijos žemės jie pasižiūrėš, į savo plonus
tuoj po to, kai darbininkai Patukus ir i žibančius nagu- 
ir iu saiunffininkai ūžti- *^‘us’ tuomet jie pasakys:

prieš naujus fašistinius 
puolimus, ir kuomet sveti
mi kariai bus ištraukti iš 
kitų kraštų. Tai tikrai ne
lengvi uždaviniai ir jų at- 
siekimas pareikalaus tikro 
komunistinio valstybišku
mo — tampraus, ryžtingo 
ir su vaizduote. Naujos su
tartys gal turės būti suda
rytos su Rumunija, Bulga
rija, Čekoslovakija ir Al
banija.

JAV KOMUNISTAI
Vengrijos tragedija pri

vedė prie nemenko neaišku
mo Komunistų partijų, 

j įskaitant Amerikos, eilėse. 
Liaudies demo- Į Laikinai Tarybų Sąjungos

aukšto stulpo,

wdome bylo lutžseje nebo”.* i * *
Tūlas laikas atgal čia prie

miestyje Glen - Burnie kas to
kie iškėlė hitlerinę svastiką 
aukštosios mokyklos pievelėje 
(lawn) ant
kad net ugniagesių kopėčios 
negalėjo pasiekti, turėjo šauk
ti elektros kompanijos darbi
ninką, kuris yra ekspertas 
sluogtis į aukštus stulpus, kad 
nukabinus svastiką, hitlerinę 
“flagę”. Bet kada “flagė” 
buvo vokiška, tai vietiniai did
lapiai tik porą sakinių patal
pino, kur sakė: “Tai išdykė
lių darbas”. Na, o kas būtų 
atsitikę, jeigu kas būtų už-; 
kabinęs raudoną vėliavą Bū
tų iškilęs baisus -termas.

*
Saugokitės raketierių, 

prieš Kalėdas jų daugiausia 
atsiranda. Taip praneša Da
niel H, Burkhardt, “State ad
jutant of the Legion”. Jis sa-: 
kę, kad baltimoriečiai yra 
apgaudinėjami kas metai ir

*

nes.

Hartford, Conn.
L, M, Klubo susirinkime nu

tarė duot Kalėdų pąr.ę savo na
rėms veltui, o kitiems reikės 
primokėk Tai įvyks 16 d. gruo
džio, sekmadienį, po pietų. 
Pradžia 1 valį o pietūs 1:30 v., 
tikrai, 157 Hungerford St.

Bus žaislų. (Visos narės kvie
čiamos ateiti,! taipgi ir pašali
niai lygiai laukiami.

Ligonių lankymo kom. L. Že
maitienė pranešė, kad dvi 
draugės serga, abi aplankė.

prestižas masėse pažeistas..
Bet tas viskas nereiškia, 
kaip tai kai kas teigia, jog 
tarptautinis komunizmas 
pergyvena krizę, kokią 11914 j.as inetaį ant šimtu tūkstan- . • . A 1 • *metais pergyveno Antrasis 
Internacionalas. Ana krizė 
buvo Socialdemokratijos iš
sigimimas; ši padėtis, ko
kia rimtą - ji nebūtų/ yra 
ukrizėn pasaulinio komuniz
mo augime.

Pasaulinis kapitalizmas, 
kuris randasi bendroje kri
zė j ę, tęsia savo raidą link 
subliūškimo, kaip tai aiš
kiai rodo rimta situacija 
apie Suezo kanalą; tuotar-. 
pu komunizmas, prisitaikęs^ 
p r i e besikeičiančio p a - 
šaulio ir prie kietų pamo
kų, kurias jam davė Stall-' 
no asmenybės kultas, žengs 
pirmyn ir pagaliau įsteigs 
socialistinį, pasaulį.

Amerikos Komunistų par/’ 
tija turi aiškiai suprasti 
Vengrijos pkdČtį, ko iki Moli, 
nepadarč savo pareiškimuo-j 

jse šiuo klausimu. Tai todėl 
3 pu*l. Louvė (Liberty). Penkt., Lapkričio (Nov.) 30, 19561 aš balsavau prieš lapkričio

per pa
metus j 

nejautė' 
išmušė,

čių dolerių.
’ Raketierįai, nekurie apsi-< 

rengę tam tikrom uniformom, 
būk jie renką pinigus ar ką 
kitką tam tikroms labdary-' 
bėms, bet renka be tų įstaigų 
žinios

1 tieriai dirba visaip: jie kalėk-, 
tuoja ant gatvių, durys nuo; 
durų,
kus ir visaip kitaip. •

Mr. Burkhardt, sako: “The/ 
charity rakejteers are becom-; 

; ing bolder every day in the* 
. Baltimore area because there 
is ho concerted campaign to 
stop them..i.” Tokių r akėti e-

■ rių tarpe yra ir moterų: jau-

be jų leidimo. Rakė/

per telefoną, per laiš-’;

5-os dienos pareiškimą ii\ 
prieš į dabartinį lapkričio 
18-ob. Aš sutinku su dyąu- 
go Denniso laiško bendra 
linija ir su draugo Alleno, 
straipsniu,, tilpusių .prieš 
keletą dienų /‘Daily Wor- 
kelkyje.”

