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KRISLAI
Lengva mokyti kitus.
Auginą ragus.
Nereikalinga kelionė.

> Teisėjas prieš teismą.
♦ Užpuolikai ir užpultasis.

» Rašo A. Bimba

Indijos premjeras Nehru 
paliko ir išsivežė geru įspū
džių. Savo kalbose jis gražiai 
mokino ir Ameriką, ir Sovie
tus, ir beveik visą likusį pasau
li. Visi už tai jam bus dėkingi.

Bet vienas dalykas dar kartą 
pasitvirtino. Daug yra leng
viau kitus mokyti, negu pa
čiam mokytis.

Paimkime tą pačią Nehru 
Indiją. Jau kelinti metai eina 
tąsynės su Pakistanu dėl Kąs
ni iro. Daug kraujo jau pralie- 

k ta ir taikos dar nepasiekta.
♦ . Kodėl Nehru nepanaudoja 

savo mokinamųjų gabumų tai
kos įsteigimui šiame pasaulio 
kampelyje?

Arba, pavyzdžiui, neseniai 
Indijos mieste Bombėjuje įvy
ko masinis žmonių sukilimas
prieš Nehru vadovaujamą val
džią. šimtai nekaltų žmonių 
žuvo.

Arba, vėl, jam čia besisve^ 
čiuojant, kitame Indijos mies
te įvyko riaušės ir policija, sa
koma, turėjusi ugnimi atsteig- 

t ti tvarką.
Vadinas, nei toje pačioje 

Indijoje, nei . Nehru žemėje 
nesiranda šventosios ramybės!

Kaip nekalbėsime, bet Ju
goslavijos prezidentui Tito 
ragai auginami iš abiejų pu
sių. Prieš jį klūpčioja ir Sovie
tų vadai, ir mūsų prezidentas 
su savo sekretoriumi. Sakoma, 
jis jau pakviestas aplankyti 
Eisenhowerj ir Dullesą.

Toks žmogaus liaupsinimas, 
toks žmogui pataikavimas, toks 
bile žmogaus ant rankų nešioji
mas sugadina ir patį žmogų, 
ir niekam iš to gera nebūna.

Nejaugi žmonės ir šalys nie
ko nėra išmokę iš panašių pra- 
jovų praeityje?

Iš mūsų vice-prezidento Ni- 
7 xono skubios kelionės Austri- 

jon niekas neišeis. Vengrijoje 
fašistinis pučas jau likviduo
tas.

Juokingas Nixono misijos 
aiškinimas. Girdi, jis nulėkė 
VienOn sužinoti, kiek daugiau 
Amerika galėtų prisiimti pabė- 
lių iš Vengrijos! 1 ‘ ‘

Bet1 juk tai sužinoti daug 
lengviau Washingtone, negu 
Vienoje. i

Texas valstijoje federalinis 
teisėjas Atwell atmetė Aukš
čiausio teismo patvarkymą dėl 
panaikinimo rasinės segregaci
jos mokyklose. Jis pasakė, kad 
teismo patvarkymas yra netei
singas ir nelegališkas. Jis tie
siog uždraudė Dalias mieste 

^mokyklai panaikinti segrega- 
t ei ją!

Tu, paprastas žmogeli, pa- 
* bandyk šitaip nusispiauti ant 

Aukščiausio teismo nutarimo. 
Užklups tavo ir McCarran Ak
tas, ir Smitho Aktas, ir.dar

Montgomery negrai 
i baigė busy boikotą
Negrai pradeda važiuot kartu su 
baltais nesegreguotuose busuose

Montgomery, Ala. — Po- 
maždaug metų ilgio boiko
to Montgomery negrai 
penktienį pabaigė tą boiko
tą ir pradėjo važiuoti auto
busuose su baltais. Aukš
čiausio teismo nutarimas, 
kad rasinė segregacija au
tobusuose neteisinga, prisi
dėjo prie šio laimėjimo.

Ketvirtadienį Montgo- 
mery’o rasistiniai elemen
tai paskleido gandus, kad 
negrai stumdysis autobu
suose”, tai yra, elgsis kaip 
arogantiški laimėtojai ir 
traktuos, baltus keleivius 
kaip nelygius. Tie provoka
ciniai gandai iššaukė bai
mę, kad gali įvykti nera
mumai. Negrų bendruome

nės vadai kreipėsi į miesto 
valdybą! ir valstijos milici
ją su prašymu, kad būtų 
užtikrintas tvarkos palai
kymas. Einant spaudon 
penktadienį, dar nebuvo 
aišku, ar apsieita be nera
mumu, v

Buvo numatyta, kad 
bent viųtomis rasistiniai e- 
lementai bandys neleisti 
negrams važinėti! autobu
suose tomis pačiomis sąly
gomis, kaip baltieji, bandys 
versti juos sėdėti užpakali
nėse sėdynėse. Negrų orga
nizacijos. ragino savo na
rius laikytis drausmingai, 
ramiai, nepasiduoti provo
kacijoms, bet taipgi reika
lauti savo teisiu, v

Piety Afrikos policininkai 
šaudė jį demonstrantus: jie 
sužeidė kelioliką asmeny

Johanesburgas. — Keli 
tūkstančiai negrų ir baltų 
anti-rasistų susirinko prie 
teismo salės, kur teisiami

siami, kaltinami “išdavys
tėje” ir anti-valstybinėje 
veikloje. Įtempta atmosfe
ra iššaukė incidentus ne tik

Gavimui Nauju Skaitytoj ų

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

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN YRA TOKS:
Punktai

Hartfordo vajininkai ........................................ 4212
Philadelphijos va j minkai ..............  4104
S. Penkauskas—J. Blažonis,

Lawrence Lowell, Mass............................... 3640
Waterburio vajininkai ..................................  3600
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass........................ 2960
Worcester io vajininkai ....................................  2690
P. Paserskis—A. žemaitis, Baltimore, Md. 2685 
Elizabeth© vajininkai .....*............................... 2682

[ Pittsburgho vajininkai .........   2354
I Brooklyn© vajininkai ........................................ 1488
I

So. Bostono vajininkai 1480 
Rochesterio vajininkai ....... 1400
L. Pruseika, Chicago, Til. 1344
Harrisono vajininkai ..........  1260
Newarko vajininkai .......... 1052
LLD Moterų kuopa,

Binghamton, N. Y........ 1050
Chester, Pa, ........................ 1040
P. Bečis—M. Adomonis,

Great Neck, N. Y.......... 1024
L. Tilwick, Easton, Pa. 980
Nqrwoodo vajininkai ........... 880
A. Apšegienė, Auburn, Ma. 748
J. Patkus, New Haven,. Conn. 664 
Patersono vajininkai ............ 500
Mexico/ Me. "

V. Padgalskas ..............  456

Vera Smalstis, Detroit, Mich. 440
Cleveland© vajininkai ..........  420
V. Ramanauskas,

Minersville, Pa............... 340
Plymouth, Pa........................... 360
P. Šlekaitis, Scranton1, Pa. 328
K. Naravas, Shenandoah, Pa. 300
V. Kvetkas,

Cambridge, Mass............ 280
C. K. Urban, Hudson, Mass. 280
A. Navickas, Haverhill, Mass. 200
A. Valinčius, Pittston, Pa. 180
Stamford, Conn. .................. 160
A. Kuzmickas,

Girardville, Pa................ 148
A. P. Dambrauskas,

Haverhill, Mass................ 120
Cliffside fcaflt, N. *L‘ A....M

Nehru žodis mums: 
haigkim šaltąjį karą
Indijos premjeras jau pabaigė 
derybas: jis misiją “atlikęs”

Washingtonas. — Prem
jeras Nehru jau atliko savo

i misijos svarbiausią dalį. Jis 
! baigė svarbiausius pasikal
bėjimus su prezidentu Ei- 
senhoveriu, jis New Yorke 
pasakė kalbą Jungtinėse 
Tautose, jis išsireiškė bėga
mais tarptautiniais klausi
mais. Jis jaučia, kad savo 
misiją atliko, nes atnešė A- 
merikai vieną pagrindinį 
patarimą: reikia baigt šaltą 
kara. Aiškiausiai Nehru 
tai išreiškė kalbėdamas iš 
Jungtinių Tautų estrados.

Prieš apleisdamas Wash- 
ingtoną, Nehru kartu su 
Eisenhoweriu pasirašė po 
bendru komunikatu, kuria-

me sakoma, kad pasikalbė
jimuose sustiprinti draugiš
kumo ryšiai tarp Amerikos 
ir Indijos.

Savo kalboje Jungt. Tau
tose Nehru sakė, kad panai 
kinti visus karinius blokus, 
ištraukti visas karines jė-
gas iš svetimų žemių ir pa
naikinti bazes negalima per 
vieną dieną, bet tai turėtų 
būti .visų siekimas.

Nehru sakė, kad Egipto 
ir Vengrijos įvykiai paro
dė, jog visos jėgos dabar 

; turi skaitytis su vieša pa
saulio nuomone.

New Yorke Nehru viešė
jo pas Rooseveltienę, seną 
savo pažįstamą.

Visuotinas streikas įvyko 
Kipre,—kiprieeiai atmetė

153 asmenys, veikėjai prieš 
segregaciją. Demonstraci
ja buvo taikinga, bet ra
sistinė policija bandė ją iš
sklaidyti ir be ilgų perspė
jimų pradėjo demonstran
tus apšaudyti. Keliolika as
menų sužeista, v

Šovimas sustojo tiktai 
po to, kai aukštas policijos 
pareigūnas per garsiakalbį 
pakartotinai šaukė “Nu
stokite šaudę”. Manoma, 
kad jis suprato, kad toks 
šaudymas gali iššaukti tik
rai rimtus įviykius.

Atmosfera visoje Pietų 
Afrikoje dabar labai įtemp
ta. 153 asmenys, kurie tei-

Londonas.—Melton Mow
bray srityje rinkimus par- 
lamentan laimėjo ne dar- 
bietis, o konsevatorius. Va
kar buvo pranešta, kad lai
mėjo darbietis. Bet kon
servatorius laimėjo'su žy
miai mažesne dauguma.

Kairas.> —Jungtinių Tau
tų jėgos greit pasitrauks iš 
Port Saido ir patys egiptie
čiai perims miesto valdymą.

milijonų dolerių užpultam ir 
nuskriaustam Egiptui.

Bet ir Tarptautinis Bankas ir 
mūsų krašto vyriausybė nebe
gali nė suskaityti tuos šimtus 
milijonų dolerių, kuriuos jau 
paskyrė Britanijai, Francūzi- 
jai ir Izraeliui.

Užpuolikai šelpiami, užpul-
koks kitas nelemtas galas.- tasis pamirštamas!

__ I Visi žino, kad tai neteisinga 
ir negražu, bet niekas nieko 

Niekas Washingtone nė ne- nedaro tam blogiui užbėgti už 
kalba apie numetimą keleto akių.

krašte, bet ir pačioje teis
mo salėje. Pasirodė, kad 
teisme negrai, indusai ir 
kiti ne balti apkaltinti su
sodinti už tam tikru vieli
nių sienų, kaip ir didelia
me narve. Advokatai, ku
rie gina juos, taipgi ir bal
tus apkaltintus giną advo
katai, protestavo. Jie pa
reiškė, kad apleis teismą, 
jeigu tie narvai nebus pa
šalinti. Baltieji anti-rasi- 
tai sakė, kad jeigu jų drau
gai negrai ir indai sėdi kaip 
ir narvuose, jie reikalauja 
to paties, traktavimo, kad 
solidarizuotis su jais.

