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KRISLAI
15 žmonių delegacija.
“Justicia”.
Sunkį būklė.
Prieš 30 metų Lietuvoj.

* Rašo R- Mizara

Pasirodo, kad Urugvajaus 
lietuvių delegacijoje, kuri lan
kėsi Tarybų Lietuvoje, buvo iš 
viso 15 žmonių.

A. Vaivutskas pranešė 
“Darbui”, kad lapkričio 6 d. 
lėktuvu i Vilnių atskrido šeši, 
c lapkričio 7 dieną — devyni 
delegacijos nariai.

Vilniaus aerodrome svečius 
sutiko VOKSO pirmininkas P. 
Rotomskis, Vilniaus miesto 
majoro pavaduotojas J. Aby- 
šala, profesinių unijų vadovas 
B. Baranauskas ir kt., o taip
gi ir spaudos atstovai.

"^Lapkričio 7 dienos didžiulę 
Aftjniaus darbo žmonių de
monstraciją stebėjo šie uru
gvajiečiai: Čaplikas, Revuc- 
kas, Diktaraitė, Revuckaitė, 
Trinskis ir Kurklietis. Tai pir
ma tokia užsienio lietuvių de
legacija Tarybų Lietuvoje.

Būtų gerai, kad ji nebūtų 
paskutinė, kad, šaltojo karo 
debesims prasiskleidus, galė
tų Lietuvą aplankyti ir Jungt. 
Valstijų lietuvių darbo žmonių 
delegacija.

Beje, urugvajiečių “Darbe” 
įkaitau:

v'Justicia”, Urugvajaus Ko
munistų partijos organas, ėjęs 
dienraščiu, mažo formato, da
bar persiorganizuoja ir tobu
lina spaustuvę, perka naujas 
mašinas ir nuo šių metų gruo
džio mėn. pradžios išeis mo- 
derniškesnis, didesnio forma
to, panašus bus i kitus vietos 
laikraščius.

“Jau mėnuo laiko, kai-‘Jus
ticia’ išeina tiktai vieną kartą 
į savaitę, penktadieniais.”

Sunku verstis U r u g v a- 
jaus komunistinei spaudai, 
sunku visos Lotynų Amerikos 
respublikų pažangiajai spau
dai.

Tvirčiausias, rodosi, komu
nistinis judėjimas yra Brazili

joj, nežiūrint to, kad partija 
ten veikia nelegalėse sąlygo
se.

Argentinos Komunistų par
tija, andai buvo pranešta, tu
ri apie 60,000 narių ir siekia- 
si įrašyti į savo eiles dar 
40,000.

Nemažas pažangus darbi
ninkų judėjimas yra Čilėje.

Gruodžio 17 dieną sukaks 
80 metų, kai fašistai, vado
vaujami A. Smetonos, nuvertė 
liaudininkų ir socialdemokra
tų valdžią Lietuvoje.

Jiems padėjo klerikalai.
Po smurtiško fašistinio per

versmo, Lietuvoje užvirė bai
sus teroras. Daug darbininkų 

fašistai budeliai suėmė, —vie- 
f. us kišo į kalėjimus, kitus — 

koncentracijos stovyklas, o 
jpeturis žymiuosius darbininkų 

judėjimo vadovus: K. Požėlą, 
K. Giedrį, J. Greifenbergerį ir 
R. čorną sušaudė.

Dabar, sugužėję į Ameriką, 
dipukiški smetonininkai vi
saip raivosi, teisindami tą 
perversmą.

Britai protestavo Airijai, 
kaltino ją pagalbos davime 
IRA ginkluotiem daliniam
Londonas. — Britanijos 

valdžia ir šiaurinės Airijos 
(Ulsterio) valdžia, kuri vei
kia po britų globa, Įteikė 
protestus Airijos respubli
kos valdžiai. Britai sako, 
kad Airijos valdžios orga
nai padeda ginkluotai orga
nizacijai IRA (Irish Repub
lican Army), kuri veikia 
abiejose rubežiaus pusėse. 
Britai sako, kad ginkluoti 
IRA daliniai atvirai treni
ruojasi Airijoje ir paskui 
pereina sieną šiaurinėn Ai- 
rijon.

Tuo tarpu Airijos sosti
nėje Dubline Sin Fein par
tija, kuri remia IRA, išlei
do manifestą. Manifeste sa
koma, kad atėjo laikas iš
laisvinti visą Airiją ir nie
kas to negali sulaikyti.

Britų tarpe viešįatauja 
nemenkas susirūpinimas. 
Jie jaučia, kad greitu laiku 
gali turėti naują “Malają” 
arba “Kiprą” prie pat savo 
slenksčio — šiaurinėje Ai
rijoje. Nemenka dalis.

Skirtingi skausmai: vieni 
augimo, kiti — mirimo....

Roma. — Francūzijos ko
munistų teoretikas. Duclos 
kalbėdamas Italijos Komu
nistų partijos suvažiavime 
sakė:

“Negalima paneigti fak
to, , kad skausmai dabar 
jaučiasi komunistiniame 
pasaulyje? ir judėjime. Bet 
tai yra augimo skausmai. 
Skausmai, kuriuos jaučia 
kapitalistinis pasaulis, yra 
kitokie, — tai mirimo 
skausmai... ”

DELI. — Nehru pareiš
kė parlamente, kad Vengri
jos įvykiai pagrindiniai bu
vo nacionalinis, sukilimas, 
liaudies išstojimas, kuriam 
pritarė gyventojų daugu
ma. Tokią nuomonę Nehru 
susidarė po to, kai išklausė 
savo specialaus pasiunti
nio Menono nuomonę. Me- 
nonas praleido Vengrijoje 
kelias savaites. Jis ten kal
bėjosi su Vengrijos valdžios 
nariais, su tarybiniais ka
rininkais ir su vengrais 
darbninkais, sakė Nehru.

Port Saidas. — Britai su
ėmė Port Saide 7 partiza
nus. Kaire, manoma, kad 
britus apšaudė Musulmonų 
lygos ekstremistai, kurie 
nesutinka su Nasseriu, kad 
reikia laikytis paliaubų.

TOKYO.—Pasibaigė Ja
ponijos gelež i n k e 1 i e č i ų 
streikas.

Klerikalai bando aiškintis, 
kad jie taipgi buvo nekalti; 
tą patį daro buvusieji liaudi
ninkai ir socialdemokratai. 
Bet Lietuvos žmonės gerai ži
no, kad jie visi yra dėl to kal
ti : vieni dėl žvėriškumo, kiti 
dėl neapdairumo.

t
Šiaurinės Airijos gyventojų 
simpatizuoja IRA tikslams 
ir padėtų partizanams, jei
gu jie išvystytų platesnę 
veiklą. O tie partizanai ga
li lengvai bet kuriuo metu 
pereiti sieną nepriklauso
mo n Air i j on, kur jie rastų 
saugumą ir prieglaudą.

Horvath išvyko 
Vengrijon; gal 
taps premjeru
Jungtinės Tautos, N. Y.-— 

Vengrijos užsienio reikalų 
ministras Imre Horvath, 
kuris vadovavo savo šalies 
delegacijai Jungtinėse Tau
tose,' išplaukė namo laivu 
“Liberte”. Yra nuomonių, 
kad Horvath taps premje
ru, kai grįš namo, bet taip
gi yra priešingų nuomonių. 
Daugelis mano, kad, Hor
vath nebūtų plaukęs laivu, 
jeigu tikrai būtų numato
mas premjeru, o būtų paė
męs greitesnį keliavimo, bū
dą — orlaivį.

Tie, kurie sako, kad Hor
vath perims premjero vie
tą, sako, kad Janošas Ka
daras paskutinėmis dieno
mis beveik nefiguruoja, 
kad jis niekur nepasirodo 
Budapešte. Vien oje1 pą- 
skleista gandų, kad jis nu
sižudė, kad jis suimtas, kad 
deportuotas ir taip toliau. 
Bet jokie oficiališki šalti
niai, nei Vengrijoje, nei už
sienyje, to nepatvirtina.

Darbo unijų 
kovos lauke
Rochester, N> Y. — “La

bor News”, vietinis AFL 
tarybos organas, sako, kad 
laikas jau prinokęs Ameri
koje Darbo Partijai steigti. 
Tas laikraštis sako, kad de
mokratai ir republikonai su 
laiku taps viena partija, o 
darbininkai kristalizuos sa
vo partiją, panašiai, kaip 
Britanijoje apie 50 metų at
gal, kai abi pagrindinės 
partijos, konservatoriai ir 
liberalai, pasidarė viena— 
liberalai beveik išnyko.

New Yorkas. — “Daily 
Mirror” išvengė streiko, 
patenkino laikraštininkų 
gildijos reikalavimus ir pa
kėlė algas.

Johanesburgas. — Rasis
tinė Pietų Afrikos valdžia 
ištrėmė tenykščių žydų vei
kėją daktarą Ungarą. Jis 
kaltinamas veikime prieš 
segregacijos įstatymus. Un- 
garas gimęs Vengrijoje.

Valdžia taipgi suėmė ke
lis , Afrikos nacionalinio 
kongreso (negrų organiza
cijos) vadus.

Yra dauigau vilčių 
dėl nusiginklavimo

Was.hingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pa
skelbė, kad Amerikos val
džia darys dar rimtesnius 
žingsnius link didesnio nu
siginklavimo pasaulinėje 
plotmėje. Amerika sutiks, 
kad didžiosios jėgos suma
žintu savo kariu skaičių iki 
pustrečio milijono maksi
mumo nelaukiant pilnos in
spekcijos sistemos. Ameri
ka taipgi sutiks, kad Jung
tinių Tautų nusiginklavimo 
subkomisija darytų dides
nes pastangas, kad būtų 
uždrausti tolimosios dis
tancijos raketiniai ginklai.

Bus greitu laiku atsaky
ta į Bulganino laišką, kurį 
jis atsiuntė lapkričio 17. 
Tas laiškas ragino Ameri

Nauji susirėmimai 
Rytinėj Vengrijoj

Budapeštas. — Vengrijos 
valdžios radijas paskelbė, 
kad Rytinėje Vengrijoje 
įvyko kariniai susirėmimai 
tarp sukilėlių ir tarybinių 
karių. Kovos įvyko Miscolo 
ir kitose srityse. Budapešto 
radijas sako,, kad pirmiau
sia įvyko visokios anti-val- 
diškos demonstracijos, o 
paskui tarybiniai kariai pa
dėjo vengrų policijai atsta
tyti tvarką. Kariai nenau
dojo ginklų, bet sukilėliai 
pirmi pradėjo juos pulti. 
Radijas minėjo ir vardus 
kai kurių sukilėlių vadų.

Sostinėje Budapešte vėl 
išsivystė streikai. Po bend
ro dviejų dienų streiko pa
baigos, kuris buvo dalinai 
efektingas, darbininkai grį
žo į fabrikus. Bet kai ku
riuose fabrikuose vėl su
streikuota, nes Kadaro val
džia suėmė Budapešto dar
bininkų tarybos vadus Sąn-

Izraelis atsisako 
trauktis iš Sinai

Jeruzalė. — Izraelis bu- /
vo paskelbęs, kad evakuos 
savo karines jėgas iš Sina
jaus. Izraeliečiai jau buvo 
pradėję savo jėgas ištrauk
ti iš tos Egipto teritorijos 
ir jų vietą buvo pradėję už
imti jugoslavai, kurių dali
niai randasi Suezo srityje 
kaip dalis Jungtinių Tau
tų policinės jėgos.
* Bet dabar Izraelio valdžia 
staiga paskelbė, kad dau
giau nesitrauks. Mat, izra
eliečiai aiškina, kad jie 
pasitrauktų visai, j e i g'u 
gautų garantiją, kad ta dy
kuma liks, b^nt ,kol kas, po 
Jungtinių Tautų globa. 
Bet, jugoslavai perima po- 
icijas ir paskui jas perduo
da egiptiečiams. Egipto da
liniai jau randasi kai ku
riose pozicijose į rytus nuo 
Suezo, sako izraeliečiai, ir 

ka darbuotis kartu su 
TSRS energingiau už nusi
ginklavimą.

Eisenhowerio administ
racijos pareiškimas, atei
nąs kaip tik prieš Nehru 
vizitą, kuris taipgi bus kaip 
ir didelė pastanga už taiką, 
teikia daugiau vilties nusi
ginklavimui, sako stebėto
jai. Prie to prisideda fak
tas, kad NATO posėdžiuose 
Paryžiuje pasakyta, kad 
NATO negali lošti inter
vencinės rolės Rytų Euro
poje.