era suma pinigų 
ir reikalavo, 

piliečiai balsuo- 
Mi estas reikalavo, 

mieisto piliečiai užsidėtų
sau dar didesnius taksus. Bet 
miesto piliečiai pamanė, kad 
jie jau ir dabar moka dįdelius 
taksus miesto užlaikymui ir 
nubalsavo prieš. Po tokio įvy
kio miesto majoras Celebrezze 
ir miesto finansų direktorius 
Edward C. Knuth pareiškė, 
kad atmetimas taksų padidini
mo pastatė miesto finansus į 
rimtą padėtį ir dabar kėsinasi 
aptaksuoti Clevelando darbi
ninkų algas kaip kad nekurtuo
se Ohio miestuose jau yra įves
ta algų aptaksavimas, nes to 
reikalauja bankų ir stambiojo 
biznio interesai, kad miestų iš
laidų padengimas būtų suvers-

' A. Lopatą automobilis užga- tas ant darbo žmonių pečių, 
vo labai skaudžiai, kad koją tu- j Darbo unijos jau pasisakė, kad

komisija 
rekomendavo, kad būtų mo
kama metinės mokešties po 
vieną dolerį j mėnesį, metamd 
$12.00. Rekomendacija di
džiuma balsų priimta. Kitas 
punktas 
pašalpą. 
$9.00. O 
išėmę po
tai pašalpos nebegaus, kad ir 
sirgtų. Minėti tarimai įeis į 
galią su pradžia 1957-ų metų.

Kadangi klubo narių mir
tingumas darosi vis didesnis, 
tai pakėlimas mokesčių tik 
50 centų metams nariui, labai 
mažos reikšmės turės, nes 50 
centų mokestis padidins klubo 
iždą tik ant $500 metams.

Kęstučio klubas šiais me
tais turės nedatekliaus $4.000 
ar daugiau. Tad klubo finan
sinės padėties nepagerina šis 
konstitucijos pataisymas. Ta
čiau, nariuose įnešė nesusipra
timą tie, kurie mano, kad 
mokesčiai yra didinami be 
reikalo.

Komisija rekomendavo nu
mažinti pomirtinę; vietoj mo
kėt $300? mokėti tik $2.50. Ta

bu vo atmesta 
Tas parodė 

kad komisija

ri įdėjus į gipsą, turės ilgai jį 
nešioti, ir šiai}) labai .sukrėsta, 
ims daug laiko atsigauti.

A.x Latvėnienė susirgo gana 
drūčiai,

jos yra tam priešingos.

raudas namuose, po 
priežiūra. Girdėti, ei-

Chicago, IU.
Lietuvių Kęstučio Kipbą

rekomendacija 
didžiuma balsų, 
vieną dalyką, 
neišaiškino tinkamai, neįtiki
no narių prie ko klubas eina, 
kada mirtingumas kas metai 
didėja ir ateityje nemažės, nes 
narių amžius didelėje daugu- 

į moję peržengęs 65 metus.
Vietoj taisymo konstituci

jos buvo galima tą atlikti už
dedant daugiau nepaprastų 
mokesčių. O tą buvo galima 
padaryti bile reguliariame .su
sirinkime.

Apie

Lapkričio 16 d. įvyko LKP 
Klubo nepaprastas susirinki
mas, šauktas tikslu pataisyti

na geryn
Linkiu

geros patrijotės Klubo ir Lais
vės. Nėra to parengimo ar au
kų rinkimo, kad jos nepriside- tam tikrus konstitucijos sky- 
tų auka bei darbu.

Narės lanko susirinkimus dinimo mokesčių, 
gana skaitlingai/bet būtų dar j išrinkta ?

greito pagijimo’ Abi

rius, ypatingai reikąle padi- 
. Tam tikslui 

!...---------- l komisija prirengė
linksmiau, kad daugiau jų atei- konstitucijos pataisymą.
tųJ Į-

Sekantis susirinkimas bus 
gruodžio 17 d., 7:30 v. v., 157 
Hungerford St. '

Narys

K K.

Clevelando Žinios
Rengiasi prie smagaus 
pažvionio su vakariene

LLD 190 kuopos pažmonys 
su vakariene įvyks jau šį Šešta
dienį, gruodžio 1-ą, LDS Klubo 
svetainėje, 9305 St. Clair Ave. į 
Pradžia 6-tą valandą vakare.

Šeimininkes Antonette Mack 
ii* Amelia Skleris susitarė savo 1 
rankom pagaminti šiltų ir ska
nių valgių ir tik už $1. Šeimi
ninkas Juozas Petraus pasirū
pins, kas bus daugiau reikalin
ga, kad patenkint visus svečius, 
atsilankiusius į pažmonį Bus 
gera muzika šokiams. Tik visi 
privalome ten būti.

Rengėjai prašo, kuriems tik 
išgalima, atnešti į pažmonį do- ‘ 
vanelių, iš kurių būtų galima 
padaryti daugiau įeigų apšvie- 
tos paramai. Ir taipgi prašo 
nesivėluoti ant vakarienės.