Teismo tvarkytojai nusi
leido ir pašalino narvus.

Komunistų partija prieš 
filibusterius Kongrese
New Yorkas. — Komu

nistų partija pasiuntė tele
gramą prezidentui; Eisen- 
howeriui ir ragino Jį ręmtii 
kovą prieš filibusterius Se
nate. Telegramą pasirašo 
Fosteris, Dennis ir DaVis. 
Jie ragina Eisenhowerį pa
veikti vice-prezidentą Ni- 
xoną, kad jis Senate už
imtų poziciją prieš1 filibus
terius.

Washingtonas. — Trys 
New Yorko kongresmanai, 
Buckley, Dollinger ir Hea
ley, ragino prezidentą Ei
senhowerj, kad jis susitiktų
su Naseriu ir Ben-Gurionu 
atskirai ir paskui bandytų 
suvesti juos ir sutaikyti Iz
raelį su Egiptu.

Hartfordas iš ketvirtos vietos įėjo pirmon vieton. 
Nuo jų gavome naują prenumeratą ir didelį pluoštą at
naujinimų. Jiems taipgi pasidarbavo Vikutis iš Nėw 
Bri taino su - atnaujinimais.

P. Bėčis, Great Neck, N. Y., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais:
(Tąsa 6-taro pusk)

Žiemos Švenčių
proga visus “Laisvės” skaitytojus, rėmėjus, 
bendradarbius, vajininkus ir darbuotojus, taipgi 
demokratiniai nusiteikusius lietuvius bendrai, 
sveikina

REDAKCIJA
ADMINISTRACIJA 
SPAUSTUVĖ

Vengrija turėsianti i 
lenkų panašų režimų

britų siūlomą
Nicosia. — 24 valandų 

| generalinis protesto strei- 
I* kas Įvyko visoje Kipro salo
je. Streike dalyvavo visi 
graikiškieji Kipro gyvento- 

i jai, apie 80 proc. salos žmo
nių. Turkiškoji mažuma, 
kaip paprastai, prie streiko 
neprisidėjo. Streikas, pra
vestas protestuojant prieš 
britų siūlomą taip vadina- 

I mą autonomiją.
Britai paskelbė kad jie 

nori suteikti Kiprui tam 
* tikrą autonomiją. Jie pasi
laikys krašto policiją ir 
i saugumą, tai yra, laikys 
i ten karines jėgas, jie tvar
kys Kipro santykius su už
sieniu ir taipgi Kipro fi
nansus. Tad, kas liks pačių 
kipriečių rankose? Beveik 
nieko svarbaus, sako na
cionalistai, ir jie todėl bri
tų planą atmeta kaip nepri
imtiną. Nacionalistdi sa-

“autonomiją” 
ko, kad britai turi išsineš
dinti, kad krašte turi bū
ti, pravestas referendumas. 
Jie tikri, kad didelė daugu
ma balsuos už prisidėjimą 
prie Graikijos.

Tuo tarpu britai paskel
bė, kad jie atnaujins dery
bas su arkivyskupu Maka
rios, kuri jie praeitą pa
vasarį ištrėmė į saliukę In
dijos vandenyne. Makarios 
yra vyriausias Kipro nacio
nalistu vadas, v

Nacionalistii pogrindinė 
organizacija EOKA dalino 
Nicosijoje ir kituose Kipro 
miestuose bei miesteliuose 
lapelius, kuriuose jie įspė
jo britus, kad pažadai apie 
daliną autonomiją neap
gaus kipriečių,-

Britų planą taipgi atmetė 
Turkija, kuri norėtų, kad 
Kipras priklausytų jai.

Budapeštas. — Socialistų 
darbininkų (komunistų) : 
partijos organas ‘Nep Sza- 
badsag”- sako, lead Vengri
joje bus. išvystyta santvar- į 
,ka, kuri bus panaši į Len- i 
kijos.. Tarybinės jėgos liks . 
Vengrijoje, - i panašiai, .kaip j 
jos- lieka Lenkijoje, kol to 
reikalauja. . tarptautinė pa-1 
dėtis, bet viduje santvar-1 
,koje Vengrija eisianti’ savo ' 
keliu: Seni Rakošio-Gero i 
elementai negalės grįžti1 
prie vadovybės ir bus eina
ma prie gilesnio demokrati
nimo. Gal bus įtraukti vai-1 
džion ir kitų partijų žmo-| 
nės, partijų, ./kurios stoja j 
už socializmą. Vengrija to-, 
kiu būdu būtu vienintelė ; 
tarp liaudies demokratijų,! 
kur daugiau kaip viena1 
partija stovėtų prie vairo.! 
Lenkijoje ir Jugoslavijoje, 
panašiai kaip Rumunijoje,

Čekoslovakijoje ir 'kt.' vie
nintelė partija valdžioje, y- 
ra komunistų.
< Tuo tarpu išleistas įsta
tymas; ; duodantis1 galią val
džiai bausti 6 mėnesiais ka
lėjimo tuos,1 . kurie kenkia 
produkcijai.
■’ Paskelbta, kad Nagy’o. 
režimo metu sukilėliai iš jo 
reikalavo užleisti premjero 
vietą kardinolui Mindszen- 
ty. Kardinolas dabar ran
dasi Amerikos ambasadoje.

Ape>. teismas išteisino 
rašytoją Harvey O’Connor
Washingtonas. — Apelia

cijų teismas išteisino pa
žangų rašytoją Harvey 
0‘Cpnnor, makartizmo au
ką, kuris anksčiau žemes
nio teismo buvo , nuteistas 
metams kalėjimo už “pa
niekos parodymą” McCar- 
thy’o komitetui.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

New Ybrkas. — Nehru 
išskrido' Kdnadbn:

iii.' *
Jakarta. — Indonezijos 

‘saloje Sumatroje įvyko re
akcinių karininkų vadovau
jamas sukilimas-pučas ir 
jie užvaldė dalį šalies. Eina 
kovos.

Port Saidas. — Britai ir 
francūzai dar vis laiko ruo
žą uoste, dar vis neišsineš
dina. Jie dabar! aiškina, 
kad audros Viduržemio jū
roje sulaiko evakuaciją.

Tuo tarpu jugoslavai, 
kaip J. T. karinių jėgų da- 
lis, užėmė kelias naujas po
zicijas Sinajuje, iš kur pa
sitraukė izraeiliečiai.

. Viena. — Nixonas dar te
bėra Austrijoje, prie Veng
rijos rubežiaus.

Budapeštas/— Vengrijoj 
organizuojama nauja poli
tinė policija, betį premje
ras Kadaras sako, kad į ją 
nebus priimami buvusios 
slaptos policijos AVH na
riai, kurie nusikalto prieš 
įstatymus.

Varšuva. — Draugiški 
pasikalbėjimai tarp jugos- 
slavų delegatų ir Lenkijos 
PPR vadų tęsiami.

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

NEIŠEIS ANTRADIENĮ
“Laisvė” neišriš sekantį 

antradienį, sausio 25 dieną, 
Kalėdą dieną. Sekantis nu
meris bus treciSdienio.

ORAS NEW YORKE
Giedra, nelabai šalta
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M. GORKIS

V ROMANTIKA
(Pabaiga)

—Juokdarys!— sušuko Ta
rnas. —Tu juk patsai priėjai 
prie išvados, kad aš ją myliu. 
Aš patsai dar negalėjau, ne
mokėjau tą suprasti, o tu man 
padėjai...

—Tai ir aš kvailys!—tarė 
Aleksis ir dingo už durų.

Sujudęs Tarnas, mąstyda
mas apie būsimą susitikimą su 
Elzbieta, visai užmiršo apie 
dantiės skahsmą, dideliais ir 
pasitikėjimo pilnais žingsniais 
žingsniavo po fabriką. Prie 
sienos prikabinta lempa, kuri 
gelsvai apšvietė lentas ir krei
vas kėdžių kojas.

—Stebėtina! ■— mąstė Ta
rnas, kietai trindamas rankas. 
JlĄi jsiū veždavosi laimingas 

šeimos gyvenimas su nedičkia 
^Elzbiėta, protinga ir nuošir
džia žmonele, kuri viską su
pranta, gali atsakyti į kiek
vieną klausimą. Aplinkui juos 
visi—saVi žinonės, draugai, o 
ii darbo žjtiohių vadovė.

-‘-rGfefąi!—išstūmė jis gar
siai, mastydamas.— O paskui, 
tai areliai kalėjimas ir neiš
vengiamas ištrėmimas. Kur 
tai toli Tarnas ir Elzbieta gy
vens sniegais apneštame ma
žame sodžiuje tarpe didelių 
-*’škv. Jie abu mokysis, lavin
as ir bus Jąimingi. Išilgai sie
nas ant lę"tyuų gulės sukrau
tos mokslo knygos, jose yra 
pasakyta apie viską ir abu jie 
pagal tas knygas nuties darbo 

* žmonių kelią į laimingą gyve
nimą. Už lango didelė ramy
bė, sniegas užklojęs žemę, 
tartum storais kailiniais, virš 
Žemės žemai nusileidęs 
dangaus bliūdas, kambaryje, 
šilta, Švaru; malonu, krosny
je žaidžia liepsnos liežuviai 
karštai deginanti aplinkui, ne- 
tolokai jnažoje lovytėje dar 
vienas laimingas žmogutis, gi- 
fnęs kpvūi. ųž darbo žmonijos 
l^imę, už visų žmonių apvie- 
nijįjfcą į vieną pasaulinę šei- 
ipą/ i šeimą draugų, darbi- 
ninkų ir? kūrėju! šaltame dan- 
gąįį aklįapįe.jgiĮįąi jausmingas

< Aajlėlęiįi^, kuris primena pei*- 
'l^ę'iįtūšĮ gadynes ir laikus, 
pfįmgnaA atgyvenusias gady-. 
nes, kuriose buvo žmogus iš- 
Jąujipjąmąški’tq, žmogaus, ku- 
ttįa 'įįįniė ja? u^feimpsias pįrma- 
jiiaš< &SrbO žmonijos vienybės 
nKihĮis, kuris pŲmena tą kū
dikišką* Ją. užgimimą, aūgiįną 
ir. ap vien i j imą visos darbo 
žtaohijbs'* jos pačios gerovei. 
Ų Tarnas n e m y 1 ė j o ii ga i 1 a u k - 
t L- ■ sekmad ien į jis apsirėdė sa
vo . gėriausi&is rūbais, švarku, 
^pirld^kaž' kpdėl, Vięnap 
nas buvo labiau nutysęs, kal- 
nięrįiia muul^tos lipo, aukštyn, 
apsivilko, marškiniais su kietai 
įkYėkpiojinta krūtine, ir kietais 
aprankipiais, užsirišo mėlyną 
raudonais taškeliais kaklaraiš
tį, pakėlė pečius, kaip tik ga
lėjo ' ’ aukščiau ir nuėjo pas

^Elzbietą. ;
a Aiški šalta diena visa žibė

jo apledėjusi baltai pasipuo
šus šviežiu sniegu, dar daugiau 
sutvirtindama Tarno krūtinėje 

> *o pasiryžimą. Balti apledėję 
telegrafo . dratai taip gražiai 
išsitiesę, tartum tiesiai vedė 
linkui tos gatvės, kur gyveno 
mergina, kurią Tarnas jau ne 
r'arta savo vaidentuve darė 
būvimąja savo mylima žmona. 
Gers džiuginanti buvo die
na. pilna šviesos.