LONDONAS. — Edenas 
ši savaitgalį sugrįžta namo 
iš atostogų Jamaicoje. Jis 
ten praleido dvi savaites.

I dor Recz ir San Bari.
i Budapešto taryba jau. 
I anksčiau tapo uždrausta, 
Į bet. Ji vis vien funkcionavo, 
Įleido lapelius ir tt.'Valdžia 
sako, kad suėmė tuodu va
du už antivalstybinę veiklą. 
Bet kai kurių fabrikų tary
bos paskelbė streiką, reika
laudamos, kad tie tarybų 
vadai būtų išlaisvinti.

.Komunistų organas “Nep 
Szobadsag” sako, kad strei
kai kasdien sudaro valdžiai 
.$1.36 biliono nuostolių.

Budapešto Csepel metalo 
kombinato darbininkų ta
ryba paskelbė, kad Kadaro 
valdžia elgėsi apgaulingai, 
suimdama tarybos narius. 
Esą, tie tarybų nariai buvo 
pakviesti į derybas pas Ka
darą ir tada suimti.

Autobusai ir tramvajai 
vėl rieda Budepešte. Paštas 
vėl veikia.

to jie yra pasiryžę nepri
leisti.

Izraelio valdžios pareiški
mas iššaukė susirūpinimo 
Jungtinių Tautų komando
je. Generolas ' Burns, ku
ris vadovauja Jungtinių 
Tautų jėgoms Artimuose 
Rytuose, dabar konferuos 
su izraeliečių štabo vadais. 
Jis bandys, juos įtikinti, 
kad jie tęstų Sinajaus dy
kumos evakuavimą.

Dar prieš tai, kai izrae
liečiai paskelbė, kad nu
trauks evakuavimą. Burns 
buvo labai nepatenkintas jų 
elgesiu. Izraelio armijos sa- 
periai - inžinieriai išsprog
dino ir minavo kelius ir 
geležinkelio liniją ir 
tiltus ir bendrai statė kuo 
sunk *e s nes kliūtis, kad 
Jungtinių Tautų jėgos ne
galėtų greitai judėti pir
myn.

Nehru pasikalbėjimai su 
Eisenhoweriu būsią labai 

svarbūs: jis atvyks rytoj
Washingtonas. — Rytoj, 

sekmadienį, čia atvyksta 
Indijos premjeras Nehru. 
Jis čia tarsis ‘su preziden
tu Eisenhoweriu. Jų pasi
kalbėjimai bus pasaulinės 
svarbos—taip sako ir Ame
rikos ir Indijos valdžios.

i Tai nebus tik mandagumo 
i__________________ ____

G. Mean v akvse 
Nehru vra net 
TSRS agentas
New Yorkas. — AFL- 

CIO prezidentas George 
Meany padarė dar vieną 
puolimą prieš Indijos prem
jerą Nehru. Jis sakė laik
raštininkams, kad jo akyse 
premjeras Nehru yra “Ta
rybų Sąjungos agentas”. 
Meany sakė, kad Nehru ir 
Tito abu yra pasaulinio ko
munizmo agentai, nors jie 
“maskuojasi nepriklauso
mais”.
p. Keletas mėnesių atgal 
Meany sakė, kad Nehru ir 
“faktihai, nors nėpficiališ- 
kai, yra Sovietų ir komu
nizmo pagelbininkas”. Jis 
dabar buvo klaustas,a r dar 
laikosi tos pačios nuomo
nės. Meany atsakė, kad ne 
tik laikosi tos pačios nuo
monės, bet yra dar labiau 
įsitikinęs, kacį Nehru ko
munistų agentas. Jis taip 
jam pasakytų atvirai vei
dan, sakė jis, ir jis. tą patį 
pasakytų Krišna Menonui.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Paryžius. — Buvęs Bel
gijos premjeras Paul Henri 
Spaakas., socialdemokratas, 
išrinktas NATO tarybos 
pirmininku. Taipgi nutarta 
praplatinti pirmininko ga
lias.

Helsinkis.— Mirė Suo
mijos prezidentas Pasikivi. 
Jis turėjo 82 motus am
žiaus. Mirė nuo širdies 
Smūgio.

Belfastas. — IRA kovo
tojai atakavo tris britų po
licijos stotis.; Tai jau trečia 
naktis iš eilės, kaip airiai 
nacionalistai praveda' už
puolimus ant britų. Šiauri
nės Airijos britams patai
kaujanti valdžia prašo 
Londono prisiųsti daugiau 
kariu, v

Port au Prince. — Buvęs 
prezidentas Magloire, guris 
bandė tapti kariniu dikta
toriumi, bet kurį sulaikė 
generalinis streikas, jau 
apleido šalį. Jis apsigyveno 
Jamaikoje.

Roma. — Italijos Komu
nistų partijos suvažiavimas 
eina prie pabaigos.

Užrašykite Laisvę savo draugui 

vizitas, o pasitarimai pa
sauliniais klausimais.

Nehru, kaip žinia, a t* 
vyksta su tam tikra progra
ma, kurią jis patieks Ei- 
senhow-eriui. Labai plačįai 
prasme Nehru atvyksta 
kaip tarpininkas tarp Rytų 
ir Vakaru. Jis' visai nese
niai turėjo ilgus pasikalbė
jimus su Kinijos premjeru 
Čou-En-lajum ir yra pilnai 
informuotas, kokiomis sąly
gomis Kinija norėtų baigti 
nenormalius įtemptus san
tykius su Amerika. Nehru 
per savo ambasadorių Mas
kvoje taipgi i n formavosi, 
koks yra tarybinių vadų 
nusistatymas.

Manoma, kad Nehru kal
bės už naują Penkių didžių
jų šalių vadų susitikimą. 
Tos šalys būtų JAV, TSRS, 
Britanija, Francūzija ir In
dija. Nehru, taipgi infor
muos pilnai Eisenhoworj, 
kaip jis ir Indija bendrai 
žiūri į įvykius Vengrijoje 
ir Egipte.

Ministrai nedalyvaus
Paprastai tokiuose pasi

tarimuose 'dalyvautų abie
jų šalių užsienio reikalų 
ministrai, ne tik valdžios 
galvos. Nors Nehru pats 
vra oficiališkas užsienio 
reikalų ministras, Krišna 
Menonas yra vyriausias In
dijos diplomatas. Tokiu bū
du derybose turėtu daly
vauti Dulles ir Menonas. 
B-et Ike ir Nehru nutarė, 
kad ministrai nedalyvaus. 
Mat, Dulles turi tam /ikrą 
antipatiją Nehru i ir yra 
praeityje išsireiškęs prieš 
jį, o Menonas neturi daug 
simpatijos Washing tone. 
Tad, bus apsieita be jų.

TOKYO. — Japonų laik
raštis “Asahi” sako, kad 
japonai negali būti labai 
patenkinti naujai paskirtu 
Amerikos ambasadorium. 
Juomi yra MacArthuras, 
generolo MacArthuro brol
vaikis. Tas vardas, sako 
“Asahi,” japonų ausyse ne
turi malonaus skambesio...

LONDONAS. — Britani
jos valdžia sako, kad ji ne
duos savo laivų Suezo ka
nalo valymui, nebent britų 
jūreiviai patys darbą at
liktų. Bet Egiptas nesutiks 
įleisti britų įgulas.

PORT-SAIDAS. — Egip
tiečiai partizanai metė 
bombą ir sužeidė britų ka
rininką. 4.

JAKARTA. — Indonezi
jos policija suėmė 11 reak
cinių karininkų, kurie ren
gė sąmokslą.

z

ORAS NEW YORKE
Vėsu, giedra
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Gastroles su komedija “Lapkum” užbaigus
Pagaliau, atrodo, kad nes susidarys per didelės iš- 

gastroliavimas Liaudies Te- laidos. Tuomet Jonas Va- 
atro grupės su veikalu lentis surado “Lapkų” ir, 

‘Lapkus” jau užsibaigė, apart sumokymo, pats paė- 
Foreign countries, per year $15.00 Pradėjome darbą su valdi- me vieną is svarbiųjų rolių,
Foreign countries, 6 months $8.oo. njmu pirmojo veiksmo ba- kad tik būtų galima aps-ei-

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. I landžio 18 d. Richmond ti SU mažiausia aktorių.
------ --------------------under thc Act of March 3, 1879__ _______ __ ■ HilFe. Laisvės vajaus pra-1 Jonas vargo su mumis per 

i džiai, o baigėme gruodžio 1 visą vasarą, nebuvo jam nei
d., Philadelphijoj. Iš viso per šilta nei perdaug nuo- 
vaidinimas įvyko devynis vargio!

PAGALIAU Japonija tapo priimta į Jungt. Tautas, kartus. Čia tik norime tarti 
Tiesa, priėmimas buvo padarytas, tik Saugumo Ta- žodį kitą kąslink viso dar- 

ryboje, Tarybos nutarimą dar turi užgirti asamblėja, bo ir pasisekimo, 
bet nėra abejonės, kad asamblėja tai padarys. |

Japonija buvo priimta į Jungtines Tautas po to, 
kada jos parlamentas užgyrė sutartį, padarytą tarp 
Japonijos ir Tarybų Sąjungos—sutartį, pagal kurią bai
giamas tarp tų dviejų šalių karo stovis.

Kaip žinia, praėjusią vasarą į Maskvą buvo nu
mykusi Japonijos delegacija ir ten tarėsi su tarybine 
vyriausybe dėl karo stovio baigimo. Buvo padaryta 
sutartis, kurioje pasakyta: kai abiejų šalių parlamentai 
Ufgirs šią sutartį, tuomet Tarybų Sąjunga nesipriešins 
Japonijos priėmimui į Jungt. Tautas. Minėtą sutartį 
Japonijos parlamentas užgyrė šią savaitę.

Dabar tarp Tarybų Sąjungos ir Japonijos vyks (o 
gal jau vyksta) pasitarimai dėl sudarymo taikos su
tarties. Dėl taikos sutarties yra kai kurių keblumų— 
be kitko, Japonija nori atgauti kai kurias Kurilų salas, 
kurias tarybinė armija okupavo karo metu ir tebelaiko. 

Be abejonės, taikos sutartis bus padaryta. Bet jau 
tas faktas, kad karo stovis tarp tų dviejų šalių oficia
liai panaikintas, reiškia gerą ženklą.

Dabar, spėjama, tarp Japonijos ir Tarybų Sąjungos | 
suklestės prekyba. O tai svarbu, abiem šalim 

Kada Japonija pradės tartis su < 
Liaudies Respublika, dar nėra žinių. Bet anksčiau ar 
vėliau ii tai turės padaryti, kadangi Kinija—i_______
šalis ir artimas Japonijos kaimynas.

Kaip ten bebūtų, visi ženklai rodo, kad Tolimuo
siuose Rytuose pradeda pūsti “geresni vėjai.” Nežinia, 
kaip į visa tai pažvelgs mūsų valstybės departmentas. 
Jei jis nedarys jokių kliūčių, tai’ tenka manyti, kad tai
kos reikalai Tolimuosiuose Rytuose pagerės.

United States, per year ..... $10.00
United States, per 6 months $6 00 
Queens Co............ $11.00 per year
Queens Co.......... $6.50 per six mos.

SUBSCRIPTION RATES Jį,
Canada and Brazi], per year $11.00 : «
Canada and Brazil, 6 months $6.50 . _

JAPONIJA PRIIMTA

' Visur, kur.‘tik ’buvome, 
’ draugai išsireiškė, kad atli

kome gerą darbą, netik 
vaidinime, bet atnešėm 

.naudos tom kolonijom, kur 
įvyko vaidinimas. Veik vi
sur publikos buvo gana ge
rai ir rengėjai džiaugėsi, 
kad naudos padaryta jų 
kolonijoms netik finansi
nės, bet ir moralės. Nei 
vienoj vietoj nebuvo finan
sinių nuostolių, visur liko 
šiek tiek pelno.

“Lapkus” buvo pradėtas 
ačiū rež. Jono Valenčio pa
stangoms. Liaudies Teatro 
susirinkimuose daug kalbė
jome apie visokius veikalus, 

j bet kai tik reikėjo surasti 
j aktorius, tai vis

. O k i t a s 
skerspainis dar vis stovėjo

i sanm.
didžiąją Kinijos P™ sujikumų.