Prieštn etinis visuotinis I 
susirinkimas ir vaišės

LLD 190 kuopos priešmeti-j 
nis susirinkimas įvyks penkta- į 
diebio vakare, gruodžio 7, LDS : 
Klubo svetainėje. Pradžia 7-tą’ 
valandą vakare. Pageidautina, 
kad visi susirinktume laiku, 
nes turėsime daug ką aptarti 
prisirengimui prie ateinančių

Komisijos vardu Shaltma- 
nas pranešė kodėl buvo reika
linga sušaukti nepaprastą su
sirinkimą. Pirmiau negu pa
tiekė konstitucijos pataisymą, t 
pranešė, kad iki lapkričio 1 
dienos mirė 3,9 klubo nariai ir 
vienas lapkr. pradžioje. Tai 
už 40 mirusių klubas turi iš
mokėti $12,000 pomirtinės., 
Pašalpomis
$3,000. Viso klubas turi išmo
kėti $15,000 neįskaitant kitųį 
klubo išlaidų.

Šiuo laiku klubas turi 1,079 
narius. Narys mokėdavo se
kamai : $9.00 metinių mokes
čių, $1.00 klubo reikalams ir

reikia išmokėti

Kada valkata 
yra valkata?

Teisėjas Bayer paleido lais
vėn dešimt vyrų, kurie buvo 
policijos suimti kaipo “valka
tos”. Teisėjas išbarė policis- 
tą, kuris juos suareštavo, bet 
teismui negalėjo patiekti jo
kių faktinių įrodymų, kad tie 
vyrai yra valkatos. Jie gali 
būti biedni ir išvargę, bet tai 
nereiškia, kad jie yra valka
tos. Ateityje policija turi bū
ti atsargesnė, pasakė teisėjas. 
Girdi, kiekvienas suareštavi
mas miestui kaštuoja apie du 
šimtus dolerių. O kam iš to 
nauda? Niekam.

Seno Vinco Eilėraščių 
Platintojų Atydai!

Prenumeratų rinkimui laikas pasibaigė. O kurie 
turite ant rankų užsakymų, prašome tuojau pri
siųsti juos Laisvės Administracijai, o kurie pa- 
sivėlinote užsisakyti, tai dar galite užsisakyti 
tuojau, prisiųsdamį vieną dolerį.

Knyga bus gatava dar prieš Kalėdas. Turime 
malonumo pranešti, kad prenumeratų gauta pa
tenkinantis kiekis, lygiai tiek kiek buvo tikėtasi. 
Pati knyga bus didesnė negu kad buvo žadėta. 
Dėkojame prenumeratų rinkėjams ir visiems 
užsisakiusiems Seno Vinco Eilėraščių knygą.

Laisvės A d'minis traci ja

išsirinkšime gerą valdybą 1957 ; 
metams. O kada jau bus baig- i;: 
tas prisirengimas prie sekan
čių metų darbuotės apšvietos 
labui, tuomet kuopos valdyba 
patieks vaišes susirinkimo ‘da
lyviams. Tik nepamirškime,.. 
kad šis susirinkimas bus visuo-. , 
tinis'ir kad visi nariai privalo
me dalyvauti jame.

Buvo malonus pafanonys
f Pažmonyje dalyvavo dauge

lis kitų tautų pasižymėjusių 
žmonių ir net kitatautės mote
rys dirbo prie pagaminimo va-", 
karionės ir dar jos atsinešė' iŠ . 
damų savo tautiškų gardumy
nų. Viena jauna moteris apibū-; 
d-ino .šių dienų įvykius, trum
pai ir aiškiai, kas dedasi užsie-1; 
niuose ,ir namie. Visa tai suda-,!
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Laisves koncerto įspūdžiai 
ir prisiminiinai

NewYorto^^iK^ZInkH
(Pabaiga)

Po pamokų pakvietė mus į 
apatinę svetainę, kur aidie
čiai buvo priruošę “sutiktu-j
ves”. Stalai puikiai nutiesti, 
Visokio užkandžio ir gėrimų 
pilna. Visi aidiečiai susėdo 
prie stalų kaipo viena links
ma šeima. žinoma, ir mes 
jautėmės kaip jų šeimos na
rės, nes irgi “aidietės”. Pasi
dalinome mintimis, dainavo
me ir linksmioj nuotaikoj pra
leidome iškilmingai vakarą, j 
Mane sujaudino, kada visas 
choras užtraukė dainą “Il
giausių Metų”, mano gimta
dienio proga. Brangūs aidie
čiai, nuo savęs, nuo Jerry ir na iš op. 
Nancės, noriu tarti širdingai Verdi. 
“Ačiū” už draugiškumą ir to- tas pagyrimo, 
kį šiltą prėmimą mūsų. Neiš- džiuoja, bet stoja 
dils tas vaizdas, rodos, kad ran, dainuoja taip 
tai sapnas. Nerandu tinkamų džiai kaip visi kiti 
žodžių išreikšti tą, ką mes riai, už tai, kad jis moka, 
jaučiame!
Pas Mildred Stensler

WORCESTER, MASS.
Nesusitaiko, vis kyla, 

j modernizuojaši
| Miešto valdžia ir Sveikatos 

departmentas jau daugiau
sudainavo kaip metai laiko pradėjo dis- 

kusuoti apie užtaisymą chemi
kalais miesto vandenį (“Fino-į 
ridation,”) tam, kad vaikų į 
dantys būtų sveikesni. Kartas I 

išsireiškimų
bet va, pastaruo- 

miesto konsulmenai,
Sveikatos departmentas

tiškas sopranas 
puikiai. Jos balsas aiškus, ge
rai išlavintas, gera artistė. 
Vienok rodos, kaip būtų gra
žu, kad jinai dainuotų ir su
aidiečiais! Mūsų artistėms, Į nuo karto buvo 
žvaigždėms reikėtų prisidėti už ir prieš, 
su savo talentais vietiniuose | ju laiku, 
choruose, dalyvauti ir veikti 
bendram mene.