—Ah, etai jūs! —tarė mer- 
Mha. atidarius savo kambario 
duris.

Parėjote ar išeinate? — 
paklausė Tarnas, šypsodama
sis- įr tyirtai jos ranką spaus
damas.

—Išeinu,—sakė ji prisimer- 
kus?'*it pūstelėjus ant pirštų, 

, paskui jais pamosavo prieš. 
■L Tarno veidą, kuriuos jis per 

pemier suspaudė. Ant jos gal-; 
j^vos buvo kepuraitė, ant kai

rios rankos pirštinaitė.
—Nk, tai aš jūs ilgai nesu

laikysiu!— pažadėjo Tarnas, 
sėsdamas į kėdę ir suduoda-; 
mas kepure sau per kelią, 
z-.—l’amaį, -kodėl jūs taip 
smagiai nusiteikęs? — klausė

apvalią ir

mergina, pervedus akimis per 
jo figūrą.

Jis atsake ne iš karto, ma
loniai ir atidžiai apžvelgda
mas ją,, mažytę,
gražią, tartum gražiai nuau
gusį obuoliuką.

—Lėlė,—metėsi Tarnui min
tis. Elzbieta vaikštinėjo po 
kambarį nuo durų iki sienos 
ir atgal stuksėdama į grindis 
batukais: pažvelgė pro lan
gą, paskui į svečią ir, pakėlus 
antakius, greitai žengė prie 
durų. Tarnui pasirodė, kad 
šiandien jos veidas daugiau 
rimtas ir sudomintas, kaip 
pirmiau būdavo.

—Gal būti ji jaučia mano 
mintį, — mąstė jis. 
dėjo: —. V
aiškinsiu, kodėl esu taip sma
giai nusiteikęs. Sėskite, kad 
jūs malonė! ■ '

Mergina patraukė pečiais ir 
nenoromis ar nedrąsiai atsisė
do prieš jį.

—Na?
Tarnas pasilenkė prie jos, 

ištiesė ranką su pageltusiais 
nagais nuo dažų ir prakalbėjo 
tyliu, minkštu ir maloniu bal
su1:

—žinai, Elzbieta, aš noriu 
pasakyti jums vieną žodį. — 
Jis atsistojo, galingai moste
lėjo ranka į priešakį. — Taip 
pilnai!

—Ką takio? — paklausė
mergina nusišypsojus.

—Taip, aš; pasakysiu, pa
aiškinsiu : plaukia garlaivis 
upe, plaukia povaliai, patsai 
nežinodamas upės gylio, bet 
štai dalykas paaiškėjo, tada 
jis plaukia greičiau, o paskui 
ir visais garais. >

Mergina, nesuprasdama, 
primerkė akis ir baltais dan
timis prikando lūpą.

—Nesuprantu,— klausė Ta
rnas, pasitraukęs prie jos. — 
Kas gi laivo kapitonas?

Ir pra-
Tuojaus aš jums po

, '4ę

Liūdnas Prisiminimas

Konstancija Zinskiene
Mirė Gruodžio 23, 1955

Jau praėjo metai kai mirė mano mylima 
draugė, palikdama maiie vieną liūdėti. Ilsėkis, 
brangioji drauge ramiai.

Antanas Zinskis, vyras
—Medford, Mass.

; kodėl jūs taip:

nejaugi jūs 
Oi, kaip ne

kad mergina

mano padėtyje, 
to nesuprantate? 
gerai!

Tarnui atrodė,
slepiasi į sieną už paveikslų, 
jos veidas pasidarė tokis pil
kas, negyvas, |iaip virš jos 
galvos kokio tai mokslininko 
fotografija, 
viena ranka, 
no:

—Drauge, 
jums negėda
nieką kiltą, kaip tik moterį, 
kaip tik moterį!

—Ir kodėl gi neapsivesti? 
—maišėsi Tarnas.------ Jūs he
vien draugė, 
Na, abelnai, 
žmonės!

—-kokis gi

Ji patraukė kasą 
kita ir vis tvirti-

drauge, nejaugi 
matyti manyje

bet ir moteris. . 
mes gi žmonės.

skyrius su šautuvais ant pe
čių. Kiekvieno kario galva 
buvo perrišta juodu kaspinu 
ir iš šalies atrodė, kad jie visi 
sužeisti. Gretimai nešančių 
grabą bėgo šuo, nuleidęs uo
degą; kada bubninkas susto
davo mušęs taktą, tai šuo pri
šokdavo prie jo, o kaip tik 
vėl pradėdavo, tai negarsiai 
sucypęs bėgo šalin.

Tarnas išlėto nusiėmė kepu
rę, pečiais atsirėmė į tvorą ir 
žiūrėjo į kareivio laidotuves, 
O galvoj vis buvo viena ir ta 
pati mintis:

—Ir kodėl ji sakė, kad tai 
gėda ?

Vertė Valstiečio Sūnus

nieko bendro neturi. Tūkstan-įninku. Ir tarpe Jų maišosi Ir 
čiai baltų ir negrų, darbo ran-įveikia unijos pareigūnai 
kų tai atlieka.
karpenteriai,
plasiterininkai,
clektrikieriai, 
kiek patyriau,

Įso A. F. of L.

i. ’ Aš 
Mūrininkai, ' pats kelius kartus savo auto 

mašinoj radau įkištą laikraš
tuką “Union Labor” ir kelias 

ant kortas aplikacijos dėl įstojimo 
su pilnais

p 1 u m b ęriai 
stogdengiai 

dažytojai, 
visi jie priklau-j į A. F. of L. uniją
unijai. Savaitės i nurodymais, kur ir kaip laiko-

I darbas 40 valandų; už virš- 
i laikius moka pusantra tiek, 
: kiek paprastai mokama, kiek 
j unijos nustatyta. Mokesčiai 
i nelygūs, tai. yra, ' -keno koks 
: amatas ir gabumai, tačiau 
j mažai ką prastesni negu Nor- 
I tų darbininkų amatininkų už
darbiai, 
neunijinė 
dirbanti,

Kaip kur pasitaiko 
įstaigėlė ką nors 

kuri būna dviejų 
unijinių darbininkų pikietuo- 
jama ir verčiama įstot į uniją 
ir pagerinti algas ir darbo va
landas.

m i susirinkimai 
Reiškia, pas mus 
tuvius) veikiama, 
dairus, kurčiokas 
nemato.

- mitingai, 
(no pas lie
ti k ta i neap- 

to n.ežino-

Umjjstas

Kinijos plieno gamyba 
išp’ldė 1957 m. planą

Liaudies Kinijos geležies 
plieno gamyba gruodžio I
jau' buvo pasiekusi 1957 motų 
planą. Tai 11 mėnesių anks
čiau, negu plane buvo numa-

ir

Didžiumoje kriaučių šapos • _ ________ ___ _
ir šapukės priklauso prie uni-, Washiingtonas. — Prezi- 
jos. Taipgi bartendemi ir;dentag EisenhoweriS pa- 
vairuotojai, šoferiai auto mari , , , L
šinų ir busy,' turi savo uuiji-1swnt« kanale-
Irius lokalus. Visais pąkraš-111U1 Raabui. Jis užtikiino 
čiais miesto, ypač North West | Austrijos kancleriui, 
ir Hialeah, pribudavota viso-! 
kio kalibro šapukių, kur išdir
ba ir taiso rakandus, matra- 
sus, springsus, langam užtraū- 
kas ir kitokius visokius daly
kus šventėm ir kalėdom. Ne
galima sakyt, kad jie visi pri
klauso unijai, bet didžiuma, 
yra unijistai. Pavyzdžiui, jei
gu barberšapė samdo vieną 
barberį darbininką, jis pri
klauso barberių unijoje. Mes 
čia, Miamėj, turime kelias or- I v 
laivių stotis. Patarnautojų ai- ' 
bės, nuo bilietų pardavėjo iki 
mechaniko, valytojo, krepšių 
nešiotojo, darbai atliekami ne 
ant pirštų suskaitomų darbi-

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED-MAL1-

Viena.—Iš Vengrijos pra* 
nešama, kad ministras Ma- 
rosanas sake, jog sukilėliai 
buvo planavę plačius pogro
mus prieš Vengrijos žydus. 
Kai kuriose srityse, kur su
kilėliai jai: buvo įsiviešpa
tavę, sakė jis, jie jau buvo 
pradėję pogromus.

§

SEZONO SVEIKINIMAI
Kaip piemenys senovėj garbi

no naujai gimusį kūdikį Išga
nytoja, taip ir mes vėl kartą 
melskimės už atnaujinimą išti
kimybės ir vilties, ir siekime 
inspiracijos Kalėdų sąvokoje.
BROOKFIELD FEDERAL

SAVINGS & LOAN
ASSOCIATION

3718 Grand Blvd.
Brookfield, 111.
Hunter 5-8000

___ ________ , kad|& 
Amerika padės Austrijai su § 
vengrais bėgliais. g

9,

9.

%

a
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SVEIKINAME!
G

'(3

r(»

ŽIEMOS ŠVENČIŲ proga sveikiname visus 
savo draugus, kaimynus ir pažįstamus.

Mūsų širdingiausi linkėjimai Laisvės, Liau
dies Balso, Vilnies štabams, visiems lietuvių 
liaudiškos spaudos skaitytojams, prieteliams ir 
visiems!geriems žmonėms.

ri»

ris
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jūsų draūgišku-
—Kapitonas? Tai jūs ir aš, mas? Kaip mes galėsime veik

mes abu esame kapitonai sa-|ti, jeigu jūs tik taip į mane 
vo gyvenimo, jūs ir aš.'Mums žiūrite? Kodėl jūs nesupran- 
priklauso teisė 
mūsų gyvenimo laivą.

—Taip, bet kas iš to, ka
me gi dalykas? ■ 
mergina juokdamasi.

Tarnas ištiesė į ją rankas ir 
drąsiau:

; —Taip, leiskime savo gy
venimo laivą pilnais garais, 
'drauge! Jūs pažįstate mus, 
mane ir kitus draugus, eikite 

.su mumis, būkfite su mumis!
Mergina atsistojo. Tarnui 

■ pasirodė, kad maloni išvaizda 
iš jos veido dingo, kad ji pa

raudo.
. —Nesuprantu! — sako ji 

pątraukius pečiais.— Na,, aiš
ku, juk aš esu su jumis, vei
kiu išvien . . . Kas, ar nuožiū
ra? Kodėl jūs tą kalbatė? Ką- 
me dalykas ?

Tarnas nutvėrė jos ranką ir 
ją patraukęs prie pat savęs 
veik sušūko:

—Tas taip, tas suprantama! 
Drauge, tas labai gerai! Aš 
tą ir jaučiau! žinoma, jūs 
niekur kitur nuo mūs neisite!

