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METAI 47-ti

KRISLAI Senato,‘ins Humphrey ragina
Apie pažangiąją spaudą. i *v-1 *Apie pažangiąją 
“Russkij Golos” sukaktis. 
Ukrainiečiu bėdos. 
Vilniaus “Tiesa” apie 
L. Prūseikos knygą.

Rašo R. Mizara

Čia paduosiu 
n j ii apie amerikinės (neang-

Luiti.

j ištraukti visas okupacines
| karo jėgas iš V. Vokietijos

Washingtonas. — Demo-’riaus Humphrey pareiški
mas sukėlė nemažą suirutę 
Washingtone. Administra
cija nepatenkinta ir atsa
kingi Eisenhowerio pata-

kratinis senatorius Hubert 
H. Humphrey (iš Minneso- 
tos) sako, kad Amerika tu

Russki j
ši ii metuGolos” < 

nėšio 1 
mo 40 metu sukaktį.

Ta proga leidėja 
jai u, kad sukelti 
dienraščiui išlaikyti.

okupacines karines jėgas;
Vokietijos, jei- lūs

maišosi į nesavus reika-

Vėliausios žin ios

Iš viso pasaulio
kelionės po Lenkijos pro
vincijos miestus., Kinijos 
premjeras Čou En-lajus pa
sirašė po draugingumo pa
reiškimu su 
munikatą 
Lenkijos 
ministras

zijos-Afrikos blokas reika- j

Egiptas perima svetimšalių 
valdomus bankus, apdraudos 
agentūras, finansų įstaigas

Lenkija. Ko- 
išdirbo Čou ii* 

užsienio reikalų 
Rapackis trau-

i krainiečių laikraštis “ščode- 
nie Visti” (jbi gerai suslcbi- 
zuoju) su šių metų pradžia 
patapo savaitraščiu.

Priežastis, vertųsi ukrainie
čius tai padaryti: stoka jėgų, 
vyriausiai techninių.

Rytų Vokietijos. Kaip ži- 
f nia, Tarybų Sąjunga jau 
I praeityje paskelbė, 
pas i rengusi ištrav

Amerika įsake
o

kad ji y. kariniam
se

itašei išvykti
v

Washingtonas. — Ameri- 
paskelbė, kad

Čou En-lajus jau išvyko 
B u d a p e š t a n, V e n g r i j o n.
Tenykštis radijas iš anksto 
paskelbė, kad Kinija žadė
jo Vengrijai $50,000,000 
vertės paskolą.

pradėjo vaju $200,000 
ti. Leidėjai sako: teita 
jiems būtinai reikaling

F reiheit” 
su kel- 
su ma 

. nc-

šiuos metus dienraščiu.
Armėnai, vengrai, italai, 

Vokiečiai, graikai palaiko sa- 
\o savaitraščius.

Visi suminėtieji laikraščiai- 
išeina New Yorke.

Lenkai leidžia įdomų- sa
vaitraštį Detroite. Ten pat iš
eina bulgarų ir rumunų sa
vaitraščiai.

čekai ir krbatai leidžia sa
vo savaitraščius Čikagoje.

Latviai tebeleidžia mėnesi
nį laikraštį Bostone.

Suomiai leidžia savo dien
raštį Wisconsin* valstijoje.

Pasikalbėk su bet kuriuo 
numinėtų laikraščių adminis
tratorium ar redaktorium, ir 
išgirsi tą pątį: sunku verstis.

Kodėl?
Senoji karta miršta, jauno

ji, čia gimusi ir augusi, nesi- i 
domi savo tėvų kalba. O prie 
to viso: nemaža bailesnių- 
silpnesnių žmonių, makartiz- 
mo įbaugintų, bijosi pažan
giąją * spaucįą prenumeruoti.

Tačiau kiekvienoje tautinė
je grupėje yra ‘užsigrūdinusių 
pažangiosios spaudos patrijo- 
tų, kurie uoliai veikia, nieko 
nepaisydami, kad išlaikytų 
laikraščius.

Kuzniecovas šia savaite w " • *■ įakė, kad Tarybų Sąjun- 
ištrauktų savo jėgas iš kos valdžia 

visų Varšuvos pąkto šalių, Tarybų Sąjungos karinio a- 
ieigu amerikiečių, britų ir tašęs asistentas 
francūzų jėgos būta iš- Juri Krylovas yra 
trauktos iš Atlanto pakto —.....  z’
šalių.

Senatorius Humphrey y- 
ra Amerikos delegacijos 
Jungtinėse Tautose 
Jis sakė, kad pritaria Lod- 
ge’o patiektam nusiginkla
vimo pasiūlymui, bet jis no
rėtų pridėti ir karinių jėgų 
ištraukimo iš Vokietijos 
punktą.

Humphrey sakė, kad ka
da nors Vokietijos valdžia, 
ir tai nebus amžinai Ade
nauerio valdžia, kuri dabar 
valdo Vakarų 
pradės 
suvienyti 
iškils ir 

' traukti 
i Jau būtų 
; Humphrey, 
i kalno susitartume su 
i vietais ir tas jėgas ištrauk- 
I tume. 

Demokratinio senato-

na non grata'' 
dalijamas asmuo) 
Sovietų valdžios, 
kuo greičiau būtų 

narys. tas iš Sios šalies'

Vokietiją, 
savaimingai siekti 

Vokietiją. Tada 
reikalavimas iš- 

okupacines jėgas. 
į geriau, sako 

jeigu mes iš 
So-

SENIS IR DVYNUKAI 
SUDEGĖ JERSEY CITY
Jersey City. — Didelis 

gaisras trijų aukštų medi
niame name 305 Pine St. 
kaštavo tris gyvybes. Gais
re sudegė dvejų metų dvy
nukai Janice ir Dennis Coo
per ir 80 metų senelis Char
les Zawadski. Keturi gais- 

, kurie bent kiek 
susižeidė bandydami juos 

į išgelbėti, turėjo 
Laisvę ir į vežti į ligonines.