Apie Chicagos dainininkes 
nerašysiu, nes vietiniai, jas iš
girdę, gali komentuoti.

Solistas - baritonas Augus
tinas Iešmantą puikiai atsire- 
komendavo dainavime.

I Labiausiai patiko man dai- 
La Traviata”, muz.

Draugas Iešmantą ver- 
kad nesidi- 

Aido Cho- 
>■ pat nuošir- 

eiliniai na-

Miesto v a J d v b a vienbalsiai v
nutarė Įvesti PPR —pastovų 
n žsiregi str a vi mą r i n kiniam s

'New York o miesto val- 
vienbalsiai priėmėSveikatos departmentas ir dyba vienbalsiai priėmė 

įvairūs gydytojai - profesoriai majoro Wagnurio pasiūly

TEATRUOSE TURĖKITE MINTYJE
Šiandien, penktadienį, Ca

meo teatre (8th Ąve. ir 
44th St.) galima matyti du 
tarybiniu fįlmu: naująjį 
“The Case of Sergei Ru- 
mantsev” H seną klasikinį 
filmą “Potiomkinas.” Taip
gi rodomaš trumpas tary
binis filmas apie R e m - 
brandtą.

Šiandien paskutinė diena 
tų filmų pamatymui.

Nepamirškite, jog metinė 
L.D.S. 13tos kuopos vakarie
nė įvyks gruodžio 8-ą dieną, 
šeštadienio vakare, Lietuvių 
Kultūrinio Centro patalpoje.

Vakarienė bus pirmos kla
sės, o Įžanga tiktai $2.50. Pa- 
sistengkite tikietus Įsigyti iš 
anksto. Juos galima gauti pas 
kuopos narius.

mas vis atidėliotas. Dau
gelis politikierių tam prie
šinosi užkulisiuose, nes nau
joji tvarka atima darbą 
nuo registruotojų, kurie 
(neblogai apmokami) užsi
ėmė registravimu prie š 
kiekvienus rinkimus. To
kiu būdu politikieriai savo 
rankose turėjo d a u g i a u 
“patronage,” tai yra, būdų, 
atsilyginti samdymu už tą 
ar kitą jiems palankų dar
belį.

Tai vyriausiai todėl buvo 
delsiama. Bet kai prisiėjo 
balsuoti viešai miesto tary
boje, nei vienas narys ne
drįso balsuoti prieš.

Majoras Wagneris dabar 
turės nutarimą patvirtinti, 
ką jis be abejo padarys, ir 
galimas dalykas, kad prieš 
sekančius rinkimus jau ne
reikės iš naujo registruotis.

su suinteresuotais piliečiais ne 
tik spaudoje, o ir mitinguose 
ginčijasi ir negali prieiti išva- J 
dos ar “fluoriduoti” vandenį! . v. r>^T^
ar ne. įrodinėjimai bei argu- ^momąs kdip II R (pei- 
mentai už ir prieš gana svar
būs. Pagaliau lapkričio 
dieną “The Evening Ga: 
pateikia savo nuomonę edito- 
riale, pažymėdama, kad apie 
“0 milijonų žmonių šioje ša
lyje jau naudoja “fluoriduo- 
ią” vandenį ir sako: “Now 
we are not medical authori
ties. We have to accept the 

įvertina meną, dailę ir dainą, judgment of the most eminent 
Artistas, kuris mėgsta dainą, 

jam nėra skirtas rū- 
ar tai būtų paprasta 

liaudies daina, arba 
Bravo užtai, leš-

muziką
Po viso šurum-burum, vyks- bežius, 

tame nakvynėn pas Mildred daina, 
Stensler ir jos tėvelius .Living- klasikinė, 
ston, N. J. Jos tėveliai labai ( mantai! 
malonūs, nuoširdūs draugai. 
Mumis šiltai priėmė, ir jautė
mės taip, kaip namie. Dėka- 
vojame jiems už rūpestingu
mą ir gražų priėmimą.

Mudvi su Mildred daug pra
leidome laiko pasitardamos 
abelnai Meno Sąjungos veik
la. Diskusavome operetes, dai
nas ir naujus muzikos kūri
nius. Su energija veiksime ir

mą, kad būtų įvestas pasto
vus registravimasis rinki
mams. Toks registravima- Jakarta. — Indonezijos 

valdžia nuėmė draudimą 
nuo spaudos kritikuoti ją.manent personal registra-

• Manoma, kad nuo 
dabar žymiai didesnis nuo
šimtis newyorkieciu daly
vaus rinkiniuose.

Pastovūs registravimasis 
reiškia, kįid žmogus, kuris 
vienu metu užsiregistravo 
savo apylinkes balsavimo 
taryboje, neturi iš naujo 
registruotis prieš kiekvie
nus rinkimus, kaip tai yra 
dabar. Jis turi iš naujo už- 
sii’egistruoti tik tuo atsiti
kimu, jeigu p e r s i k e 1 i a į 
naują adręsą.