■ “ " -milžiniška a^s» tai tas, kad, jei
gu veikalas turi daug ak
torių, nebus galima apva
žiuoti mažesnes kolonijas,

“Lapkus” kelyje
Po ilgų vasaros praktikų, 

' mūsų pihnas pasirodymas 
buvo rugsėjo 23 d. New 
Havene, Conn. New Have- 
no draugai, kaip ir visada, 
įvertino mūsų darbą, mūsų 
pastangas, priėmė mus nuo
širdžiai. Atrodė, kad pu
blika, kurios buvo pilna 
svetainė, taipgi buvo pa
tenkinta. Ačiū draugams 
newhavenieciams!

Antra mūsų išvyka buvo 
Wilkes Barre, Pa., 30 d. 
rugsėjo. Mes išvažiavome 
iš vakaro, pernakvojome 
kalnuose, o aut rytojaus 
vykome*] Pittstoną pas dai
lininką Rauduvę nusifoto
grafuoti.

S. ir L. Rauduvės mus 
priėjome i priėmė taip svetingai., kad 

negalima bus pamiršti per 
ilgą laiką. Iš foto studijos, 
S. Raudavę mus parsivežė 
į namus, o ten L. Raudu- 
vienė pavaišino mus šam
panu ir užkandžiais.

Kaip buvo paminėtas dailininko 
Ant. Žmuidzinavičiaus jubiliejus

PRIĖMUS Į JUNGT Tautas Japoniją, pas daugelį ;• VILNIUS. Lapkričio tuvos Kompozitorių sąjun- 
žmonių kyla klausimas:' O kodėl gi nepriimti į Jungt. 17 d. Vilniaus Valstybinia- gos ir eilėš kitų’ organiza- 
Tautas ir Kinijos Liaudies Respublikos?

Japonija, atsiminkime, karo metu buvo Amerikos iškilmingasJaponija, atsiminkime, karo metu buvo Amerikos iškilmingas minėjimas, 
priešas. Ji pradėjo karą, užpuldama Perlų Uostą Ha-' skirtas Lietuvos. TSR liau- 
vajuose. Kinija gi buvo mūsų talkininkė,- labai daug 
nukentėjusi karo metu, kai japonai okupavo jos mil
žiniškus plotus.

Kodėl nepriimti Mongolijos Liaudies Respublikos? 
Mongolija taipgi kariavo prieš Japoniją, padėdama Ame
rikai, Anglijai, Tarybų Sąjungai nugalėti japonus.

KADA NORS GAILĖSIS
SEKAMĄ SAVAITĘ mūsų šalies vice-prezidentas 

Nixonas išlėks į Austriją susipažinti su vengrais pabė
gėliais, kurių ten šiuo tarpu, sakoma, yra daug. Nix- į 
oną siunčia ten prezidentas /Eisenhoweris.

Gerai, lai jis susipažįsta su pabėgėliais. Šia proga 
norisi tarti keletą žodžių apie pabėgėlius.

Iš apie 100,000 pabėgusių > į Austriją vengrų, virš 
20,000 priims Jungt. Valstijos. O gal ir daug daugiau 
jų čion priims, bet visų tai aišku, kad ne.

Nemaža šalių pasižadėjo pabėgėlių paimti po kelis 
tūkstančius. Pavyzdžiui: Belgija 4,300, Anglija—neribo
tą skaičių, Brazilija—neribotą skaičių, o kiti kraštai po 
100, po daugiau.

Vengrai pabėgėliai, veikiausia, tikisi, kad jie, paim
ti į tą ar kitą šalį, bus “ant rankų nešiojami.” Bet dau
geliui jų teks nusivilti.

Sakysime, Brazilija juos nubugdys į kavos planta
cijas, Belgija—į anglies kasyklas, Anglija—taipgi, ir tt.

Iš lietuviškų dipukų patyrėme, kaip jie, pavyzdžiui, 
buvo “ant rankų nešioti” Belgijoje. Nuvežti į anglia- 
kasyklas, jie sukėlė ten triukšmą, o vėliau, palikę savd 
Žmonas ir vaikus “dievo valiai,” dui atgal į Vokietiją., 
Ir išdūmė!

Brazilijos kavos plantacijos yra nulaistytos lietuvių 
krauju ir prakaitu. Vengrai pabėgliai ten patirs, ko- 
nepatyrė.

Ir jie kada nors gailėsis, kad bėgo iš savo gimtosios 
šalies!

aukavo, bet ir grimus ir 
saldai nes ir kitus dalykus, 
reikalingus prie vaidinimo, 
suteikė. Aiškus dalykas, 
taip pat pasišventė ir visi 
kiti draugai — vaidintojai 
ir mūsų šoferis Rojus Mi
zara.

Taipgi reiškiu padėką E- 
lenai Brazauskienei, kuri, 
mūsų repeticijų proga, ke
letą kartų mus visus pasi
kvietė pas save ir svetingai 
pavaišino.

Ačiū visiems, Liaudies 
Teatro vardu!

ko be nuostolių. Dar likq| 
šiek-tiek ir pelno.

Vakaro rengėjai labai 
kingi New Yorko Liaudies 
Teatro menininkams už to
kį didelį jų pasiaukojimą 
meno srityje, kad jie iš taip 
toli atvykę mus palinksmi
no už tokį mažą atlygini
mą. Varde rengėjų, dar 
kartą tariu jums, draugai 
ir draugės, didelį ačiū!

Laisvės reporteris

_ jau’o varau ’
Taipgi reikia tarti dide

lis ačiū “Laisvės” štabui— 
redaktoriams už parašymą 
ągitacinių priminimų Kris
luose ir šiaip straipsneliuo
se, o Pr. Bukniui už sutvar
kymą garsinimų. Draugas 
Buknys netik sutaisė garsi-

Scranton, Pa.
Ir vėl’netekom vieno pa

žangaus draugo, tai Jono 
Karanausko, kuris lapkri
čio 30 d. dar buvo gana 
linksmas, kalbėjosi su drau
gais iki 7:30 vai. vakare, 
o sugrįžęs namo atsisėdo į

nimus, bet pats kontroliavo suPan}^ kėdę ir ten ujį> 
visą darbą — talpino kada 
tik galima, darė visą kitą
darbą. Tai mums labai pa- ‘ kad jis kėdėj miega, jį pa
lengvino darbą. Ačiū taip
gi tiems draugam^, kurie 
prisidėjo su darbu per vai
dinimą Richmond Hill’e.

Baigiant gal reikia pasa
kyti, kad veikaliukas “ne
kaltas,” bet juoko jame ne
mažai. Naudos, kaip jau sa
kiau, m a n a u padarėme 

Kitą kart

merkė savo akis amžinai.
Jo moteris, pastebėjus,

šaukė ir patarė eit gult į 
lovą, bet kai jis jai nieko 
neatsakė, tai ji, kiek palū
kėjus, vėl bandė jį išbudin
ti, bet priėjus prie jo pa
stebėjo, kad jis jau miega 
amžinu miegu. Buvo pa
šauktas gydytojas ir ligo
ninės vežimas, bet į ligoni
nę jo jau nevežė, nes gy
dytojas pripažino, kad jis 
miręs 9:30 vai. vakare.

Draugas J. Karanauskas 
buvo jau 70 metų amžiaus.* 
Paėjo iš Kirmiliškių kainyĄ 
Ūdrijos parapijos, Prienų 
rajono. Į šią šalį atvyko 
1.906 m. ir apsivedė su Ona 
Krutu liūte, su kuria visą 
laiką gražiai sugyveno ir 
užaugino du sūnus: Joną, 
kuris čia kartu Scrantone 
gyvena, ir Jurgį, kuris gy
vena Niagara Falls, N. Y.;

Nuvykus į svetainę, pra
dėjome ruoštis vaidinimui. 
Svetainiukė graži, bet es
trada mažytė, nėra nei kur 
persirengti, nei užtvaros 
nuo žmonių. Bet kur yra 
noro, ten galima viską at
likti. Mūsų ūpas geras, o 
rengėjų taip pat! Žmonių 
prisirinko pilna pilnutėlė 
svetainė, tai ko daugiau 
norėti!

Po vaidinimo. wilkes-bar- 
riečiai pasodino mus prie 
puikios puotos, — ištikrų- 
jų, iškilmingai suruošta 
viskas draugių moterų. Pa
valgę, pasikalbėję, turime 
skubintis į namus, nes ke
lias tolokas, o ryt visiems 
reikia dirbti.

Spalio 7 d. vaidinome 
Richmond Hill’e. Čia galėjo 
būti šiek tiek daugiau pu
blikos.

Spalio 13 d. vykome į E- 
lizabeth, N. J. Čia taip pat 
biskį permažai publikos, 
bet 1 draugai nenusivylė.
Jie manė, kad geras daly- taipgi nemažai, 
kas pradėt įpratyti publiką, bandysime surasti gilesnį 
nes pas juos jau senai buvo 
rengiamas spektaklis. Ačiū 
draugams Elizabethiečiams 
už mūs priėmimą, ypatin
gai ačiū A. Matuliui, d. 
Čiurlienei ir kit. už vaišes.

Spalio 27 d. ir 28 d., vy
kome į Montello ir Worces
ter}, Mass, šeštadienį, vyk
dami į Montello, sustojome 
pas J. ir O. Šilkus, Weth
ersfield, Conn., kurie turėjo 
priruošę puikiausius pie
tus.

Pavalgę, pasidžiaugę Šil
kų darželiu, v y k s t a in e j 
Montello. Montelliečių sve
tainė puiki, žmonių susirin
ko pilna svetainė. Upas ge
ras! Nestokavo aplodismen
tų, 
skatino prie dar geresnio 
vaidinimo.

Ant rytojaus, Worceste-! ' Tačiau veikalo žiūrėtojų 
(susirinko mažiau, negu bu
vo laukta... Daugelis senų 
parengimų lankytojų tą va
karą neatvyko... Teko gir
dėti iš publikos, būk tai įžan
gos tikietas $1.50 teatrui 
per brangus, nes čia niekad 
pirmiau į meniškus paren
gimus įžanga nebuvo bran
gesnė kaip $1.00. Antra 
priežastis: valstijos alkoho
liniu gėrimų komisijos su
varžymai, draudžianti par
davinėti parengimuose alų 
ir degtinę. Trečia: nepri
prastoj publikai vietoj sve
tainė, ir t. p. Kiti išsireiš
kė, kad per mažai buvo iš
garsinta,

veikalą.
Ieva T. Mizariene, 

Liaudies Teatro 
Pirmininkė

Philadelphia, Pa.
Turelio parengimą

Po ilgoko snūduriavimo- 
neveiklos, LLD 10-a kuopa 
buvo surengusi menišką va
karėlį. Gruodžio 1 d. sce
noje tapo pastatyta juo
kinga komedija “Lapkus.” 
Gerai prasilavinę ir menui 
pasišventę New Yorko Liau
dies Teatro gabūs artistai 
puikiai suvaidino veikalą. 
Geriau nė norėti negalima, 

j Jie buvo taip gerai išmokę 
, akd be suflio- 

riaus atliko.

tris dukteris: Mrs. Mary 
B ėsk age, kuri gyvena 
Olyphant, Pa., Mrs. Anna * 
Lipchius ir Mrs. Margaret 
Carl Walters—šitos dvi 
vena Scrantone — ir visjfe 
ištekėjusios. Taipgi paliko 
10 anūkų ir keletą proanū
kių. Taipgi paliko dvi se- 
seseris: Oną ir Anastaziją, 
ir brolį Vladislovą, kurie, 
rodos, gyvena Lietuvoje.

Reikia pripažinti, kad ve
lionis Jonas turėjo neleng
vą gyvenimą, nes 37 metus 
išdirbo prie geležinkelių. 
Iškart dar tikėjo, kad gali
ma kuo geriausio ir laimin- 
giausio gyvenimo išprašyti 
iš aukščiausiojo, bet paga
liau patyrė, kad tas nieko 
bendro neturi su teisybe. 
Tada pasuko į kairiąją pu
sę ir pradėjo skaityti pirm
eiviškus laikraščius, o Lais
vę tai jau per daugelį met$ 
skaitė. *

me dailės muziejuje įvyko cijų bei draugų.
Po iškilmingo minėjimo 

įvyko koncertas, kuriame 
dalyvavo •,J Valstybinės fil
harmonijos styginis kvar
tetas, Lietuvos liaudies ar
tistė A. Staskevičiūtė jau
triai atliko P. Tamoliūno 
“Lietuva” (žodžiai S. Nė
ries), S. Šimkaus “Vai ne
kukuok” (liaudies daina), 
E. Laumianskaitės “Die
medžiu žydėsiu” (žodžiai 
Salom. Nėries) ir “Žibuok
lė.” Liaudies artistas kom
pozitorius prof. B. Dvario
nas paskambino M. K. Čiur
lionio tris preliudus: F-dur, 
D-mol ir variaciją tema 
“Bėkit, bareliai,” savo kū
rybos — “Mažoji rapsodi
ja” ir “Šokis.”

