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KRISLAI
Pas čikagiečius.
A. Bimbos knyga.
Van Wyck Brookso žodis.
A. Baronas apie meilę.

Rašo R. Mizara

L. Prūseika skelbia Vilny, 
kad čikagiečiai .jau pradėjo 
rinkti Laisvės suvažiavimui 
sveikinimus.

Gerieji žmonės sudėjo $18. 
žinoma, tai tik pradžia. 
' ♦

* Vilnietis Vincas Andrulis 
laivo pavojingai susirgęs. Iš
buvęs ligoninėje apie savaitę 
l^iko, Vincas grižo į namik

Andruliu šeimoje nelaimė 
ta, kad ir draugė , U. Andru- 
lienė jau seniai ir sunkiai ser
ga.

Laisviečiai nuoširdžiai jie
dviem linki geriausios sveika
tos •

Šio mi s dienomis Antana 
Bimbą pasiekė jo knyga "The 
Molly Maguires’’, išversta ru
su kalbon ir 1950 metais iš
leista Maskvoje.

Knyga dailiai išleista. Ru
sų *kalbon išvertė N. 1. čer- 
r.iavska, o ilgoką Įžangą pa
rašė A. A. Polatajeva.

* Knyga turi 110 puslapių. į 
Amerikoje ši knyga buvo

išleista- 1932 nitais. Ji čia su
vaidino nemažą rolę ypatin
gai Amerikos darbininkų ju
dėjimo istorijos .studijuoto
ji! ose.

Kai kurių enciklopedijų re
dakcijos šia knyga naudojo- . 
si kaip šaltiniu, rašant ajįie 
kietosios anglies -pramonės 
darbininkų kovas su* samdyto
jais — kovas už geresnes dar
bo .sąlygas, už didesnes algas 
ir už teisę organizuotis.

* žymus Amerikos literatū
ros kritikas V a n Wyck 
Brooks prieš porą savaičių 
sekmadieninėje New York 
Timeso laidoje parašė ilgą!
straipsni apie šių dienų ame-: 
rtkinę literatūrą. ;

Rašytojas primena, kad šių 
d;enų amerikinė literatūra y- 
ra krizėje. Rašytojai vengia, 
bijosi savo kūriniuose paliesti I 
“ginčytinus” visuomeninius 
klausimus. Jie gyvųjų mūsų 
gyvenimo problemų neličia, 
nes mano, kad už tai gali su
silaukti bizūno, gali būti ko
mercinės spaudos pasmerkti.

Dėl to pokarinė Amerikos 
rašytojų kūryba tuščia, sekli, 
neįdomi/ nes ji taikyta tik 
žmonėms “užboviniti.”

Daug .tiesos kritikas Mr. 
Hrooks pasako, skaudžios tie
sos !

Tenka priminti, kad ir pas 
Retu vilks esama tokių rašyto
jų — daugiausia dipukų tar
pe, — kurie sėdi dausose, ku
rie gyvenimo nepažįsta ir.. 
jei jį liečia, liečia kreivai.

štai, paskaįtykime iš Čika
gos marijonų Draugo (sausio 
9 d. laidoje) literatūrinį per
ki į :

“Aiduose” randame Aloy
zo Barono prasmingą kovelę 
“Suktuvės” — apie meilės tri
kampį, kur mūsų rašytojas 

; paberia šias mintis apie mei- 
l^s laimę ir kančias:

— Meilė yra ugnis ir rasa. 
Meilė — kvailas nesusiprati- 

^ftas. Rožių žiedai ir girtuok
lio daina. Meilė —• gėlės ir 
kraujas. Koncentracijos sto
vykla ir motinos ranka. Va
saros saulėlydžia^ ir rudenio

K omun istai sako Coil išreiškė savo \BriUinijos valdžia
Nelieti amerikiečiu solidarumą lenkam Naujasis kabinetas 
kraujo už AR naftą! ’ ’
New , Yorkas. — Ameri

kos Komunistų partijos na
cionalinė taryba išleido pa
reiškimą apie taip vadina
mą Eisenhowerio-Dulleso 
doktrina. K. P. sako, kad 
ta doktrina savimi perstato 
didelį pavojų taikai, kad 
Eisenhowerio administra
cija faktinai sako, kad a- 
merikiečių kraujas gali būti 
liejamas, kad užtikrinti 
platesnes Amerikos konce
sijas Artimųjų Rytu naf
tos (aliejaus) laukuose. 
Britiškas ir francūziškas 
imperializmas pradeda pra
rasti savo paskutines bazes 
Artimuose Rytuose, o Ame
rikos imperializmas sten
giasi tą vietą užimti, kal
bėdamas apie susidarančią 
“tuštuma”, bet jokios tuš
tumos faktinai nėra, nes a- 
rabiškieji Artimuių Rytu 
kraštai patys gali puikiai 
savo likimą tvarkyti ir na
tūralinius turtus naudoti.

Siekdami tokių koncesijų 
Artimuose
senhoweris ir Dullesas fak
tinai siekia arabišku kraštu . - v v

Rytuose, Ei

pavergimo.
x Amerikos valdžia dabar 
sako, kad reikia pastoti ke
lią “komunistinei agresijai” 
ir “Tarybų Sąjungos hege
monijai”. Bet tai buvo ne 
Tarybų Sąjunga, o Britani
ja, ’ 
kurie užpuolė Egiptą.

Komunistų partija sako, 
kad Amerikos žmonės -tu
rėtų reikalauti iš valdžios 
sekamų dalykų:

1. Nesudaryti jokių kari
nių sąjungų Artimuose Ry- 
tuoše; •

2. Neaplenkti Jungtinių 
Tautų; tiekti1 ekonominę 
pagalbą per Jungtines Tau
tas be politinių virvelių;

3. Pilnai pripažinti ara
biškų kraštų nepriklauso
mybę; pripažinti pilną E- 
gipto suverenumą virš Sue- 
zo kanalo;

4. Nestoti kelyje Kinijos 
įleidimui į Jungtines Tau
tas;

5. Padėti taikingai išriš
ti per Jungtines Tautas a- 
rabų šalių ir Izraelio nesu
tikimus.

Jis taipgi ragino sutvirtinti i 
socialistinių šalių vienybę i

Francūzija ir Izraelis, i provincijos

Krakuva.—Kinijos prem
jeras Čou En-lajus baigė 
savo pasitarimus su Lenki
jos vadais Varšuvoje ir 
pradėjo aplankyti didesnius 

> miestus, čia, 
Krakuvoje, senoje istorinė
je Lenkijos /sostinėje, jis 
kalbėjo didelei žmonių mi
niai, kuri susirinko gele
žinkelio stotyje. Jis sake, 
kad atveža Lenkijai svei
kinimus vardan 600 milijo
nų Kinijos žmonių. Kinijos 
žmonės, sakė jis, su simpa
tija žiūri i Lenkijos darbo 
žmonių pastangas statyti 
socialistinę santvarką.

Čou taipgi sakė, kad da
bartiniu laiku visų socialis-

.tinių šalių vienybė yra vie- j 
nas svarbiausių dalykų.' 
Čia, panašiai kaip pasitari-, 
muose su Lenkijos komu-! 
nistų vadais, jis minėjo Ta-1 
rybų / Sąjungos rolę kaip- 
pirmgK' socialistinės šalies. I 
Jis tą minėjo ir savo tos-1 
tuose banketuose. Bet Len- i 
kijos Komunistų vadai! 
taipgi sako, kad Čou pag-i 
rindiniai išreiškė Kinijos! 
solidarumą su dabartine! 
Lenkijos vadovybe. Jis sa-i 
kęs viename bankete Var
šuvoje, kad Gomulkos as
menyje Lenkijos darbo 
žmonės turi geriausią va-; 
dą. Po vizito Lenkijoje Čou 
En-lajus išvyks Vengrijon.

Vengrija jvede griežtas bausmes

menkai skirtingas
konserva

toriai sutiks tokius rinki
mus dabar pravesti. Gaits
kell sakė, kad visos žymės 
rodo, jog toriai yra pasiry
žę žūt-būt pasilaikyti val
džios balne, nepaisant, kiek

Londonas. — Premjeras1 kė abejonių, ar 
Macmillanas jau turi suor
ganizavęs naują kabinetą.' 
Naujoji valdžia, pažymi 
visa Britanijos spauda, vi
sai menkai skiriasi nuo se
nosios. Pats Macmillanas, 
4<aip žinia, yra torių deši-i prestižo ir pasitikėjimo jie 
nio sparno vadas ir jis pil- neprarado žmonių akyse, 
nai pritarė Edeno avantiū-' Londonas. — Edenas re- 
rai prieš Egiptą. Užsienio. zįgnavo ne tik kaip prem- 
reikalų ministru paliktas ■ jeras įr paįp parlamento 
Lloydas, kuris irgi pilnai; atstovų buto narys, .bet at- 

kariniam sjsakė įstoti ir į lordų rū- 
Lennox-;mus jįs tokiu būdu visai 

kolonialių į pasitraukia iš viešo politi- 
j nio gyvenimo.

ministru' *

pramones produkcijos kenkėjam!tas

Prezidentas aplanko sausros 
paliestas sritis inspekcijai

Prezi- linę akciją pravedant iriga- 
ciją.

Sausra paskutiniu laiku 
darosi labai rimta. Texase 
galvijai priversti ėsti kak
tusus, nes visa kita žolė iš
džiūvusi, 
spygliai 
kaktusai 
narni — 
spyglius, 
kaktusą.

Prezidentas Eisenhowe
ris aplankė Pietvakarius 
tais pačiais klausimais 1953 
metu vasara. V €*

Washingtonas.
dentas Eisenhoweris išvyko 
praeitą sekmadienį į piet
vakarines sritis, kad '-ap
žiūrėti tenykštę sausrą. Jį 
lydi grupė ekspertų. Prezi
dentas prieš apleisdamas 
Washingtona išreiškė viltį, 
kad valstijos, kuriose saus
ra siaučia-, gal bus išjudin
tos, kad jos imtųsi labiau 
drastiškų priemonių prieš 
sausrą. Iš to daroma išva
da, kad prezidentas dar vis 
nestoja už platesnę federa-

valdžia paskelbė, kad 
griežtesnės . bausmės bus 
duodamos žmonėms, kurie 
kenkia produkcijai, ypatin
gai įmonėse, kurios skaito
mos esančios nacionalinės 
svarbos ekonomijai. Svar
biomis ta prasme įmonėmis 
skaitomos visos, kurios 
turi virš 100 darbininku, v

“Nep Szabadsag” sako, 
kad tas reiškia, jog griež
čiausiomis bausmėmis, ga
lės būti bausti tie, kurie

surengia streikus įmonėse. 
Praeitą savaitę buvo skelb-

pritarė tam 
žingsniui. Alan 
Boyd paliktas 
reikalu ministru.

Karo reikalu 
paskirtas Duncan Sandys, _ . , 
Churchillo žentas ir užkie-j Ja1.ai2a‘ “ Indonezijos 
tėjęs kolonialistas. imperia- i ^en^ia ine valdžia sutiko 
listas. Butleris, kuris šie-1 ^U0V tam tiki ą adminis- 
kė Šiek tiek liberališkesnės iacį1}? neekonominę auto- 
užsien'io politikos ir norė
jo talpti premjeru, paskir- 

vidaus reikalų ministru.
Gaitskell apie rinkinius
Washingtonas. — Britą-

Lennox-

, nomiją. Vedamos derybos 
i su Sumatros sukilėliais, ku- 
i rie tokios autonomijos rei
kalavo.

kad policija šovė į de- uijos darbiečių vadas H.
monstrantus; ir mušovė du 
žmones.. Iš kitos pusės, gy
venimas dar vis laipsniškai 
normajėja. Visos mokyklos 
jau veikia, taipgi Veikia 
teatrai ir kino teatrai. Mo
kyklos bent L kiek pakeitė 
savo pamokas: praeityje 
šalia vengru kalbos’ rusų 
kalba buvo būtina, o dabar 
mokiniai turi pasirinkimą 
tarp rusų, francūzų ir ke
lių kitų užsienio kalbų.

.Gaitsktellp kuris dabar lan
kosi šioje šalyje, sakė, kad 
jo partija nenustos reikala- 
vus? yjnkimų. Bet jis išreiš-

Tokyo. — Naujasis užsie
nio reikalų ministras Kiši 
sake, kad Amerika neturė
tų rūpintis: Japonija nėra 
pasibengusi pripažint Liau
dies Kiniją.

Kad kaktusu 
nedurni galvijų, 
prieš tai apsvili- 

liepsnos nudegina 
paliekant patį

JANOS KADARAS
BUVO MASKVOJE

Washingtonas. — Demo-' 
kratų vadovas Atstovu bu
te John W. McCormack sa
ke, kad demokratai’ prie
šingi Jugoslav] ;os prezi 
dent o Tito vizitui šiol e ša*- 
Ivje. Jis sake, kad Eisen
howeris neturėtų kviesti 
šion šalin Jugoslavijos, ko
munistų vado. Vienas re- 
publikonas. ultra-reakci- 
ninkaS O’Konski (iš Wis
consin©) žada net rezignuo
ti, jeigu Tito atvyktų.