Apie pastovaus registra
vimosi reikalavimą jau se
niai kalbama, bet jo įvedi-

21-ą tion).

in the ‘ profusion regar- 
such matters. So we 
not the slightest doubt 
sooner or later, the

mėli 
ding 
have 
that,
people of Worcester will de- 

■ man(d this protection for their 
teeth during the 

years.
repeat that the sky 
fall, if Worcester

Greenwidh Mews teatras 
pratęsė iki] vasario 3 dienos 
veikalo “Mė, Candido!” per
statymus. Tai veikalas, ku
ris vaizduoja puertorikiečių 
gyvenimą New Yorke ir 
buvo giriamas pažangiojoje 
spaudoje. į

Užsakykite Laisvę savo 
giminėms j 
$15.00 metams.

Lietuvą. Kama

PRANEŠIMAI
RJ.CHMO

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE^

Namų Darbininkė. Daktaro na
mai, 1 vaikas mokinys; nuosavas 
gražus kambarys. Kiekvieną sek
madienį laisva, ir daug liuoslaikio. 
Alga $100 į mėnesį pradžiai. LI. 
4-8222.

i Dr. S. Gluck, 118 82nd Avė. Kew
I Gardens, L. I. (233-235)

I

Pranas Balevičius skambino 
piano solo. Man teko prisi
minti, kuomet jiš pirmą kar
tą skambino Čikagoje Mono 
Sąjungos suvažiavime 1947 m. 
Rodos, klausytum jo muzikos 
visą vakarą ir nenubostų. Ji
sai tikras genijus, Mažai tu
rime tokių artistų mūsų meni
ninkų tarpe. Kompozitorius 
Balevičius yra tikrai mūsų me-

ruošimės prie L.M.S. suvažia- no pažiba. Aidiečiai esate la-1 
vimo ateinantį pavasari Cleve- bai turtingi savo tarpe turė- 
land, Ohio. *
iPasimatymas su meru-veikėju

Užklausus Mildos, kaip, ar 
galėčiau aplankyti vieną ne
nuilstantį idėjos veikėją Dr. < 
Kaškiaučių? Jinai abejojo, o 
aš nepasiduot, atsakiau jai, 
1 ad aš taip toli atvažiavusi, 
•r man«o didžiausias pasithoji 

rmnbūtinas no^as ap- 
• ^imty’i s Ka> 

4aaučium. Na, atsakė, jau jei 
taip būtinas pasimatymas, va
žiuosime ! Tas mane labai 
džiugino! Įsėdome į jos gra
žią mašiną ir traukiam link 
o bakūžės, 

’P norėjos paduoti jam 
”gi k ran’ ą, i

-r ,’uo ir pagerbti jį. Akurat, 
Mildutė sustoja ties namu, lie
tus baisiai pila, bet mes ne
paisom ir abi grakščios, links
mai nusiteikusios užėjome pas 
jį. Labai jautrus buvo mūsų 
pasimatymas. Nuoširdūs mūsų \ 
linkėjimai jam. Pasikalbėjome 
apie praeity nuveiktus darbus, 

’ apie ateities darbus. Jis yra 
tvirtas ir pilnas energijos/ ža
dantis Mildai ir man pagelbė- nuotaikoje, 
ti meno srityje, reikalui esant.

j Mano pasimatymas su 
kažkaip paveikė, kad su di- į 
desne energija noriu veikti, 
skleisti mūsų liaudies meną, 
pirmyn žygiuoti, nenuleisti 
rankų, bet pirmyn, petys į 
petį visi kurti, praskleisti gy
venimo takus į laimingesnį ry
tojų ! Būk visada tvirtas, bran
gusis daktare, padėk mums 
atsiekti tikslą.

Po to abi jautėmės ką nors 
atsiekusios. Traukėme namų 
link. Pavakarieniavome visos 
ir anksti atsigulėm, nes ant 
rytojaus Laisvės koncertas, tu
rime būti gerai prisiruošusios 

Sveikinti reikia laisviečius 
už tai, kad jie sugebėjo sko
ningai. surengti programą. Iš 
viso programoj buvo 9 punk
tai, publika nenuvargsta ir 
įvertina artistus. Nenuobodus 
klausytis ir įvairus.

Aido Choras su savo moky
toja Mildred Stensler prieša
kyje, Frank Balevičius prie 
piano, Šauniai sudainavo tris 
dainas: “Girioj“, “Užmiksal
džiai”, ir nkują dainą, Dirve- traukia teisman Transit Au- 
lio parašytą, “Anksti rytą”. 
Džiugu, kad turime daugiau 
kompozitorių mūsų eilėse, ku- ką įžeidimą. Daug žalos buvę 
rie kuria naujas liaudies daL] 
nas, Dirvelis vertas 
mentų už šią dainą., 

Suząnna Kazokytė,

I darni tokį gabų muziką kaip ' 
Balevičių, 
taip nuoširdžiai su jumis.

Jonas Sabaliauskas, tenoras, 
iš Worcester, Mass., dinamiš
kai padainavo. Jis turi tvirtą 
aukštą balsą, gerai išlavintą. 
Publika labai šiltai jį priėmė 
aplodismentais! Buvo smagu 
su juo susitikti, taipgi užsi- 
+-r vuj1 pagyri'"o, kad veik
lus savo vietiniam chore.

Ukrainiečių šokikai 
visus.