Didelių ovacijų susilaukė 
Lietuvos Valstybinis cho
ras., vadovaujamas nusipel
niusio meno veikėjo K. Ka- 
vecko. Choras su dideliu 
įsijautimu ir gražiai inter
pretaciją atliko M. K. Čiur
lionio “Kas bernelio sumis- 

! lyta,” liaudies dainą “Ant 
A. Sas- 
žemė” 

Ministrų Tarybos ir • (žodžiai Maironio) ir “Kar- 
KP C2~t *2 vėlelis,” J. Karoso “Obelė- 

teto vardu jubiliatų sveiki- (lė,” J. Naujalio “Pavasaris” 
no Lietuvos KP Centro Ko-. (žodžiai Maironio), J. GrUo- 
miteto sekretorius V. Niun- džio “Žvejai” (žodžiai P. 
ka. Lietuvos Tarybinių dai-: Vaičiūno), K. Kavecko “Pro- 
lininkų sąjungos vardu A. ■ žydinčius vąrtus” (žodžiai 
Žmuidzi n a v i č i ų taip pat A. Venclovos) ir “Sutikt tą- 
sveikino dailininkas Švažas,1 ve norėčiau,” B. Dvariono 
Lietuvos Tarybinių rašyto- “Ant Nemuno kranto” (,žo- 
jų vardu — poetas Reime- \ džiai E. Mieželaičio). Kon- 
ris, Vilniaus Valstybinio certas minėjimo dalyvių 
dailės muziejaus vardu —į buvo šiltai sutiktas, ir vi- 
muziejaus direktorius Gu- si atlikėjai gausiai apdova- 
dynas ir eilė kitų. Be to, • noti karštais plojimais, 
jubiliato adresu gauta eilė! Lietuvos liaudies daili- 
sveikinimo telegramų iš Ta-1 ninkas Antanas Žmuidzįna- 
rybų Sąjungos Tarybinių | vičius nuoširdžiai padėkojo 
dailininkų sąjungos organi- Komunistų partijai ir Ta- 
zacinio komiteto, Ukrainos, rybinei vyriausybei, visiems.; 
Estijos, Latvijos, Arniėni-. sveikinusiems už širdingus 
jos dailininkų sąjungų, Lie- linkėjimus^, 1. KoresP. ■

dies dailininko Antano 
Žmuidzinavičiaus 80-osioms 
.gimimo ir 55-osioms kūry
binio darbo metinėms pažy
mėti.

Minėjimo prezidiume — 
Lietuvos AukšČiaus i o s i o s 
Tarybos Prezidiumo pirmi
ninkas J. Paleckis, Lietu
vos KP Centro) Komiteto 
sekretorius V. Niunka, Lie-

I tuvos Ministrų T a r y b o s 
Į pirmininko pavaduotojas K. 
Preikšas, dailininkų, meno 
ir mokslo darbuotojų atsto
vai.

Minėjimą atidarė Lietu
vos Tarybiniu dailininkų 
sąjungos valdybos pirmi
ninkas V. Mackevičius. A- 
pie A. Žmuidzinav i č i a u s 
gyvenimą, kūrybą ir peda
goginę veiklą papasakojo 
Vilniaus Valstybinio dai
lės muziejaus direktoriaus 
uavaduotoias mokslo reika
lams.. V. Uloza.

Lietuvos Aukščiausiosios kalno gluosnys,” 
Tarybos Prezidiumo, Lietu- nausko “Užmigo 
vos '
Lietuvos KP Centro Komi-' vėlelis,” J. Karoso “Obelė-

SVEČIAS IŠ INDUOS
GRUODŽIO 16 DIENĄ į Washingtoną žada pribūti 

Indijos ministrų pirmininkas Nehru.
Jis čia tarsis su prezidentu Eisenhoweriu per dvi 

dienas, o po to vyku į Kanadą ir į Londoną.
Nehru—taikos šalininkas. Tai jau gerai visiems 

žinoma, todėl reikia1 manyti, kad ir jo misija Washing
tone, Ottawoje ir Londone taipgi remsis vyriausiai tai
kos išlaikymo klausimu.

Kadaise, kai Nehru čia lankėsi, jis nebuvo priimtas 
taip, kaip turėjo būti. Makartistai jį visaip šmeižė ir 
niekino. Tikėkime, kad dabartinė didžiojo svečio misija 
bus kitaip pasitikta.

juoko, o tas mus Pą-isavo roles>

ryj, ne taip smagu, nei ren
gėjams nei vaidintojams, 
nes publikos nedaug. Vis 
vien buvo smagu išgirsti, 
kad nuo parengimo pelno 
liko ir worcesterieciams.

Hartford, Conn., vaidino
me lapkričio 25 d. Čia tai 
tikrai pasišventę draugai. 
Jų svetainėje nebuvo estra-

tė ją. Mes, važiuodami, rū
pinomės, kaip mes galėsime 
suvaidinti, žinodami tą sve
tainę. Išsivaizdinkite mū
sų nuotaiką,, kada, atvykę, 
radome pastatytą “steičių.” 
Bet draugai hartfordieciai 
neveltui dirbo—žmonių tu
rėjo pilną svetainę. Drau
gai Žemaičiai, d Monkie- 
nė, d. Juška (kuris pasta-

nUj IXvAM, UUVV AO I T • i — • j A -i •

garsinta, Aš manau, kad Laidotuves įvyko 4-ą die
sis priekaištas neturi reikš- Jla gruo^zio,v^ 
mės. Per paštą buvo iš- . . . ... -. -
siuntinėta daugelis plakatų > ^el draugų palydėjo į Sha- 

te estradą) tik džiaugiasi,; pasaliniams, kurie laikras- 
linksmi, Jhlni ūpo. Bravo, l^° Laisvės neskaito. . Ir 
draugai hartfordieciai! (daugeliui Laisvės skaity- 

Gruodžio 1 d. vaidinome! buvo . išsiuntinėti pa- 
Philadelphijoj. Čia taipgi I kvietimai į parengimą.

>

mės. Per paštą buvo iš- kur gražus būrelis giminių

galėjo būti daug daugiau 
publikos. Svetainė labai 
puiki, estrada tokia, kaip 
ant Broadway, bet publL 
kos nedaug. Visvien, patar
čiau draugams philadel- 
phiečiams, bandyti rengti 
daugiau parengimu — pri
pratinti publiką prie paren
gimų toj puikioj svetainėj.

Prie pabaigos
Mes visur vykome viena, 

mašina. Mūsų šoferis buvo 
Rojus Mizara. Apart nu
vežimo mūs, jis mums suf- 
lierįavo, pertraukose, tarp- 
akčiuose, kalbėjo..

Liaudies Teatras labai 
dėkingas Jonui- Valenčiui, 
kuris netik visą darbą pa-‘

Be to, laikraštyje per po
rą savaičių buvo garsina
ma korespondencijose. 

. Po vaidinimo kai kurie m ai s. 
iš publikos skundėsi, kad 
jie negalėjo viską girdėti, 
ką aktoriai kalbėjo — ypač 
tie, kurie toliau nuo estra
dos sėdėjo. Sakė, kad ar- Į 
tįstai privalėjo biskį gar-i 
siau kalbėti vaidinant.

Bet, kuo toliau besigili
nant į philadelphiečių pa
geidavimus, pasirodo, kad 
dauguma labiau mėgsta 
koncertus, negu teatrus.

Neatsižvelgiant į visokias 
priežastis, parengimas įvy-

dy .Lane kapines, Chinchil- 
, la, Pa., kur gražią atsisvei- 
kininlo kalbą pasakė I. Kle- 
vinskas, o laidotuvių direk
torius W. Pėstininkas pra
nešė, kąd jo šeima kviečia 
visus palydovus į namus, 
kur buvo visi gerai pavai- • 
sinti užkandžiais ir gėri-

Ilsėkis, drauge, ramiai 
šios šalies Dėdės Šamo že
melėj, o likusiai tavo 'šei
mai reiškiu gilią užuojau
ta, P. Šlekaitis r

NEPAPRASTA OPERA
Metropolitan Opera House 

bus pastatyta itališka opera 
“La Perichole.” Pastatymas 
nyks gruodžio 21 dieną. Tai 
skaitoma nepaprastu įvykiu-. 
Tikimasi daug muzikos my
lėtojų. /

2 pusi. Laisvė (Liberty) Šeštad., Gruodžio (Dec.) 15, 1956
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Haverhill, Mass
Kadangi dalykai - neina 

taip, kaip mes norime, ir 
kai mes sakome juoda, tai 
kiti sako balta, todėl Ven
grijoj padėtis ne tokia, ko
kios mes norime. Kad tą 
viską pakeisti savaip, tai 
mes čia labai smarkiai ruo
šėmės prie labai “didelio 
sąjūdžio”; manėme, kad 
mes čiaj taip smarkiai su
riksime, kad visas žemės 
paviršius sukrutės.

Buvo labai garsinta, kad 
gruodžio 3 d., 3 minutės 
prieš 12 vai., mes čia taip 
suriksime, kad viskas, kas 
yra negero Vengrijoj, kad 
pagerėtų. O kai atėjo pa
skirtas laikas, tai atrodė, 
kad niekam nė negalvoj; 

.Jkas kur ėjo, ten ir nuėjo. 
iVIat, ir gamta buvo prieš 
mus. Naktį prieš gruodžio 
3 d. pasnigo, tai paskirtą 
dieną buvo šlapia, todėl 
žmonės, eidami su savo rei
kalais, nežiūrėjo, kas kur ir 
kaip darosi, o žiūrėjo, kur 
eit, kad neįžengt balon ar
ba kad nepagriūt. Todėl 
tiktai Haverhill High 
School studentai buvo iš-’ 
kviesti ant šaligatvio ir 
skambėjo bažnyčių varpai, 
tai ir viskas. O žemė nė 
kiek nesukrutėjo!

Gruodžio 4 d. Walter Jur- 
rgil, 63 metų amžiaus, gyve- 
tnįs 103 Middlesex Street, 
Bradford, Mass., atėjo dirb- 
tuvėn, Herri Stitching Co., 
96 Washington St., Haver
hillyj, ryte dar prieš 8 vai., 
ir atsinešė du bei tanką. Kai 
kas manė, kad jis eina me
džiot elnių. Jis vaikščiojo 
po siuvimo kambarį (stitch
ing room), kur jis seniau 
dirbdavo (tik tūlas laikas, 
kai paleistas iš darbo, nes 
darbas sumažėjo, o du jo 
sūnūs, Albert M. ir Ed
ward, esą dirbtuvės part
neriai su Miss Coula Gou- 
viaris). Niekas nė nepa- 
mislino, kad tas vyras su 
dubeltauka rankose rengia
si prie ko nors negero. Be 
niekur nieko atstatė šautu
vą j Mrs. Jeanette M. Wa- 
lakenis (Walukynienę), 49 
metų amžiaus, kuri gyvena 
11 Colby Inn, Rocks Vil
lage, ir suvarė šratus pil-

van. Po to atsuko šautuvą 
į Mrs. Concettą M. Cristo- 
foro, 41 m. amžiaus, kuri 
gyvena 24 Grove St., Ha- 
verhillyj, ir suvarė šratus 
šlaunin. Po to ir pats ban
dė nusišauti. Pridėjęs šau
tuvą prie kairiojo žando šo
vė, bet nenusišovė, tiktai 
sudraskė žandą.

Dirbtuvėje buvo apie pus
tuzinis moterų ir visos pa
bėgo, kur kuri galėjo.

Vėliau pribuvo policija, 
ligonvežimis ir nuvežė abi 
moteris į Hale Hospitalį, 
Haverhillyj, o Jurgelę — į 
Massachusetts General 
Hospitalį, Bostone.

Walakyniene sužeista la
biausiai ir gruodžio 5 d. va
kare mirė. Ji buvo dar jau
na moteris ir galėjo ilgai 
gyventi. Daktarai darba
vosi, kiek galėjo, vienok 
Jeanette neišlaikė, nors bu
vo jai duota kelios pus- 
kvortės kraujo. Iškilmin
gai palaidota gruodžio 8 d., 
Greenwood kapinėse. Pa
liko savo mylimą vyrą My
kolą dideliame liūdesyje; 
paliko ir giminių.

pas 
■ mus pusėtinai sumažėjo, 
i ypatingai čeverykų dirbtu
vėse.