—Kur?—nustebusiai pasta
tė klausimą mergina, ištrauk
dama iš jo ranką. — Jūs taip 
nešaukite, aš ,ne viena namie 
gyvenu ! Kur aš eisiu ?—s Jos 
balse pasireiškė sąjūdis ir ne
pasitenkinimas. Tarnas tą su
prato ir pasiskubino paaiškin-

zkomandUoti fate organizatorės
Kodėl nesuprantate, 

vw, .... no padėtyje negali
— vėl klausė j kalbos apie tai .. .

padėtas? 
kad ma- 
būti nei

kaip jis 
mažyčio 
jis atsi-

jos žo

Tarnas nepamena, 
išėjo iš merginos 
kambarėlio ir kaip 
sveikino su Elzbieta, 
jam pabaigoje sakė,
džiai jam tartum į daiktą su
siliejo, jos veidas susijungė su 
rašytojų fotografijomis. Jis il
gai vaikštinėjo miesto gatvė
mis nieko prieš save nematy
damas ir mąstė vieną ir tą 
patį:

—Ir kodėl tokia kvailystė? 
Ir kodėl gėda ? . . . Gėda ? . .. 
Moteris. . . Ir kas gi tokio yra 
moteris... Ir kodėl negalima 
daikte, kada dvi sielos vieno
dai jaučia? Ir kodėl tokia 
moteris? — Ir vėl kietai pa
traukė ant ausų kepurę. Gal
voje buvo šalta, tartum ji pri
pilta ledais, širdis smarkiai 
plakė, tartum ligoje.

Mieste laidojo kareivį. Ke
turi kareiviai sutartinai nešė 
jo grabą, jis suposi ant drau
gų pečių. Priešakyje ėjo ka
rys su bubnu, išlengva mušda
mas taktą. Bubno garsas 
skleidėsi šaltame ore. Iš pas
kos žygiavo čielas kareivių

į Salesmen. $300 weekly,, $1200 I į 
i monthly, $14,000 yearly. Commission ;
■' earnings now being made in new- jj 
est, finest, most unique sales plan

į in the Phila. atea. Loads furnished i 
daily. Excellent opportunity to make ' 
top earnings for ambitious men: , 
Phone Mr. Carter, 11 A. M.—7 P. M. 
FU. 9-5043. F. T. Robinson & Co.,

I Dodge - Plymouth Dealer ( please

%

Miam.es mention this ad.)
(248-254)

Miami, Fla.
Darbininkų klausimais

Prieš metus laiko ✓
mieste buvo atlaikytas suva
žiavimas American Federa
tion, of Labor su CIO unija. Į 
Delegatų suvažiavo iš visokių I 
miestų keli šimtai. Po apkal-' 
bėjimų ir diskusijų abidvi mil- : 
žiniškos unijos susivienijo dū- ■ 
lei nuoseklesnio veikimo dar-' 
bininkų klasės.

Miami Byčiuje priskaityta I 
iki astuonių šimtų dangorėžių !____ ______________
viešbučių. Darbininkų - patar-1 HELP WANTED—FEMALE 
nautojų nė šimtas nei du, bet j 
tūkstančiai. Jau apie porai 
metų kaip nekurie ^viešbučiai 
pikietuojami, o pastaruoju Į 
laiku keli viešbučiai pasirašė | 
kontraktus su A. F. of L. uni
ja. Pirmieji ledai pralaužti. 
Aišku, algos pakeltos ir darbo 
valandos pagerintos.

N. E. apie 160 gatvę išbu- 
cavoltas didelis alumininis fa
brikas. Išdirba duris ir lan
gams rėmus. Miestas turi ket
virtą dalį milijono pastovių 
gyventojų. ’

Miestas šuoliais auga, nuo
latos budavojama tūkstančiai 
gyvenimui namų. Biznio cent
rai vieni išbudavoti ir atidary
ti, biznis eina visais garais. O 
kiti biznio centrai baigiami 
budavoti. Dvasia ’ šventa čia s

Auto Salesmen. Exp. To sell . Am
erica’s No. 1 car—Chevrolet. All
Company benefits included. Good bo. 
nus plan, best commission plan av- , 
ailable. Ample floor time. Excellent 
opportunity to make unlimited earn
ings. if you qualify. See Art Knight 
or II. Mitchell. Randolph Chevrolet, 
Camden’s Chevrolet dealer, 1759 
Haddon Ave., Camden, N. J.

(246-252)

DO YOU TYPE?

LiKe IHiS!
or

LIKE THIS?

if 
will

you

Būkite sveiki, linksmi ir laimingi švenčių se
zonu ir visais ateities metais!

A. ir J. Daukus
Detroit, Mich.

SEZONO SVEIKINIMAI

W Visiems mūsų draugams ir prieteliams linkime sma- 
gių žiemos švenčių ir laimingų Naujų Metų!

Mylda ir Walter Žukai
Elizabeth. N. J.

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. Tel. Chapel 7-5164
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—Apsivesk su manimi, ap
sivesti su manimi aš jums da
rau pasiūlymą! Iki pilno mū
sų gyvenimo, ok, drauge, ko
kia tai būtų šventė ... — Ir, 
stovėdamas prieš merginą, 
rankomis sketeriodamas, pra
dėjo piešti jau seniai jo išsva
jotus planus, kaip jie gyvens, 
kaip bus ištremti, apie jų šei
mą.

—Viešpatie, kokia kvailys
tė! — išstūmė mergina, — ko
kis nesusipratimas!

Tarnui tartum kas užėmė 
burną taip kietai, kad tartoji 
net jo širdis sustojo.

—Tarnai, Tarnai, kaip jums 
negėda! — jis girdėjo rimtą 
jos balsą. — Tai negalima, tai1 
baisu, tai nesąmoninga esant t

So. Boston. Mass

Bostonas rimtai rengiasi pasveikinti Laisvės 
suvažiavimą. Ten yra rengiamas šaunus banke
tas, kuris įvyks sekmadienį, sausio-January 20, 
1957, pradžia 1-mą valandą dieną. Vieta — 318 
Broadway.

Rengėjai kviečia iš visos apylinkės apšvi-etą 
branginančius žmones dalyvauti šiame bankete 
ir paremti dienraštį Laisvę. Pelnas nuo šio pa
rengimo bus įteiktas Laisvei jos bendrovės su
važiavimo proga. .

S

you type like the former 
undoubtedly be best suited for 

a NEW & interesting clerical posi
tion. However, if you type like the 
latter, you will qualify as typist 
with a large nationally known com7 
pany. In either event, we can offer 
you an excellent opportunity with a 
GOOD STARTING SALARY. Gen
erous Employee Benefits.

For an. immediate appointment 
call

‘ RI. 6-7900, Ext. 500.

(248-250)

Clerk-Typist. Billing & Miscellan
eous office work. 5 day week, good 
opportunity for right one. Salary 
commensurate with ability and ex
perience. Apply 3115 N. Broad St., 
BA. 3-7677.

(246-252)

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, Fa., or call 
Turner 4-2200.

(236-249)

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.

(243-249)

Mūsų firma yra patikima išsiuntimui pakictų j Tarybų Sąjungą— 
Lietuvą, Latviją, Estoniją, Ukrainą ir 11. Esame laisniuoti ir auto

rizuoti INTOURIST, Maskvoje. Muitas apmokamas čia. Garantuo
jame pristatymą. Atdara kasdien ir sekmadieniais.
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LAISVES SKAITYTOJAI!
Remkime Moderniška Lietuviška Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

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

ligų ir aukšto kraujo spaudimo. Per 
pasiekia Lietuvą į 10

į Sibirą ima 22’ dienas oro paštu Visi 
per mumis gauna garantiją iš rusų 
Rašykite mums šveikatos reikalais.

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

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

Public
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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 mergeles. Nurodyti faktai, kaip Romos 
kunigai pardavinėjo lyties simbolius, kaipo dievų stabus. Skaitydami 
sužinosite dievų kilmės istoriją. Yra dievo Falus ir jo motinos pa
veikslai. Knyga gaunama pas —

T. KUČINSKAS, 740 W. 84 th St., Chicago 16, Hl. i

I
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Kinų laikraštis dėl 
įvykių Vengrijoje.ė

Pekinas, XI. 14 d. — Laik
raštis “ženminžabao” šiandien 
išspausdino vedamą j j straipsnį, 
kuriame demaskuojami tikrieji 
motyvai to triukšmo, kurį su
kėlė Vakarų valstybės dėle va
dinamojo ‘padėties Vengrijoj’ 
klausimo. Laikraštis rašo, kad, 
nors Vengrijos vyriausybė ir 
kitos socialistinės stovyklos ša
lys vieningai prieštaravo, Va
karų šalių delegatai Jungtinių 
Tautų Generalinėje Asamblė
joj priėmė neteisėtą rezoliuci
ją, kuri yra kišimasis į Veng
rijos vidaus reikalus. Vakarų 
“dauguma” Jungtinėse Tautose 
ignoravo tą faktą, kad klausi
mas dėl tarybinės kariuomenės 
buvimo Vengrijoje liečia tik 
Tarybų Sąjungą ir Vengriją.

Laikraštis pažymi, kad Va
karų valstybės pastaruoju lai
ku pradėjo nežabotą antitary
binę ir antikomunistinę kam
paniją ir tuo pačiu metu įvai
riais gestais reiškia “simpati
jas”’ vadinamiesiems Vengrijos 
“kovotojams už laisvę” kaip 
jie vadina fašistuojančių gal- 
žudžių saujelę, kuri, stengda
masi atkurti senąją santvarką, 
organizavo Vengrijoje ginkluo
tą pučą.

padėtis, susidariusi po to, kai 
fašistinis sąmokslas senajai 
santvarkai Vengrijoje restau
ruoti tapo visiems aiškus.

Pridedama Vengrijos revo
liucinei darbininkų-valstiečių 
vyriausybei numalšinti pučą, 
toliau rašo laikraštis, .Tarybų 
Sąjunga nepažeidė nei savo 
spalio 30 dienos deklaracijos, 
nei penkių taikaus sambūvio 
principų. Tarybinėms ginkluo
tosioms pajėgoms nereikia nė 
pėdos Vengrijos žemės. Atkū
rus Vengrijoje tvarką, Tarybų 
Sąjunga ir Vengrija vėl ves de
rybas klausimu dėl tarybinės 
kariuomenės buvimo Vengrijo
je Varšuvos sutarties pagrindu. 
Negali būti nė kalbos apie tai, 
kad Jungtinių Tautų policijos 
pajėgos vykdytų kažkokią 
tarptautinę kontrolę kuriame 
nors rajone Vengrijos terito
rijoje.

Toliau laikraštis pateikia 
Vengrijos vyriausybės pirmi
ninko Janošo Kadaro žodžius, 
kad “tas, kas mano, jog pir
miau turi būti išvestos tarybi
nės dalys, tas, nori jis to ar ne, 
stoja už kontrrevoliuciją, už 
imperialstinį jungą, už nacio
nalinės nepriklausomybės nete
kimą”. Kaip tik to, nurodo 
laikraštis, ir reikalauja Vaka
rų valstybės Jungtinėse Tau
tose. Dabartinė “dauguma” 
Jungtinėse Tautose jokiu būdu 
negali remti socialistinių šalių 
tautų 'socialistinių lūkesčių. 
Priešingai, ji yra pasirengusi 
nesvyruodama pastumti Ven
griją ir kitas liaudies demokra
tijos šalis į čan Kai-šeko, Li 
Syn Mano ir Ngo Din Djemo 
kelią, čia ir yra priimtųjų 
J. T. Gen. Asamblėjos Nepap- 
rastojoje sesijoje rezoliucijų 
esmė. Jungt. Tautų rezoliucija, 
reikalaujanti išvesti tarybinę 
kariuomenę iš Vengrijos, aiš
kiai rodo, kad toks išvedimas 
naudingas imperializmui, bet 
jokiu būdu ne vengrų tautai.