Programą užbaigė 
Choras. Jaučiau didelę

children’s 
formative

“But we 
will not
goes on for the present with
out fluoridation. And The 
Gazette, for ope refuses to 
get purple with rage just be
cause everyone does not im
mediately accept ITS opinion 
as final and sacred”.
Vis aukščiau’

M assach usetis valsti j o j e
kuris kooperuoja kiekvienas automobilistas turi 

11 urėti verstiną apdraudą ant 
$5,000 dėl akcidentų. šiais 
metais reikėjo mokėti už tą 
apdraudą $28. Būsimais me
tais jau reikės mokėti $35, su 
išlyga, kad jaunuolis nenau
dos auto, q jei naudos, tai tė
vai jau turi sumokėti už tą 
p-čia apdraudą $47.50. Mat, 
apdraudos kompanijos ir įsta
tymų darytojai pripažįsta, 
kad jaunuoliai iki 25-ių metų 
amžiaus daug daugiau nelai
mių turi negu suaugę.

Iš viso Mass, valstijoje per 
pirmus 4 mėnesius šių metų 
buvo 28,342 žmones sužeisti 
ar užmušti, tai yra 4,528 dau
giau negu pirmesniais metais 
per tą patį laiką.

Dabartiniu laiku auto 
kymas labai pabrango.

Persekiojama pažangi 
Jefferson mokykla 
priversta užsidaryti ,

Jeffersono moyklos. val
dyba paskelbė,’kad užsida
rys šių mokslo metų pabai
goje. Mokyklos valdyba sa
ko, kad valdžios persekio
jimas sudarė jai daug sun
kenybių, privedė prie labai

LaMarca teisinasi- 
skolos, vargai, bėdos 
privedė prie žudymo

žavėjo

Aiclo 
garbę,

o man taip džiu- 'kuomet jūs mokytoja Mildred
- į Stensler pakvietė mane diri- 

pasisveikinti JUioti paskutinę dainą Mes, 
‘čikagietės, susirikiavusios jū
sų eilėse, estradoje jautėmės, 
kad priklausome jūsų garbin
gam chore.

Dėkoju už įteiktą gėlių
puokštę, UŽ pagerbimą manęs Miesto pertvarkymas smarkiai 
gimtadienio proga, sudainuo- eina pirmyn 
jaut “Ilgiausių metų”, Rose- 
lando Aido Chorui už atsiųs-!
tą “Orchid corsage”. Progra- ’ miestas priverstas persitvar- 
mą užbaigėme visi linksmojenepaisant, kad daugybe

■ namų jau nugriauta ir prida
ryta plečiu pasistatymui auto-

. Dabar tose vietose,

MOTERIŠKE, žemiau 40 metų, 
abelnam namų ruošos darbui, 4 die
nom, 
pora,

1 P. M. iki po pietų. Biznierių 
mažas apartmentas, pilni na- 

, New 
City. Reikalingi paliudijimai. 

Liberty Auditorijoje^ Šaukite vakarais i>o 6. P. M. šešta- 
renkama dieniais ir sekmadieniais per dieną.

BU. 8-8111
(232-234)

NL bill, n. y.
LDS 13 kuopos mėnesinis susirin’- rnai, randasi East 72nd St.,

kimas Įvyks 
gruodžio G d
Šiame

ketvirtadienio vakare,

susirinkime bus 
kuopos valdyba. Todėl svarbu vi- : 
siems nariams, dalyvauti. Dar yra 
keletas narių, j už šiuos metus pilnai 
nepasimokejusįų. —
me susirinkirr

Malonėkite šia- 
e pasimokčti.

Valdyba 233-235)

York

NAMŲ DARBININKE, gražioj sek
cijoj, Nassau County, L. I. Atskiras 
kambarys. Turi mylėti vaikus ir tu-, 
rėti kiek nors supratimo apie papr£^ 

j tą valgių gaminimą. Nuolatinis dar- 
i 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 negražinami).

(231-237)

BROOKLYN, N. Y
LDS 1-mos 

susirinkimas įĮvyks antradienį, gruo
džio 4 d., 7:30 vakare, Liberty Au
ditorium, 110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti, nes: bus rinkimai kuopos 
valdybos 1957 metams. Kurių duok
lės- nemokėtos, malonėkite ateiti 4r 
užsimokėti, lįcad nesusispenduotu-
mėt.' I Valdyba (233-235)

kuopos priešmetinis
Angelo LaMarca, kuris 

j prisipažino kidnap in ęs 
i Weinbergeriu vaiką ir pa
likęs jį laukuose mirčiai, 
dabar teisinasi Nassau ap- 

| skrities teisme Mineoloje. 
Jis sako, kad atliko' savo 

būdamas ne
praradęs pu-

HELP WANTED MALE

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

BROCKTON, MASS.
LLD 6 kp

kritiškos finansinės pade- nusikaltimą 
atbaugino dalį žmonių pilno proto, 

nuo lankymo, irį tokiu būdu siausvyrą.
mokykla ilgiau negali išsi- LaMarca aiškina, kad jis 

buvo giliai įsivėlęs į sčolas, 
nes neseniai pirko naują 

i namą, kad begailestingi 
skolintojai jį be atvangos 
spaudė ir varė desperaci- 
jon, kad jis bijojo savo, šei
mai pasakyti, kokioje padė
tyje randasi. Tokioje des
peracijoje atsidūręs jis pri
ėjo prie plano kidnapinti 
kokios nors turtingos šei
mos kūdikį ir pareikalauti 
$2,000 išpirkimo.