* Pažangieji lietuviai yra kai linį^.a,b 
kuriais atžvilgiais laimingos- : 
ni: jie dar vis pajėgia išlail 
ti du dienraščiu:

B-vės me- 
įvyks sau- 
ir draugės, 

kad šis suvažia-

Mūsų laikraščio 
tinis suvažiavimas 
šio 27 d. Draugai 
Rūpinkimės,
vimas būtu didelis, 
m ū sų; laikrašti 
Siuskite sveikinimus, o su 
— dienraščiui dovanu.

sutvirtintą.
jais

buDar nesuėjo metai, kai 
vau Čikagoje. Ten turėjome 
su vilniečiais gražų mitingą, 
kuriame priėjome -tokios išva
dos: L. Prūseika turėtų būti 
keletui mėnesių paleistas iš 
Vilnies redakcijos, kad jis ga- 
U'tą rašyti savo atsiminimus.
^Tuoj po to jis sėdosi knygą 

rašyti. Na, ir šiandien jo kny
ga “Atsiminimai ii- dabartis” 

JliU plačiai recenzuojama ir 
Lietuvos spaudoje.

Vilniaus “Tiesos” redakto
riaus pavaduotojas St. Lauri
naitis parašė trijų kolumnų L.

Eisenhoweris pasveikino 
premjerą H. Macmillaną
Londonas. — Naujasis 

Britanijos toriškas prem
jeras Haroldas Macmilla- 
nas gavo draugišką sveiki
nimo telegramą nuo prezi
dento Eisenhowerio. Mac- 
manas atsakė panašia tele
grama. žadėdamas gerinti 
santykius tarpe šių dviejų j

majoras 
, “perso- 

(nep'agei- 
ir prašė 
kad jis

Kaltinimas prieš tarybi
nį karinį pasiuntinį yra, 
kad jis per tarpininkus su
pirkinėjo elektrinius įtai
sus, taipgi, kad jis bandęs 
gauti karines paslaptis.

Manoma, kad majoras 
Krylovas jau apleido šalį.

(NBC praneša iš Mas- 
vos, * kad Amerikos amba
sada ten tikisi, jog Sovie
tai, atsakydami į tą žingsnį, 
pareikalaus iš Amerikos at
šaukti vieną ar kitą 
karinį pasiuntinį.)

ingtono valstijos demokra
tinis 
k so n 
r io 
maži 
timiesiems 
agresijos 
bu Sąjungos pusės.

Montgomery, Ala. — Vie
tiniai autobusai, kurie bu
vo sulaikyti virš savaitę, 
vėl pradėjo riedėti, bet tik 
dienos, metu. Jie dabar ne- 
segreguoti. Policija žada 
bausti tuos, kurie priešin
sis segregacijos pabaigimui.

senatorius H. M. Jac- 
sako, kad Eisenhowe- 
administracija neturi 

uisio įrodymo, jog Ar- 
Rytams gresia 

pavojus iš Tary-

jeigu izraeliečiai neištrauks i padarė dar vieną 
savo karių jš Gazos srities. Jink pilnos Egipto 
Izraelio užsienio reikalų; klausomybės: 
ministrė Goldą Meir atsis-1’ ’ ~ ’ 
kubino, kad ginti savo ša
lies poziciją Generalinės 
samblėjos debatuose.

New Yorkas. —Iš trem
ties grįžęs buvęs komunis
tų vadas Potashas teisme 
pripažino, kad grižo nele
galiai. Jo advokatė Maryi . ■ v.
r , i n- i . vystus plačiau Kaufman paskelbė, kad: I
Potash’as kovos už teisę pa- i Madridas. — Katalonijos 
silikti šioje šalyje, kur ran- > provincijos sostinėje Bar

celonoje studentų ir darbi
ninkų demonstracijos prieš 

i Franco valdžia ir aukštas I ••
į važiuotės kainas tęsiasi. 
! Savaitės pradžioje buvo 
pranešta, kad Franco poli- 

s tu
su-

žingsnį 
nepri- 

paskelbta, 
perims visus 

užsieniečių valdomus ban- 
i- kus, apdraudos agentūras 

ir visokias finansines yistai-

Demonstracijos

gas. Pirmiausia bus perim
tos įstaigos, kurias kontro
liuoja britai ir francūzai, 
tai yra, tie, kurie pravedė 
invaziją prieš Egiptą. Kitų 
užsieniečiu valdomos ištai
gos Egipte gaus penkerius 
metus, per kuriuos turi 
laipsniškai “suegiptėti”, tai 
yra, parduoti bent didesnę 
dalį savo akcijų Egipto pi
liečiams ir savo personalu

savo

Montgomery je

Negrai nebijo 
KKK grasinimų

Montgomery. — Apie 500 
negrų dalyvavo mi,tinge, 
kuriame kalbėjo protestan
tų pastorius M. L. King, 
jaunas anti-segregacinio 
autobusų boikoto vadovas.. 
Negrai susirinko į mitingą, 
nors KKK rasistai iš anks
to grasino, kad' mitinge 
bus išsprogdintos bombos, 
jis bus apšaudytas, ir taip 
toliau.

King sakė, kad Montgp- 
., y ( mery negrai vadovaujasi 

būti nu- Gandžio “taikingo pasi
priešinimo” metodą kovoje 

“ už savo teises. Jis sakė; 
kad rasistiniai chuliganai 
klysta, jeigu jie mano, kad 
vienu kitu bombų sprbgdi- 
nėjimu gali sulaikyti negrų 
kovą. “Čia, . 'Montgomery”, 
sakė jis, “rasistai turėtų iš
sprogdinti bent 50,060 neg
rų nartų, jeigu jie 
sulaikyti mus”.

tikisi

knyg°s recenziją, reaktyviniu

Washingtonas. — Ameri
koj karinė žvalgyba gavu
si žinių, kad Sovietai pri
statė Sirijon MlG-17 tipo 

i (jet) karinių 
orlaivių. Sakoma, kad tai 
pirmas siuntinys ir būsią 
daugiau jų.