Mes esame tos nuomonės, pa- 
: reiškia “ženminžibao”, kad 
I veiksmai, kurių ėmėsi Tarybų 

ė į Sąjunga Vengrijoje, yra visiš- 
i kai teisingi. Tai paaiškinama 
i ne tik tuo, kad tarybinė kariuo- 
| mene yra Vengrijoje pagal 
i Varšuvos sutartį ir pačios Ven- 
I grijos vyriausybės prašymu, 

čių tikrųjų kovotojų už laisvę, į bet taip pat tuo, kad šis pra- 
suprasti, įSyrnas sutampa su t”.--/:’.-’: 
ko siekia > 
ir Ameri-i 

išvaduoti” Vengri-!
i re-: 

Toliau I-i0 šiuo metu laipsniškai ir ne
nurodo, kad išvien 1 nukrypstamai atkuriama. Nors

Kai teroristai žudė, 
fa-

V ak arų šalys 
Bet kai tie pa

gavo,
iš socialistinių

Vakarų šalys, rašo “ženinin- 
žibao”, visomis jėgomis sten
giasi dėtis vengrų tautos drau- 

' gaiš ir Vengrijos “laisvės” gy
nėjais.
degino ir planavo atkurti 
cistinį režimą.
juos liaupsino.
tys žudikai ir padegėjai 
ką užsipelnė,
jėgų.Vakarų šalys nuleido pu
siau stiebo savo vėliavas ge- 
dulio ženklu. Tokia, pareiškia 
laikraštis, Vakarų valstybių 
“draugystė” vengrų tautai, to
kia “laisvė”, kurią Vakarų val
stybės norėtų matyti Vengri
joje.

Demaskuodamas
“laisvės” gynėjų 
minžibao” nurodo, 
Gen. Asamblėjos 
sesijoje Amerikos 
reiškiančią 
Vengrijos
Franko Ispanijos 
vienintelės pasaulyje 

t atvirai skelbiančios fašizmą, at 
stovas, frankistinio 
sunaikinusio dešimtis

tikrąjį tų 
veidą, “žen- 

kad J. T. 
Neprastojoje 

rezoliuciją, 
grubų kišimąsi Į 

reikalus, parėmė 
atstovas — 

šalies,

režimo, 
tūkstan-

i tikraisiais 
vengrų tautos troškimais. Kaip 
tik todėl kontrrevoliucinės jė
gos buvo greit nuslopintos ir 
viešoji tvarka visoje Vengri jo-

vengrų tauta ir parodė teisingą
- • • ankstes- « Visiems Lietuviškiems Draugams S

. . $ Sezono Sveikinimai. g11 V1S Cg y>
. $ MOKEA FUEL & COAL CO. Keikalavo ft . . Tz . wPrieinamos Kainos Ei

nepasitenkinimą savo ; 
nes vyriausybės veikla, ji 
dėlto niekuomet nereikalavo 
atsisakyti nuo socializmo ir 
priimti fašizmą. Veiksmai, ku
rių buvo imtasi siekiant atkur
ti fašizmą ginklo jėga, nebuvo 
“stichiniai” masių veiksmai, o 
buvo pradėti Jungtinių Valsti
jų ir kitų Vakarų šalių kursto
mų sąmokslininkų saujeles. ( 
•Reakcionieriai Vakarų šalyse I g 117-05 101st Ave., Richmond Hill fe 
norėjo pasinaudoti 
įvykiais, kad legalizuotų savo 
ardomąją veiklą prieš liaudies 
demokratijos šalis, pakirstų 
Tarybų Sąjungos ir liaudies de
mokratijos šalių prestižą, pra
dėtų puolimą prieš tarptautini 
socialistinį judėjimą ir ati
trauktų pasaulio visuomenės 
dėmesį nuo Anglijos—Prancū
zijos—Izraelio agresijos prieš 
Egiptą. Tai, pabrėžia laikraš
tis, jiems nepavyko.

Kelias į socializmą, 
baigdamas “ženminžibao 
ir koks sunkus ir 
jis būtų, lieka vienintelis švie-1 
sus kelias žmonijai. Vengrijos | 

Į įvykiai yra rimtas išmėginimas 
i socialistams visose šalyse.' Jie 
lyra patikrinimas tuo atžvilgiu, 
|ar tikrai jie ištikimi socializ- 
I mo ir proletarinio internacio-1 
ralizmo principams šiame ko
vos verpete, gali jie išlaiky-! 
ti blaivu marksistinį galvoji-į Į 
mą sudėtingomis ir sunkiomis | 

•uos i ■ 3.M su- I Yi

&
6 Garfield Ave., Floral Park, L. I.

fe FI. 7-2573— FL.4-0984

g Lainfiingų Sezono švenčių
JA

| | S. NELSON FLOORING CO. fe

Vengrijos (g VI. 9-4066 fe

rašo 
kad 

vingiuotas

i aplinkybėmis, ar jie nesvyi 
j ir n ei puls j nusiminimą bei 
m išima.-

Elta

iš Lietuvos

Visiems Mūsų Lietuviškiems
Draugams

Sezono Sevikinimai
GOLD STAR

WIN E & LIQUOR CO RP.
96-16 Queens Blvd. .

< , Rego Park,;L. I.
IL. 9-6161, — Veltui Pristatome

• K

Sezono Sveikinamai 
Visiems Mūsų Draugams 
BLUE MILL TAVERN 

Manuel Neves
50 Commerce St., N. Y.

CH. 3-7114 
(Uždara sekmadieniais)

f A

^ys^^ya>7.ya^ya^yai^ya^ya^ya5?.ya^yGy5ya^y

A
Linksmų Sezono švenčių Visiems

EL FARO g
Restaurant & BAR g
823 Greenwich St. g.
kamp. Horatio St. tg

N. Y. C. — OR. 5-9784 k:

Sezono Sveikinimai
PATTI NI’S

. , Itališki Valgiai—Baras
. $ Pirmadieniais galima užsisakyti

•a

pirvatiškom parom.
48 Barrow St., N. Y. 

CH. 3-9688

•g THE ROUKIS FLORIST SHOP g 
g 107-04 Jamaica Ave. a 
I Richmond Hill. — VI. 7-5629 | 
§ s
a Puikiai sutaisome gėles. » 
c Kainos Prieinamos. «

feg HERMANN’S RADIO &
g TELEVISION SERVICE
ft lima Visą Queens Apylinkę fe 
g Išreiškia savo nuoširdžius sezono S 
g sveikinimus. K
g įsteigta 1921. Gerai atlieka darbą, fe 
» 141-04 Rockaway Blvd. fe
ft So. Ozone Park. Jamaica 9-2322. w 
^ys^yu^y^^^ya^y^^ya^^K^ya^y

Sezono Sveikinimai Visiems! fe 
DODGE’S LIQUOR STORK fe

930 Hillside Ave. fe 
fe New Hyde Park, L. I. W 
ft (prie Lakeville Rd.) S 
fe Tuoj Pristatome — FL. 4-0932. $

»

Visiems mūsų Lietuviškiems 
Draugams 

Sezono Sveikinimai
TUFARO’S RESTAURANT 

108-74 Roosevelt Ave, 
Corona, N. Y. 

HA. 9-9813

g Sezono Sveikinimai Visiems

ft CHRIS’
Sea Food ii’ Steak House 

Vynai—Likeriai 
g 40-48 Main St., Flushing, L. I. 
g Flushing 3-3915

f.

. :00£S-8 'ML g
8 T 'T ‘apjspoOM g
ft pAia suaanQ 80’0S fe
g OIHQXS TVDIOHHK OHITIVa g 
« -hioųoAS ouozos hisnuuon g sureSn^a , / g
g siuaptSĮAmayi hsnjAl suioįsįa g

Visiems Mūsų Lietuviškiems

Draugams Linksmų Švenčių.

THE HILLTOP FLORIST

& GIFT SHOP

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 

Nuo:
B. & W. TAVERN

Moore St., Brooklyn, N. Y.
r

f 13 
ji EV. 4-8936—John Bishko |

ft Sezono Linkėjimai . C
ft Nuo B
g GALLZI & SARDONT g

Akordionai—Kainos Prieinamos « 
gllO Mulbery St., New York City fe 
§ CA. 6-7643 Si

:U

S8S8-F «poisv 
•TBjujipnd snuinj

•h;ap\[ hfm?M hSujuneq jį 
hpąĮUH hUIS^UĮ^ SUIOĮSĮA pjUĮ'J 

T -q ‘bįjo;sv ‘4S 4^18 H-33
JOHS SLNVJ SZIOS 
o«N Jaipap ios UK

Linksmų Kalėdų ir Laimingų g
Naujų Metų. g

Mes specialistai taisyme «
< auto-mašinų. K
FORSTER BROS. «

g

J į 39-15 Prince St., Flushing, L. I.
FL. 3-2700

fe ^y^^^y^^y^yasJK^ys^y^i^ysjA 

fe

^y^s^^^y^ys^^y^yasayayjya^yeyj

*<*1

Sezono Sveikinimai
JIM’S STEAK HOUSE

ft 147-13 Hillside Ave.
g Jamaica, N. Y.

Prieinamos kainos—JA. 6-9187

PAPPA.S RESTAURANT | 

I Pasižymėję su gerais steak’ais š 
ji ir marių skanumynais. «
į ■ Sveikina visus sezono linkėjimais. 
L Uždara sekmadieniais. i
| 254 W. 14th St., N. Y. C. |
L WA. 9-9421—9325 S

205-17A Hillside Ave.,

Hollisi L. I. Holltl 8-8660
$ «

g Seono Linkėjimai Visiems $
» Mano Draugams E

LOUIS RADIO SERVICE 
61-61 Maspčth Avfenuę 

Maspeth, N. Y.
Taisome televizijas, auto ir namų 

w radios. TW, 4-8445.

gi HESS-MILLER |

| FUNERAL HOME g 
K 64-19 Metropolitan Avė. K 
J Middle Village. HE. 3-6660-1 g

{Arthur E. Hess, sav. lie. mgr a 
Turime koplyčių ir kitose vietose fe

g ( Visiems manq lietuviškiems 
ft draugams ir kostumeriams 

geriausių švenčių.
g ANTHONY’S FLOWERS
g 131-28 Rockaway Blvd., 

So. Ozone Park, L. L
9-1780 — JA. 9-2838

<A

Visiems Lietuviškiems Draugams fe
w Linksmų švenčių. fe
& SONNY’S fe
| FLOWER SHOP, INC. fe
S 37-61 90th St. fe
3 Jackson Heights, L. L III. 6-8822

atstovas. Nesunku 
pareiškia laikraštis,

• Amerikos rezoliucija 
kos planas

t ją. jeigu juos taip karštai
• mia Franko vežimas.
• laikraštis

su JAV dabar dedasi Vengrijos;
“laisvės gynėjais” ir Anglijos I

• bei Prancūzijos vyriausybes, 
kurių rankos aptaškytos egip
tiečių ir alžyriečių tautų krau- 
ju.