ties, mėnesinis susirinki
mas įvyks pirinadienį, gruodžio-Dec. 
3 d., pradžia 7:30 vai. vakare, Liet. 
Taut. Namo kafribariuose. Visi na
riai dalyvauki! er

Kuriem yra pasibaigusi Laisvės 
, prašau ateiti ir užsi- 

Tuomi pagelbėsitc Montel- 
darbą varyti pirmyn, 
visi, kad neatsilikti

Jeffersono mokykla tapo 
įsteigta 1942 metais. Tuo 
metu New Yorke veikė dvi 
darbininkiškos mokyklos,1 ’ 

1 Workers School ir School 
for Democracy. Jos susi
liejo ir tapo įsteigta viena 
didelė mokykla, — tikras 
liaudies universitetas, kur 
jaunimas ir suaugę sėmėsi 
žinojimo visokiose mokslo 

i srityse. į 
! Per 12 savo egzistavimo 

ltxl į metų Jeffersono mokykla 
j turėjo 120,000 mokinių. Jos 

Dėl daugėjimo automobilių, nuosavame pastate 575 
Avenue of the Americas 
klasėse mokintas! marksiz
mo, istorijos,- literatūros, 
meno, kasdieninės politikos, 
filosofijos ir t. t.

Mokykloje dėstė žymiau
sieji Amerikos pažangūs 
mokslininkai ir meno žmo
nės, kaip tai DuBois, Pas
tas, Mike Gold, Trachten- 
bergas, Selsmanas, Sillen ir

išlai-

Teko sueiti daug pažįsta- mobiliu.
■'"° Imu draugų iš kolonijų. Taip' kur sueina 7 ai, daugiau gat-

viskas praėjo kaip “sapnas”. 
Prisiminė man jaunos dienos, 
kuomet teko dalyvauti dauge
lį kartų Brooklyne parengi
muose.

Ilgai svečiavomės apatinėje 
svetainėje. Buvo įdomu kalbė- Į būdinkus ir kasimus 
ris su veikėjais. Ypač su drau-1 Washington© skvero 
ge Mizariene. Jinai dabar , kymui • 
sveikesnė ir žada stoti Į Aido ;
Chorą dainuoti.

Mizarams, Bukniams, J. 
Grybui ir Mildred Stensler 
dėkavojam mes už tokį malo
nų priėmimą ir vaišingumą. 
. Laisvės redaktoriams padė
kos žodis už pakvietimą daly
vauti programoje.

Parskridome 
linksrha daina, 
bet linksmos.

Linkime ilgiausių metų lais- 
viečiams, ir lai gyvuoja Aido 
Choras ilgiausius ęnotus!

Čikagon su 
pavargusios, i

REIKALAUJA $1,500,000

Armijos saržentas Butler

thority. ‘Jis reikalauja $1,500,- 
000 atlyginimo už jo morališ-

kompli-

drama-

prenumerata, 
mokėti.
lo vajininkui
Darbuokimės
nuo kitų kolonijų, bet viršyti kitus.
Dar mes turine —- 
jų ir simpatikų, 
hfne vajuje gerai

nemažai skaityto- 
pasistorodami ga- 
pasirodyti.
Geo. Shimaltis

PARDAVIMAI

BUSINESS OPPORTUNITIES

MACHINERY— J
Cincinatti No. 3 — 24 hydromatic 

Miller, $5,500 — Richmond Universal 
Miller, complete $1,950 — Becker 
Vertical $650 — all equipment in 

condition except- 
each and every one.

NAMUS FLORIDOJE _

vių Į daiktą, važiuotės 
su auto sutrukdymas nepa
baigtas būna. Jau baigiamas 
perdirbti Lincoln skveras. Nuo 
vidurio vasaros šių metų pra
dėjo griauti ’didelius mūrinius 

daryti 
pertvar- 

gal daugiau kaip me
tus laiko ims, kol darbas bus 
užbaigtas. Vargiai galima at
pažinti perbūdavotas vietas. 
Tik šiomis dienomis valstijos 
teismas patvirtino miesto val
dybos pasimojimą pertvarkyti 
nemažą dalį vadinamo Salem 
skvero. Teks nugriauti daug 
namų, lūšnynų ir geresnių, 
kad praplatinti gatves ir su
modernizuoti miesto išvaizdą 
toje dalyje. Nekurie savinin
kai protestavo dėl jų namų 
atėmimo nugriovimui, todėl 
dalykai atsidūrė į valstijinį 
teismą, bet teismas patvirtino 
pertaisymo pasimojimą.

D. J.

toje įstaigoje padaryta jo as
meniui. Tas, kuris saržentą 
kaltiąo nemorališkume, sako
ma, prisipažino melavęs. (

ALBERT MAIER, INC.
PORK STORE

, Geriausios rūšies kiaulienos ir 
dešrų.

Pardavinėjame smulkmeniškai 
ir dangmeniškai.

1927 Washington Ave.
Tremont 8-8198—Bronx 57, N.Y.

(230-236)

Šiais metais mokykla tu
ri tik 400 mokinių, tuo 
tarpu, kai 1947-ais. metais 
turėjo net 12,000.