Darbai šiuo tarpu 
mus

eeee Lapkričio 27 d. kores
pondencijoje iš Haverhillio 
buvo pažymėta, kad Jonas 
Sallonas palaidotas lapkri
čio 10 d., o turėjo būti rug
sėjo 10 d.

Darbininke

Middleboro, Mass.
Gruodžio 2 d. iš ryto buvo 

gražus oras, saulėtas. Suma-, 
niau nuvažiuoti į Middleboro, 
Mass., atnaujinti Laisvės skai
tytojų prenumeratas.

Pirmiausia sustojau pas ge- 
d ra ugą Ambra- 

Radau jį 
Pasisveikinau, pasikal- 
Prašiau pagalbos, kad 

Laisvės skaitytojus, 
nelaukęs, jis pasimokė- 

prenumeratą. Sako, 
Nuėjom

ra laisvietį 
ziejų (Ambrose), 
namie, 
bėjau, 
surasti 
Nieko
jo savo 
man nereikės siųsti, 
pas jo kaimyną, gerą lai'svie- 
tj J. Sutkų.. Radom namie. Pa- 
sisveikin.om, biskį pasikalbė-

Atydai Hartford, Conn., ir Apylinkės Miestų

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N. Y.

atidarė ofisą po sekamu adresu:
651 ALBANY AVENUE, HARTFORD, CONN. Tek Chapel 7-5161

■ Mūsų firma yra patikima išsiuntimui pakietų j Tarybų Sąjungą— 
Lietuvą, Latviją, Estoniją, Ukrainą ir tt. Esame laisniuoti ir auto

rizuoti INTOURIST, Maskvoje. Muitas apmokamas čia. Garantuo
jame pristatymą. Atdara kasdien ir sekmadieniais.

LYTIES GARBINIMAS
PARAŠĖ T. J. KUČINSKAS. pusi. 142 — Kaina $1.50
Knygoje rasite įrodymų, kad iš lyties garbinimo atsirado kryžius, 

dievai, jų sūnūs ir nekaltos mergelės. Nurodyti laktai, kaip Romos 
kunigai pardavinėjo lyties simbolius, kaipo dievų stabus. Skaitydami 
sužinosite dievų kilmės istoriją. Yra dievo Falus ir jo motinos pa
veikslai. Knyga gaunamą pas —

T. KUČINSKAS, 710 W. 31th St., Chicago 16, III.

LAISVES SKAITYTOJAI!
Remkime Moderniška Lietuvišką Vaistine

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass,

mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu muitu j 
į visus U.S.S.R. kraštus. Mes užlaikome visus vaistus, 
reikalaujami Lietuvoje, kaip Rirnifon, streptomycin, 
nuo reumato antpuolių, ir vaistus

ligų ir aukšto kraujo spaudimo. Per

Per
Lietuvą ir 
kurie yra 
validolo ir 
del širdies
mūsų vaistinę vaistai pasiekia Lietuvą į 10 
dienų, o 
siuntėjai 
valdžios.

jom, — priminiau apie Lais-|ti į dirbtuves. Farmos apleis-; 
vės prenumeratą. Sako, jau aš 
pasiunčiau. Sakau, tai gerai; 
lik sveikas!

Mudu važiuojam pas far- 
merį F. Svietlavich. Radome jį 
namie; ten biskį užtrukom. 
Jis pasisakė daug pergyventų 
farmoje bėdų, ligų ir nelai
mių. Gyvena iš mažos senat
vės pensijos; prenumeratą pa- 
simokėjo be jokios rūgonės.

Matomai, ant farmos mažai 
ką tegali dirbti, senatvė.

Paskui nuvažiavom pas ki
tą farmerį, Igną Dainių. Ra
dom sūnų Igną Dainių; pasi- 
sveikinom; jis gražiai kalba 
lituviškai. Pasikalbėjus, pri
miniau apie Laisvės prenume
ratą. Sako, niekas jos neskai
to : tėvas gyvena Maine valst., 
o sūnus gyvena ant farmos 
šu šeimyna. Dirba dirbtuvėje, 
lietuviškai neskaito.

Iš lauko atrodo, kad farmos 
trobos apleistos. Turi vieną 
karvę ir porą teliukų, kuriuos 
žada piauti mėsai. Sako, man 
nereikės pirkti, nes mėsa 
brangi.

Paskui užsukome pas kitą 
farmerį, buvusį Laisvės skai
tytoją, Adomą Sabaliauską. 
Rado va namie Viktoriją Sa-

■ baliauskienę. Pasisveikinom, 
j pasisakėme, kas mes esame, 
paklausėm, kur jos vyras. Sa
ko, jis mirė jau 10 metų at
gal. Sirgo 25 metus, turėjo 
operacijas, daug kentėj). Ji 

ifarmą užlaiko su vaikų pagal
ba, bet ir pati sunkiai dirba, 
tai matyti iš jos 
Daug ji pripasakojo 
sokias pergyventas

daug nuostolių, 
kad užsirašytų 
sunkiai matau, 
Mo’teris norėjo

tos. Rudeninis- farmų vaizdas 
nėra patraukiantis. Mass, val
stijos lietuviai farmeriai dau
giau vargo mato ir paneša ne
gu Lietuvoj 
nešdavo.

carų laikais pa-

Geo Shimaitis

McKEES ROCKS, PA
Mirė Ignas Kazlauskas

Gruodžio 5 d. ryte negailes
tingoji mirtis išplėšė mūsų la
bai gerą draugą Igną Kaz
lauską. Iš velionio gyvenimo 
į eik, parašyt nors trumpai.- Jis 
buvo vienas iš pirmųjų atei
vių, kurie, atvažiavę šion ša
lin, matė reikalą ir organiza
vo, tvėrė draugijas, budavojo 
pažangų lietuvių judėjimą. ■

Arti 50 metų atgal Pittsubr- 
gho apylinkėj tvėrėsi LAIS
VES draugija, kuri vėliau pa
sivadino Augščiausia Prie
glauda Lietuvių Amerikoje 
(APLA). 1910 '.metais Ignas 
Kazlauskas buvo vienas iš 
pirmųjų dešimties narių, ku
rie sutvėrė tos draugijos kuo
pą Mikyzroke 
APLA 2-oje
dirbo, užimdamas 
mitete ir įvairiose komisijose. 
Susiorganizovus L.D.S. ir vė
liau APLA draugijai prisijun
gus prie LDS, velionis auto
matiškai pasiliko LDS 142 kp. 
nariu ir kelis metus buvo kuo
pos viee-pirminipkas.

Nuo pradžios ligi mirties 
buvo ALDLD nariu. Skaitė 
pažangią spaudą ir kiek galė
jo ją pinigiškai rėmė. Dalyva
vo pažangių žmonių parengi
muose ir susirinkimuose, žo
džiu sakant, jis visą savo gy
venimą darbavosi ir nepasi-

ir vėliau toje 
kuopoje daug 

vietas ko

drabužių.
apie vi

ne! aimes,

traukė iš pažangaus judėjimo.
Ignas Kazlauskas pąėjo iš 

Lietuvos; Panevėžio' apskri
ties, Menaitų kaimo. Apsivedė 
Amerikoje 1911 metais. Už
augino 2 sūnus ir dvi dukteris. 
Dirbo daugiausia kaipo maši
nistas. Paskutiniu laiku buvo 
ant pensijos.

. Gruodžio 2 
LDS 142 kp.

d. dalyvavo 
susirinkime. 

Naktį iš gruodžio 4 į 5-tą su
sirgo ir ryte mirė, sulaukęs 79 
metų amžiaus. Gruodžio 7 
dieną (1956 m.) buvo nuvež
tas į krematoriją ii* 
tas.

Lai būva garbinga 
mirusiam ir giliausia
ta pasilikusiai velionio mote- 
rei, sūnams ir dukterims.

J. Miliauskas

yu d egin-

atmintis
užuojau-

Teisingas patvarkymas
Migistratas Solomon išgirdo 

mažų biznierių skundą ir iš
nešė patvarkymą, kad kampus 
ir gatves, kur sustoja busai, 
turi nusivalyti miesto Sanita- 
cijos departmentas. Iki šiol tą 
įkyrų darbą turėdavo atlikti 
artimiausios krautuvės savi
ninkas. O jis juk nekaltas, 
kad busan lipdami žmonės ant 
šaligatvio ir gatvėje primėto 
visokio niekalo. 

I

BIZNIERIAMS
Būti kokiame nors biznyje 
nesiskelbti tai tas pats, 

kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
kų darai, bet niekas kitas to 
nežino . . . Nori apie savo biz
nį žmonėms pranešti, —- pasi
skelbk ir nuolat skelbkis Lais
vėje!

ir

SSW SČ5RJ »2£S i-ftS fij» £ss

Visiems Mūsų Lietuviškiems
Draugams Linksmų švenčių.

KARLSON’S FLOWERS
84-11 Jamaica Avenue 

Woodhaven, L. I.

VI. 0-4225 — Biznyje nuo 1917 g

5$ 535$ 5353 585*5853 535$ 535* 5855535?? 535*585$ 535$ 585355

Lietuviams kostumeriams 
linkime geriausių sezono 

švenčių.

PISCOPO & SONS
Gėlininkai

30-03 36th St., Astoria, L. I.

RAvenswood 6-7770
tfi

S3 5853 53g? 535$ 53$ 555$ 585$tt 5353 5353 555$ 585$ 5855 J

g Seono Linkėjimai Visiems $
g Mano Draugams g
g LOUIS RADIO SERVICE
» 61-61 M.aspeth Avenue «
§ Maspeth, N. Y. «
:A Taisome televizijas, auto ir namų R 
g radios. TW. 4-8445. g

| HESS-MILLER |

K FUNERAL HOME g 
K 64-19 Metropolitan Avė. K 
g Middle Village. HE. 3-6660-1 g 
g Arthur E. Hess, sav. lie. mgr g 
g Turime koplyčių ir kitose vietose g 
«$ 535$ tt 585$5852? 535$ tt tt 535$ 535$ 535$ 535$ 535$

n Visiems mano lietuviškiems 
m draugams ir kostumeriams 
S geriausių Švenčių.
P ANTHONY’S FLOWERS
$ 131-28 Rockaway Blvd.,
$ So. Ozone Park, L. I.

JA. 9-2838JA. 9-1780 K

Visiems Mūsų Lietuviškiems 8

Draugams Linksmų švenčių.

THE HILLTOP FLORIST |

& GIFT SHOP S

2015-17A Hillside Ave.,

Hollis, L. I. Hollis 8-8660

t!«$535$ 535$ 535$ 5353535$ 585$ 5353 5353:85$ 535$ 585$ »:

i Linksmų švenčių Visiems Mano 
Lietuviškiems Kostumeriams R

S CONSUMERS RADIO
g & SERVICE CO.

127-17 Liberty Avė.
§ Richmond Hill, N. Y. VI. 3-
^J355JB^5855J85358535»358S?5353»353Si5afi?}a53:

i Linksmų švenčių 
Lietuviškiems I

g

1519 Jį 
s»5»afc

853 R^?53g? tt tt tt tt tt tt tttttttt
Visiems Mūsų Lietuviškiems 1

$ Draugams W
$ Sezono Linkėjimai $
$ QUEENSBURY FLORISTS «
$ 112-12 Queens Blvd. $
i Forest Hills.. — BO. 8-6606. Ė

» ANTON’S TV & RADIO
l SERVICE .
j 80-28 159th St., Jamaica, L.

Linki visiems linksmų 
Sezono švenčių.

OL. 8-4640—Prieinamos kainos g 
«3 5353 5853 535358g? 58^5853 535* 585* 5853 5355 585*535*

I.

Sezono Švenčių linkiu visiems 
;A lietuviškiems mano draugams U 
ž . STANLEY RADIO S
§ & TELEVISION SERVICE
»
g Richmond Hill, N. Y,

110-03 — 101st Avė.
VI. 9-2327

\ėtra pridarė 
Pakalbinom,

( Laisvę. Sako, 
į akys silpnos.
dar ir daugiau ką su mumis 
pasikalbėti; matomai išsiilgus 
lietuviškos kalbos. Ji moka ir 
gerai rusiškai.

Mudu skubinomės namo, 
nes pas drg. Imbrose žadėjo 

i būti svečių iš Montell,os. Atsi
sveikinus, ji mudu prašė kitą 
sykį atvažiuoti. Sakė, gal už
sirašys Laisvę.