Prūseikos 1 
palankiai, gražiai apie' Leono 
veikalą atsiliepdamas. (Skai
tykite St. Laurinaičio straips- 
nį šios dienos Laisvėje.) 1

Girdėjau, kad iš Prūseikos! v
knygos ištraukų telpa š. m. I Varšuva. — FVancūzųos 
žurnalo "Pergalės” num.'l-, Komunistų partijos delega- 
a j ame, ei ja rengiasi atvykti Var-

Smagu 1 I šuvon.

dasi jo žmona ir vaikai.
Varšuva. — Specialiai su-i 

daryta dai’bininkų milicija; 
palaikys tvarką sekmadie- > 
nį kuomet vyks seimo rin-| 
kiniai. “Trybuna Ludu” ra- .. , . 
gino darbininkus ir iauni- lazdomis lsvalke 
ma palaikyti tvarka ir ne- rtent’;' denl<!?. 
i -L- i/L-va,- eme 20 m. Padėtis pasidarėleisti reakciniams elemen-L \ , 1 ,
tams rinkimų dienoje sukel
ti neramumus. Varšuvoje 
darbininkų milicijos gru
pės jau pradėjo patruliuoti 
gatves.

Dabar ieško komunistų ir 
vengriškų bėglių tarpe...

Washingtonas. — Vei
kiantis senatinės vidujinio 
saugumo komisijos, pirmi
ninkas Olin D. Johnstonas 
(demokratas iš South Ca
rolines) dabar pradėjo ieš
koti. komunistų tarp. . . 
vengrų pabėgėlių. Esą, jis 
gavęs žinių, kad tarp tūk
stančių šion šalin atvežtų 
vengrų randasi ir komunis
tų, kurie atvyko tik tam, 
kad skleisti komunistinę 
propagandą.

Vienas maskuotas ir po 
slapyvarde pasislėpęs pa-

bėgėlis liudijo senatiniam 
komitetui ir aiškino, kad į 
pabėgėlių tarpą įsimaišė 
Vengrijos AVH (slaptosios 
policijos) narių. Senatorius 
Johnstonas dabar pataria 
visai sulaikyti pabėgėlių į- 
leidimą šion šalin bent ne
kuriam laikui.

Kaip žinia, amerikiečių 
imigracijos pareigūnai eg
zaminuoja pabėgėlius dar 
Austrijos stovyklose ir ve
ža Amerikon tik tuos, ku
rie jiems atrodo esą pilnai 
patikimi.

tokia rimta, kad valdžia 
atskubino policinius sustip
rinimus iš Madrido ir Sara
gosos.

Barcelonos universiteto 
rektorius prof. Emilio Bus- 
caron prašė valdžios, kad 
suimti studentai būtų pa
leisti.

Autobusų, tramvajų ir 
požemio traukinių boikotas 
tęsiasi. Barcelonoje pas
kleisti lapeliai, kurie ragi
na gyventojus nevartoti 
šių transporto priemonių 
ir tokiu būdu priversti val
džią sumažinti važiuotės 
kainas.

šis žingsnis yra toks pat 
svarbus, kai]) buvo Suezo 
kanalo nacionalizavimas. 
Finansinio gyvenimo sue- 
giptinimas yra žingsnis, sa
ko Egipto spauda, kuris 
pastato Egiptą priešakyje 
daugumos buvusių kolonia- 
lių šalių. Net tokiose šaly
se kaip Indijoje ir Indonezi
joje finansinį gyvenimą 
dar žymiai kontroliuoja 
britai ir olandai.

Finansinio gyvenimo su- 
egiptinimas paliečia ir a- 
merikiečius,t kurie Egipte 
dabar turi nemažai finansi
niu interesų.

Egipto valdžia, betgi, pa
brėžia, kad kol kas suegip- 
tinimas liečia tik finansines 
įstaigas, o ne pramonę. 
Užsienio firmos, išskiriant 
britų ir francūzų, dar vis 
kviečiamos investuoti Egip- ’ 
te.

Vengrijoje

Du sukilėliai 
nuteisti mirt

Lenino ir J. Stalino 
mauzoliejus atdaras

Maskva. — Lenino-Stali- 
no mauzoliejus, kuris buvo 
uždarytas per keletą mėne
sių, nes ten buvo daromas 
remontas, vėl atdaras. 
Kaip paprastai, ilgos žmo
nių eilės susirenka, kad į- 
eiti mauzoliejum

ELAriso gyventojai sveikino 
įžygiavusius jugoslavų karius

El-Arišas. — Apie pus-diečiai sistematingai sunai- 
valandis po to, .kaip izrae-Įkino visas kareivines, pi
liečiai nuleido, savo’ -vėliavą 
nuo- miesto valdybos.) pasta
to ir jų paskutiniai džypai 
apleido miestą, į El-Arišą 
įžygiavo jugoslavų dainiai, 
atstovauja Jungtines Tau
tas. Izraeliečiai buvo už
draudę El-Arišo gyvento
jams paskutinę dieną pasi
rodyti gatvėse. Bet tuoj po 
jugoslavų pasirodymo gat
vės prisipildė žmonėmis, 
kurie iškėlė Nas.serio ir Ti
to paveikslus. Pasirodė o- 
balsiai “Tegyvuoja Nasse- 
ris!” “Tegyvuoja Tito!” 
’’Tegyvuoja Chruščiovas!”

Virš El-Arišo miesto val
dyboj vėl suplevėsavo E- 
gipto vėliava ir Egipto pę- 
licija jau perėmė tvarkos 
palaikymą. Jugoslavai, ku
rių atvyko apie 600, nera
do, kur apsistoti, nes izraei-

Arišas turi 20,000 gyVent- 
jų ir yra didžiausias mies
tas. Sinajuje. ''

Izraeliečiai dar laiko ke
liolikos mylių ruožą Sinaju
je prie Gazos ir Gazos sri
tį. Jie taipgi -laiko bazę 
Sinajaus pusiasalio pie
tuose prie Raudonosios jū
ros įlankos. Jie sakosi tos 
bazės neapleisią, iki jiems 
nebus garantuotas laisvas 
plaukinėjimas Raudonąja 
jūra.