1947 metais mokykla ta
po įtraukta į taip vadina
mų “subversyvių” organi
zacijų sąrašą. Pradėta mo
kyklą persekioti ir kito
kiais būdais. Nors mokyk
la vieša ir viskas ten ve
dama atvirai, valdžia ją 
traktavo kaip kokią konspi
raciją. FBI agentai užsi- 
rašinėjo mokiniais, lankė 
kursus, o paskui raportavo. 
Tas atbaugino kai kuriuos 
žmones nuo mokyklos lan
kymo.

Paskelbdami planą užda
ryti mokyklą, Jeffersono 
mokyklos direktoriai išreiš
kė viltį, kad kada nors at
eityje reikalas . šviestis iš
šauks gyVeniman naujas 
pažangias mokslo įstaigas.

PARDUODU :
Dėl nesveikatCĮS parduodu du namus 
lengvomis sąlygomis.
1.5 akro sodo su dailiom palmėm, 

j namas 6 kambarių, maudynė, skle- 
: pas, 2 porčiaį. Garažas, virš jo 4 

Kas paskui atsitiko, mes kamb. ir mauelyrič. Kitas namas 2 
žinome iš aprašymų spau
doje.

LaMarca buvo pirkęs už 
$14,700 namą ir mokėjo kas 
mėnesį $116. Jis buvo pir
kęs už $900 šaldytuvą, bu
vo skolingas namo statyto
jui dar $700 ir t. t.

Teisėjas Mario Pittoni 
statė LaMarcui daug klau
simų, ir iš atsakymų, išplau
kė sekamas vaizdas:

LaMarca, taksiko šoferis 
ir gazolino stoties patar
nautojas, yra menkai išsi
lavinęs žmogus. Jis neturė
jo kito siekio pasaulyje, 
apart bandymo aprūpinti 
savo šeimyną, — žmoną ir 
du vaiku, — kuo geriausiu 
butu, moderniški ausi ai s 
įrengimais .ir t. t. žmona 
nerodė simpatijų jo finan
sinėms sunkenybėms, darė 
ant jo spaudimą, kad jis 
gautų kuo. daugiau pinigų. 
Kuomet jis pagrobė AVein- 
bergerių vaiką ir pareika
lavo tik $2,000, jis buvo ti
kras., kad tą sumą, kaip pa
lyginamai nedidelę, gaus, 
vaiką, sugrąžins sveiką,- ir 
viskas bus gerai. Bet išė
jo kitaip. Jis pabijojo vai
ką sugrąžinti, nes sužinojo, 
kad policija informuota 
apie kinapinimą ir, nematy
damas kitos išeities, paliko 
vaikutį, keturių savaičių 
kūdikį, mirčiai, i

Puiki vieta,

. šeimų, po 3 kambarius, maudynės, 
po 2 porčius. I Puiki vieta, pajamų 
duoda $250 per mėnesį. Kreipkitės:

P. Kraucs
8050 N. 13th Ct.
Miami, Fla.

i
' A-l—mechanical 
ional buys, 
Convince yourself.
IV. 5-2804. Uniondale Long Island.

1 (232-238)

LUNCHEONETTE. Busy Corner. 
Location, ideal sandwich shop — 
low overhead, reasonable rent, goocį 
lease. Ideal for partners, couples, 
or individuals. Private owner soiling 
very reasonable. An opportunity you . 
should not overlook. Convince your, 
self.
1251 Westchester Ave., Bronx, N.Y.

DA. 8-8826 /
(232-238)

(232-236) i

HELP WANTED FEMALE

KASININKES

Su patyrimu, 
išrodančios, ir 
raštj. 5 dieno

LER.
1200 Mar

Auto pataisymų šapa (6 mašinom), 
savininkas apleidžia valstiją; par
duodu už kainą, su kuria jūs sutik
site po inspekcijos. Gerai įdirbtas 
biznis, geroje vietoje. Tai proga, 
kurios neturėtumėt praleisti, atei-j*

Gražiai ir švariai į ^ronX|
, i Y. FA. 4-9597. >turinčios aiškų rank

's į savaitę.
VER SHOPS
<et St., Phila., Pa.

(233-235)

MACHINERY & EQUIPMENT

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

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

NI. 9-5859
(230-236)

Mil !

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*O6**W*

>

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket UI 72

»»»•

(228-234)

Mašinų taisymo ir sandėlio biznis, 
vietos 40 mašinų. Pilnai įtaisyta 
ir gerai įsteigta, geras lysas. Pri
einama renda. Privatiškas Sav. 
parduoda šį puikų biznį, sutiksite su 
kaina, kai pamatysite viską. 1064 
Washington Ave., Bronx, arti 165th 
St. MO. 9-9914.

(229-235)
------------------- ę----------------------------

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. DI. 2-8’5’94.

(229-235)

REAL ESTATE

W. Hempstead, $24,990, 4 miegru- 
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 St. IV. 9-7155.V 
daugelis kitų reikmenų. Galite tuoj J** 

(227-233) ~

JAMAICA, L. I. Malonūs namai— 
5 rūmų, modeminiai, veranda, gara- 
džius, aliejm šildomi. Privatinis sa
vininkas parduoda už žemą kairtą—- 
tik už $11,990. Jūs geriausiai įver
tinsite šį puikiausią pirkinį tik ap
žiūrėję, persitikrinkite. Jamaica 8- 
8861. (231-234) „

Laiivfc (Liberty) Penkt,, Lapkričio (Nov.) 30, 19S6
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