ACLU paręigūnas Row
land Watts ir eilė ikitų as
menų bei organizacijų rei
kalauja.. kad Tbomnsonas 
būtų paleistas iš kalėjimo.

gėla. Meilė — gėlių -vazonai 
ir kraujas, šiukšlių duobė ir 
obelų kvepėjimas. Meilė — 
kačiuko kailis ir išdaužytas 
grindinys...”

Sulyg rašytoju, meilė nei 
buiza, nei košė, nei barščiai) 
nei kopūstai. Tik visa tai su
plakus į krūvą, anot Barono, 
bus meįlė...

lemens prašė Amerikos 
pagalbos prieš britus
Jemeno pasiuntinys Wa

shingtone Asajed Ahmad

vaitę Vengrijos premjeras 
Janoš Kadaras buvo apsi
lankęs Maskvoje. Jis ten 
viešėjo dieną i.r tarėsi su 
Chruščiovu, Bulganinu, Mi- 
kojanu Šepilovu ir kitais 
vadais. Kartu su ■ Kadaru 
Maskvon atvyko keli kiti 
aukšti Vengrijos vadai.

Neseniai Chruščiovas iri
Ali Žabarah lankėsi Valsty- j Malenkovas lankėsi kaip ni

NUMIRĖ AKTORIUS 
HUMPHREY BOGART

Hollywood. — Nuo gerk
lės vėžio mirė plačiai žino
mas filmų aktorius Humph- 
ręy Bogart. Jis turėjo 58 
metus amžiaus. Keletas 
mėnesių atgal Bog’artui bu
vo padaryta operacija ir jis 
dar turėjo vilties pasveikti, 
.bet jo artimieji jau žinojo, 

I kad tokios vilities. nėra.
Bogartas filmuose daž

niausiai vaidino gengsterio
bes departmente ir prašė, i tarybinė delegacija Buda- al.|)a norg kito “kie- 
kad Amerika paveiktų Bri- pešte, kur taipgi lankėsi charakterio rolėje''
taniją, kad ji daugiau ne
pultų Jemeno. Valstybės 
department© pareigūnas 
W. M. Rountree sakęs Je
meno pasiuntiniui, kad A- 
merika bandysianti paveik
ti britus.
\ Jemeno pasiuntinys pas
kui sakė spaudos kores
pondentams, kad Jemenas 
paskutiniu laiku pirko 
ginklų ir Čekoslovakijoje.

Belfastas. — Britai suė
mė dar’36 Airijos Respubli- 
kietiškos Armijos karius. 
Belfaste vidunaktyje pra
vestos kratos ir apie 100 
asmenų suimta, bet daugu
ma paskui paleista. Britai 
stato naujus sutvirtinimus 
prie nepriklausomos Airi
jos sienos. ' ■

Čekoslovakijos, Rumunijos 
ir Bulgarijos atstovai. Fak
tas, kad Kadaras trumpas 
laikas po to lankėsi Mask
voje, čia skaitomas- įrody
mu, kad buvo tartasi svar
biais greitais klausimais.

, K » . X į

į Liko jo žmona, ‘ aktorė, 
Loren Bacal,-ir du vaikai.

THOMPSON PAVOJUJE
Atlanta, Ga. Kalėjime sė- 

dmčiam komunistui Robert 
Thompson ’̂, padaryta tre
čia operacija ir jis rimtai 
serga. Kaip žinia, kalėjime 
1953 metais uabėgėVs fašis
tas i am geležin e vamzdimi 
suskaldė kavkuolę. Tbom- 
psonas pavojingai sirgo, 
buvo arti mirties, bet gy-

Damaskas. — Sirijos val
džia griežtai ’pasmerkė Ei
senhowerio Artimųjų Ry
tu “doktrina”. Bet iš Bei
ruto pranešama, kad Liba
no valdžia Jam pląnui pri
taria.

Washin^tonaZ — Ade- rastisi išgelbėja. Jo kaukuo- 
nauerio pareiškimas, kad i ^fas 
Vakarų Vokietija stoja už ’ - % -
termobranduolinių (ato- Padėti.
minių ir vandenilinių) gin-l 
klų draudimą, iššaukė ne
menką :

kuri dabar prisiėjo keisti,

klų draudimą, iššaukė ne- Maskva. —Vorošilovas ir 
menką nepasitenkinimą Chruščiovas išskrido į Uz- 

• Valstybės departmęnte. bekistano centrą Taškentą.

?Pr. Eisenhoweris atsisako 
prabilti prieš rasistus

Washingtonas. — Prezi-1 ko prieš rasizmą prabilti, 
dento Eisenhowerio spau- ■ Hagerty sakė, kad ką pre- 
dos vedėjas. James Hagerty: zidentas sakė savo kalboje 
paskelbė, kad prezidentas į Kongrese, to užtenka, 
nepaklausys pietinių negrų ; 
veikėjų, kurie jį ragino at
vykti į Pietus ir pasakyti! 
kalbą prie^ rasistus. Kaip 
žinia, praeitą savaitę At
lantoje, Georgijoje, įvyko | 
negrų veikėjų suvažiavi- i 
mas, kuriame buvo apdirb-i 
ta bendra strategija kovai i 
prieš segregaciją.

Suvažiavusieji • 
taipgi atsikreipė' į prezi
dentą Eisenhoweri su ragi
nimu, kad jis atvyktų į ko
kį nors pietinį didmiestį 
ir pasakytų svarbia kalbą 
prieš segregaciją :ir rasiz
mą bendrai. Tokia kalba, 
sakė negrai veikėjai,žymiai 
pasitarnautų, segregacijos 
nugalėjimui. - .

Bet Eisenhoweris atsisa-

Atlantoje susirinkę neg- 
I rų veikėjai, kurių didelę 
dalį • sudarė protestantų 
dvasiškiai, patiekė ir kitą 
siūlymą, 
zidentas

Jie sakė, kad pre- 
galėtų pasiųsti Į 
valstijas vice-pre- 
Nixona, kad jis

negrai

zidentą
paskui jam raportuotų apie 

į įvykius Pietuose, panašai, 
j kaip jis jį siuntė į Austriją, 
kad jis raportuotų apie 
vengrus bėglius.

Tuo tarpu Montgomery 
negrų vadovas M. L. King 
paskelbė, kad jis gavo te
legramą nuo Rooseveltie- 
nes. Ji reiškia pilną savo so
lidarumą su pietiniais neg
rais jų kovoje prieš segre- 

i gaciją.

Buvęs maršalas Paulus 
randasi mirties patale
Dresdenas. —Buvęs mar

šalas Paulus, kuris vado
vavo vokiečių jėgoms prie 
Stalingrado ir paskui pate
ko tarybinės armijos belais- 
vėn, randasi mirties pata
le čia, Dresdene. Paulus po 
patekimo belaisvėn persio
rientavo ir įėjo į belaisvėje 
esančių vokiečių karininkų 
komitetą, kuris šaukė vo
kiečius pasiduoti. Jis vė
liau apsigyveno Dresdene, 
Rytų Vokietijoje, kur da
bar mirštąs.

Prezidentas panaudojo 
rasistini išsireiškimą
Washingtonas. — Paste

bima, kad savo kalboje 
Kongrese! prezidentas Ei
senhoweris kelis kartus pa
naudojo išsireiškimą “Asia
tic” ir “Asiatics” (azijatai). 
Šis išsireiškimas skaitomas 
turinčiu rasistini prieskonį, 
o teisingai anglu kalboje 
nnudoiami išsireiškimai 
“Asian” ir “Asians” (azijie
čiai).

ORAS NEW YORKĖ z 
Giedra, žymiai šalčiau.
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PREZIDENTO KALBA KONGRESE
PRAĖJUSĮ KETVIRTADIENĮ prezidentas Eisen- 

howeris padarė Kongresui pranešimą —- “State of the 
Union”. Kas metai šalies prezidentas, su naujaisiais me
tais Kongresui praneša apie padėtį šalyje.

Šiemet jo kalba buvo neilga ir Kongresas ją priėmė 
ne taip entuziastiškai, kaip kitados. Tai buvo dėl to, kad 
prezidentas visai neseniai buvo į Kongresą atsilankęs ir 
sakė kalbą apie Artimuosius Rytus, siūlydamas, kad 
Kongresas užgirtų jo politiką.

Koks gi vyriausias klausimas buvo io pastarajame 
pranešime?

Vyriausiuoju klausimu jis išstatė infliacijos pavojų. 
Prezidentas nurodė, jog gali pasiręįkšti infliacija, jei 
fabrikantai plėš per dideles kainas už savo produktus, jei 
darbininkai reikalaus per didelių algų, jei valdžia per 
daug bus išlaidi.

Kiek tai liečia valdžią, prezidentas žaidėjo siektis 
‘•‘skrunmumo”, taupybos, o fabrikantams ir darbinin
kams jis patarė “susivaldyti”.

Nes, jei infliacija — pinigų atpigimas1 — pasireikštų, 
tai nuo to nukentėtų visi.

kad teismų patvarkymai-sprendimai tuo klausimu būtų 
vykdomi.

Dėl atomoninčs-hidrogeninės energijos militariniuo- 
se reikaluose naudojimo prezidentas sakė, reikėtų dary
ti susitarimus, kad būtų prieita prie jų kontrolės, bet 
nieko aiškaus ir konkretaus prezidentas tuo reikalu ne-

Pluoštas žinių apie Mongolijos 
Liaudies Respubliką

Nuostabiomis, jaudinan
čiai naujomis tapo visos ša-

Mongolija yra viena se
niausių Azijos valstybių. 
Mongolijos imperija egzis- lies gyvenimo sritys, 
tavo ilgą laiką prieš tai, kai 
europiečiai atrado Ameri
kos kontinentą — ji gyva
vo dar XIII—XIV amžiuo
se. Mongolija, kuri anksty
vesniais amžiais vaidino pa
saulinį vaidmenį, XVII am
žiaus pabaigoje, feodalų! 
tarpsavip vaidų plėšiama, 
neteko savo nepriklausomy
bės ir pateko Mandžiūrijos 
užkariautojų priespaudon. 
Tik 1911 metais mongolų 
tauta numetė neapkenčia
mą Mandžiūrijos jungą. 
Bet ir po to, kai buvo suda-' 
ryta autonomine Mongoli
jos valstybe, šalis pasiliko

Bet kuriai tautybei ar 
partijai priklausą užsienie
čiai, apsilankę Mongolijo
je, vieningai pažymi tą di
džiulę pažangą, įvykusią 
mongolų tautos gyvenime. 
Pavyzdžiui, įžymus japonų 
romanistas A£u Muramcu, 
apsilankęs Mongolijoj 1956 
metų spalio ' mėnesį, pa
reiškė: “Pakeliui į Pekiną 
mūsų delegacija keliom die
nom ąpsistojo Mongolijoje. 
Tris paras viešėjome Ulan 
-Batore, čia mes pamatė
me stebuklus, tokius ste
buklus, kurie iš tikrųjų yra 
daug nuostabesni, negu 

kolonializmo ir feodalizmo L ‘Tūkstantis vienoje nakty- 
sū je”. Didžiulės dykumos vie

toje, kur seniau nebuvo nei 
medelio, nei žolelės, iškilo 
šiuolaikinis miestas su di
džiulėmis aikštėmis. Staty
ba mieste tebevyksta iki 
šios dienos. Žiūrėdamas į 
visa tai, nenoromis pagal
voji, kad visa tai padare 
kažkokio burtininko ran
kos. Taip, tai tikras dabar
tinės epochos stebuklas. 
Vyriausybė ir liaudis yra 
kupini entuziazmo, yra pa-

priespaudoje, o kartu i 
priespauda visose šalies gy
veninio srityse vyravo am
žinas atsilikimas, koloniza
torių ir feodalu remiamas. 
Šalyje, kur slypėjo nesus
kaitomi turtai, nebuvo 
pramonės, šiuolaikinių 
transporto ir ryšių priemo
nių. Liaudis kentėjo alki 
ir skurdą.

Tik 1921 metais įvykusios 
liaudies revoliucijos išdavo
je Mongolijoje buvo Įvesta 
liaudies demokratijos val
džia. Mongolų tauta tapo 
tikru savo šalies šeiminin
ku.

Liaudies valdžios metais 
Mongolijoje įvyko didžiu
liai pertvarkymai socialinė
je-ekonominėje ir 
srityse.

kitonaudingomis ir viens 
gerbimo sąlygomis.

Suvereninė demokratinė 
valstybė—Mongolijos Liau
dies Respublika nuo pat sa
vo atsiradimo dienos vyk
do taikingą užsienio politi
ką, bendradarbiavimo su 
visomis šalimis, nepriklau
somai nuo visuomeninės 
santvarkos, politiką. Šioji 
politika visiškai atitinka 
Jungtinių Tautų tikslams ir 
principams'

Tačiau iki šiol MLR nė
ra šios organizacijos, įkur
tos taikai apsaugoti, narys. 
Taikoj ir saugumo intere
sai reikalauja, kad Mongo
lijos Liaudies Respublika 
neatidėliojamai būtų pri
imta į Jungtinių Tautų O le
galizacijos narius.