Varšuva. — Lenkija ir 
Britanija pasirašė trijų me
tų prekybos sutartį. Lenki
ja Britanijoje vyriausiai 
pirks mašinas savo anglies 
kasykloms, taipgi- laivų, 
vilnos ir kitų reikmenų. 
Britanija pirks Lenkijoje 
žemes ūkio produktų.

Budapeštas. — Vengrijos 
teismas nuteisė mirti du 
sukilėliu vadus, J. Dūda ir 
Istvaną Horvathą. ’Dudas 
pasižymėjo . sukilime sosti
nėje Budapešte, kur jis va
dovavo reakcinių sukilėlių 
būriui, kurie atakavo už
sienio reikalų ministeriją. 
Tai buvo dar premjero Na- 
gy’o režimo dienomis ir Na- 
gy’o valdžią Dūdą suėmė, « I I — % ’ •

Louisville, Ky. — General 
Electric iš savo vietino fab
riko atleido iš darbo 500 
darbininku, v

Scranton, Pa.
MIRĖ

Jurgis Banislauskas-Ben- 
son, 86 metų amžiaus. Gy- 
vęno Moscow,’ Pa. Mirė li- 

bet per vėlyvesnius įvykius j goninėje, sausio 15 d. Kū- 
Dudas pabėgo iš kalėjimo nas pašarvotas Walter Pės- 
ir tik neseniai vėl pateko į tininko koplyčioje, 1721 No. 
policijos rankas. i Main St., Scranton, Pa.

Istvanas Horvath vado- j 
vavo dešinių sukilėlių bū-; 
riui Bakony miškuose. Tie 
sukilėliai atliko daug kri
minalinių nusikaltimų.

Kadaro kabineto narys 
Marosanas tuo tarpu aps
kelbė, kad Vengrijoje bus 
sudaryta platesnė valdžia, 
bet tik po to, kai tvarka 
bus pilnai atsteigta. Tas 
bus pasiekta, sakė jis. gink
lu ir sunkiu darbu. Valdžia 
paskelbė, kad uždraudė ^So
cialistų (socialdemokratų) 
partijos veiklą, nes jos vei
kimas siekė skaldyti darbi
ninkų klasę.

i Main
i Lankymo vai. 2 dieną.

Laidotuvės ivyks sausio 
18 d., iš Metodistų 
čios, i Metodistų 
Daleville, Pa.

Velionis paliko 
me sūnų Jimmy (Jokūbas) 
ir marčią: dukteri Mrs. 
Katrina Moore. Chester, 
Pa.; seserį Katrina Alekną, 
Tenaflv. N. J., ir 4 anūkus.

Šią žinia telefonų prane
šė P. Šlekaitis iš Scrantono. 
Jis sakė vėliau parašys apie 
velionio mirtį ir laidotuves.

ba žny- 
kapines,

ll ui iūdi-

ORAS NEW YORKE
Giedra ir šalta

)
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KOVA DĖL “EISENHOWERIO 
DOKTRINOS”

DĖL PREZIDENTO Eisenhowerio reikalavimo, 
kad Kongresas užgintų jam teisę siųsti (“jei bus rei
kalo”) Amerikos karius į Artimuosius Rytus, vis kyla 
daugiau ir daugiau balsų, protestuojančių žmonių.

Tie balsai, tvirti balsai, reiškiami ne tik socialisti
niame pasauly, ne tik neutralise šalyse, o ir Apačioje 
Amerikoje, ir Anglijoje, ir kitose kapitalistinėse šalyse.

Aišku, norintieji tą “doktriną” atmesti, žino, jog 
dabar laikas prieš ją pasisakyti. Tie, kurie priešingi 
karui, kurie priešingi kolonializmui, kurie priešingi ki- 
šimuisi į kitų šalių reikalus, jaučia, kad jų( pareiga pa
sakyti tai savo kongresmanams, senatoriams, tarti žodi 
savo organizacijų mitinguose ir spaudoje.

Nemanykime, kad “Eisenhowerio doktrina” yra ma
žas dalykas. Ne! Tai didelis, tai pavojingas dalykas. 
Amerikai įsikišus į Artimuosius Rytus su kariuomene, 
galėtų užsiliepsnoti karas, iš kurių išsivystytu pasau
linis karas.

Va, kas sudaro didžiausi pavojų!

AMERIKINIS Vrietelių x Komitetas (Kveikerių 
“Friends .Committee”) savo biuletiny, siuntinėjamame 
nariams, skatina juos tuojau kovoti prieš “Eisenhow
erio doktriną.”

Biuletinis skatina kveikerius siųsti telegramas, laiš
kus, atvirukus savo kongresmanams ir senatoriams, rei
kalaujant, kad jie pasisakytų prieš tą “doktriną.” Ku
rie kveikeriai išgali, privalo asmeniškai matytis su kon- 
gresmanais ir senatoriais ir jiems gyvu žodžiu pasa
kyti, kad balsuotų prieš.

Eleonora Roosevtltienė, velionio prezidento našlė, 
griežtai pasisako prieš “Eisenhowerio doktriną.” Ji tei
singai sako, kad Artimųjų Rytų klausimus turėtų spręs
ti Jungtinės Tautos, o ne viena Amerika. Be to, Roo
se veltienė siūlo, kad Jungt. Valst. vyriausybė tartųsi 
su Tarybų Sąjungos vyriausybe, ir kad abidvi jos “iš-į 
lygintų” visus tuos nesusipratimus, kurie, jų nuomone, - 
Artimuosiuose Rytuose yra iškilę.

Anglų darbiečių kairysis vadovas Aneurin Bevan į 
nurodo, jog “Eisenhowerio doktrina” labai paneigia j 
Jungtines Tautas.

Žodžiu, daug žymių veikėjų kapitalistiniame pasau
ly kelia protestą prieš prez. Eisenhowerio ’• pasimotą 
žygį.

Iš demokratų vadovų tik vienas Trumanas pilnai 
užgiria “Eisenhowerio doktriną,” dar pridėdamas kai 
kurių savo “prismokų.” Bet Trumanas, kaip kiekvie
nam yra žinoma, buvo įvėlęs Jungt. Valstijas į karą 
Korėjoje.