Paskui aš sau vienas pamis- 
lin(au apie tas. lietuvių farmas. 
Kas lietuvius taip traukia ap
sigyventi ant farmų ir kaip jie 
jas susiranda taip toli nuo 
miestukų ir didelių kelių?. 
Senatvėje ir ant* farmos vis- 
tiek negali dirbti. Vaikai irgi 
nenori farmeriauti, eina dirb-

^535*585*5853  535$ 535*5853 585$ 5353 5853 585$ >35$ 585$:
___________________ _________ J____________________________ r---------------------------- ---

PHILADELPHIA, PA

Business Opportunity

Service Station. Išnuomojimui. 
Daug vietos ir biznio. Rox Bo
rough Sekcijoj. Gera proga bruz- 
giam vyrui. Skambinkite:

G R. 3-1800

(242-248)

HELP WANTED-MALE

Pagelbininkas Laboratorijoj, Iš
mokysime prie chemikalų ar inži- 
nierystes. Vieta Northeast. Geras 
privažiavimas. Liberališkos apdrau- 
dos. Puiki proga tam, kuris lanke 
vakarinę mokyklą — ■ technikos stu
dentui. THE BORDEN CO., Chem
ical Div., 5000 Summerdale Ave., 
Phila., Pa. JE. 3-1700. (240-246)

HELP WANTED—FEMALE

Insurance-typing and general of
fice duties. Center City, Air cond. 
office. Pleasant .surroundings, ideal 
working condition^. 9 to 
week. Some insurance 
quired. Call LQ. 8-0216.

5, 5 dciy 
exp. re-

(242-248)

Nurse. Gen. staff nurses for func
tional unit. Med. •& surg. firs. Rotat
ing shifts or straight 3-11 or 11-7. 
Grad. reg.’nurses. Must be register
ed in Pa. Beginning salary for gen
eral staff $265 mo. Apply to School 
of Nursing Office, Abington Memo
rial Hospital, Abington, Pa., or call 
Turner 4-2200.

(236-249)

Reikalui Esant Kreipkimės j Tas įstaigas, 
Kurios Sveikina Mus

CHARLOTTE’S FLORISTS
5 boroughs, Queens & Nassau 

Veltui pristatome gėlių 
visokiems parengimams

245-05 Jamaica Ave., Bellerose, L. L
FI. 7-8807 — Vakarais FI. 7-1271

THE BRIDAL FLORISTS
g 3316 Fulton &., Brooklyn. N. Y. g

Visiems mūsų lietuviškiems Š
Kostumeriams g

linksmų Sezono švenčių. g
ELDEE TV SERVICE CO. g 

116-01 Liberty Avė.
Richmond Hill, N. Y. VI. 8-1305 «

m Sezono Linkėjimai
JOHN VOGEL FUNERAL HOME, INC.

65-29 Grand Ave., Maspeth, N. Y. 
įsteigta (virš 40 metų — DA. 6-0122

c)|A James C. Koch, ved.

la Linksmų Sezono Švenčių g

Visiems!

BOOS FLORIST SHOP g

91-00 Albert Rd., Oone Park, L.I.

Pinstatome bile kur
Puikios Gėles

VI. 3-6742

‘4 • "
53535$ >35$ 5353 «53585$5353535$ tt »53»55 tt tt*

Visiems Mūsų Lietuviškiems g 
Draugams Linksmų švenčių $

CHARLES D’ORAZIO |
& SON |

678 Grand St., Brooklyn, N. Y. k

Pirmieji 15 žmonės, kurie suE 
šiuo skelbimu ateis, gaus $69.96 
policy veltui. " — EV. 7-6920 M

^$535$ 58^ 585358^58^ 55^^535$ >35$ 585$ »«?»?.?58^J

*5

g

r(j

ri>

58«? 53^ 585$ 58^5853 585$ 585$ 53^5 53^585$ 53535853585$

Visiems lietuviams linkime g 
geriausių sezono švenčių. g

W. J. SCHUMACHER 'g

Plumbing ir Heating
Kontrakt orius

36-34 351 h St., 
Long Island City, N. Y.

ST. 6-0670

Visiems Mūsų Lietuviškiems I1 

rf Draugams Linksmų Kalėdų 
S Laimingų Naujų Metų,
j FREDERICKS 
| FUEL SERVICE

ir

£
$

Gulf Solar Heating Oil.
Aliejiniai pečiai pataisomi j

ir įdedami. g
56-69—«8lh St., Maspeth į

Dienom TW. 4-4)222 |
Vakarais TW. 4-0224.
530153  ̂W535a535853 5853 5853535$ 535$ J85X«^53«?

Visiems Mano Lietuviškiems 
Draugams ir Kostumeriams 

Linksmų Sezono Švenčių.

PARK FLORISTS

g TA. 7-8128
iff Geriausių Sezono Švenčių
$ Visiems!
E Ateikite dėl gražių gėlių.

V "w Visiems Lietuviškiems Draugams
S Linksmų Švenčių.
S -SONNY’S’
$ FLOWER SHOP, INC.
Š 37-61 90th St.
§ Jackson Heights, L. I. HI. 6-8822 
ttt tt 535$ 58^ 53535353535$ £5$ 5853 tttttt'tt

K

Linksmų švenčių Visiems!

g FLOWERS BY DAVID M 
g 220-10 Hillside Ave. | 

g Queens Village, L. I. HO. 4-8777 |

itttt tt tt tt tttttttttttttt'K.

n m
Gėlės, puiki dovana 

Visiems Lietuviškiems Draugams 
Linksmų švenčių.

THE ROSE ANN FLOWERS 
87-05 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. I. — AT. 6-4800
1585* 53555355 585$ tt tttt 5853 tttttt tt 535.

K

sm
$ Visiems Mūsų Lietuviškiems gį 
$ Draugams Linksmų švenčių. L 
| THE GARDEN FLORISTS | 
P 72-60 Austin St. h

S Forest Hills, L. I.—BO. 8-4389 j

tt tt tt tt tt tt 58535855555$ 535$ tt 5SŽ

r Sezono Sveikinimai Visiems
i Mūsų Kostumeriams l\
i DAIRYTEST MILK J

57-19 Flushing Avenue
Maspeth, L. I.

EV. 1-5828—-EV. 6-3900 S

Sveikiname Visus 
Lietuviškus Kostumcrius 

su Sezono Šventėmis
DONAGHY STEAK HOUSE 

5523 Broadway (prie 230th St.) 
New York City

Linksmų Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Mėtų Visiems.

THE LEFFERTS PET SHOP $
Visokių įvairių Paukščių U 

111-06 Lefferts Blvd. S
Ozone Park, L..I. MI. 1-1027 g

Ž S
K Sezorio švenčių Visiems S 
a Mūsų Draugams. K
g THE LIBERTY PET SHOP g
Uį 120-17 Liberty Avė. m 
| Richmond Hill, N. Y. VI.3-3956 | 

5853585$ 585$ 535353535853585$ 585$ 5B5$585$535$585$5»3

m Visiems Draugams w
Linksmų Sezono švenčių

g MASPETH BIRD STORE
$71-11 Grand Ave., Masjieth, L. I. K

Prieinamos kainos—DE. 5-6191
5»$535$:»5$ 5353585$ «5$5e5$5a5$585*5S$535$S5385i

i? Visiems Mūsų Draugams
? Linksmų Sezono Švenčių

i t DURELS
į RESTAURANT & BAR

b 130-06 Atlantic Avė.
Richmond Hill, N. Y. VI. 6-9483

fe Valgiai — Likeriai

g Visiems Lietuviškiems di-augams g 
w ir kostumeriams linkime
§ Geriausių Sezono Švenčių! a
§ MANHATTAN TV CO. g

192 8th Avė., (19-20 Sts.) N.Y.C. g
g OR. 5-5812 g

Lietuviams Draugams linkiu 
linksmų sezono švenčių.

JOHN M. MEYER * SON 
Gėlininkai

1896 DeKalb Avenue,
Ridgewood, N. Y. HE. 8-4488

&

Stenographer. Immediate opening 
for young lady able to take dicta
tion from dictating machine. Must 
be efficient,'capable and willing to 
work in law office. 2009 Walnut St. 
LO. 8-2255.

MICHAEL’S 
FLOWER SHOPPE 

179-17 Hillside Ave. 
Jamaica, L. I.

JA. 8-0993

Puiki dovana—gėlės

Mi. Mažeika lietuvis savininkus g 
Linki visiems lietuviškiems g 

kostumeriams gerinusių g
sezono švenčių. »

80-15 Jamaica Ave., 
Woodhaven, L. I.

VI. 9-8112

» KI. 6-9571 H
5353585$ 58R5 535$ 585$ 585$ 585$ 535$ tt tttt

Sezono Sveikinimai g
Visiems Mūsų Lietuviškiems

Draugams &
TEA ROSE FLOWER SHOP g

35-60 11th St. «
Long Island City, N. Y. g

» Visiems lietuviškiems draugams
$ linksmų sezono Švenčių.
Š OTTO H. LEIDE

Gėlininkas
W 684 Central Ave., Brooklyn, N. Y.
» GL. 2-3791

K 8

į Sibirą imą 22 dienas oro paštu. Vįsi 
per mumis gauna garantiją iŠ rusų 
Rašykite mums sveikatos reikalais.

VYTAUTAS SKRINSKA REG. PHARM.
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas ir Notary Public

(243-249)
^5355^535$ 335$ 5«$ 5553585$ 585$ 58f$J85$ 535$^

3 pusi. Laisvė (Liberty) šeštad., Gruodžio (Dec.) 15, 1956

Clerk-typist. .Patyrusi prie ap- 
draudęs certifikatų, abelnas darbas. 
Alga pagal gabumą. Patogios dar
bo sąlygos, apdrauda ir pašalpos. 
Legališkos šventės. Fidelity & De
posit Co. of Maryland, Center City.

LQ. 1-4080.’ (244-246)

$ Linksmų Sęzono Švenčių $ 
| THE IDLEWILD AIRPORT « 
g FLORISTS g
g N. Y. International Airport g 
g OL. 6-5550 g

(Idlewild Airport) • j

4'."

X ,

Visiems mano lietuviškiemsVisiems mano lietuviškiems 
Draugams linksmų Sezono

Švenčių
TONI FLORISTS 

(fonnel’ly Wetherell) 
179-31 HUUlde Avė., 

Jamaica, N. Y,. AX. 7-4262

1

Linksmų Sezono švenčių
g THE BORGER TELEVISION g 
g & RADIO SERVICE g 
g 1409—2nd Ave., N. Y. Est. 1933 g 
g RH. 4-4224 — BU. 8-4481 g 

tttttttttttttttttt

g Linksmų Sezono švenčių 
g visiems mano lietuviškiems
g Draugams
j FORGET ME NOT FLORISTS 

57-12 Myrtle Avo., 
Ridgewood, N. Y. HE. 3-9798

$3^35853 «$ 535353^ 5353 5853 5353 »S?5853 58g? W3

Amatininkai, pa j ieškodami 
darbų, praneškite per LaUvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimų žema.



WORCESTER, MASS.
Mirė Mikalina Kudarauskienė

Gruodžio 8 d.^ po sunkios 
ligos mirė Mikalina Kudaraus
kienė (Januškevičiūtė), su
laukusi 62 metų amžiaus. Pa
laidota gruodžio 11d. St. 
Koch’s kapinėse, O x f ord, 
Mass., netoli Worcesterio.

Velionė gimė Lietuvoje. AL 
vykusi i Amerika per kai ku
rį laiką gyveno Bostone, o vė
liau, ištekėjusi už Nikodemo 
Kudarausko, per 35 metus 
gyveno Worcestery; priklau
sė Lietuvos Sūnų ii- Dukterų 
Draugijai. Per ilgą laiką Ku- 
darauskas su Bakanausku i)' 
Davidoniu laikė valgomųjų 
produktų krautuvę Worcbste- 
ry, bet vėliausiu laiku, parda
vę šią krautuvę, Kudarauskai 
gyveno Oxford e.

Liko liūdesy velionės vyras 
Nikodemas Kudarauskas, sū
nus Dr. Edmundas Kudaraus
kas, marti ir šeši anūkai.

Koresp.

Brockton, Mass.
Šiemet sukanka 50 metų 

nuo isisteigimo Christmas 
Seal Sale Plymouth County 
Health Ass., Inc. šita organi
zacija darbuojasi, kad pirmu 
laiku susektų džiovos bakteri
jas ir tai ligai pastotų kelią, 
nes nuo jos daug žmonių kan
kinas ir miršta, šita organiza
cija išleidžia Christmas Seal 
štampas.