F. Caplmas

Daug Vengrijos 64 vaduoto jų” 
sulėkė j Clevelandą

Tai šitokie fašistiniai gaiva- 
lai, jau antru kartu pabėgę nuo 
savo tautos, čia reakcinio ele*> 
mento yra keliami į padanges 
ir šelpiami kaip Vengrijos lais
vintąja!.

Tarminė armija galutinai 
sumušė vokiečių-vengrų armi
jas. Tik prie Budapešto per 
astuonias savaites karčios ko
vos sunaikino 49,000 vokiečių- 
vengrų armijos- ir 178,000 jų 
paėmė nelaisvėn, ir tuomi Ven* 
grija tapo išlaisvinta iš fašiz
mo. O tie visi, kurie jautėsi 
skaudžiai nusikaltę savo tau
tos žmonėms, pabėgo į Vaka
rus: į Austriją, Vokietiją, A- 
meriką ir kitur. Pabėgę orga-1 
nizavosi į “laisvinimo” legio
nus, užsieninę Vengrijos val
džią ir net parlamentą turėjo 
susiorganizavę ir laukė progos 
išlaisvinti Vengriją fašizmui.

Kada 1955 metais Vengrija 
paskelbė, kad pabėgėliai gali 
grįžti į jų tėvynę ir kad grįž
tantiems nebus statomi jokie 
klausimai, šimtai ir tūkstančiai 
fašistų - kontrrevoliucionierių, 
dvarininkų ir net buvusių Hon» 
thyo armijos viršininkų grįžo f 
Vengriją. Aišku, jie grįžo ne 
tuo tikslu, kuriam Vengrija 
juos kvietė — kad pagelbėti* 
vykdyti jau pradėtą kurti so
cializmą; jų tikslas buvo: pri
sitaikyti prie žmonių, ypatin
gai prie jaunimo, kad kuo dau-*l 
ginusia galėtų jų suklaidinti ir i 
panaudoti juos .savo piktam už- ■ 
mojui — grąžinimui Vengrijon 
fašizmo Prie to, grįžę jie ra- j 
do sau ir talkininkų iš-tų, ku
rie nebėgo į užsienį, o darė 
kliūtis viduje. O prisirengimui 
prie tos tragedijos, kurią jie 
su Wallstryčio .pagalba atliko 
apie prieš trejetą mėnesių, jie 
turėjo virš metų laiko. , ■.

Vėliau mums teko sužinoti 
visus jų nedorus darbus, bet 
dabar pasitenkinsime tik ka
liais : , * *

Neseniai “Laisvėje” tilpo iš
traukos iš* Austrijos rašytojos 
E vos Prister, kuri tarp kitku 
rašė: “Daugelis komunistų su 

areštavo nuosaikesnius savo šeimomis buvo .suimti sa
il- tuomi davė vo butuose ir pakarti1, aikštėje, 

progą buvusiam Austro-Veng- Buvo pakarti, kitų tarpe, senas 
rijos admirolui Nicholas Hor- darbininkas-aktyvistas Kalmą- 
thy patapti Vengrijos fašisti
niu diktatorium, kuris valde 
Vengriją su baltojo teroro pa
galba iki 1944 metų. Besima- 
žinąnt skaičiui juomi pasitikin
čių žmonių, Horthy suorgani
zavo kelias skirtingas teroris
tų ginkluotas organizacijas, ir 
visą aukštesnioji klasė, ypatin
gai jaunįmas, buvo apsiginkla- 

siautė

CLEVELAND, Ohio.—Kai 
kurie “vaduotojai” prieš apie 
metus laiko buvo išvykę iš 
Cleveland© į Vengriją, na, ir 
dabar jie antru kartu čia grįžo. 
Sugrįžę, jie puikiai žino, kad 
yra nusikaltę savo tėvynei, ku
rion jie grįžti vargiai be
galės, todėl visaip purvina 
Tarybų Sąjungą, kuri apgynė 
Vengrijos žmones nuo pateki
mo atgal į kruvinojo Horthy 
fašistinę priespaudą. O vieti
nei reakcijai bei stambiojo biz
nio interesams kaip tik ir pa
geidaujama tokie desperatai, 
kurie savo melais kurstytų ii’ 
keltų kerštą Amerikos žmonėse 
prieš socialistinį pasaulį.

Reikia žinoti, kad C level an- 
das yra antra savo didumu J. 
V. vengrų kolonija, turinti 
daug fraternalių organizacijų, 
kurioms vadovauja stambūs, 
atžagareiviški biznieriai, turį 
įtakos politikoje. Atžagareiviš
ki vengrai, kartu su Amerikos 
reakcionieriais, paskleidė daug 
keršto prieš socialistinę Veu- 
grją ir
cistiniams atletams, jų sušelpi- 
mui pinigai plaukia iš visų pu
sių. Vengrų Liuteronų bažny
čios kunigas Andor M. Leffler, 
kuris yra ir Vengrą Laisvės 
Fondo komiteto pirmininkas, 
pasiryžo sukelti $250,000, ir di
desnę dalį tos sumos jau turi 
sukėlęs. Raudonasis Kryžius 
pasižadėjo sukelti $80,000 ir 
UAW unijos direktorius Pat J. 
O’ Malley išrinko iš apylinkės 
lokalų narių $7,000. Net tie 
800,000 kapsulių vitaminų, ku
rias vice-prezidentas Njxonas 
nuvežė į Austriją dovanų Ven
grijos “laisvintojams,” Strong, 
Cob & Co. darbininkams kai
navo $8,000! O yra aišku, kad 
tos ir dar nepaskelbtos sumos 
pinigų didelėje didžiumoje su
rinktos iš Cleveland© ir apy
linkės darbo žmonių.

Kodėl “laisv in tojai” jau ant
ru kartu bėgo iš savo tėvynės?.

1919 metų pavasarį Rumu
nijos armija „ įsiveržė į Buda
peštą
valdžios vadus

Žinios iš Uruguajaus
RENKAMOS AUKOS. KAM?

U r u g va j aus p r i ešva Isty b i-
niai elementai yra labai susi
domėję Vengrijos įvykiais. 
Jie per radijo stotis ir per 
Montevidėjauis ' did žlapius, 
kaip išmanydami rėkia senti- 
mciūališkiausiais šūkiais, kad 
(są daug nukentėjusių, daug 
žmonių pabėgę, daug išvytų 
iš vengrų šalie^s... Bet nei žo
džio neprasitaria, kas tokie 
yra tie pabėgėliai, kuo jie nu
sikalto ir' kodėl jie bėga iš sa
vo tėvynes. Ir apie darbininkų 
kovą su užpuolikais nė žo
džio nepasako. Rodos, 
kurti liko, ir atrodo, kad ten 
darbininkų ir valstiečiu val
džios nebuvo ir jos nėra; ji 
nekovoja, kad šalyje sunor- 
malinti ramų ii' kūrybinį liau
dies gyvenimą.

tybą, siekdami sukurti nau
ją kultūros centrą”.

Iki 1$21 metų Mongolija 
buvo ištisinio neraštingu
mo šalis. Dabar Mongolija 
likvidavo savo atsilikimą 

. Likviduo
tas gyventojų neraštingu- 

Žemės nacionalizavimas,1 nias, įsteigta' šimtai pradi- 
į plati pagalba dirbančiųjų njų ir vidurinių mokyklų, 
i aratų-gyvulių augintojų ū-1 specialiųjų mokyklų, tech- 
kiams, valstybinės veteri- į nikumų, penkios aukštosios 
narijos tarnybos įkūrimas | mokyklos, tame tarpe ir 

vai!palankias sąlygas; Valstybinis universitetas, 
dideliti! ■ MLR liaudies j Kas metai tūkstančiai auk

is ir vidurinės kvalifika- __________ ____
•val-Įcijos specialistų — gydyto- įįdirbančių darbininkų, i 1 r t \ i i • 1 j . • i _ _ •

Taip, infliacijos pavojus yra nemažas. Jei nebus pra
vesta kontrole, pinigo vertė gali labai sumažėti, o tai 
skaudžiai paliestų milijonus žmonių, ypatingai tuos, ku-; 
rie gyvena iš pensi jų ir vidurinę klasę.

Bet kaip tam pavojui užbėgti už akių? Kaip jį suval-j 
dyti? A r gi nereikėtų Walter Reutherio sumanymą pri- i 
imti? Jo sumanymas yra daug maž tokis:? paskirti fe- 
deralinę komisiją, kuri ištirtų-išnagrinėtų produktų kai
nas, fabrikantų pelnus ir darbininkų algas, kad visa tai ’ 
padėtų išaiškinti, jog darbininkai negauna per uxmcjiu .., . v : v

algų, jog dėl infliacijos galimumo kalti yra pelnagrobiai! u .° ^yvuinin -ys- įstos ir vidurinės kvalifika-
— fabrikantai, samdytojai.

Be abejonės, prezidento pranešime iškelti klausimai 
bus Kongrese svarstyti ir apie juos teks dar ne kartą 
mums pasisakyti.

kultūros L kultūros srityje. Jie

iššaukė užuojautos fa-te)

HAROLD MACMILLAN
VIETON PASITRAUKUSIO iš Britanijos ministrų 

pirmininko vietos A. Edeno, karalienė Elzbieta forma
liai ir oficialiai (pasitarusi su Churchillu) paskyrė Ha
rold Macmillaną.

Macmillan yra konservatorių partijos vadovas, de
šinysis konservatorius, kuris iki šiol ėjo Britanijos iždo 

’.ministro pareigas.
Macmallano nuopelnas — i is priimtinas Amerikai, 

• Washingtonui. Neužilgo jis, be abejonės, atvyks i Wash- 
ingtoną tartis sti valstybės departmentu, kad juo grei
čiau būtų suderinti tarp Anglijos ir Amerikos santykiai, 
kurie, esant Edenui valdžioje, buvo pakrikę.

. Beje, Macmillanas pareiškė, kad rinkimų Britanijoje 
greit nebus, kad jo vadovaujamoji konservatorių val- 

7 tižia bandys valdyti šalį dar per trejus metus.
Tik klausimas: kaip į tai pažvelgs Anglijos visuomenė?

■ • f1Dauguma Įmonių savininkų 
davė Įsakymus savo priežiū
roms rinkti aukas Vengrijos 
nukentėjusioms iš įmonėse 

Aukų 
mokytojų, veterinarų,' rinkėjai labai apgailestauja 

k in- vengrų liaudies* blogą padėtį 
darbuo- ^°t tos aukos bus atiduotos 

vengrų fašistams, kurie ten 
į žudė visuomenininkus, vals
tiečius ir darbininkus. Tos au
kos bus skiriamos Vengrijos 
kunigaikščiams, 

buvusiems

j tei vystytis. Liaudies
į džios^ metais. gyvulių »nai- • jų, i.... V,.ZJ----------
čius šalyje išaugo daugiau i zootechnikų, agronomų, 
kaip 2.5 karto. Šiuo metu! žinerijos-technikos

i Mongolija užima pirmą vie- tojų — baigia mokslo įstai- 
! tą pasaulyje pagal gyvulių šalyje įkurtos moksli- i 
skaičių, atitenkanti vienam nį0 tyrimo įstaigos, įvairių 
gyventojui (maždaug apie žanrų teatrai, nacionalinis 

j cirkas, rašytojų, muzikam j-ams 
dvelkiąs tų, dailininkų ir kitų kury- j karininkams, kurie tū

binių darbuotojų kolekty- rejo išsinešdinti nuo liaudies 
v. ū t b utinio pasipriešinimo.

I Vengrų taurūs tautos sūnūs, 
patriotai išmušė jiems ginklą 
iš rahkų ir sutvirtino darbi
ninkų ir valstiečių valdžią. 
Tiems vengrų tautos prasikal- 
tėliamš bus skiriamos tos au
kos. Vengrų liaudis nė cento 

1 negaus.

30 gyvulių vidutinškai).
Gaivus vėjas, 

Mongolijos stepių erdvėse, 
neša į tolį traktorių, įdir
bančių per amžius neliestą 
žemės bruzgesį. Ir kartu su 
vėju atplaukia kauksmas 
motorvežių, greitai nešan
čių traukinius per Trans- 
mongolijos geležinkelių ma
gistralę, jungiančią tris 
draugiškas valstybes — 
Tarybų Sąjungą, Mongoli
jos Liaudies Respubliką ir 
Kinijos Liaudies Respubli-

ei v a r inin- 
b a n k i e-

; PLEŠKA RASISTŲ BOMBOS
• MONTGOMERY mieste, Alabamos valstijoje, buvo 
pradėta vykdyti Aukščiausio teismo sprendimas, naiki->

; nąs segregaci ją busuo.se.
Viskas ėjo gerai. Negras buse sėdėjo greta kiltojo, 

.^baltas sėdosi greta negro taip, kaip, sakysime, New Yor-I 
" ge arba Chicago je. i
r Bet rasistams tai nepatiko ir jie iš karto nenusivokė,! 
2ką daryti. Į
, . Pagaliau rasistai sugalvojo panaudoti savo seną įran-| 
. kį: terorą. Jie pradė jo svaidyti bombas, J eksploduoti
• negrų bažnyčias; žodžiu: žiauriu teroru užkirsti kelią 
segregacijos panaikinimui.