HUMPHREY BOGART
PRIEŠ TRIS DIENAS Hollywoode miręs Humph- 

rey Bogart buvo žymus kino aktorius, vienas įžymiausių.
Mėgo jį jauni žmonės, mėgo suaugę, mėgo seni. Tai 

buvo talentuotas vyras, dažniausiai attikdavęs roles su 
revolveriu rankoje, bet tai nepadarė jo publikai neap
kenčiamu. Atžagariai: jį publika mėgo.

Humphrey Bogart gimė New Yorke 1899 metų 
gruodžio 25 d. Pirmiau vaidino scenoje, o vėliau įstojo 
į filmų pasaulį ir ten savo darbu ir talentu iškariavo 
sau pirmaujančią vietą.

Bogart mirė nuo vėžio ligos—nuo ligos, kuri be lai
ko kas metai iš gyvųjų tarpo išplėšia daug žmonių.

KRUVINAS AKTAS i
.GRUODŽIO 27 DIENĄ, minint Tų Keturių sušau

dymo 30-metines, Vilniaus “Tiesa” išspausdino foto- 
statą Akto, fašistų pasirašyto tuojau po to, kai keturi 
Lietuvos darbininkų vadovai buvo sušaudyti. Jis skam
ba taip: ;

AKTAS !
11926 metų gruodžio mėn. 27 d. 5 vai. 20 min. Kauno 

Karo Komendanto įsakymu raštu 27881 Nr. buvo įvyk
dytas Karo Lauko Teismo sprendimas Požėlos Karolio, 
Čiorny Rafaelio, Greifenbergo Juozo ir Giedrio Kazio 
byloje, dalyvaujant Kauno karo Komendantūros Karo 
Policijos Mokyklos Vyr. Įeit. Zankevičiui su (dvide
šimts) 20 tos mokyklos kareivių, karo Ligoninės gydy
tojui Kapitonui Bruzdeiliui ir Karo Ligoninės kapel. 
kun. Sabaliauskui 4 vai. 15 min. nusmerktieji buvo pa
imti iš kalėjimo. 5 vai. atvežti į sušaudymo vietą. 5 vai. 
05 min. Vyr. Įeit. Zenkevičiaus buvo paskelbtas galu
tinas teismo sprendimas su patvirtinimu.

Su kunigu 5 vai. 06 min. “atsisakė,”
5 vai. 10 min. nusmerktiesiems buvo leista išreikšti savo 
paskutinius norus ir prašymus “prašė greičiau vykdyti 
bausmę.” 5 vai. 12 min. nusmerktieji buvo pririšti prie 
stulpų ir užrištos akys. 5 vai. 14 min. Vyr. Įeit. Zen
kevičiaus ženklu dvidešimt kareivių šovė į nusmerktųjų

Vilniaus “Tiesa” Apie L. Prūseikos 
Knygą “Atsiminimai ir Dabartis”

Praėjusių metų gruodžio Sibirą iki gyvos galvos, at
ėmus visas teises. Caro sa- cistika persunkta tvirtu ti-d. Vilniaus “Tiesoje”

Visa L. Prūseikos publi

telpa to laikraščio re'dakto- trapai po teismo dar bandė kėjimu darbininkų klasės 
niaus pavaduotojo St. Lau- palaužti revoliucionierių reikalo teisingumu, sociąliz-
ninaičio stnaipsnis-necenzija 
L. Prūseikos knygos “Atsi
minimai ir Dabartis,” ku
rią išleido ALDLD. Straips
nis pavadintas: “Tauraus 
patrioto - kovotojo kepas.” 
Žemiau spausdina m e 
straipsnį ištisai.—Red.

Daug aukų sudėjo lietu
vių tauta, kovodama už sa
vo nacionalini ir socialini 
išsivadavimą, už savo švie- u 1 I
sesnę rytdieną. Tūkstančiai 
geriausių lietuvių tautos 
sūnų ir dukrų įrašė į isto
rijos puslapius nemirtingo 
dirvyriškumo ir pasiaukoji
mo žygdarbius. Ne tik Lie
tuvoje, bet ir būdami nu
blokšti už savo gimtojo 
krašto, šimtai lietuvių dar
bo žmonių kovojo už soci
alistinę Lietuvą, už didžio
jo darbininkų klasės reika
lo pergalę.

Vienas iš tokių kovotojų 
yra Amerikos lietuvis, 
liepsningas proletarinis pu
blicistas, Čikagoje išeinan
čio pažangaus lietuvių dien
raščio “Vilnies” redakto
rius Leonas Prūseika (Al-

įvairiais demagogiškais pa
žadais, ' siūlydami apgailes
tauti savo “nusikaltimus” 
ir prašyti caro malonės, ža
dėdami visokeriopą pana- 

i mą. Bet jaunasis revoliuci- 
' onienius liko nepalaužia- 
; mas. Jis tvirtai atkirto ca- 
j riniam prokurorui: “Kito 
i kelio aš nepasirinksiu.”

Neilgai išbuvo Sibire L. 
Prūseika. Jis ryžosi rizi
kingam. žygiui pabėgti iš iš
trėmimo, ir 1911 metų ru
denį jam tai pasisekė. 
Trumpam sustojęs tėviškė
je, jis pereina Vokietijos

laus žmogaus, bet didžio 
kovotojo, tauraus patrioto 
gyvenimo kelias tikrai yra 
įžymus, jo nuopelnai, lietu
vių tautai ir ypač lietu
viams emigrantams Ameri
koje — labai dideli. Nese
niai Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse išleista L. Prū
seikos atsiminimų knyga 
padeda susidaryti pilnesnį 
vaizdą apie jo gyvenimą, ir 
kovą, jo meilę ir atsidavi
mą savo tautai, savo kraš
tui, socializmo idėjoms.