Brocktone City Bailėje že
mai (basemente) yra įsteig'- 
ta Clinic dėl chest (krūtinės) 
X-ray — nutraukia krūtinės 
nuotraukas, ištyrinėja ir ra
portą prisiunčia į namus, pa
sakant turi ar ne džiovos 
(T.B.)) bakterijų.

Viskas atliekama nemoka
mai.

VALANDOS:
Pirmadieniais nuo 12 dieną 

lig 5; vakare — nuo 6 lig 8 v.
Trečiadieniais nuo 10 v. ry

te lig 1 popiet.
Penktadieniais nuo 12 v. 

dieną lig 5; vakare — tarp 
6—8 v.

Šita liga nemažai ir lietuvių 
yra nuvariusi Į kapus, todėl 
neatidėliokime, pasinaudoki
me proga, kad nebūtų pervė- 
lu, kad nereikėtų gailėtis.

Laisvės vajus gavimui nau
ju skaitytojų ir senų atnauji
nimui eina prie pabaigos. Ne- 
kurie atsinaujino, bet dar yra 
nemažai užsilikusių.

Turime keletą ligonių, ku
rie seniai ligos parblokšti, ne
drąsu juos kalbinti, kad atsi
naujintų, nes jiems daug kai
nuoja daktarai, vaistai ir li
goninės; jie rūpinasi, kad 
greičiau atgauti sveikatą.

Turėdamas laiko atlankiau 
M. Tamulevičienę, • kuri gavo 
paralyžių rugp. mėnesį, neval
do dešinės rankos ir kojos, vi
sai iš lovos negali atsikelti. 
Jos laimė, kad ji turi labai 
geras tris dukteris, kurios ją 
gerai prižiūri — geriau negu 
nursės. Biskį su ja pasikalbė
jau, paskui ji prisiminė, kad 
jos Laisvės prenumerata bai
giasi. Sakė, nematau skaityti, 
literos liejasi, bet vistiek lie
pė Albinai paieškoti pinigų už 
prenumeratą. Dar paklausinė
jo apie Laisvės finansinį vajų. 
Sakiau, kad eina neblogai. Li
gonė nors ir sunkiai serga, bet, 
dar rūpinasi apšvietos reika,- 
lais.

Frank Kaulakis Boston Ge
neral Hospitaly antru sykiu 
pasidavė operacijai ant deši
nės kojos pirštų. Sako, kad 
pavyko gerai.

Nuo seniai sunkiai serga P. 
Mineikienė. Ją prižiūri jos 
dukterys, Ona ir Stela, ir 

, žentai. .
A. čerkasas keli metai kaip 

sunkiai serga, atsikelti negali 
be kitų pagalbos.

. July Blujienė jau keli metai 
kai sunkiai serga, sumenkusi. 
Kuomet ją atlankiau, radau 
sėdinčią. Dar, vis paklausinėjo 
Apie veikimą ir vietines nau
jienas.

G. Shimattis

—>ri—‘ m^'T" mi f ■  TlĮMfiT  r.-rr—' twtf't —

NewYorko^.fe^^Zlnloi
New Yorko 

spaudoje
Antano Sniečkaus kalba Lie

tuvos Aukščiausioje taryboje*- 
gan platokai paminėta New 
Yorko didlapiuose. “Daily 
News” sustojo prie jos net ve
dam a. j ame stra i psn y j e.

To didelio susidomėjimo 
tuom, ką sako Lietuvos komu
nistų vadovas, priežastis sa
vaime aiški: Sniečkus šiuo 
kartu kalbėjo apie tam tikrus 
vidujinius sunkumus. Bet ta 
pati New Yorko spauda igno
ruodavo. svarbiausias Snieč
kaus kalbas, kuomet jis iškel
davo atsiekimus socializmo 
statyboje. *

Tai toks vienšališkumas di
džiosios komercinės spaudos, 
Įskaitant “Times”, kurio obal- 
sis yra “All the news that’s 
fit to print” — “Visos žinios, 
kurios vertos spausdinimo....”

Rašant apie Lenkiją, New 
Yorko laikraščių . dauguma 
naudoja senus pavadinimus 
miestams, kurie anksčiau pr;- 
klausė prie Vokietijos, o da
bar yra Lenkijos dalimis. Pa
vyzdžiui, dažniausiai rašoma 
Danzigas, o ne Gdanskas, Sto
tinas, o ne Sčiecinas, Breslau, 
o ne Wraclanas, ir t.t. Tik 
“Times”, kuris paprastai lai
kosi oficiališkumo, naudoja 
teisinguosius lenkiškus pava
dinimus, taipgi “Daily Wor
ker”.

Lietuvos atžvilgiu dar blo
giau. Labai retąi New Yorko 
spaudoje matosi Vilnius —dar 
vis skaitome apie Wilno, o 
vietoje Klaipėdos dar vis daž
niausiai matosi Memel. “Kov- 
no” jau beveik išnyko ir Kau
nas užėmė jo vietą....

MILŽINIŠKA LEIDYKLA SU 
MIŽINIŠKU PASTATU

Jau paskelbta, kad korpo
racija “Time, Ine.”, kuri išlei
džia žurnalus, statysis naują 
didžiufppastafą,’ kuris bus 
500 pėdų aiikščio. Statyba bus’ 
baigta už poros metų. Vieta 
prieš pat Radio City. Pastato 
statyba kaštuos $70,000,000.

“Time, Ine.” išleidžia seka
mus žurnalus: “Time”, “Life”, 
“Fortune”, ' “Spoils Illustra
ted”, “Architectural Forum” 
ir “House and Home”. Tai 
gal didžiausia pasaulyje pri- 
vatiška leidykla.

........ ■ ..............................  ■ ...’ ' -....=į|

Jeigu norite siųsti pakirtus j Tarybų Sąjunga Lietuvą, Estoniją, 
Latviją, Ukrainą ir tt., kreipkitės j pasitikimą firmą

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 BEDFORD AVE., BROOKLYN 16, N.^Y.

Telefonai: Ingersol 7-6465 — Ingersol 7-7272

Mes esame autorizuoti ir laisniuoti INTOURIST, Maskvoj Pri
statymas garantuotas, muitas apmokamas čia. Atdara kasdien, — 
šeštadieniais 9—4; sekmadieniais 9—6.

DABAR GALIMA GAUTI SĖDYNIŲ DEL POPIETINIO 
RODYMO. NUO 2 VAL. VAKARE NUO 8 VAL. 
BILIETAI GAUNAMI PRIE KASOS.

__ ______________ , rRODUCTION g

Che Ceil ymmandmeiits

EKSTRA KALĖDINIS RODYMAS: Treč., ketvlrt.. penkt., 
šešt. (gruodžio 26, 27, 28) nuo 9:30 v. ryto: Orkestrą ir 
ložat $1.80; valkonas $1.50 . . . Naujų Metų išvakarėse

i nuo 7 vai. vak.'iki vidurnakčio, švenčių kainos.

Demokratę. ir republ ikonų 
ginčai N. Y. miesto taryboje

Kaip žinia, trys demokrati
niai New Yorko miesto tary
bos nariai kaltinami tam tik
rame sukčiavimo, pelnijimesi 
asmeniškai per visokius mies
tinius kontraktus. Demokratų 
frakcija siūlo, kad pati miesto 
taryba tuos dalykus tyrinėtų, 
bet republikonų frakcija su 
nariu Isaacs priešakyje stoja 
prieš.

Paviršutiniškai atrodo keis
ta, kad demokratai nori tyri
nėjimo prieš savo narius, o res
publikonai to nenori. Bet pa
gvildenus bent kiek giliau, 
aiškinimas pasirodo. Republi- 
konai nenori pačios miesto 
tarybos komisijos, nes jie ži
no," kad tokia komisija rastųsi 
demokratų rankose, nes jie ta
ryboje turi daugumą. Tokia 
komisija švelniai atsineštų į

Miesto t ar n a 
turės sudėti

Majoras Wagneris Įsake 
miestinės korporacijos pa tarė
jui Peter C. Brownui sudaryti 
rezoliuciją, pagal kuria mies
to tarnautojų unijų pareigū
nai turės pasirašyti po ne-ko- 
munistiniais liudijimais, ta* 
yra, turės po priesaika teigti, 
kad jie nepriklausė ir nepri
klauso Komunistų partijai. 
Wagneris sakė, kad tas palie
stų tokias unijas, kaip tyrnste- 
rių, prie kurios priklauso sani-

Jau užgyre pastovy 
piliečiu registravimąsi

Didžiai nusidžiaugs viso 
Didžiojo New Yorko piliečiai. 
Miesto Board of Estimate už- 
gyrė Įvedimą pastovaus pilie
čių registravimosi balsavi
mui. Už penkių dienų ir viešo 
apklausinėjimo, ko reikalauja 
Įstatymas, majoras Wagneris 
nutarmą pasirašys ir jis Įeis 
galion 1957 metais. Kai Įvyks 
miesto rinkimai, visi piliečiai, 
norintieji balsuoti, užsiregist
ruos ir .jau paskui nebereikės 
registruotis prieš kiekvienus 
linkimus. Tas, sakoma, suta- 
pys miestui kasmet apie porą 
milijonų dolerių.

Užrašykite Laisvę savo draugui

tuos tris savo frakcijos narius, 
ir jie būtą “nuplauti”. Tad, 

' republikonų frakcija nori, kad 
; tyrinėjimą vestų no tarybos 
komisiją, o miesto tyrinėjųno 

I komisijonierius Tenney, kuris 
, būtų griežtesnis.

Miesto majoras stoja su de- 
I mokratų frakcija — jis pats 
1 demokratas. Kitai)) sakant, vi- 
V’a kova aplink klausimą, kas 
ka tyrinės, kjla ne iš noro su- I ‘

.sekti teisybę, bet iš noro ap- 
j ginti savo partiją arba pa
smerkti kita. New Yorko žmo-

i
Įneš dabar stebi tą miesto ta- 
Jryboje einančią komediją 
' ir tik tiek gal gali pasakyti, 
: kad gal vertėtų tyrinėti visą 
tarybą, kam ji nenori bešališ
ko tyrinėjimo. Bet — kas ty
rinės tyrinėtojus, kad nustaty
ti jų bešAliškurna?

u tojų unijos 
priesaikas...

Itacijos departmento tarnauto- 
Ijai, ir kitas. Tas palies ir to
kią uniją, kaip mokytojų.

“Daily News” rašo, kad du 
tymsterių unijos pareigūnai, 
Jack Bige! ir Frank Herbst 
yra “seniai Įtariami komunis
tais”. Tas laikraštis duoda su
prasti, kad tai jo iškeltirfaktai 
žymiai prisidėjo prie Wagnę- 
rio nutarimo reikalauti iš uni
jų pareigūnų ne-komunistinių 

i priesaikų.

įsakas iš Washingtono 
L L. A, unijai

Visiems būva aišku, kad 
pradėtas uostininkų boiko
tas prieš socialistinius kraštus 
buvo Įspiruotas iš viršaus. 
Dabar, sakoma, 1. L. A. uni
jos viršininkai1 gavo įsakymą 
iš Washington©, kad tas boi-1 
kotas būtų tuojau baigtas; 
Pasirodo, kad boikotas ken
kia pačios Amerikos bizniui 
ir prekybai.

BANDĖ NUSIŽUDYTI 
ŠALDYTUVE

Tai gal bus pirmas toks at- \ 
sitikimas. Staten Island gy
ventoja, nemų šeimininkė, 
Mrs. Mary Lanza Įlindo Į šal
dytuvą ir bandė nusižudyti. Ją
šaldytuve surado vyras, su
grįžęs iš darbo 8 vai vakare. 
Moteriškės sveikata pavojin
game stovyje nuo persišaldy
mo.

PERSONAL
Aukštas, gražus vyras, apie 35 m. 

amžiaus, myliritis muziką ir meną, 
kalbantis angliškai. Jauna mote
riškė norėtų sueiti į pažintį, tu
rėti draugą — gal vėliau ir vedy
bos. Rašykite: Box D7, 11 W. 
42nd St., N.Y.C., room 830. Va
karais skambinkite OX. 5-3822.

(242-244)

$ Linksmų Sezono Sveikinimų $ 
g . FLUSHING $
| HOUSE OF FLOWERS g
kb 41-40 Kissena Blvd. «
$ Flushing, L. I. g
K FL. 9-1315—Ext. 2. $

Arti Main St.

(242-248)

UNIVERSAL PACKAGES, INC.
189 Second Ave., arti 12th St., N. Y. (Phoenix Theatre Bldg1.)