Na, ir miesto valdyba nutarė: neleisti mieste kursuoti 
bųsams. Važiuotė, vadinasi, sulaikyta. Žmonės, .kurie 
neturi automobilių, neturi priemonių susisiekimui — pri 
versti pėsti eiti.
' Ir tokie dalykai, atsiminkime, vyksta ne anapus “ge ■ 

ležinės uždangos”, bet čia pat, “kultūringoj” Amerikoj 1! natorijos.

Dy kūmose, kur seniau 
praeidavo vilkstinių keliai, 
iškastos anglies šachtos, 
pastatytos pramonės įmo
nės. Per pastaruosius 15 m. 
bendrosios pramonės pro- 
dukejos • išleidimas -šalyje 
padidėjo daugiau kaip tris 
kartus. < Beveik du kartus 
padidėjo anglies iškasimas, 
tris kartus išaugo elektro- 
energijos” išdirbis. Šiuo me
tu Mongolija atrodo kaip 
milžiniška nauja statyba. 
Respublikos miestuose ir 
gyvenvietėse statomi nau
ji namai, mokykloj ir ligo-

: nines, klubai ir vaiku dar-

Mongolijos Liaudies Res
publikoje nuolat kyla ma
terialinis gyventojų lygis, 
didėja prekių apyvarta.

Mongolų tautos laimėji
mai pakėlė Mongolijos j 
Lįaudies Respublikos auto
ritetą. MLR stojo į platų 
tarptautinio bendradarbia
vimo kelią. Per pastaruo
sius metus Mongolijos1 val
stybe užmezgė diplomati
nius santykius su 12 Euro
pos ir Azijos šalių, kurių 
gyventojų skaičius sudaro 
daugiau kaip pusę žmoni
jos. Apie savo norą užmeg- 
sti normalius santykius su 
kitomis pasaulio šalimis ne 
kartą yra pareiškę Mongo
lijos Liaudies Respublikos 
valstybiniai veikėjai. Antai, 
1956 metų rugsėjo mėnesio 
pradžioje MLR ministras 
pirmininkas ■ Cedenbalas į 
laikraščio “New York 
Times” korespondento Ray
mond klausimą atsakė, kad 
MLR nori užmegsti norma
lius santykius su Amerikos 
vyriausybe savitarpiškai

Kunigai irgi neatsilieka, 
pritaria kriminalistams. Baž
nyčių sakyklose kunigai agi- 
1 uoja ir šaukia: “gelbėkite 
Vengriją”. Kur logika? Ko
kią Vengriją gelbėti? žinoma, 
jie pagelbės į Vakarus pabė
gusius vengrų Aautos prasikal
tėlius. Jiems Jiel aukas renka, 
jiems jie tarnaija, juos šelpia 
iv re,mią.

Lietuviški ponai irgi neatsi-, 
lieka, šie'sutvėrė komitetą su■ 
fašistinio “ministro” žmoiuv 
priešakyje, jėzuitas Mingih-.. 
tas sekretorius. y :

Ką jie darys surinktomis' 
aukomis? Mūsų tautiečiams 
turi būti aišku' kad to komite
to. rinkliavos auko/ bus ati
duotos tokiems pat “nukehtė- 
jusiems”, kaip ir mųsų buvę 
ponai. 1 •

147 METŲ AMŽIAUS MOTERIS
TARYBŲ SĄJUNGOS spauda 1956 metų gruodžio 18 

dieną paskelbė tokią žinią iš Ordžonikidzės miesto:
“Aukštai kalnuose esančioje Alagiro rajono Galono 

darbininkų gyvenvietėje gyvena dideli Besolovų šeima. 
Šiandien jų namuose šventė: namų šeimininkei Gutazai 
sukako 147 metai. Gutaza dar gerai girdi, mato, vaikšto

ir kalba. Nors jos amžius senyvas, ji nesėdi be< darbo,, 
atlieka namų darbas. ' .

“G. D. Besolova turi daug ‘giminių. Vien anūkų ir pro
anūkių yra apie’ šimtas.

“125 metai sukako kalnietei šatanai. Cirichovai, gyve
nančiai Beslano mieste. Ji yra pagimdžiusi ir išauginusi 
tris dukteris iy septynis sūnus. Jauniausiam iš jų — inži
nieriui Misostui Cirichovūi dabar 72 metai”. -

Už kiek laiko, ’jie ir vėl1 
bandys “kišti nosį” į kurį nors 
'darbininkų socialistine san
tvarka valdomą kraštą. ;

Kurie mūsų tautiečiai šiems1 
“vaduotojams” neduos aukų,' 
pasitarnaus liaudžiai, .1 demo
kratijai, kovoms už taiką. , '

Tai kiekvienam pažangiam; 
lietuviui, darbo žmogui ttiri 
b ūtr i. žinoinia' ir isid ėipėtina.

vę. Baltasis teroras 
visą šalį. 

t

Dr. Oscar Jaszy, 
radikalas Vengrijos 
savo• 1 
Kontrrevoliucija V 
apibūdindamas baltojo teroro 
•siautėjimą, tarp kitko pabrė
žė: “Šis baltojo teroro siautė
jimas sudarė vieną iš juodžiau
sių lapų Vengrijos istorijoje.”

Lapkričio 20, 1910 metais, 
kruvinasis Horthy formaliai 
įstūmė Vengriją į antrąjį pa
saulinį karą kaip Hitlerio, talki- 

’ ninkę pulti Tarybų Sąjungą ir 
i įsiveržė į Jugoslavijos teritori
ją. Fašistų valdoma Vengrija 
išsilaikė Hitlerio kempėje arti 
iki galo antrojo pasaulinio | 
karo. 1;

Amerikoje gimęs vengras ra
šytojas Emil Lengyel rašė, kad 
Vengrijos fašistai savo baisio
mis kriminalystėmis ] 
nacius: Jie iki antrojo pasau
linio karo galo gabeno savo 
tautos žmones ir žydus šimtais 
ir tūkstančiais į Hitlerio įreng
tas žmonių sudeginimui kre- 
matorijas Lenkijoje. Rašyto
jui Lengyel teko patirti iš tų, 
kurie kokiu hoi's būdu išlikę 
nesudegintais, kad net Vokieti- 
jds žudikai pasibaisėjo Ven
grijos fašistų piktais darbais. 
Toliau vengras rašytojas rašo: 
“Jėigu Vengrijos žmogžudžiai 
nebūtų vežę šfrntais tūkstančių 
savo tautos žmonių sudegini
mai iki paskutinės karo minu
tes, daugurųa Vengrijos žydų 
gal, būtų buvę, apsaugoti.”

tuo laiku 
rašytojas, 

knygoje “Revoliucija ir

ras, jo žmona, vaikai ir seni tė*- - 
vai. Jo žmonai vadinamieji 
“kovotojai už laisvę” zi§piove 
širdį ir numetė ją į aikštę. Ki
tiems patriotams jie taip pat 
išpiovė vidurius ir trypė juos, 
“čia buvo jau daugiau negu 
žvėriškumas.” ' *

Kitas rašytojas John Badovy 
rašo “Life” magazine, kaip jis 
tėmijęs tą kraujo puotą ir pa- ■ 
brėžė:

“Mano nervai nebeatlaikį. 
Ašaros pradėjo ristis per mano 
veidą. Aš esu praleidęs tris 
metus kare, bet nieko aš nema
čiau, ką galėčiau palyginti 'Sft 
šia baisenybe.”

žymus .korespondentas Art 
Shields aprašydamas pareiškia 
reikalavimą, kad “Jungtinių 
Tautų Organizacija turėtų da
ryti investigaciją dėl J. V. alie
jaus vyrų Vengrijos sukilime 
rolės. Standard Oil Co. of NC 
J. buvo gavusi koncesijas ant 
8\ milijonų akrų ploto iš ban
krutuojančio fašistinio diktato
riaus Horthy traukimui alifc. 
jaus. Kad atgauti tas koiice- 
sijas, Standard aliejaus kompa
nija kas metai įdeda pb ket
virtadalį milijono agitacijai už 
nuvertimą Vengrijos socialisti-

pi a cn ve i vaĮjgj0S standard Oil kom
panijos pirmininkas Eugene 
Holman taipgi yra ir “žygio už 
Laisvę” tarybos pirmininkas,, ir * 
po jo direktyva per “Radio 
Free E u rope’’ propaganda 
plukdoma i Rytinės Europos 
demokratines valstybes.

Shields suradęs ir tos 
niškos propagandos 
esąs ant 46 St. ir East 
Dr. New Yorke,
dangorėžiškame pastate, ir 
propagandos lizdas turi 
męs daugelį aukštą tame 
te, ir Shields sakė, kad 
įstaigos sekretoriai ir

kurįs
River

propa

busuo.se
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Rašo FARMERKA

pasaulinio karp. Visas jo raši
nys ’ persisunkęs pikta karo 
dvasia. Jis dviveidiškoj kėdėj 
sėdėdamas, sukiniai ar nesu- 
žiniai aprengė savo

(Tąsa)
. Šventoriaus pakraščiuose, medžių pa
unksnyje būriavosi šlėktos, bajorai, dva
rininkai. Jų tarpe Petras nustebęs paste
bėjo gana daug kaimietiškai apsirengu
sių moterų ir mergaičių, su kuriomis, 
mandagiai lankstydamiesi, čiučenosi po
nai ir ponaičiai. Akyliau įsistebėjęs jis 
suprato,, kad tai buvo kaimietiškais dra
bužiais apsitaisiusios dvarų ponios ir pa
kelės. Jos atrodė dar puošniau ir pa
traukliau, negu karališkos. Aksomo ir 
šjlko spalvos mainėsi, laistėsi ir mirgu
liavo pro medžių lapus, įspindusios sau
lės šviesoje. Daugelis vyriškių buvo ap
sirengę senoviniais kontusais, kamaro
mis, apsijuosę plačiomis juostomis arba 
sidabru ir auksu lietais diržais. Buvo ir 
tokių jaunų ponaičių, kurie vilkėjo kai
miškus trinyčius ir rankoje laikė šiaudi
nes skrybėlės. Kiti vienmarškiniai buvo 
apsijuosę kaimiškomis juostomis. Bet 
ūžta kaip puikiai blizgėjo jų batai, kaip 
švietė balti, šilku siuvinėti jų marški
niai, kaip dailiai gulėjo jų trinyčiai su 
apvedžiotomis pakraščių siūlėmis! O jų 
spaudinės skrybėlaitės su šilkiniais raiš
čiais buvo švarios, lygios ir baltos, dai
liai iš ne šio krašto šiaudelių nupintos. 
Ponaičių plaukai buvo lygiai sušukuoti, 

-pseliai paraityti, poniškos, pilkos, smul
kiai languotos kelnės, juodi arba tamsiai 
mėlyni surdutai, kietos apykaklės, vie
noj rankoj aukštos, juodo šilkinio pliu
šo skrybėlės, kitoj — dailios lazdelės su 
sidabro arba balto kaulo rankenėlėmis.

Smalsiai atsigrįždami apžiūrinėjo kai
miečiai ponus, o šie nesivaržydami link
čiojo' jiems galvomis, ponios ir panelės 
meiliai šypsojosi vaikinams, ponaičiai 
išdykėliai merkė akį merginoms.

Balsių Petras staiga nejučiomis dirs
telėjo į dešinę ir susitiko dvi juodas įs
meigtas į jį alkis. Netoliese, po liepa, sto
vėjo aukšta graži pana ii- du jauni ponai. 
Pana buvo apsirengusi kaimietiškai, bet 
getras iš pirmo žvilgsnio suprato, kad 
tai nebuvo kaimietė, tik dvaro panelė. 
Drabužiai jai labai tiko, bet iš kitų ji 
skyrėsi tuo, kad ant pečių turėjo užsi
metusi šilkinę nebe kaimietišką skarą, 
ant galvos jokių puošmenų nenešiojo, 
tik juodose garbanose baltavo ramunės 
žiedas. Panelės veidas pasirodė Petrui 
lyg kur matytas, bet jis niekaip negalė
jo prisiminti, kur ir kada.

Ir staiga atsiminė: Skrodskio duktė! 
Matė ją anuomet Bagynuose jovarų ke
ly ir Surviliškio bažnyčioje. Bet kaip ji 
pasikeitus. Jis žiūrėjo į ją nustebęs, 
smalsumo apimtas, ir staiga Katrytės 
'paveikslas visu ryškumu sušvito jo vaiz- 

! duotėje. Jis matė nebe juodbruvę paną, 
varstančią jį įdėmiai sukauptu žvilgs
niu, bet geltonkasę Katrytę, bailiai at
kreipusią į jį savo mėlynas akis. Skrods- 
<kių duktė čia, vadinasi, čia gali būti ir 
Karty te. Juk ji panelės kambarinė. Ir 
Vincas taip jam pranešė. Petras apžvel

gė aplinkui stovinčias moteris, bet Kat
rytės nepamatė. O gal ji ten, miške, kur 
bus pasilinksminimas, kur stalai, sako, 
lūžia nuo valgių ir gėrimų.

lįetras nuleido akis, paniuro, susikau
pė savy priešingų jausmų draskomas. 
Visa tai, ką jis apgalvojo ir išgyveno 
nuo tos dienos, kada sužinojo, kad Kat

rytė nuėjo į Skrodskio dvarą tarnauti, 
dabar vėl atgijo jame su nauja jėga.

i Pirmiausia, taip kaip ir anuomet, jį 
apėmė nesuvaldomas pyktis. Kaip ji 

*drįso eiti į dvarą, kur jos tikriausiai 
laukė Bagdonų Ievutės likimas! Ievutė 
priešinosi ir nusižudė. O Katrė? Ji liko 

*gyva ir sveika. Tai kas ji dabar? Dvaro 
šliurė?! Jis suspaudė kumštis ir sukando 
dantis, net jam žiaunos sutratėjo.