Leonas Prūseika pradėjo; 
revoliucinės kovos kelią dar' 
šio šimtmečio pradžioje ( 
Liepojos gimnazijos nioksl-! 
eivių rateliuose, platinda-! 
mas marksistinę literatūrą,! 
aktyviai dalyvaudamas so-! 
cialdemokratų p a r t i j o s! 
veikloje. Sunkus tai buvo| 
darbas, ypač tuo laiko ta r- į 
piu, kai po pirmosios Ru-į 
sijos revoliucijos 
siautėjo juodašimtiška re-, vės 
akcija. Neišvengė perse
kiojimo ir Leonas Prūseika. 
1909 metais, kai jis ruošėsi 
vykti tęsti mokslo į Peter
burgą, caro žandarai jį su
laikė ir uždarė Suvalkų ka- • 
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įėjime.
Čia L. Prūseika susiriša 

;su tuo metu tame pat kalė
jime sėdėjusiu V. Mickevi
čium-Kapsuku. Autorius su 
didžia pagarba atsiliepia 
apie Kapsuką ir jo įtaką 
jam bei kitiems politiniams 
kaliniams, formuojant tei
singas pažiūras į gyvenimą, 
į revoliucinį judėjimą.

“Vienas iš ryškiausių 
momentų gyvenimo Suval
kų kalėjime, — rašo “Prū
seika, — buvo tos keturios 
ar penkios dienos, kada aš 
buvau kameroj5 su Kapsu
ku. .. Apie partijos reika
lus kalbėjomės daugiausia. 
Kalėjime ir aš pakairėjau. 
Menševizmas pradėjo išga
ruoti.”

Porą metų iškalėjęs Su
valkų kalėjime, L. Prūseika 
buvo nuteistas ištrėmimui i

nes Amerikos Valstybes.

mo pergale gimtajame kraš
te Lietuvoje, rūsčia neapy
kanta lietuvių tautos išda
vikams—buržuaziniams na
cionalistams. Pasta r o j o j e 
aštraus publicisto knygoje 
labai ryškiai parodyta visų 
antiliaudinių buržua žinių 
nacionalistinių partijų evo
liucija pradedant šio šimt
mečio pradžia ir baigiant 
šiomis dienomis: nuo caro 
valdžios batlaižių vaidmens 
iki visiško politinio bankro
to, galutinai atitrūkus nuo 
savo tautos kamieno ir at
sidūrus už dolerius samdo
mų plunksnagraužių vaid
menyje.
'Savo knygoje, plačiai nu

šviesdamas lietuvių emigra
cijos politinį gyvenimą A- 
merikoje, L. Prūseika kar
tu apžvelgia pagrindinius 
lietuvių tautos istorijos eta
pus pastaraisiais dešimtme
čiais.

Su didžiu • pasipiktinimu 
jis aprašo buržuazinių na
cionalistų padarytas žaiz
das lietuviu tautai.

Po fašistinio perversmo 
Lietuvoje Amerikos lietu
vių pažangiosios jėgos iš
vystė plačią kovą, nukreip
tą prieš fašistinį režimą. 
Vienas iš įžymiausių šio są
jūdžio organizatorių bei va
dovų buvo Leonas Prūsei
ka. Ryžtingas jo protesto 
balsas prieš fašistinius 
smurtininkus skambėjo A- 
merikos lietuvių kolonijų 
darbininkų susirinkimuose, 
aštria satyra išsiliedavo pa
žangiosios lietuvių spaudos 
skiltyse.

Su karštu pritarimu, su

ti, kad lietuvių tauta ėjo 
prie socialistinio idealo ne 
akių plotu, bet per vieškelį 
amžių plačių, per sunkias 
kovas ir išmėginimus. Tas 
kelias ją atvedė į didžią 
Tautų Draugystę.”

Knygos pabaigoje L. Prū- 
seika įdėjo išsamų straipsni 
su reikšminga paantrašte 
“Atkritusiems nuo gimtojo 
kamieno.” Jame autorius 
analizuoja likimą tų žmo
nių, kurie karo bei pokario 
metais pasitraukė iš Lietu
vos, atsidangino į Ameriką 
ir atitrūko nuo savo tautos. 
Iš pradžių kai kurie iš jų, 
nurodo autorius, dėjosi he
rojais, prometėjais, kurie 
čia sukurstą stebuklus ir į 
padanges iškelsiu tautinę 
kultūrą. Bet greit jiems te-

1912 metais L. Prūseika 
jau dirba Amerikoje išei
nančio pažangaus lietuvių 
laikraščio “Laisvės” redak
cijoje. Nuo to laiko L. Prū
seika pradedą didelį darbą 
lietuvių emigrantų tarpe, 
skleisdamas social i s t i n e s 
idėjas, telkdamas juos į pa
žangias organizacijas, vys
tydamas plačią kultūrinę! 
veiklą. Jis aktyviai dalyva
vo kuriant ir vystant Lie
tuvių Socialistų sąjungą. Su 
L, Prūseikos vardu glau
džiai. yra susiję Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos įkūrimas 
ir stiprinimas nuo anų lai
kų iki pastarųjų dienų. Tie
sa, būdamas aktyvus socia
listinių idėjų propagandis- se ir kokį sąmyšį ir despe-

darbas savo tautos liaudies 
gerovei.

z Ši ir daugelis kitų L. Prū
seikos parašytų knygų, pen 
kelis dešimtmečius periodi-* 
koje išspausdinti Šimtai 
straipsnių yra persunkti be
ribe meile savo tautai, savo, 
gimtajam kraštui ir nemir
tingomis proletarinio inter
nacionalizmo idėjomis. Sa
vo tautos šviesią ateitį L. 
Prūseika visuomet siejo ir 
sieja su bendrojo darbinin
kų klasės reikalo pergale. 
Autorius su didele uagarba 
kalba apie Tarybų Sąjungą^ 
didžiąją Komunistų partiją, 
kurios skaidria šviesa nuže
ria kelius žmonijai į didžiu

• ateitį. *
Žinomas Amerikos lietu

viu pažangus veikėjas, Le-^ rkVllLlAl <į. 1JCI UV- I T’k - .1 1 J •
ko nusiivlti. Dabar vis pla-1 2.no. i’usei^os bendramin
čiu u ir liūdniau skamba^15 ir Draugas Antanas Bim- 
desperacijos balsai. Auto-j^L neseniai, siųsdamas į 
rius patiekia nusivylimo ku
pinus L. Dovydėno, J. Švais
to ir kitų pasisakymus A- 
merikoš spaudoje. L. Do
vydėnas tarp kita ko rašo: 
Mums gresia^dVasinis para
lyžius, “kuris epidemiškai 
plinta ypač naujųjų atėjū
nų tarpe.”