AL. 4-1198
SPECIALES ŽEMOS VASARINES KAINOS

Pasiunčiamc siuntinius į visas dalis Sovietų Sąjungos—į Lietuvą, 
Latviją, Ukrainą ir kitas šalis. MES GARANTUOJAME GREITĄ 
PRISTATYMĄ maisto, drabužių siuntinių žemomis kainomis ir ap
mokėtu muitu. Jūs gaunate rasytę su adresanto parašu. SIUNTI
NIAI ORO PAŠTU PRISTATOMI I 10 DIENU. Jei jūs gyvenate 
toli, tai galite prisiųsti mums siuntinį' su reikalingais^ nurodymais. 
Tas jums sutaupys laiko ir pinigų. Jūs galite pirkti iš mūsų drabu
žių, batų, medikalų ir kitokių daiktų savo siuntiniui. SPECIALUS 
APSAUGOJIMAS—apart reguliarūs apdraudos, jūsų siuntinys bus 
apdraustas nuo pavogimo ir nuo ugnies. NEDELSIAMA. SIUNTI
NIAI SIUNČIAMI TUOJ. >

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

Majoro patvarkymas 
Sanitacijos depart.

Sanitacijos komisijonierius 
A. W. Mulrairt pasakė, kad 
vienuolika unijistų visą, laiką 
pašvenčia unijos veiklai, bet 
gauna iš depart.mcn.to pilną 
algą. J tą dalyką tuojau įsi
maišė miesto majoras Wagne- 
ris. Jis patvarkė, kad tie visi 
unijistai būtu nuimti nuo val
džios apmokamų darbininkų 
sąrašo ir palikta unijai jų al
gomis rūpintis.

K o m i s i j o n i e r i u s M ,u Ir a i n
aiškino, kad tokia sistema 
buvo gera tuomi, kad tarpo 
department o ir organizuotų 
darbininkų buvo labai geri 
santykiai. Nežinia, ar nuėmus 
tuos vienuolika unijos veikė
jų nuo, valdžios apmokamų 
darbininkų sąrašo, tie santy
kiai pasiliks tokiais.

UŽPUOLIKAS ANT 
MOKYTOJOS

Miss Dorothy Strain, viešo
sios mokyklos mokytoja, nie
kados nepamirš savo baisaus 
patyrimo. Jai esant klasėje, 
kai vaikai jau buvo paleisti, 
Įėjo milžiniškas vyras, pagro
bė ją ir pradėjo smaugti. Jos 
laimė, kad kažin kas, matyt, 
Įėjo i kambarį ir užpuoliką iš
gąsdino. Kai mokytoja atsi
peikėjo, užpuolikas jau buvo 
pabėgęs. Policija kriminalisto 
ieško, bet nesuranda.

Geležinkelis skundžiasi

Didžioji N. Y. Central gele
žinkelio kompanija skundžia
si pelnų sumažėjimu. Ji sako, 
kad šiemet per lapkričio mė
nesį jos grynas pelnas pasie
kė tiktai' $1,008,000, tuo tar
pu per tą pati mėnesį praėju
siais metais pelno- turėjusi 
$4,169,000.

Bavariškas Porcelenas
Hutschenreuther’io

WTHE BOWLER”
< (K. Tuttėr) 
STARTER SETS,

nuo $3.50 ir aukščiau.
Vazonų, krištolo, didelis pasirin
kimas vakarienei ir kavai setų. 

’“Colbalt” dalykėlių.

SCHMIDT IMPORTING 
COMPANY,

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

TRafalgar 9-0290

g Visiems mūsų Lietuviškiems 4 
S Draugams ir Depozitoriams Mes Z: 
K: Linkime Linksmų Kalėdų ir Lai- 1 
S mingų Naujų Metų. Taupykite S 
S savo pinigus gerame, pasitiki- f 
’ f mame banke. Mes apdraudžia- 4 

me jūsų taupinius iki $10,000. S
■į HAMILTON FEDERAL | 
t SAVINGS & LOAN Ž 
1 ASSOCIATION J
1 OF BROOKLYN, N. Y. » 

£ 413—86th St. (Įsteigta 1889) | 
‘f BE. 8-0300 |

(235-244)
--------------------------------------------------------------------------------------------- V—

Visiems Mūsų Lietuviškiems $ 
(8 Draugams $
S' Geriausių Sezono Linkėjimų. M 
B TELEVISION CO. M
« BELIN RADIO IR 3
$ 1327 Frost Ave.—1294 3rd Ave. JA 
g NYC. — RE. 7-8672—2240 g

(240-246)

Širdinga padėka HELP WANTED MALE

Dėkojame giminėms, pažįs
tamiems ir visiems, kurie at
silankė šermeninėn laiko mūsų 
•mylimiausios dukters ir sesu
tes Lea Paltan,-Kairiutės lai
dotuvių. Dėkojame už mišias, 
gėles ir už palydėjimą i baž
nyčią ir kapines, ir už rami
nantį žodi toje liūdnoje nelai
mėje. Taipgi tariam padėkos 
žodį laidotuvių direktorių 
Shalinksų Įtaigai už malonų 
patranavimą laike laidotuvių, 
ir visiems, kurie tik kaip 
nors prisidėjo šioje mūsų 
liūdnoje valandoje suraminan
čiu žodžiu.
Tėvai Juozas ir Anna Kairys
Sesuo Aldona Orman
Švogeris Jonas Orman
Nephew Jonukas Orman

Kapitonas ir žurnalistas 
išstato savo paveikslus

Art of Today galerijoje sa
vo kūrinius išstato du dailinin
kai: Eugene Gordon ir Walter 
Herrick. Abu dailininkai pel
nosi pragyvenimą iš kitų šal
tinių: Gordonas yra gerai ži- 
nojmas žurnalistas, Herrick 
yra baržos kapitonas. Jie abu 
pažangūs negrai.

Art of Today galerija ran
dasi Great Northern viešbuty
je 75-oje gatvėje, numeris 118 
West. Įėjimas laisvas.

Paaukštino 92 policistus

Policijos komisijonierius 
Kennedy pakėlė i aukštesnes 
vietas 92 policistus. Jie visi 
esą gerai atsižymėję savo 
pareigose — atsižymėję drą
sa ir teisingumu.

Raketierilis Johnny Dio, 
kurio byla atidėta iki pavasa
rio, dabar laisvas po kaucija. 
Kaucija didelė — $109,000, 
bet Dio, kaip matyti, lengvai 
tą sumą sukėlė.

PARDAVIMAI
Nauji ir mažai vartoti kostiumai, 

palįtai, batai ir, baltiniai. Gali pa
tys naudot, arba išsiųsti . Europon. 
,Labai prieinamos kainos. Pertaisy- ; 
rnai • veltui, LUTA CLOTHING, Į 
599 W. 187th St. (Nuo St. Nicholas 
Ave.), IRT, 191st St.

etc

FREDERICKS STUDIO $
Tel. VI. 7-8021 $

Namuose a-r Studio Vedybiniai 
w paveikslai. 3-D spalvuoti, ar pa- 
K prasti. Portretai, puikiausia do- 

vana bile kam. Mes esame žino- 
R mi kaip patyrę ir patenkinanti 
R fotografistai. Prieinamos kainos.^ 
w 87-26 Jamaica Ave. $ 
3 Woodhaven 21, N. Y. § 
.« 'ū

JUSTICE TAVERN
52-19 Justice Ave., Elmhurst, L..I.
Arti 53rd Ave., Tel. HA. 9-8066

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

WILFRIED KOLSCH, Sav.

jau dešimtų kartu buvo 
Visiems Mano Draugams

ir Kostumeriąms 
Linksmų Sezono švenčių 
AUGUSTIN TELEVISION

& SERVICE
f

208-05 35th Ave., Bayside, L. I.
BA. 4-8385 $

Taisome radios ir TV $

(238-247)

MAR-AN CLEANERS
Maspetho Seniausi ir 

Patikimiausi Valytojai 
63-04 Flushing Ave. DA. 6-8280

Linkime Visiems mūsų lietu
viškiems Draugams linksmų Ka
lėdų ir laimingų Naujų Metų.

Bile megstinį ar paprastą sijo
ną mes išvalysime veltui, kai 
atnešite su kostiumu ar sukne
le. Mūsų kainos žemos. Bet 
tiktai su šiuo skelbimu! Išsi
baigia Gruodžio 24 d.

(239-245)

Visiems lietuviškiems mano
$ Draugams — :1
S Linkiu Geriausių Sezono Švenčiuj
3 PHILLIPS FUNERAL HOME U
3 79-02 Metropolitan Avė. • į
« Middle Village, L. I. U
$ John J. Phillips, licensed Mgr. 1 >

B. Tel. TW. 4-8889 ū

4 pusi. Laisve (Liberty) šeštad., Gruodžio (Dec.) 15, 1956

TOOL MAKERS. For aircraft 1 1 
work in an established job plant J 
all benefits including bonus plan, 
life insurance, accident and sick
ness pay and hospitalization. 50 to 
60 hours per week. Pleasant work
ing conditions.. THE GRANDAHL 
TOOL & MACHINE CO., 101 Tal- 
r.ott Rd., West Hartford, Conn.

^241-244)

Šapos darbininkai. Punch press 
operatoriai, sudėstytojai. Prie Alu
minum langų. Mokanti skaityti ir 
rašyt angliškai Amžiaus 21-45, dy
džio 5’6" ir viršaus. Apmokamos 
šventės ir atostogos. EMERSON 
INDUSTRIES, 182 Adams Street, 
Hempstead, L. I.

(243-249)

TRUCKS

Ames Bench Lathes, 1 inch cap
acity, also 1 Burke Miller, all units 
in excellent mechanical condition. 
A splendid offer by private con
cern. Your inspection is invited, 
conv. yourself. WT. 8-0897, 8 to 5 
P. M. Bronx. (242-24C

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

White Tractor 1955. Model 3022. 
P. L. T. A fine buy with our as
surance that this unit is in Al con
dition. Conv. yourself after inspec
tion and demonstration. White Mo
tor Co., 47th St. & Hth Ave., N. 
Y. C. CI. 5-5511. (242-248)

/

Visiems mūsų lietuviškiems drau
gams—Geriausią Kalėdų dovaną 
jūs galite duoti jiems arba sau 
pačiam tai yra Heating Installa
tion.

APSIMOKA!
Šalto Vandens Namų 

Savininkams

CENTRAL
HEATING
Pakelių Jūsų Rendą

$5.25 už rūmą su šiltu vandeniu
Nereikia {mokėjimų .-J) 

iki 7 metų Išmokėjimu
Šaukite del nemokamai aproktf- 

vimo.
įdedame aliejinius Burners ir ap
tarnaujame aliejaus pristatymu.

REX HEATING CORP.
581 Liberty Ave., Brooklyn 

Susisiekite su mūsų lietuvių ir 
lenkų atstovu

Mr. Dan Drozevvski
AP. 7-0795 — AP. 7-3940

For Rent
Large Long. Is. Drive In Clean

ers looking for shoemaker 
own equipment, 
splendid locality.

. that will definitely establish you as 
! a permanent occupant. PI. 2-2900.
Williston Park, L, I. ,

with
Excel, clientele, 
An opportunity

(243-24^

KONFERENCIJA
LLD 2-os apskrities konfe»- 

reneija įvyks sekmadienį, 
gruodžio 16 diena, Liberty 
Auditorijoje, 110-06 Atlantic • 
Ave., Richmond Hill, N. Y. 
Pradžia 12 vai.

Prašome kuopas atsiųsti at
stovus. Atstovai prašomi pri
būti laiku, nes turie daug 
svarstymų.

Valdyba

SENAS JAUNAS PLĖŠIKAS 
IR GERAS POETAS

“Make 
teisėjo 
Kai jis 
teisme,

buvo tiek sujaųdin-

Ronald Martelly, 26 metų 
amžiaus darbininkas, nuo jau
nų dienų pradėjo plėšikauti. 
Jau devynis kartus pirmiau^ 
buvo pakliuvęs bėdon. Dabar £ 

tei
siamas. Būdamas kalėjime ir 
laukdamas teismo jis parašė 
porą visai gerų eilėraščių, vie
nas kurių pavadintas 
Room” ir taikomas 
Marsco -žmonos širdin, 
tą eilėraštį perskaitė 
teisėjas 
tas, jog paskyrė jam žemiau
sią bausmę — tiktai vienerius 
metus kalėti, vietoje keturių 
ar penkių metų.

MMATTHEW A.š
BUYUS .

(BUYAU8KA8) ] J

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

I