Bet galgi ji kitaip negalėjo? Tėvas 
piktas ir uvėrus, sesuo jos nemyli, o mo
tina — ką ji senutė galėjo padaryti? 
Pšemickis gudrus ir turi valią. Kas ją 
vargšę galėjo apginti? O, kad taip jis 
pats, Petras, būtų buvęs namie! Jis bū
tų apgynęs, būtų pabėgęs su ja kur 
akys neša. O jei ne, tai Skrodskio dvarą 
'būtų pelenais pavertęs!

O galgi jai nieko bloga neatsitiko? 
pal Katrytė jį tebemyli, jo laukia, jo il
gisi? Ir Vincas tada atvykęs pas dėdę 
taip pasakojo. Šilta malonaus jausmo 
banga perliejo Petro krūtinę. Vai, kad 
jis galėtų ją pamatyti, su ja pasikalbėti, 
jis tuoj įspėtų, kaip kas yra.

Tuo tarpu pamokslas pasibaigė, žmo
nės suklego, subangavo, pro bažnyčios 
duris ėmė virsti laukan iškaitę vyrai ir 
moterys,, pasigirdo spaudžiamų šauks
mai. Bet štai suplevėsavo vėliavos, prie
šaky atsistojo kunigas Montvidas su 
Mackevičium, ir visa minia pajudėjo į 
gatvę. Kažkas pradėjo patriotinę gies
mę lenkų kalba, bet žmonės pagavo gai
dą ir tęsė lietuviškai. Tai buvo viena ,iš1 
Mikalojaus Akelaičio išverstų, o jo iš
platintų giesmių.

Miesto gatvėse eisena greitai augo. Į 
eiles stojo daug miestelėnų, amatininkų, 
pavėlavusių į pamaldas kaimiečių. Kai 
vėliavos suplevėsavo ties Panevėžio įgu
los viršininko pulkininko Dobrovolskio 
buto langais, paskui jas grūdosi netoli 
dešimties tūkstančių žmonių minia. Pul
kininkas nustebęs, nerimastaudanias 
žiūrėjo pro langą į tą banguojančią gal
vų jūrą. Jis žinojo, kad šiandien, rug
pjūčio 12 d. (VII. 31) bajorai ruošia 

* manifestaciją paminėti unijos metinėms, 
bet šitiekos žmonių jis nesitikėjo išvysti. 
Sukliudyti?!, išsklaidyti? Per vėlu, neį
manoma, be to, jis neturi general-guber- 

•natoriaus įsakymo. Bet jis nori žinoti, 
kas ten darysis miške.

— Motiejau, — jis šūktelėjo savo 
liokajų, — apsirenk tinkamai ir daly
vauk toie procesiioie ligi. galo. Paskui 
man papasakosi, kaip ten kas buvo.

— Bus ten policijos, pone pulkininke, 
ir persirengusių žandarų. Jie praneš 
jums apie viską. Bijausi, kad negaučiau 
į kailį, arba dar pakars jei ko gero.

— Policija aš nepasitikiu. O tu nebi
jok. Juk tu vietinis, moki lietuviškai ir 
lenkiškai.

Motiejus išėjo, o pulkininkas toliau 
stebi eiseną. Koks parodų gausumas! Ne 
bė reikalo štai jau visas mėnuo, kaip 
prie Panevėžio siuvėjų ir kurpių negali 
prisimušti.

•Kai eisena priatrėjo prie miško, tvar
ka pradėjo irti. Užpakaliniai ėmė grūs
tis priekin, kad aplenktų pirmesniuosius 
ir užimtų vietą prie stalų. Kiekvienas 
nuogąstavo, kad iš dešimties tūkstančių 
žmonių toli gražu ne kiekvienam teks 
paragauti tų Šventės skanėstų. Taip iš 
tiesų ir atsitiko. Laimėjo stipresnieji ir 
veržlesnieji. Vos tik pro medžius pasiro
dė aikštė ir jos pakraščiuose stalų eilės, 
kilo neapsakomas klegesys ir-sumišimas. 
Visi metėsi prie valgių, stumdydamiesi 
ir šaukdami. Nieko negelbėjo tvarkda
rių riksmas, įkalbinėjimas ir komanda. 
Pirmieji stalai vos atlaikė susigrūdimą.

Laimei kitame aikštės gale, atokiai 
vienas kito, ant rastų stovėjo didžiuliai 
alaus bosai, o medžių šakose kabojo dau
gybė molinių puodelių. Staiga su trenks
mu Šovė vienas kamštis, ir putoto skys
čio fontanas šnypšdamas mušė į viršų. 
Daugumas vyriškių metėsi į tą vietą, ir 
spūstis prie stalų sumažėjo. Pasklidus 
miniai po visą aikštę, dvarų liokajai, 
kambarinės, patarnautojai ir tam tyčia 
pastatyti žmonės ėmė tempti iš stoveju-' 
siu nuošaliau vežimų ir krauti ant stalų 
naujas valgių atsargas.

Kaimiečiams besigrumiant aikštėje, 
ponams buvo duotas ženklas pasitraukti 
į nuošalią pievelę, kur ant vejos tysojo 
baltos staltiesės su paruoštais užkan
džiais ir vyno buteliais. Prasidėjo visuo
tinis gėrybių naikinimas, nes buvo pats 
pietų laikas ir visi jautėsi alkani. Bet bu
vo nemaža ir tokių, ypač iš lažinių vals
tiečių, pono įsakymu čia atvykusių, pras
čiau apsirengusių ir nedrąsių, kurie ato
kiau susimetę būreliais stovinėjo po 
medžiais, tyliai žiūrėjo į triukšmą jau
čius prie stalų, o kai kurie, išsitraukę iš 
kišenių, krimto sausą duoną ar džiovinto 
sūrio skiautelę.

Greitai susidorota su valgiais. Vis 
daugiau žmonių ėmė telktis į aikštę. Kiti 
nekantraudami žvilgčiojo į susėdusius 
ant rąstų muzikantus su savo instru
mentais rankose.

Staiga vienas iš vaikštinėjusių aikš
tėje vyrų ėmė šaukti “vivat” ir rodyti 
ranka Į viršų. Aikštės pakraštyje, ąuks- 
čiausios pušies’viršūnėje, skaidriai sau
lės nušviesta, suplėvėsavo avietinės spal
vos vėliava, su baltomis Vyties ir Erelio 
emblemomis. Tūkstančiai viVatų nuai
dėjo mišku, šimtai rankų pakilo į viršų, 
plėvėsuodamos skarelėmis, sveikindamos 
tautinės šlovės ženklą.

(Bus daugiau)

MANO PAŠNEKESIS SU IŠSIGANDUSIA KAIMINKĖLE
Rytų horizonto gelsvai balt ■ pažinta ne moters, bet meš- 

krūtinė lėtai ir vėsiai kvėpa kos koja — nulupta ir suval- 
vo rudenėjančioj aplinkoj. Iš kiota — purvina. Atsirado jr 
viršaus ji leido.ji ividu Į visas puses medžiotojas, kuris tą mešką 
dangaus skliauto silpnai gels- į nukovė ir nulupo, o pati meš- 
vas juostas, panašias į gęstan- '■ ka kabojo įšalus kaimo šal- 

į d y tu ve. Moteraitė pasitaisėčias vaivorykštes, lyg kad 
jų pagalba norėdama 
žemę. O žemės gi “nebuvo”, 
žemė tarytum apsigynimui 
nuo' žiaurios žiemos šįryt ap
siklojo puikiais, minkštučiais 
baltųjų žąsų pūkų patalais. 
Pagražinimui savo padaro ji
nai lyg pamėgdžiodama vir
šuj silpnos vaivorykštės, virš j 
kalnų ir miškų . ištiesė 
sparnus, o žiemių pusėj 
šitų baltų miglų išsirikiavo r 
tu į viršų brūkšniai debesėlių, i 
vaizduojančių d i d ž i u 1 ę,
žią mandraujančio povo uo
degą. Skubėjimo sistema ne 
tik ant žemins Amerikoje, bet 
ir viršuje. Fenomenišku gro
žiu neilgai teko džiaugtis. 
Balti pūkai prislinko arti ir 
užstelbė reginius.

Buvo j darbą ėjimo laikas, 
žmonės neteko kelio. Girdėjo
si tai iš toli, tai iš arčiau dau
gybė sirenų.

Netoliese ant kelio užsisu-
I
Ikimo įvairiaspalviai automo- 
į biliai tirštose miglose lėtai 
I judėjo, lyg saulėžuvės vetri- 
nio lietaus sudrumstame van
denyje.

Į duris pabeldė ir įėjo kai- 
i minką nešina keturių mėne
siu kūdikį. Gražutė, jauna, 

į moderniškai apsirengusi mo- 
I taraitė. Aš nusišypsojau ir 

Gerą rytą”. Ji pų- 
pratarė atsakymą.

neri-

su
surast į kūdikį sau arčiau prie krūti

nės, atsisėdo į poilsio krėslą 
ir tyli. Mieguistumo išsklaidy
mui aš užvedžiau kalbą.

Aną dieną ant radio girdė
jau, kad koks ten baisus pan- 

jtera įlindo Į Egiptą įr padarė 
! labai negražiai. \O ji, būdama 
> gera protestantė\skubotai įsi- 

‘'S.U terpė: gal, girdi, Koks katali- 
“ ; kų kunigas, kuriam ■ griekai 

J ■ I atleidžiami, su savo miclašir- 
’ dingo dievo mace ta padare O'Del“* I v *c i—užsiuntė ten tą žvėrį. Ka
talikų veik visi kunigai ir jų 
vyresnėses galvos meldžiasi ir 
parapijonams liepia melstis, 
kad būtų karas, o mūsų kuni
gai nori taikos. Gal girdėjai, 
aš pati laikraštyj skaičiau, 
kad mūsų valstybe ir Vengri
joj jų surado, jau du tokius 
katinus — svetelius parsive
žė iš Austrijos.

O aš sarkastiškai galva lin
guodama: Tai vienas iš jų čia

miegančio kūdikio, tai

jo lūpų
Jos veidas buvo pilnas
mo, rūpestingos akys tai krito 
ant
per langus tyso j miglose be
sislepiantį mišką' ir skubotai 
užklausė : “Ar girdėjai pra- 

i eitą naktį tą baįhų triukšmą?”

5 pusi.—Laisvė (Liberty)- Antrad., .sausio (Jan.) 15, 1957

il gą 
straipsnį lyg balandžio nuota
ką balta suknele, skaidriom 
pavasario gėlėm iškaišytą. 
Kas eilutė, tai išliuosavimąs, 
kas paragrafas, tai demokra- 
tija-brolybė-laisvė. Rašinys 
taip ir- alsuoja giliu geismu 
sunaikint viską, žmogelis ap
temusiomis akimis žiūri į 
skaisčią saulę,rankas ištiesęs 
šaukiasi laimės ir tuom pat 
kartu murdosi grimzdamas 
sadizme lyg skenduolis viliu- 
gingąme liūne.

štai ve, 
rėk, skaitei,
pasako: “Mokslininkai liepia 
nenaudoit niuklinius ginklus, 
nes, esą, visi žūsim sunaikin
dami savo planetą.” O šis ra
šeiva sako, tai kas čia tokio, 
žūsim, tai žūsim, tai bent ži
nosim. už ką mirštam ,— bū
sim didvyriai!

Argi čia ne bepročio 
dėjimas? Negalima 
prast, kaip laikraštis 
šinį talpina.

štai ir vėl, tik
kaip jis savo vilties gaivinimui 
išvelka faktus net iš gilios 
istorijos, iš senovės, nurodinė
damas, kaip to ar kito laiko 
žmonės neno'rėjo ir vengėi ka
ro, bet jis atėjo... Karai buvo 

medyje ir buvo pereitą naktį, j j,. |3lls žmonės, esą, nenorėjo 
’<a(l i antro pasaulinio karo ir sakė, 

kad jo nebus, o jis buvo. Taip, 
esą, atsiras ir trečias pasauli
nis karas, tik reik kantriai

Hitleris turėjo didelę spėką 
per ilgesnį laiką, tai ir suspė
jo įrengt moderniškas su pro
greso ir civilizacijos nuopel
nais skerdyklas, — tik ne 
vištom ar galvijam skerst, bet 
žmonėm. - Na, ir išskerdė de
šimtis milijonų. Kodėl fašiz
mo pasekėją! taip trokštą pa
baigos svieto, trokšta ^moneš 
kankint? (

Kaimiška piktai šyptelėjus, 
tęsė toliau.