Toliau “ženminžibao” at
skleidžia tikruosius motyvus, 
kodėl Vakarų valstybės taip 
siunta dėl pagalbos, kurią Ta-

< rybų Sąjunga suteikė Vengri-
- jos vyriausybei. Bet

sveikai galvojančiam žmogui, 
nusivokiančiam apie politiką, 
rašo laikraštis, nesunku supra
sti, kad, jeigu Vengrija nebūtų

iT kreipusis dėl pagalbos į tarybi-, _ t

tos pagalbos, tai dabar ji toga-
lėtu pavirsti fašistiniu praga- ....................... —
ru, imperialistiniu avanpostu 
liaudies demokratinei santvar
kai nuversti kitose Pytų Euro-

4. pos šalyse ir naujam pasauli-
> niam karui kurstyti. Kokią gi 

laisvę, klausia laikraštis, duo
tų tai vengrų tautai? Ką ge
ro galėtų tai atnešti visuotinei 
taikai ir žmonijos pažangai?

Suprantama, rašo laikraštis, 
kad tarybine kariuomenė beve-

- lytų nepergyventi visų sunku-
.. mų, susijusių su įvykiais Ven

grijoje, jeigu/tai nebūtų ąbso- 
liučiai būtiną, jeigu to nereika- 
Jautų draugiškas prijautimas,

'. nebūtų padiktuota pareigos pa-
; sidalinti bendrais sunkumais 
;< su socialistinėmis šalimis, jei- 
. gu to nereikalautų nepaprasta

CENTRINĖS SPAUDOS 
PUSLAPIUOSE

Vilnius. — žymioji mūsų 
rašytoja leva Simonaityte jau 
seniai žinoma tarybinėms tau- 

I toms iš rusų kalba išėjiu-ios 
apysakos “Pikčiurnienė” ir 
straipsnių bei recenzijų, pasi
rodžiusių apie Jos knygą cent 
rinėje spaudoje, šių metu spa
lio 20 d “Literatu rna j a gaz ie- 
ta” supažindino skaitytojus su> 
tik ką lietuvių kalba išėjusiu 

11. Simonaitytės romanu “Vi- 
| liūs Karalius”, išspausdinda
ma didele romano ištrauką ir 

i trumpą paaiškinimą apie šį 
rašytojos kūrinį. 1 
vaizduojamas 
Martyno parvykimas 

(į namus pirmojo i 
I karo metu, 
namiškiais, 
spausdintą 
išvertė R.

Viliaus brolio 
; atostogų 
pasaulinio 

jo susitikimas su 
į rusų kalbą iš- 

romano ištrauką 
liabininas.

Žemės drebėjimas Izraelyje
Pereitą trečiadienį buvo 

jaučiamas smarkus žemės 
d r e b ė j i mas l z ra e 1 y j e.

kuriam

i , Visiems fe
Draugams ir Kostumeriams fe

Linksmu Švenčių fe
MARTA REST. & BAR k

75 Washington Pi., N. Y. C. p
GR. 3-9077 feyi vJJ V. •J“‘i f lA

Puikiausi Francūziški ir Itališki fe 
g Valgiai ' fe
»

Linksmų švenčių Visiems
THE BEAU SEJOUR 

Restaurant
Bethpage, L. L, nuo Route 1.07 

Mr. Ed. Wilson

' t r c «Jerry & Sam fe
PARKSIDE BAR & GRILL b-

! 371 Union Ave.; Brooklyn S
I EV. 4-9460 |
I Visiems lietuviams fe
i geriausių sezono linkėjimų. fe

U

$ Visiems Mūsų Lietuviškiems Visiems Mūsų Lietuviškiems
Kostumeriams « Draugams Linksnių švenčių.

ft Sezono Sveikinimai. R įg
ft TRACK RESTAURANT fe fe R 
$ 161-24 Baislev Blvd. $55 *ę- 161-24 Baisley Blvd. R 
g Jamaica, L. I. ’ > $
g Laurelton 5-9646

Sezotto Sveikinimai Visiems!
Nuo

J 7 BARROW STREET 
Skanūs Valgiai

CH. 2-9726 — N. Y. C.

fe

I KSS

fe Visiems Lietuviškiems «• 
ft Kostumeriams 2
S Sezono Sveikinimai. fe
S CRYSTAL LOUNGE fe
g 41-52 Main St., Flushing, L. I. fe 
fe Vakarienė nuo $1.85 aukštyn, fe

FL. 9-8953 hc

:

Visiems Mūšų Draugams 
Linksmų Sezono Švenčių!

QUEENS
RADIO & APPLIANCE SHOP 

Frank Hiris 
758 Seneca Ave. 

Ridgewood 27, N. Y.
HE. 3-408.1

Sezono Sveikinimai 
MARTELL’S

Wine & Liquor Co., Inc.
28 W. 23rd St., N. Y. 

Prieinamos Kainos.
LO. 5-3570 — LO. 5-3571.R LO. 5-3570 — LO. 5-3571. fe 

_ _ _  _ _ _ _ fe ^y^y^y^yi^y^^y^y^ytt^ye^y^ys^ 

sy^y^^y^y^^^y^^y^y^yt^ya ■ * ' ~~ ■’

KARLSON’S FLOWERS 
84t11 Jamaica Avenue 

Woodhaven, L. I.

9-4225 — Biznyje nuo 1917 fe

Lietuviams kostumeriams 
linkime geriausių sezono 

švenčių.

PISCOPO & SONS
Gėlininkai

30-08 36th Ave., Astoria, L.

RAvenswood 6-7770

i

t£

fe Linksmų Švenčių Visiems!
fe FLOWERS BY DAVID
| 220-10 Hillside Ave.
| Queens Village, L. I. HO. 4-8777

fe ' • feK Linksmų švenčių Visiems Mano K 
K Lietuviškiems. Kosturnėriems fe 
fe CONSUMERS RADIO fe 
fe r & SERVICtf CO. g 
fe 127-17 Liberty Avt?. fe
fe Richmond Hill, N. Y. Vt. 3-1519 fe

t

ANTON’S TV & RADIO įkR 
SERVICE

80-28 159th St., Jamaica, L. I.
Liriki visiems linksmų $

Sezono Švenčių. fe
OL. 8-4640—Prieinamos kainos fe

{ft 0

CHARLOTTE’S FLORISTS
5 boroughs, Queens & Nassau 

Veltui pristatome gėlių 
visokiems parengimams

245-05 Jamaica Ave., Bellerose, L.
FI. 7-8607 — Vakarais FI. 7-1271

L

g Linksmų Sezono Švenčių! fe
1 PETER ALFANO | 

J? Plumber,ystė—šiluma $
| 37-24 103rd St., Corona, L. I. |

HAvemeyer 4-0845 g

K Visiems Draugams fe
Geriausių Sezono švenčių. «
GEORGE T. DAVIS, Ine. |

Laidotuvių Direk.—Įsteigta 1864. S
14 LeCount PI. «

New Rochelle, N. Y. fe
Patarnauja Visiems. fe
New Rochelle 2-0324 Įg

^5^53^5^ 5^ »i^mmjSStWSę»^KJ5

h
 Gėlės, puiki dovana fe 
isiems Lietuviškiems Draugams tg

$ Linksmų švenčių. S 
g THE ROSE ANN FLOWERS | 
g 87-05 Jamaica Ave. R 
» Woodhaven, L. I. — VI. 6-4300 fe 

i^y^ys^ya^^^y^y^ya^yaxt^s^ya?.

Visiems mūsų lietuviškiems 
Kostumeriams 

linksmų Sezono švenčių.
ELDEE TV SERVICE OO. 

116-01 Liberty Avėjl±o-vjl muerty n. ve.
| Richmond Hill, N. Y. VI. 8-1305

jm
Visiems Mūsų Lietuviškiem* 
Draugams Linksmų švenčių.
THE GARDEN FLORISTS

72-60 Austin St.
Forest Hills, L. I.—-BO. 8-4839

g Linksmų Kalėdų ir Laimingų E 
s4 Naujų Metų Visiems. 6
| THE LEFFERTS PET SHOP | 

s) Visokių įvairių Paukščių v
g 1U-O6 Lefferts Blvd. | 
g Ozone Park, L. I. MI. 1-1027 |

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

f Visiems Mūsų Draugams
V Linksmų Sezono švenčių
I durels
I RESTAURANT, & BAR ’ £ 
» 130-06 Atlantic Ave. I
f Richmond Hill, N. Y. VI. 6-94$3 1 
F: ' Valgiai —• Likeriai |

Visiems Mūsų Lietuviškiems g 
Draugams Linksmų švenčių

Visiems lietuviams linkime 
geriausių sezono švenčių.

® Sezono Linkėjimai 11
JOHN VOGEL FUNERAL HOME, INC. S g 

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

1

v:

v

Sezono Sveikinimai
Linksmų Sezono Švenčių

THE EAST NEW YORK

SAVINGS BANK

Atlantic & Pennsylvania Axes.

Brooklyn

. g Sezono Sveikinimai Visiems $ 
ig FREDERICK CONST. CO. « 
I ft Darome Virtuvėse Spintas «| V« I Vi I I V V • • V V4 T X- MV ’ K jį/1 • 1 U C* O

[ g 79-49 Myrtle Ave., Glendale, L. I. fe
‘ tx T TXT . ry n-1 fxr\ \R

fe

HY. 7-2199
Vakarais Bayside 9-0683

fe

ROSE HILL TAVERN

138-19 Jamaica Ave. 
Jamaica, N. ,Y. 
REpublic 9-9713

fe

Laimingų Sezono švenčių g
Visiems! «

/ ERNEST MAITINO ft
Exteriors, Interiors, Railings, g

Cellar Doors. g
57-65 73rd Pl., Maspeth, N. Y. fe

Newtown 9-5568 ft
Van Dyke 1-5214

Sezono Sveikinimai
EL CHARRO

fe Puikūs Mcksikoniški-Ispaniški feX \ 5u Vcll^icli ^‘*f » 8 Vi; Užrašykite Laisvę savo draugui ja Nuo 4 vai. dieną iki 12 vai. vak.
,, .... ,, . ,,,. „ . ... , Cocktails. Uždara šekmadienlais. fe

4 pusk Laisvė (Liberty) šeštad., Gruodžio (Dec.) 22, 1953

CHARLES D'ORAZIO | 
' & SON |

678 Grand Št, Brooklyn, N. Y. $

Pirmieji 15 žihončs, kurie suK 
šiuo skelbimu ateis, gaus $69.96 K 
policy veltui. — ĘV. 7-6920 M

Sg Visiems Mano Lietuviškiems
Draugams ir Kostumeriams « u’ Linksmi} Sezono Švenčių. g

MICHAEL’S 
FLOWER . SHOPPE 

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

JA. 3-0993

W Linksmų Sezono švenčių
S THE IDLEWILD AIRPORT 
g . i FLORISTS ' ' 
g N., Y. International Airpoft 
g 1 • OL. 6-5550 
t?j (Idlewild Airport)

W. J. SCHUMACHER

Plumbing ir Heating 
Kontraktorius

86-34 85th St., 
Long island City, N. Y.