L. Prūseika ryškiai paro
do, kaip lietuvius dvasiš
kai luošina amžinose riete
nose paskendę įvairūs re
akcinių organizacijų vadei
vos, kuriems “lietuvyste yra 
tik fasadas, tik iškaba.” 

Dvasiškai suluošintam 
pabėgėlių gyvenimui L. 
Prūseika priešpastato au
dringai besivystančią naci
onalinę kultūrą T a r y b ų 
Lietuvoje, augančius kultū
rinio fronto darbuotojų ka
drus. “Lietuvos žemės drus
ka,—rašo autorius, — liko
si senoj tėvynėj'—ten, kur 
Nemunas banguoja, kur 
Šešupė miela plaukia. O 
kiek naujo intelektualio at
žalyno priauga Lietuvoj ir 
kultūriniam fronte, ir in
dustriniam fronte, ir žemės

tas L. Prūseika neišvengė 
ir klaidų. Jis savo atsimi- 

šalyje! nimuose pripažįsta “Lais- 
;” tuo metu užimtą ne- i 

teisingą centristinę pozici
ją bei kitas klaidas. Jas ša
linti Prūseikai padėjo tuo 
metu į Ameriką atvykęs V. 
Kapsukas, kuris įliejo gai- 

■, via srovę į Amerikos lietu-j 
j vių darbipinkų judėjimą.

Didžiosios Spalio socialis
tinės revoliucijos pergalė 
įkvėpė naujų jėgų L. Prū
seikos visuomeninei veiklai. 
Nepaisydamas nuola t i n i ų 
persekiojimų, jis drąsiai 
žengė pažangiosios lietuvių 
emigracijos gretose. Dirb
damas publicistinį darbą 
“Laisvėje,” “Darbe,” įvai
riuose darbin i n ki $ k u o s e 
spaudos organuose, kalbė
damas darbininkų mitin
guose, jis ryžtingai ir at
virai demaskuodavo kapita
listinį pasaulį, skiepydavo 
darbininkams šviesesnės at
eities viltį. Dar 1917 me
tų pabaigoje Prūseika pa
raše knygą apie K. Marksą, 
jo gyvenimą ir darbus, pa
ruošė paskaitą apie lietu
višką poeziją bei dirbo vers
damas iš kitų kalbų pažan-

širdis ir galvas. 5 vai. 15 min. gydytojas konstatavo su
šaudytųjų Požėlos Karolio, Čiorny Rafaelio, Greifenber
go Juozo ir Giedrio Kazio mirtį ir pastarųjų lavonai bu
vo užkasti iš anksto paruošton duobėn.

Vyr. Įeit. Zenkevičius
Kun. Sabąliauskas . 
Gydyt. Kapit. Bruzdeitius
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didžia pagarba Tarybų Są- ūkio fronte. Ne šimtai, bet 
jungos tautoms L. Prūsei- (tūkstančiai ir tūkstančiai 
ka sveikino Tarybų valdžios jaunuolių per šį dešimtme

tį išsimokslino ir subrendo 
socialistinio darbo parei
goms. Kokia milžiniška 
talka!” *

Autorius daro išvadą, jog 
teisingiausias kelias suklai
dintiems yra grįžti į laisvą
ją socialistinę Lietuvą, ku
rioje audringai vystosi eko
nomika ir kultūra, kur 
kiekvieno laukia kūrybinis

atkūrimą Lietuvoje 1940 
metais. Savo knygoje auto
rius pasakoja »apie tai, ko
kį džiaugsmą šis istorinis 
įvykis sukėlė pažangiosios 
lietuvių emigracijos greto-

raciją — įvairių degrada
vusių antiliaudiškų partijų 
vadeivių tarpe.

Rūsčiomis Didžiojo Tėvy
nės karo dienomis L. Prū
seika su savo bendramin
čiais pažangiais Amerikos 
lietuvių veikėjais R. Miza- 

Į ra, A. Bimba ir kitais orga- 
■ nizavo Amerikos lietuvių
tarpe pagalbos tiekimą Ta
rybinės Armijos junginiuo
se. kovojusiems lietuviams 
ir šauniesiems partizanams. 
Aštriu ir taikliu proletari
nio publicisto žodžiu L. 
Prūseika demaskavo fašiz- 
nlą ir hitlerinių' okupantų 
pakalikus.

Kaip liepsningas patrio- j 
tas L.

, neseniai, siųsdamas į 
i Lietuvą savo kūrinius, vie
name iš laiškų rašė:

“Kas liečia honorarą, tai 
jūs ten, draugai, per daug 
nesirūpinkite. Mes jo nesi
tikime ir mažai tepaisome. 
Tikėsite, ar ne, bet nė vie
nas mūsų pažangus Ameri* 
kos lietuvis rašytojas nėrd 
gavęs nė vieno cento hono
raro už savo kūrinius. Jei 
tik jums pasirodo tinkamu* 
ir naudingu, imkite ir leis
kite. Mums brangiausias 
honoraras, tai džiaugsmas, 
matant mūsų darbo ir pa
stangų įvertinimą, tai žino
jimas, kad nors savo gyve
nimo saulėleidyje susilaukė
me tos dienos, jog ir mes ' 
galime nors tuomi prisidėti 
prie socialistinės Lietuvos 
atstatymo ir stiprinimo.”

Daug ką pasako šie žo- ' 
džiai. Jie kalba apie didį 
šių žmonių pasiaukojimą, 
kuklumą ir patriotizmą, at- • 
si davimą kilniajam liaudie^ 
gerovės reikalui. Vienas 
tokių kuklių žmonių, taurių 

’patriotų, ir yra L. Prūseį- 
ka, nuėjęs ilgą kovotojo keb
lią už darbininkų klasės, 
lietuviu tautos šviesia at- C V

Lietuvių tauta, kuri bro
liškoje tarybinių tautų šei
moje sėkmingai kuria savo 
šviesią rytdieną, didžiai 
gerbia ir aukštai vertina 
savo sūnus ir dukras, kusrie 
visą gyvenimą paaukojo ko
vai už liaudies reikalus. 
Lietuvių tautos didžios pa
garbos nusipelnė Leonas 
Prūseika.