(Daugiau bus)

kaiminkėle, žiū- 
—i jis čia taip ii

Piketuoja turčių klubą
Virėjų ir patarnautojų uni

ja pastatė piketus prie gar
siojo turčių klubo — Stork 
Club, 3 E.i53 St., New Yorke. 
Klubo savininkai atsisako pri
pažinti uniją ir pagerinti dar
bo sąlygas.

klie- 
nė šu
to k į ra-

klausyk,

Užsidarinėk 1 auginy čias, 
tasai draskūnas neįšoktų.

Et, nesijuok iš manęs, 
bijau eit namo, kaiminkėle 
guodėsi.

O ką darysi,, kada sūnelis! 
pabus, juk pieno bonkos ne-j 
atsinešei ?

žinoma, kad atsinešiau, aš 
jam turiu geresnio pieno savo< ma apbatą, pradėjo kaiminka.

Bet kur tie sadizmo nuodai, 
kur glūdi tos ligos perai, ir 
kur žmonės jais apsikrečia. 

jam nežinomų ........... ........................

Pirks naują kolegijai centrą
N. Y. valstijiriis universite

tas paskyrė virš milijoną do
lerių įsigijimui naujo kolegi
jai centro 300 Pearl St., N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
HELP WANTED-MALE

MAŠINISTAI. ' Tuojau priimami. 
Reikalingi prie Engine lathes, mill-’ 
ing machine, tekintojas ir lydytojas; 
su patyrimu, 
žiuje.

siekia ;I
prajo

Tai kokie žmonės 
i valdyt pasaulį. Tikri 
vai!

Gerai tu< sakai, siurbčioda-

k rū Čiukėse.
A, a, tai turi dar labiau ne

sibaimini, nes ir sūnelis pra
dės bijot 
baisūnų. Pabūk čia iki vaka
rienę reiks kaist, o tada aš 
tave palydėsiu i tavo namelį, 
tuom syk ir vyrelis iš darbo 

| sugrįš. O kas link tų baisiųjų 
balsų pereitos nakties, tai- ži-
nok, kad juos niekas kitas 

, nepadarė, kaip tik atduota
sis, kiti sako, raguotasis a- 
puokas — pelėda. Paukščių

atėjęs žinovu ir net valdžios autori-
teitų yra pripažinta, kad mi
nėtasis apuokas vingėm-kry- 
pėm išlankstytais savo knia te
sėjimais ir nelaimingos kate
lės verksmais, ■> pamėgdžioja 
kadaise čia gyvenusią, po 
aukštus kalnus ir medžius 
beląipiojtįsią ir mažus ir dik- 
tus žvėris sklandžiai bežti- 
džiusią panterą — liūtą.

Tai manai, kad'dabar čia jų 
nėra, sarkastiškai paklausė 
kaiminka, vėl žiūrėdama per 
langą į dabar jau aiškiai 
matomą, žalsvai-gelsva skrais
te apsisupusį mišką.

čia nėra, gal kur didelėse 
giriose, kalnuose dar ir yra 
koks vienas kitas išsilikęs.

čia nepataikiau ' į cielrų, 
jauna mamytė ir vėl sujudo 
šūkaut, kad būk medžiotojai 
čia ją atvijo ir žvėris rykavo 
pereitą naktį.

Man nuėjus į virtuvę, kai- 
minkėlė pirštuko nagiuku pa
lei eilutes vesdama ir nei sa
vo gražiai garbiniuotą galvą 
pakraipydama, smalsiai skai
tė laikraštį. Tik atnešiau ar
batą, ir lėkštę su užkandžiais 
unit stalo, kaip ji man padėjo 
laikraštį ir pirštu parodė į di
delėm juodom raidėm antgal- 
vį, ir sako, “pasiskaityk šitą.”

Antgalvis skambėjo, geriau 
sakant, panteriškai urzgė ši
taip :

“World’s war 3 is not as im
possible as somebody thinks 
or wishes”.

Perskaičiau, pečiais trukte
limi... Tai ben,t rašė j as, 
Špaltos smulkiom raidėm 
visą laikraštį!

Gi man šis tik atrodo,
dauguma žmonių anksčiau ar 
vėliau šitokius rašėjtis pripa
žins protiniai nenormaliais ir 
pavojingais, ir ' pareikalaus, 
kad jie būtų patalpinti tam 
tikrose įstaigose — ligoninėse 
ir gydomi. Juk ką tas visas il- 
įgas jo raštas, reiškia? Tas;

Aš: “Kurgi tas -triukšmas bu
vo, ar ant radio?” Ji .stebėda
masi ir nerviškai kalbėjo:

• O, Jėzau Kristau, tai kad 
žmones miega, tave pantera 
suėstų ir nė nežinotum, kas 
atsitiko! žvėris buvo
iš miško Čia pat po mūs lan
gais ir rėkė, knarkė, kaukė, 
staugė visokiais balsais, kaip 
didžiule katė ratų prispausta. 
Tą čia atvijo medžiotojai, iš 
didelių miškų. Mūsų močiute 
pasakodavo, kad medžiojimo 
metu visur pasklisdavo nepa
prastų žvėrių. Aš taip išsi
gandau pereitą naktį to bal
so, kad dabar kaip mano vy
ras išvažiavo į darbą, bijau 
namie viena būt.

Pereitą savaitę mano vyro 
brolis grįžo nuo medžioklės iš 
Adirodack miško ir sako, kad 
jie ten rado panteros pėdas. 
Vieno ūkininko du veršius su
draskė - suėdė žvėrys, kito 
veislinės septynios žąsys ir 
žąsinas nuplaukė upeliu kiek 
per toli į mišką ir jiepaiėjo 
namo, rado jų tik plunksnas. 
Ir -kaip aš išsigandau to sutri
kusio, to grubaus ir baisaus 
kaukimo, tai ot, man atrodė, 
kad toji pustrečio šimto sva
rų sverianti ir po medžius 
mikliai, kaip voveris, belaipio- 
dama katė užmatė mano pir
magimį/kūdikį ir štai čia pat 
po langu ąžuole' sėdi ir drą
sos gana įsigijus pro langą 
maus, mano kūdiki į nasrus ir 
į girią! Juk matei, skaitei va
kar dienos laikraštyje, kad 
/ado nugraužtą, moteriškės 
koją. Policija ir visas mūsų 
miestelis tiesiai pablūdo iš nu
sistebėjimo ir baimės. o» mano 
vyro brolis sako, kad čia nė- 
kieno kito darbas, kaip tik 
panteros. Toks liūtiškas kati-' 
nas gali daugiau kaip ^'ioną 
moterį antsyk suėst ir kaule
lius apgraužt.

Baimėje ir iki ašarų nerviš
kume moteriškaitei esant, aš 
turėjau užslopint ryškiai savo 
krūtinėje besikerojantį juoką; 
nors širdis kikeųte kikeno. 
Paėmiau šios dienos laikraš
tį, atvėpčiau šeštą puslapį, ir 

, jai daviau pąsiskaityt . žinutę,, 
kad nugraušta -..kojį': tapo pri-1 žmogus trokšte trokšta trečio

trys
per

kad

Nėra skirtumo am-- 
Visos apdraudos. Kreipki

tės: H. & H. MFG. CO., Sycamore 
& MUle Rds., Clifton Heights, Pa. 
MA. 3-8900. (4-131

HELP WANTED—FEMALE

Stenografistė ir reikalų vedėja dėl 
nuo Ugnies Ąpdraudos Kompanijos. 
Gražus ofisas žemutinėje dalyje 
miesto. 37’4 valandų. Patyrimas 
nereikalingas, mes sutinkame išmo
kinti biznio, šaukite Mr. Wight.

WA. 2-2730.

(7-13)

Brockton, Mass
A ’ I . .

Liet. Literatūros Draugjios 6 kuopa ruošia 
draugišką vakarą su arbatėlė ir užkandžiais, 
įvyks šeštadienį, Sausio-Jan. 19 d., pradžia 7-tą 
vai. vakare, Lietuvių Tautiško Namo žemuti
nėje svetainėje, 8 Vine St.; Montello, Mass.

Turėsime ir svečią iš Laisvės redakcijos. 
Kviečiame visus atsilankyti. Ypač apšvietą 
braneinanti pasirūpinkite pribūti. Tai bus pir
mas šiais metais mūsų suėjimas ir pasikalbėji
mas spaudos reikalais.

LLI) 6 Kp. Valdyba

Sausio 27£
Svarbi diena apšvietą branginantiems Ameri
kos lietuviams, nes tą dieną—sausio-Jan. 27— 
įvyks dienraščio Laisvės bendrovės dalininkų su
važiavimas. Prasidės 10 valandą ryto.

Po Suvažiavimo, Vakarę Bus

BANKETAS
Valgiai bus duodami 6-tą valandą vakare 

Taipgi bus daili koncertine programa

Suvažiavimas ir Banketas Bus
• •

Liberty Auditoriumv
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y

Prašome išanksto įsigyti banketo bilietą, nes 
BANKETUI BILIETAS $3.00 ASMENIUI 

rengėjams svarbu išanksto žinoti kiek bus pub
likas, kad tinkamai ją aprūpinti valgiais.



Chicago, ID.
ĮSPŪDŽIAI Iš LLD 1-osios 

APSKR. KONFERENCIJOS

So. Boston, Mass. '

J konferenciją 
virš pusė šimto 
S-ių Chicagoje ir 
gyvuojančių kuopų. Kitos 
tuopos, kaip tai: Rockfordo, 
Peoria, Gary ir ki'tų kolonijų , 
atst o v ų n e ats i u n t ė.

Michigan kuopa, kaip sekre- i 
torius pranęšė, nebuvo pa-Į 
kviesta. Bet delegatas St. :

BARĖ
Anądien mano geras

sugužėjo ilas Jaunut*s niane ir kitus ba-1 
del(‘£r ifn iv ' ’’ė už rūkymą cigarečių. Sako, | 

stebėjau stoties WCBII tele-l 
viziją, tema buvo moksliška. 
“Rūkymas tabako ir plaučių 
vėžys“. Aiškina, kad daugiau-j

fren

Į šia suserga ir miršta tąja nur

nerūkančių visai mažas imo- |

jūs, rūkantieji, 
note, kad su k

Si'bYoilik'Z^^fZlnhiv
Socialdemokratai

nenori vienytis su 
socialistais

Kas girdėti tarp lietuviu

HELP WANTED MALE

Shores, Indiana, puikius . ra- 
porttis išdavė netik iš savo 
valstijoj gyvuojančiai LLD 
kuopų, bet ir apie Michigane 
gyvuojančią kuopą. Tai aky
lus delegatas ir rūpestingas.

Pirmos apskriti 
i ai, būtent: pirm.

kalate vinį i grabą sau. 
dar jauni, o jau rengiatės

18 Biltmore viešbu- 
atsidaryti _Socialde- 

a,tų federacijos naciona- j 
suvažiavimas. Tas suva- | 

! žiavimas sušauktas, kad nu- j 
tarti, ar vienvtis su/Socialistu j

negrįžta. " į
Po tokio tėviško pamokini-! 

mo vieną kartą teko stebėti į 
laisvo verslo televizija. Pro-!

Socialdemokratu

Yuris

ii kiti konferenciją prirengė 
tvarkingai ir reikia pasakyti 
1 one visi delegatai susirinko Į 
Mildos svetainę (ant trečio 
aukšto) laiku, punktuališkai. 
O jeigu valdybos kuris parei
gūnas priminė, kad vienas ki
tas iš jų pavėlavo atvykti, tai 
“ložių žemės“ nekuriu dele
gatai darė pastabas.

grama buvo visokio šlamšto, 
visokių skelbimų ir tas ar ki
tas cigaretes patarė rūkyti. 
Ot. sau mąstau, kas dabar da
rosi. Vienas sako, jei nori il
giau gyventi ir išvengti neku
riu ligų, tai mesk rūkęs, o ki
li: rūkyk ir tau bus maloniau.

socialistai, kai) 
kiški elementai, 
centruojąs! a] 
“The New L< 
“Forvcrtso“ 
na u j leniniai
jiems panašūs.

menševi- j 
ie k on-1

žmonės, lietui 
“socialistai’

LDS 1 k p. susirinkimas, Į- 
vykęs sausio 8* d., buvo skait
lingas. Daugelis narių pasi- 
mokėjo mokestis. Atlikta ir 
l.iti LDS reikalai.

Svarstyta, kaip geriausia 
pasiruošti prie metinio ban
keto, kuris Įvyks vasario 16 
d., Liberty Auditorijoje. Ka
dangi šios kuopos banketuose 

.‘•■vočiai visada esti skatl'ingi, 
tai ir šiame tikimasi turėti 
daug dalyvių. Už g'erus val
gius įviliotas asmeniui bus tik 
82.50. Tai visiems prieinamas.

LDS 1 'kuopa yra šioj pla- 
č i o j e a py 1 in k ė j e d i d ži au si a,

C'ltai didžiausi esti ir jos paren 
ir . - girnai.