ST. 6-0670

%

I

1
 Visiems Mūsų Lietuviškiems

Draugams Unksnių Kalėdų ir B
Laimingų Naujų Metų. $

FREDERICKS |
FUEL SERVICE ft

1
 Gulf Solar Heating Oil. g 

Aliejiniai pečiai pataisomi n
ir įdedami. S

56-69—58th St., Maspeth n
Dienom TW. 4-0222 gVakarais TW. 4-0224. . »

Visiems mano lietuviškiems «
Draugams Jinkspių Sezono fe

Švenčių fe
TONI FLORISTS fe

(formerly Wetherell) 
179-81 Hillside Ave., K

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

ft

Sezono Sveikinimai Visiems
Mūsų Kostumeriams
DATRYTEST MILK

57-19 Flushing Avenue 
Mąspeth, L. I.

EV. 1-5828—KV. 6-3900
• • - I

wMttad
«

r (
g Visįems.Lietuviškiems dnaugams | 
m ir kostumeriams linkime *

w ■ Sveikiname Visus fe
S Lietuviškus Kostumerius fe 
Sfl su Sezono šventėmis fe
g DONAGHY STEAK HOUSE | 
g 5528 Broadway (prie 230th St.) D 
g New York City fe 
W KI. 6-9571 j fe
iya^y^y^y^^y^^^^^y^ys^^

S . Geriausių Sęzonlo jSvettClųl 
$ MANHATTAN TV CO. s 
§19? 8tli Ave.r (19-29 Sto.) N.YX5. )
I OR. 5-8812 į

>

{ Sezono Sveikinimai fe
Visiems Mūsų Lietuviškiems fe 

K- • Draugams y:
B TEA ROSE FLOWER SHOP | 
« 35-60 11th St. «
fe Long Island City, N. Y. fe
g RA.-8-4442;-; RA 8-1442 „ fe
^y^y^y^ss5y^y®3ys«ya^»^ya^»^ys«j

fe Ljnksmų Sę^ono šyenčių | 

g THE BORGER TELEVISION fe 
g A RADIO SERVICE fe 
g 1409—2nd Ave., N. Y. Est. 1988 g 
S BH. 4-4224 — BU. 8-4481 g

t •- . !■ • , r. I < ‘ P

™ Lietuviams Draugams linkiu f 
g linksmų sezotio švenčių. S 
g JOHN M. MEYER A SON J 
fe Gėlininkai y
w 1896 DeKalb Avenue, ž 
| Ridgewood, N. Y. HE. 3-4488 «

Visiems lietuviškiems draugams w 
g linksmų sezono švenčiu.^? p 
g OTTO IL LEIDINĮ' ■ 8
g Gėlininkas " ■’ g
fe 681 Central Ave., Brooklyn^ N. Y. % 
g GL. 2-8791.----- r jį
X^R^y8^y^ys»y^y«wi!Rwyt»ya«y3a»

Amatininkai^ paieškodami

ir gausite pasiGlymy. Kaina ui 
paskelbimu žėnMM



I Remia LaisvęSu Reikalais Kreipkimės į Tas Įstaigas* Kurios Sveikina Mus Šventėmis

KONSTANTY CIESZKO
Rplfeiiiws žvakes >

ACME CANI)LE MFG. DISTR. CO.
11-17 Variek St., Brooklyn. 1-1882

S

Mūsų Draugams ir Depozitoriams

LEICESTER SAVINGS BANK
1082 Main St., Leicester, Mass

Dividendas duodamas gruodžio mėnesį, 3’z» per annum.

WALTER
Linksmu KalėdųFUNERAL HOMEM

Laimingų Naujų MetųJ^Yft*Y^Y5&Y«Y»Y«^Y^Y^Y^Y£S
S Visiems Mūsų

SVEIKINIMAI * Draugams ir Kostumeriams
HSEZONO 2 Nuo l

AVONDALE SAVINGS I

& LOAN ASSOC.COMMUNITY SAVINGS Danielson, Conn.
BANK k»J

BROADWAY SAVINGS Chicago, Ill. «BANK

ESSEX SAVINGS Dickens 2-7700 %
BANK

WLAWRENCE SAVINGS s
5885 58^ 5^ 58855385 58^/^^855885 58«BANK .8 Gėlininkas

Geriausių Sezono Švenčių
Mobil heat

LAWRENCE, MASS. Nuo
I . To all

ANTUN’S Hi
5855885 5385 5885 5885 >385 5385 5885 58^^5885 5385 5885

1,85-02 Ba Isley Blvd.
Laurelton 8-3531

Visiems Mūsų Lietuviškiems 
Draugams ir Kostumeriams 
Linksmų Sezono švenčių.

16 South 1st St. 
New Hyde Park, L. I. 
FLoral Park 4-170.2

61-08 Roosevelt Ave.
Woodside, L. I.

3965 N. Milwaukee Avė.

Mes gerai išvalome divonus 
Prieinamos kainos

Linksmų Švenčių Visiems 
Mes taipgi linkime, kad visi 
jūsų Naujų Metų pageidavimai 

išsipildytų.

Sezono Sveikinimai 
Mūsų Draugams ir Nariams 

k ėliausias Dividendą,s 3% 
per metus

K
g

Visiems Mūsų Lietuviškiems 
Draugams ir Kostumeriams 

linkime
Geriausių Sezono švenčių.

g

g
Visiems Mano Lietuviškiems 

» Draugams ir Kostumeriams 
C, Linksmų Sezono Švenčių.

KiSr!52«i '«s^4*tt?S65c«s^t«^S'3»Sr5S»®*«.................. «

, .. r|<.-d. Dignt-d 
hi able cost. 7:

Z* 
vi

» ii.

g
J ft

5357538^ 58^58^9

« w

3

LINKSMŲ KALĖDŲ 
LAIMINGŲ NAUPŲ METŲ

Visiems Lietuviams Linksmu 
Sezono Švenčiu.

CARL HOPPL’S

VALLEY STREAM PARK INN
Skersai State Park ant Merrick Rd., Valioj' Stream, L. I.

Tel. Valley Stream 5-6035
Šokiai —- Teatras - Kiekvieną vakarą 

Paprastom dienom 5-9
Nuo $2.75. Banketai paruošiami 1000 žmonėms.

du rodymai.
Sekmadieniais 12 v. dieną--9v. v.

Linksmų Kalėdinių švenčių Visiems Mūsų Draugams 
Nuo

Visiems Mūsų Draugams 
ir Depozitoriams.

s
3

Linkime Visiems Linksmų
Švenčių

Visuomet jums patarnaus 
ateityje, kaip kad praeityje.

65-87

THE GRAND
FLORIST SHOP

96-48 Springfield Blvd. 
Queens Village, L. I.

HO. 8-6400

£

Visiems Lietuviams 
. Linksmų Švenčių

EMMA HAUFFE

67-44 Metropolitan Avė. S
Maspeth, L. I. — HE. 3-9444. « 

» 
JB^585558^58^5a^S8^ya^^^^58^jag1jagI

9I6S H OH T rI ‘JitelUA suo.mb 
•OAV «.)|«iuvf 60-80Č 

(j.ipAVif) M3VON S AR1IVH 
» -hĮ3UOA$ nius^urq

SmUĮAnpn SIUOĮSĮĄ

585^53^ 58855

Mr. E. W. Casper, sav.
(kalba lietuviškai)

Grand Ave., Maspeth, L. I.

DY 6-1090

DANIELSON FEDERAL 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

Geriausių Švenčių 
Visiems Mūsų Lietuviškiems 

Kostumeriams 
“COMPLETE 

TELEVISION & RADIO 
SERVICE” 

RADIO SERVICE” 
21 Valandų Patarnavimas 

Geros Kainos 
106-20 Northern Blvd. 

Corona, L. I. 
Newtown 9-2986

U:

g Walter M. Michalski, Lie. Mgr. |

To all our Lithuanian Friends 
H in times of stress, a service o 
$ sympathy and understanding 
w Modern air-conditioned. 1 

fied service at rca.so.^./.v
ft 80-08 Grand Ave., Elmhurst, N. Y.ų 
>1 NEwtown 9-5187 ' .V

WOODSIDE
CARPET CLEANERS

?> 
g

|jTHE UGLY DUCLINgI
ii

WILLIAM 
MOCKAWETCH

i
A Merry Xmas & a 
Happy New Year 
To All Our Frieds

From

M 
ft

t>:

S588O881JB«^^58^5S8LWa»81588U38G588G» | |

Sezono Sveikinimai 
Visiems Draugams 

Nuo

JOHN IMPERATO’S 
TERRACE CLUB 

RESTAURANT I

t!3 JOHN 8ZYMKOWICZ
I

Post Rd., Scarsdale, N, Y.
SC. 3-9868

K-

3
Linksmų švenčių Visiems

J. & L. AUTO REPAIRS
405 Rider Ave., Bronx, N. Y

RALPH FISHER
CY. 2-4210.

Gėlininkas.
Mes telegrafuojame bile kur.

Linksmiausių šven’čių Visiems
Draugams ir Kostumeriams ft

Nuo d’

. 57-59 Cooper Ave.. g J S
Ridgewood, K I. — HE. 3-8030 g į 3

Išsirenkite su gėlėmis

Merry Xmas ■& a 
Happy New Year 

To All Our Friends

GRAEBĘ’S FASHIONS

Suknelės, Pailtai ir Kostiumai 
316

ST. ALBANS FUEL 
OIL COMPANY

It

•fc'įstJftigjęSiS: 8>įs>Jtfj£ £a34£fii .%''i(S.ę>š8Ję>is»»š 
Ž 
i 
i Linksmų Kalėdų ir 

Laimingų Naujų Metų

3 SI

3 / , S3

Rose Lattancio 
& Assunta Mormino

PAPA JOHN’S

E. 86th St. (l-2nd A ves.)
New York City

Regent 7- 1967 
^58^J8^58^»^^53;S >8j7i58».

g Visiems Lietuviams Linksmiausių «
Sezono švenčių 3 t g

I I sg THE DeLUXE S g

238 Central Aye. 
White Plains, N. Y.

W'H. 8-9716

& a FLOWER MARKET
>3»m5^^8V55385538553855885 588518855885

Jf^S^Y«Y«^S«^Y«i^Y5«Ysa£YS«1^:

38-10 Astoria Blvd.. Astoria, L. I. Linksmi! Sezono Švenčių Visiems

I RA. 0-0230 Nuo

g Pristatome bile kur.
tf

JOSEPH SEUBERT

DOMESTIC & IMPORT 
STORE

Š 5Įsiems Linksmų Sezono švenčių 3s
GEORGE ZESSI

58-18 Myrtle Ave. 
Brooklyn-Ridgewood 

HE. 3-9773
1Ž

131 West 29th St

9
Puikių Futnj 

už prieinamas kalnas. 
Sutaisome ir Perdirbame.

SY^Y«Y«Y«Y®£Y«Y«Y»£Y«Y«Y83Y£S£1

ROCKY LEE’S

CH. 4-6425 — 10-tos lubos.
«

Linki visiems 
Kostumeriams ir Draugams 

Linksmiausių švenčių 1

Puikūs Valgiai

-3 Visiems Lietuviškiems 
Kostumeriams 

Linksmų švenčių.

987 Second Avenue 
New York City 2

■8 EL. 5-8227

s ALFRED ALLEN ^58855885 JB85JB85 5885 5585 5853538158  ̂58^i»S»855tŠi

Gėlininkas

34-47 Little Neck Parkway 
little Neck, L. I.

BA. 9-8879

Visiems Mano Lietuviškiems 
Kostumeriams

M Linksmų Švenčių. ft
'g WOODSIDE FLORIST INC. Ž

g Pristatome bile kur. 4{61-21 Roosevelt Ave., 
Woodside, JL. I. 
Newtown 9-4269 

^58^»aS^58^J3^JB«»5?i»a58^^^

YONKERS 
MOTORS CORP. 
210 S. Broadway

Wishes all our Friends a 
Very Merry Christmas 
& a Happy New' Year.

Mr. H. Libert
Your Chevrolet Dealer 

in Yonkers

Linksmų Sezono Švenčių
, Visiems

Nuo

JACOB RUPPERT
BREWERY

1639-3 rd Ave

TR. 6-5000

I

$
ft

ft

55 5385 5885 5885 588: »85»8t 5385 5385 5885538558855K558

g‘

•3

NASSAU FUR CO.

Linki Visiems 
Kostumeriams ir Draugams 
Geriausių Sezone Švenčių

650 .Manhattan Ave., Brooklyn
Art! Nassau Ave.

EV. 3- 1880

g

'i
&

Visiems Mūsų Lietuviškiems 
Draugams ir Kostumeriams 
Geriausių Sezono Švenčių

LIBERTY HEIGHTS
CLEANERS

92-20 Liberty Avė. 
Ozone Park, L. I.

Sykį pamėginsite pas mus, 
būsite, patenkinti. 

Kainos prieinamos.
Virginia 5-6100

%

I

« Nuoširdžių Sezono švenčių 
Visiems

$ ■ Nuo

JOSEPH G. DEl.PHINE 
INC.

$ Laidotuvių Direktoriai 
Malonūs, draugiškas 

patarnavimas
454 Graham Ave.

yi Brooklyn, N. Y.
*g TW’ining 1-9020

S

:S

u ft

ft tZ

S

g

n

Visiems Mūsų Lietuviškiems 
Draugams

Geriausių Sezono Švenčių
Nuo

REMIS MONUMENTS

€9-31 Metropolitan Avė.
Middle Village 79, N. Y.' 

DA. 6-0909

tg

ol WV

Linkime Visiems
Geriausių Sezono Švenčių «•

ft THE g
g WASHINGTON HEIGHTS g
'Į FEDERAL SAVINGS Fl

i BANK I
Su mielų norit patarnausime jums

1957 m., kaip ir praeilyje. K
1390 St. Nicholas Ave., N. Y. Č. wt

TO. 7-6100

^W2«YSaJY5RtY^^^Y^^Y^!^Y^:
»A

A Merry Christmas 
To All Our Friends

From
COLONIAL FEDERAL 

SAVINGS & LOAN 
ASSOC.

Dungan Hills — EL. 1-4500 
1550 Richmond Rd. 

Staten Island

I
I •».

S’

Visiems Lietuviams Linkime $ 

Linksmų Sezono švenčių.

ROSARY FLORISTS 
30111 Ave., Astoria, 

RA. 8-7652
L. I

$
^3^58^52  ̂>8^ 58^38^ 38^ 38j$ 53^58^38$?

'M Unksnių Sezono švenčių Visiems
g HAROLD KOHLMANN |

.» Gėlininkas
$ 58-0&—«8th St, Maspeth, L. L «
S Ii* D A. 6-1950 g

Visiems Lietuviams 
sft Linksmiausių švenčių.
8 THE LITTLE NECK FLORISTS ft 
š 253-27 Northern Blvd. 
:g Little Nęck. L.
W Bayside 9-7050

5 piuI.-Laisvė (Liberty) - Šešta d., Gruodžio (Dec.) 22, 1956
»■

ft ft * ®

^S£ YStf Yi# Y« YkK YS5S 5Ž«£ MX W W
& U Visiems Lietuviams 
n Linksmų Švenčių.
f THE STEVEN BARRIE 
f FURS, INC.
S 330—7th Ave., N.Y.C.—20th
į PE. 6-9835

S
st- g‘

in *•Linksmų Sezono švenčių 
Visiems

george & Madeline 
BOULEVARD FLORISTS 

83-24 Northern Blvd., 
Jacksun Hts, L. I. 

IL. 8-4896

w<

DAN’S DOUBLE VALUE
FLORIST

— EV, 6-3071
Gėlių už prieinamų kainų

3
VI

r rom
OH JOY

CHINESE RESTAURANT

Visiems Lietuviams Linksmų 
Sezono Švenčių

THE DIANA FLOWER SHOP 
90-02 Roosevelt Ave., 

Jackson Heights, N. Y.
HA. 9-9218

K

K K

$

§ fe► ;

ii

ft
Vi

M

Linksmų Kalėdų ir
Laimingų Naujų Metu

l

«?
3- DAN MARKELLOS

FLORIST
168-05 Jamaica .Avenue

(Z
g
$

•
Jamaica, L.l . 0

Prieinamos kainos — RE. 9-8155 ii 
ft

Linksmų Sezono svenebj 
Visiems Mūsų Draugams

PLATEAU TAVERN

2A
64-21 53rd D r., 

Gerų Vynų 
Patarnaujami* ir 
George O’Neill—Niek Spitvri..

Pa
.8

?3

Maspeth, I 
ii* Likerių; 
Organizacijoms $

HA. 9-91.93

I.

?A ?A

U I

P

Linksnių Sezono švenčių
Visiems Mūsų Kostumeriams

DREWS FLOWER SHOP
69-30 Metropolitan Avenue* 

Middle Village, L. I.

D/V 6-0508

Puikių gėlių už prieinamų kainų

ft

a

ft

^58855385 588558855885 53^58^^>SS5^.885»85

I
I a H- .«

®

Linksmų Kalėdų
Laimingų Naujų Midų Visiems

RELIANCE
FEDERAL SAVINGS

& LOAN

250. West 57th St.

•3 ... ft.«

' >!£ YjK ■>>»»' xYS— YS2? ii?5£ x>T

I
Linksmų Kalėdų

Laimingų Naujų Metų!

g 
g

A
1

OVIEDO
Ispanų Restaurantas-Cocktail

202 U’. t.41 h st.

U'A. 9-9451

ft

<2 
g 
S 
S

8 
$

Visiems Lietuviams 
Linksmų Švenčių

THE AIRPORT FLORISTS 
Domestic T<*rminal Bldg. 

LaGuardia Airport, Queens, L. I. 
Newtown 9- 5510

51 E. Fordham Road 
Bronx, N. Y.

2 s

. g 
g

Linksmų Sezono švenčių Visiems

VLACE FLORISTS

163-05 Archer Ave.

Jamaica, L. I. — AX. 7-7877.
C Y. 5-1 166

I.From

S3
3

•3 
g

A Merry Christmas 
And A Happy New Ye.'

To All Our Friends

160(1 Kings Highway

Brooklyn

Visiems Lietuviams 
Linksmų švenčių. 
THE RAINBOW 
FLOWER SHOP

39-56 61st St., Woodside, L. 
HA. 4-5072

'd

KINGS HIGHWAY
SAVINGS BANK

fl 

ft
t?.^?S585?EJ8S

P?šr®:'.<or«<'5ki v?.<8 «’■*« ■«??$ 
)>

Sezono. Sveikinimai Visiem-;
Lietuviams Nuo Hyman Sai i 

i NATIONAL KOSHER
t

I3 196-15

VJ

■!?. 
ft

f
f

JR RESTAURANT
90 - 2nd Ave., N.Y. C.

GR. 7-9415 — GR. 1-1281

M 

«

it

>^5385588553855=85 5S8«588i^855885588i58Si532t  jas

Laimingų Sezono švenčių!
Visiems mano lietuviškiems 

draugams.
ALEXANDER J. MALEWSKI

(advokatas)
Manhattan Ave., Brooklyn

ĖV. 9-7668

■A

Pa 3'’>6

IN

■•N

it

$

S
A

Linksmų Sezono švenčių Visiems $
KOLLER’S FLOWER SHOP g

INC. $
Turime puikių gėlių. Gera nuo- 

iaida vestuvėms ir org. L;
1436 Astoria Blvd., Astoria ,L. I. P

AS. 8-0314 ii,

tA
FREDERICK G. W ACKENJH'T g

69-26 66th Rd., Maspeth, L. I.
Extends a very Merry Xmas and 

a .Ilaiipy New Year to all.
Choice cut flower*, DA. 6-1992

•

S'
IŠ

K

g
?r
sA

-Visiems Mūsų Lieluviškien 
Draugams

Geriausių Sezono švenčių 
Nuo

RICHMOND HILL 
SAVINGS BANK 
115-20 Jamaica Ave. 
Richmond Hill, L. I.

VI. 7-8100
219-20 Hillside Ave., Bellerose
ll i-19 Liberty Ave., Rich. Hill

5 
g

$

U

Visiems Lietuviams Linksimi 
Švenčių.

THE ASTORIA RADIO

33-02 Broadway, Vtorla, L.
RA. 8-3851

a
&

I

I.

«

ft

K’

Visiems Lietuviams 
Linksmų Švenčių.

THE AVALON FLORISTS 
47-06 Queens Blvd.

Sunnyside, L. I. — ST. 6-1793,

Visiems Lietuviams K
Linksmų Švenčių. R

EMILE MUNZ S
Gėlininkas

Hillside Ave., Hollis, L. L g
HO. 4-3636 ft

Sezono Sveikinimai į?
McMAHON’S s

LIQUOR STORE S
113-39 Springfield Bhd. * |

Queens Village $
HO. 1-5861 ?

Nemokamai Pristatome
Kass

g
»

Visiems mūsų Hetuviškiemš 
d kostumeriams linkime Linksmų 
ft Kalėdų ir Laimingų 
ft Naujų Metų.
S EMIL’S BAR & GRILL 
;k 362 Metropolitan Avė., B’klyn. 
S EV. 4-9615

g Sezono Linkėjimai
g FIRESIDE INN
W Specialistai Vištienų ir Jautienų

f Pietumis
111 W. 24th St., N. Y. C.

CH. 3-9366
LOU SIMON, Sav.

^»^53^^»^58SSJ8gI«^58^J8a38gtJ8S:

8

$ Visiems Manb Lietuviškiems $ 
5^ draugams ir kostumeriams
ft Linksmų Kalėdų ir
ft Laimingų Naujų Metų. S
m TOMS FLORIST g
g 22-35 31 st St. R
$ Long Island City, N. Y. $

Ravenswood 8- 9896
58^53^58  ̂J8^^J8?558^^.^^58«

«§ Visiems Mūsų Lietuviškiems L 
& Kostumeriams linkime K
& Linksmų Kalėdų. $
» Išsiręikškite su Gėlėmis
g TERMINAL FLOWER MARKET ft 
ft: 92-33 New York Ave. «

Jamaica, N. Y. <£
Olympia 7-7500 ub!

it

Linksmų Kalėdų Visiems: 
Mr. S. Litt 

LIBERTY LUMBER CO. 
126-18 Liberty Ave. 

Richmond Hill, N. Y. 
VI. 8-7220

R

■f
£

Sezono Linkėjimui Visiems!
THE KOCK HOUSE

Prie Hudson U|>ės 
Patarnaujame iki 9 vai. vak. 

1205 Warburton Ave. 
Yonkers. N. Y. GR. 6-0013.