šiomis dienomis mirė šios kuo
pos narys Juozas Yluseckas. 
Keli nariai po susirinkimo nu
vyko pas šalinską suteikti mi
rusiam nariui' pagarbą ir pas- 
k u t in i atsisveikinimą.

LDS 46 kuopos susirinki
mas, Įvykęs sausio 9 d., buvo 
nemažas.

Neteko pastirti, ką jie tame 
susirinkime svarstė, kokius 
ateičiai planus susidarė. Kuo
pos korespondentas, veikiau
sia, apie tai parašys.

Dabar žinok, 
rūkyti ar mest

Grįžtant prie

Islandija ir Long 
Island - tai visiškai

Generator-Pradėjas, Perlaida votojas. 
Nuolatinis darbas, gera alga.

TWO-STAR
51 Richardson St., B’klyn.

EV". 8-9510.
(4-1 of

ne tas pats

penki ar daugiau delegatų, 
bet raportavo tik vienas, pa
prastai valdybos narys, ku
liam buvo patogiau prirengti 
raportą. Jiems viskas gerai 
žinoma, kaip tai narių ir tur-

rūkalą?
televizijos ir 

radijo. Bostone jau keliolika 
bus metų, kai susijungė neku- 
rios mokslo ir kultūros Įstai
gos, pradedant Harvardo uni
versitetu ir baigiant Sympho
ny Hall draugija, ir įsteigė 
WGBH radijo stoti. ir apie 
(įveji/metai jau bus, kai tele
vizija veikia. Deja,
vienas tedevizorius jos progra
mą aiškiai 
ievizoriaus 
vatais ?

Bostone 
stotys. k

tų vienytis su Norman Tho- 
rnaso Vadovaujama Socialistų 
partija, kurios dalimi šie so
cialdemokratai praeityje bu
vo. Bet praeitą savaitę Įvykęs 
New Yorko Socialdemokratų 
federacijos komiteto pęsėdis 
nutarė pasisakyti prieš vieny
bę. 11 komitetd narys pasisa
kė prieš, 9 už.

Kadangi Ne>v Yorko skyrius 
didžiausias ir pajėjingiausias

LLD 185 
m as sausio 
geriausių.

kuopos susirinki- 
9 d. buvo vienas 
Nariai atvyko 

Nemažai narių 
metines mokestis. 

Parengimų komisija razor
sale paimta vaka- 

bus

Tūli, klausia informacijų, 
kaip„ geriausia dovanas pa
siųsti giminėms Į Lietuvą.

Kiek aš patyriau, geriausia 
siųsti per tas agentūras, ku
rios dienraštyje Laisvėje gar
sinasi

Sheet Metai Mechanika^. Su pa
tyrimu prie to darbo, electronic 
chassis, turintis kantrybės, 
turite kvalifikacijas, lai 
puikų darbą, kitaip nėra 
kreiptis. KEPCO LABS, 
5700.

Jeigu 
lui-ėsite 
reikalo 
FL. 8- 

(8-14)

Superintendent. Flatbush. Alie
jinis pečius. 3 kambariai, gesas «r 
elektra. Priskaitant gerą algą? 
ĖS. 5-2116. Po 6 v. v.

(10-12)5

BUSINESS OPPORTUNITIES

nc kiek-

ong Island

pasimokė j o

tavo, 
rienei vasario 9 d. Tai 
kugelio vakarienė, ši syki 
ra i apsiėmė visus- valgius 
gaminti. Pažiūrėsime, ką
mums duos. Sako, bus ir mu
ki kalė programa.

Susirinkime prisiminta, kad

giau. 
timas

pa-
jie

jau saviškiams siunčiu 
siuntini, siųsiu ir dau- 
Padėvėtų rūbų persinn- 
nėra jau taip brangus, 

bet kas nori naujus siųsti, tai
tenka tam nemažai pamokėti. 
Siuntinys turi sverti nedau
giau 22 svarų. Tame pačiame 
siuntinyje su rūbais galima 
siųsti ir kitų dalykėlių.

lai. Tiesa, ir kiti papildė, jei 
i aportuotojas bent ką pamir
šo pažymėti savo raporte. Bu
vo ir tokių’'delegatų, kurie at
stovavo didžiausias kuopas, 
bet raportuose pažymėjo, kad 
mažai narių lankosi i susirin
kimus. Tie nariai, kurie iš 
tikrųjų nerangūs lankyti su
sirinkimus. mėgino aiškintis 
ir teisintis. Man rodos, kad 
aptingusiems ir iš dalies ap
sileidėliams tai gera lekcija 
ir teisinga pastaba, kad nu
liai būtų savo kuopoje ne iš 
vardo, bet iš prievolės, kad 
reikia visiems darbuotis ir 
lūpintis Literatūros Draugijos 
visais reikalais ir gerove.

Konferencija buvo kon'.ruk- 
tyvė,. apskrities pareigūnai 
pasižadėjo .aplankyti silpnes
nes kuopas 'kituose- miestuose*, 
sustiprinti jų dvasią, sudary
ti valdybą, kad ir vėl kuopa 
gyvuotų ir kad nariai būtų ak
tyvūs ir užsimokėtų metines 

ar i
savo

rodo. Gal reikia te- 
didesnio stiprumo vyriausiai

gomis.

yra 3 radijo 
programas 

ik FM ban-

nebus.
social demokra- 

prie.šingi .vieny
bei su socialistais, nes-socia-
llstai dažniausiai -turi savo 
kandidatus rinkimuose, o so
cialdemokratai romia liberalų 
arba demokratų kandidatus.

ir užsimokėtų 
mokestis ar tai kuopai 
pati centrą pasiųsdami 
duokle.-

Api'» porą valandų konfe
rencijai besitesus, buvo pra- 

jau
prirengti šilli- pietūs. Visi 
konferencijos delegatai be 
užmokesčio buvo Vaišinami. 
Juodaitienė, J. Yurienė ir M. 
Kirstukienė aptarnavo: kiek
vienam eilėmis einant krovė Į 
dišes garuojanti kugelį, dide
lius šmotus “meatloaf”, dar
žovių, karštos kavutės su tor
tu. Delegatai prie stalo susė
dę valgė, šnekučiavosi.

d ar 
r i o s 
vien 

čia nėra
, tik muzika, svai> 

besni pranešimai ir Įdomių 
prelekcijų. Kaina FM prim- 

jtuvų yra aukštesnė. Va, vie- 
į ną kartą girdėjau FM bango
mis radijo ' pranešimą, kad 
“Baby Doll” Kennedy Šeimos 
teatruose neTodys. Tokios ži
nutės man kitur neteko girdė
ti ar skaityti, šios šeimos na
rys yra iš Massachusetts vals
tijos J. V. senetorius.

Laisvė ir radijas
Patėmijau pirmo puslapio 

Laisvės redaktoriaus skundą, 
kad jam nenuperka trumpų 
bangų radijo priimtuvą. Ir 
del to iš Lietuvos žinios esti 
vėlyvos. Man rodosi, Laisvė 
būtinai turi turėti toki apara
tą. Tik turi pirkti ne bent ko
kį. Kad aiškiau gauti,sturi bū
ti ne žemesnio stiprumo, kaip 
75 vatų. Aš turiu' tik 50 vatų 
spėkos (wats) Halicrafters. 
Ir su juo Vilniaus programas 
visuomet gaunu. Bet spėka jo 
maža, kad kiekvieną vakarą 
būtų aiškiai suprantama. Ką 
tai bendro turi su oru.

Manau, kad Laisvė 
būtų Įdomesnė, kaip 
Laisvės redakcija turi 
bed d ra trumpų radijo 
priimtuvą. Juk nevien 
Vilniaus tiesioginias
gautų, bet ir iš kitur, kaip tai 
iš Washington©, Londono, 
Prahos, Budapešto, Sofijos, 
Maskvos ir kitų pasaulio sos
tinių, kurios transliuoja anglų

SERGA
Serga

Serga 
po num 
klyn, N.'

Stanley P oškaitis

Stanley Poškaitis, 
94 Boerum St., Broo- 
Y. (pirmajame aui<-

>, yra gydytojo priežiūroje.

Būtų gerai, jei pažįstami©-1 
bei prieteliai ligoni apian-j

Apvirtęs Norvegijos 
didlaivis pataisytas
Praeitą savaitgalį New 

Yorko uoste Hobokcno (N.J.) 
pusėje stovis nrvogų didlaivis 
“Oslfjord” staiga buvo pra
dėjęs; krypti i šoną. 8 jūrinin
kai tap© sužeisti ir trumpam 
laikui buvo baimės, kad 
vas gali iš viso apvirsti.

“Oslofjord“ sausio 7 
plaukė iš Norvegijos. Atlante 
ji užtiko didelė audra ir jam 
padaryta kiek žalos, bet ne
manyta-, kad taip rimtai.

Dabar laivas jau pataisytas.

Bombarduotojas esąs 
lovoje gulįs ligonis

lai-

Journal American 
gavo laišką nuo asmens, 
ris pretenduoja esąs tas 
m i šęs bombarduotojas“, 
jau f6 metų laiks nuo 
sprogdina bombas 
vietose šiame
L a i š k a s pasirašytas F. P.

kad

anądien 
ku

da
kinus 
laiko

viešose 
didmiestyje.

Lytu.

RŪKYDAMAS SUDEGĖ

Broklyno Hotel St. George 
turėjo per 25 metus gyvento
ja Paul Daehler. Anądien

ton sudegė ar netroško. Gais- 
ragesiai tvirtina, kad jis lo
voje rūkydamas užsidegė ir 
mirė. Buvo 72 metu amžiaus.

New Yorko spaudoje
Daily Worker” vedanlajsU 
straipsnyje praeitą savait- 

kad spauda labai 
apie New Yorko 

bombard uoto ją“, 
dėmesio kreipia Į 

bombard uoto jus 
tuos rasistinius 
kurje sprogdina

Bombarduotojas sako, 
jis yra sergantis žmogus, 
ris didžiausią laiko dalį pra
leidžia lovoje. Laiškas pasiųs
tas iš Mount Vernon, West
ell esterio apskrities, New Yor
ko pridmiesčio.

Laiško rašytojas sako, kad 
Con Edison kompanija ji ka
daise nuskriaudė ir jis bom
bomis
visuomenę bendrai 
Jis tarp 
“Prieš tai, 
Con.

mums 
dabai*, 
turėti 
bangų

žiniaš

DAUG VENGRIJOS “Va- 
DUOTOJŲ” SULĖKĖ Į 
CLEVELANDĄ

(Atkelta iš 2-ro pusi.) 

jam labai

Antrą valandą delegatai 
vėl susirinko irzvėl ėjo konfe- 
lencija savo 
tvarkiu gerai 
J. Mažeikai.
J. Urmonienė. 
atmosfera buvo jauki ir visa 
pusiškai draugiška.

nustatytu dicno- 
pirminin.kau.jan.t 
Jam pagelbėjo

Konferencijos

R. š

Elizabeth, N. J.
Serga M. Stanelienė

Jau nuo praeitų metų lap-j 
l.rtcio 21 d. Mary Stanelienė j 
(Myldos žukienės motina) i 
serga ir yra Elizabeth Gene
ral ligoninėje, E. Jersey St., 
Elizabeth, N. J.

Lankymo valandos: dieno
mis nuo 2 iki 4 vai. Vakarais 
nuo 7 
džiai 
lienei 
ti!

Aš pats kiekvieną vakarą 
klausausi iš čia ir iš ten apie 

i2 valandas. Daug Įdomių ži- 
: rių komentaru yra. Ir jei mo- j v »■ ’
! kėčiau ■ rašyti ir 1 trumpraštį 
i vartoti, daug ką žinočiau,atsi- 
i minčiau. Bet, deja, 'lytą atsi- 
j budęs mažai ką beatsimenu. 
j G ai jau senas, ar kas? Vie- 
Į nok, vis tik tiek, sakau, yra 
| geriau negu televizijoj stebė
ti kokį nors rodomą šlamštą.

Aist

iki 8:30 vai. Nuošir- 
linkime draugei Stane- 
greit ir pilnai pasveik-

PARDAVIMAI
TUrime tuoj išparduoti. Biskj 

naudoti vyriškį siūtai ir koutai. 
$5-$10-$15.

LUTA CLOTHING
599 W. 187111 St. (St. Nicholas Ave.)

N. Y. C. IRT 191 st ST.

gandos žmonės buvę 
gori.

—Mes atliekame 
darbą, — jie pareiškė, — mū
sų taikiklis yra “satelitų Eu
ropa.“ Mes teikiame viltį 70,- 
000,000, esantiems už geležines 
uždangos. Tai yra didelis dar
bas, jie sakė Shieldsui. “Mes 
jau esame numetę ant Rytinės 
Europos 4,250 milijonų kaval- 
kų ‘laisvos literatūros’ iš 400,- 
b00 baliūnų, ir mūsų radijo sto
tys yra didžiausios Europoje. 
Viena ‘Radio Free Europę’ sto
tis Vakarinėje Vokietijoje turi, 
14 kartų didesnę signalo pajė
gą už RCA didžiąją W R C A 
stoti New Yorke. Vakarinėje 
Vokietijoje yra 29 stotys.’’

Shields sakė, neradęs toje 
Įstaigoje nei lašo kraujo, kuris 
papluk'dė Vengriją iš priežas
ties jų tos milžiniškos nepado
rios propagandos. Vengrijos 
laimei, Tarybų Sąjunga ją iš
gelbėjo ir davė mirtiną smūgi 
imperialistų planams.

stebėtina

me i 
gali sakė, p 
daug rašo 
“pamišusi 
bet menkai 
pamišusius 
Pietuose — 
chuliganus, 
bombas veiklių negrų namuo
se, taipgi negrų bažnyčiose.

“D. W.“ nurodo, kad New 
Yorko bombarduotojas neži
nomas ir ieškomas visa ener
gija, bet Montgomeryje ir 
Atlantoje rasisitiniai bombar- 
<į uoto jai gerai žinomi: tai kti- 
kluksai, baltųjų “ tarybų rasis
tai, vis žmonės, kurie žinomi 
savo bendruomenėse.

Tas laikraštis klausia, ko
dėl nieko prieš juos nedaro
ma.

prieš tą kompaniją ir 
atsimoka, 

kitko sako, kad 
kaip aš baigsiu, 

Edison 
, kad 

savo dantyse 
nęs sukitingai

“Pamišęs
jas“ sako, kad jis sunkiai ser
ga ir jis jau nebus ilgai šioje 
žemėje. Bet jis sako, kad jis 
pajėgs ir iš savo kapo' tęsti 
veiksmą prieš tuos, kurie ji 
nuskriaudė. Iš to daroma iš
vada, kad jis gal yra padėjęs 
bombas Įvairiose vietose, ku
rios bus rastos žymiai vėliau.

Policija dar vis jo ieško.

kompanija ap- 
neatnešė man 

tą, ką nuo ma- 
atė.mė“.

b o m barduoto-

Koresp.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kiutie jos dar neskaito.

COSMAS FLORISTS
Padovanokite savo mylimiems 

gražių, šviežių gėlių. Nesigailė
site. • Gėlių visokiems reikalams. 
Kainos prieinamos. Pristatome 
bet kur.
2121—3rd Ave., NYC. LE? 4-3849

(7-13)

Didelis Atidarymas. ŠEŠT., SAU
SIO 12 <1. Čiužinėkite Brooklyno 
naujausioj arenoj. Matykite ex- 
hibicijas. Geras sveikas sportas 
jauniems ir seniems. 7:30 iki 
10.80 v. v. Ne pirmd. šešt., 
sekmd. ir šventd. nuo 2 iki 5 v.v.

ROLLERAMA
24th Ave. & 86th St.-—ES. 2-9173

“Timcse” tilpo atviras laiš
kas nuo Franco Ispanijos am
basadoriaus Jose Ma. de A- 
reilza. Kaip žinia, Franco Is
panijoje neseniai mirčiai bu
vo nuteistas ir nužudytas pul-. 
k Įninkąs Ricą/do Šopeną, ku
ris civilinio karo metu kovo
jo už respubliką. “Times“ tuo 
taiku spausdino laišką nuo 
kelių ispanų anti-fašistų, ku
rie protestavo prieš tą žvė
rišką Franco žygi.

Dabar Franco ambasado
rius teisina savo valdžią. Jis 
teigia, kad Šopeną buvo An
dalūzijos “banditų, teroristų 
ir komunistų agentų“ gaujos 
vadas, kad jo vadovaujama 
gauja pavogė 4,000,000 pe- 
zetu, užmušė dešimtis žmonių 
ir t.t..

Tai vis “Įrodymai“, ku
riuos iškėlė Franco teisme, 
bet tuos Įrodymus davė pati 
Franco policija....

Ieškome Kaluševičiaus Antano, 
kilusio iš Lietuvos, Jezno vals
čiaus, Pa verk m i ų ' kaimo. Jis 
anksčiau gyveno Pittstono mieste. 
Jeigu esate gyvas, tai prašome at
siliepti broliui Jonui ir sesutėms 
Monikai, Marijonai, Anelei, Karoli
nai, Emilijai ir Elenai. Adresas: 
Lithuania, USSR, Je^no rajonas ir 
paštas. Sal. Nėries g-vė, nr. 4. 
Kaluševičiūtė Anelė.

(10-12)

VEIDRODŽIAI
Taipgi stiklinius viršus išdaro

me pagal užsakymą. Sieniniai ir 
prie ugniavietes veidrodžiai. Ra
kandai ir ant deskų stiklų, šios 
savaitės geriausias pirkinys : 
Whopping 48 x 72. Reg. $80.00. 
Dabar $65. Veidrodžiai su nupo- 
lišiuotais kraštais. Viską {stato
me. Dėl geros rūšies kreipkite^ 
pas

i C. 4 R. GRANT
101 W. 58rd St. (6-7th Avės.) 

CI.7-429,4.
Nuolaida su šiuo garsinimu. ,

(10-16)

(9-15)

Miestas šiais metais pasta
tys dar 15,000 parkinimo me
telių. Iš viso New Yorke jų 
tada bus 50,000.

Visiems Lietuviams g
** Linksmų švenčių! S

S THE BASILE ROOFING CO. g
S 37-16 Ditmars Blvd. g 
g L. L City, N. Y. Astoria 8-2692 g

' ) (9-11)

M in eo 1 o j e aukščiausi am e 
teisme tūlas Raymond J. Hol
land reikalauja, kad jo bu
vusi žmona 11 eiga Oscarson 
jam atiduotų jų penkerių me
ilų sūneli. Holland sako, kad 
jo buvusi žmona, islandietė, 
yra “žemo moralinio charak- 
terio“. Kaipo Įrodymą jis pa
duoda faktą, kad juodu sugy
veno kaip vyras ir žmona per 
dvejus metus prieši .vedybas.

Bet Helga Oscarson turi ki
tą aiškinimą : Islandija, ji sa
ko, tai ne
iandijoje, l&tip ir kitoše skan
dinaviškose šalyse (Švedijoje, 
Norvegijoje, Danijoje) sugy
venimas prieš vestuves ne
skaitomas tokiu jau baisiu 
nusidėjimu. Faktinai Islandi
joje, sakė ji, porelės dažnai 
sugyvena ilgokai priėš vedy
bas, nes pasamdo bendrus bu
tus, kad Įsitikinti, jog 
harmoningai sugyventi, ir 
po Įsitikinimo apsiveda — 
b a išsiskirsto.

Dar vienas dalykas — 
ko islandietė: jeigu jinai 
mo moralinio charakterio 
it o, kad sugyveno su 
prieš vedybas, 
žemo charakterio ir jis.

Aukščiausio teismo teisėjas 
to viso ginčo klausėsi išsižio
jęs.

Masažuotojai. Proga pasinuomoti 
vietą puikiame L. I. grožio salione. 
Turite patys įsidėti aparatus ir pa
taisymus. Renda pagal nuošimty 
ARTHUR HAIR STYLISTS, 2945 
Long Beach Rd., Oceanside, N. Y. 
RO. 4-8!įp0 ar RO. 6-9572. (8-10)

gaii
tik
ar-

sa-

• dėl- 
vyru 

tai tokio pat

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

LLD 6' kp. i ruošia draugišką va
karą, sausio 19 d. LTN kambariuo
se, 7 v. v. Turėsime ir svečių iš 
Laisvės personalo. Prašome visus 
narius ir ne narius dalyvauti. įėji
mas voltui. Apkalbėsime apie siun
timą delegato į Laisvės Bendrovės 
dalininkų suvažiavimą.

Liuosybės Choras tebegyvuoja, 
praktikas turi kas trečiadienio va
karą. Vadovas Alb. Potsius. Ku
rie mylite dainuoti, prašome ateiti. 
Choras nutarė turėti pirmą paren
gimų, vakarienę ir koncertą, vasario 
22 d., 7 v. v. LTN salėje. Prašome 
pasižymėti ant kalendoriaus, nepa
mirškite dalyvauti.

Geo. Shimaitis (10-13)

' WORCESTER, MASS.
Atydai LDS 57 kp. narių

LDS 57 kuopos susirinkimas ta
po atidėtus j f sausio 17 d, iš prie
žasties dideles sniego audros sausio 
10 d. Jsitėmykite ir kitiem pasaky 
kite ateiti j susirinkime sausio 17 d.

Kp. Valdyba (10-12)

RESTAURANTS

Valgykite gilumoj Chinatown. 
JOY YOUNG RESTAURANT. Ki- 
nietiški valgiai, orientališka atmos
fera. Geras valgis, už prieinamą 
kainą. Vėsu. Atdara nuo 11 v. 
ryto iki 2 v. ryto. Baras. 65 Mott 
St., N. Y. C. Rezervacijoms: WO. 
4-8034. BE. 8-9404. (10-12)

AUTOS

Plymouth 1956 Station Wagon. 
Puikiame stovyje. Mes esame au
torizuoti Plymouth ir DeSoto par
davėjai. 1 metų garantija ant vi
sų naudotų mašinų. Labai prieina
mai. JACKSON MOTORS, 95-10 
Northern Blvd., Jackson Hts., L. I. 
TW. 9-1770. (10-16)

JEWELERY

DeNatale Bros. Jewelers. Didelis 
išpardavimas. Parduodame urmu. 
Kainos nužemintos, tinkamos jūsų 
biudžetui. Puikios dovanos jūsų 
mylimiesiems. Briliantų, žiedų, iš- 
braižymų ir tt. DeNATALE BROS., 
1 Malden Lane, N.Y.Č. 8-čios lubos. 
RE. 2-2966.

FURRIERS

(7-J 3)

Padovanokite savo mylimiems 
puikią futrą. Kainos labai prieina
mos. Tiesiog iš dirbtuvės. Eksper- 
-tiškai pertaisome ir sutaisome. Jums 
užsimokės ateiti pas mus. GRECO 
FURS, 180 W. 80th St., N. Y. C. 
WI. 7-5732. 16-tos lubos. Nuolaida 
su šiuo skelbimu. (3-9)

JIM’S RESTAURANT & 
PIZZERIA

Turi skaniausius valgius. Galite 
ir išsinešti. Alus, vynas. Kainos 
prieinamos.

85-01 Grand Avenue,
Maspeth. — DA. 6-7327

(6-12)

Gas Station. Puikioj vietoj. Ren
da $150. Daug pataisymų, 
proga tinkamam asmeniui 
partneriams. Geras biznis, 
eikite persitikrinti. A. & H. Servicfc 
Station, 121-08—18th Ave., College 
Point, L. I. IN. 1-6129.

LIQUOR STORES

gera 
arba

(10-12)
■(>

Henry’s Wines & Liquors praneša, 
kad turi puikių vietinių ir impor
tuotų vynų ir degtinių už labai pri
einamas kainas. Mūsų sandėlyje 
tik geriausios rūšies degtinės. Pa
mėginkite pas mus. 9-10 Ditmars 
Blvd. L. I. C. AS. 8-2192. (8-14)

RADIO & TV

Didelės Nuolaidos. Sutaupinkite 
iki $100.. Naujos Hot-point ir Mo
torai a Televizijos. Pertaisytos TV 
$19.95 ir aukščiau. Naujas setas ga
rantuojamas vienus metus dėl pa
veikslų rodymo. 90 dienų dėl dalių- 
—TV patarnavimas $2 už atėjimą. 
6 mėnesių garantija ant tūbų ir (ia- 
lių. BEDFORD MUSIC CO., TV 
SERVICE, 12 Bedford Ave., EV. 3- 
1590. Ant išmokesCių.
________i__________ ______________ ♦

PLYMOUTH RADIO & TĖLEVČ 
SION CO. praneša naują nusista
tymą visiems draugam^. Pataiso
me visokių • rūšių radijus ir TV., 
duodame raštišką garantiją. Ne
mokamai , apžiūrime. -Prieinamos 
kainos. 10 A. M. iki 10 P. M. 
45-08 48th St., Woodside, L. I. ST. 
4-4400.

PRODUCTS

Atydai Pizzeria kepėjams. Sų 
mūsų sūriu padarysite skanius piz
za pies. Naudokite mūsų Superior 
Mozzarella Sūrius. Mes taipgi tu
rime soso, miltų, pomidorų alieju
je. ir tt. Užsakymai priimami Auo 
8 v. ryto iki 11 v. v. per ištisą sa
vaitę. ISLAND CHEESE CO., 315 
jpelton Ave., West Brighton, S. 1^ 
GI. 8-6400. (5-11)

Brooklyno moterims
Moterų Klubo 

rinkimas. įvyks 
vakaro 8 vai, 
Prašome atvykti.

svarbus susi- 
sausio 17-os

Valdyba

DOKININKAI 
SUSITARSIĄ

Dokų darbininkų unija 1LA 
ir darbdavių atstovai, sako
ma, baigia susitarti dėl algų 
pakėlimo, nes tik belikęs 4 
centų Į valandą pakėlimo 
skirtumas. *

BOB’S TV REPAIRS “
Tik $3, priskaitaht dalis. * 

šešt. ir Sekm.
Ekspertiškai pataisome.
RA. 1-5828 — L. I. C.

(4-10) •

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 
MArket 2-517?

4 pusi. Laisvi (Liberty) Antrad., sausio 1957