* St. Laurinaitis

Žinios iš Uruguajaus
dekadencija

— Poetas 
savo akimis 
demokratiš-

Literatūros 
Montevideo.

Pablo Neruda 
netiki, kaip 
kiausioje Pietų Amerikos
šalyje, Urugvajuje, gali bū
ti neišpasakyta moralinė 
literatūros dėkadencija, tie
siog progresistinės litera
tūros krizė, kaip Čilėje ir 
kitose pusiau kolonialinėse 

__ Prūseika Sveikino ' sa^Yse- Jis sako: “. . . Čilėje 
Lietuvos išvadavimą iš hit-i sveika literatūra neturi 
levinių okupantų jungo, so-! galimybės^ vystytis. Rašy- 
cialistinę statybą savo gim- [ tojas neuždirba, kad galėtų 
tajame krašte. Jo kovingas! pragyventi ir savo kuri- 
publicisto žodis dabar nu- nius išleisti. * Pavyzdžiui, 
kreiptas prieš tuos, kurie' Gabriela Mistral, bendra- 
šmeižia Tarybų Lietuvą,; darbiaudama laikraštyje 

‘El Hercurio’, gaudavo 2 
mizernus. dolerius už 
straipsnį”.

Kuomet Neruda važiavo 
į Urugvajų, progresyvūs či- 
lėnai rašytojai įteikė jam 

ir ' neįveikiamumu, L. j savo raštus, manydami, 
kad Urugvajuje bus galima 
jų kūrinius atspausdinti ir 
paskleisti į platų pasaulį. 
Bet ir čia, kaip Čilėje, jis 
susitiko su tais pačiais sun
kumais. Leidyklos^leidžia 
pigią, dekadantinę, degene-

ratinę literatūrą ir ja per
pildo visas rįnRhs.

Poetas šaukia viso konti
nento rašytojus vienytis ir 
ragina, kad visi susivieniję 
reikalautų iš valdžių mažin- . 
ti karines išlaidas ir tą dalį 
paskirtų artistinei kūry
bai ; valdžių biudžeto pagal
ba įsteigti tarptautinį kny
gyną ir knygų leidyklą, iš 
kur sklystų sveika literatū
ra į visas broliškas šalis.

Tik tada bus išgelbėta šio 
kontinento literatūra nuo 
dekadencijos. Tada liaudlk • 
turės galimybės kultūrėti, 
progresuoti. I Ac

Tarybų Lietuvą, 
kurie norėtų atgal pasuk
ti istorijos ratą ir grąžinti 
Lietuvoje dvarininkų, buo
žių ir kapitalistų valdžią. 
Būdamas tvirtai įsitikinęs 
socialistinės santvarkos je-

Prūseika rašo: “Kaip sme
toninis košmaras nepajėgė 
u ž c h 1 oroformuoti lietuvių 
tautos kovingumo, taip ir 
naujų kryžiuočių konspira
cijos nepa jėgs priversti Jie-, 
tuvių tautą grįžti iš sočia-, 
listinio kelio.. . Mes visi.... 
privalome giliai įsisąmonin-

Nori aukštesnių fėro
New York Central Railroad 

kompanija prašo Public Ser
vice Commission teisės pakel
ti Westchester pavieto važi
uotojams fėrą 33, procentai^.

Statys studentams centrą
Pratt Institutas nutarė sta

tyti studentams centrą už 
.$1,313,000 ant Ryerson St. ir 
Willoughby Ave., Brooklyn^ 
Darbas bus baigtas 1958 me
tų rudenį.

2 pusi. Laisvė (Liberty) Ketvirtad., sausio (Jan.) 17, 190!



Atsišaukimas į Lietuvių
Literatūros D-jos narius

%

Rezoliucija vienbalsiai priimta Lietuvių Literatūros
Draugijos Pirmos apskrities konferencijoje 6 d. sausio

I

I
I

!

’ Per 42 metus savo gyva
vimo Lietuvių Literatūros 
Draugija puoselėjo lietuviš
ką knygą ir sukrovė mūsų 
progresyvei visuomenei ne
įkainuojamai svarbų kultū
rinį lobyną. Ji davė knygos 
mylėtojams daugiau kaip 
60 knygų, neskaitant to in
delio progresyvėn žurnalis- 
tikon, kokį davė Draugijos 
leidžiama “Šviesa”.

1 Lietuvių Literatūros; 
Draugija tapo giliai įpras- ■

čia buvo prismukę kailių,.pir
klių - vertelgų, tai jie ir pra
žydo džiaugsmu dėl didelio 
kailių derliaus.

Ne taip žiūrėjo į tą bepras
mišką gyvulių žudymą kita 
pusė. Tikrieji amerikonai ar
ba indijonai greitai suprato, 
kad' atėjūnai iš kito žemės 
krašto pasinio jo sužeisti jų 
laisvą natūralų gyvenimą, iš
rūdydami jų gyvulius ir už- 
tėršdami dvėseliena orą. Jie 
siuntė Shwartz’.ui prašymus ir 
protestus, kad šis liautųsi sa
vo pragaištingą darbą dirbti. 
Bet viską naikinančios me
džioklės tęsėsi. Tada indėnai, 
prisitaikę, užmušė Shwartz’a. 
Nuo tada prasidėjo medžiok
lė ne tik ant žvėrių ir gyvu
lių, bet ir ant žmonių — indi- 
jonų. Medžioklės tęsėsi veik 
per šimtą metų. Didžiulės 
knygos prirašyta, kokie bai-

sus dalykai dėjosi. Atėjūnai 
žudė gyvulius, žvėris ir žmo
nes sykiu. Taip ir išnaikino.

Kaiminka, ruošdama kūdi
kį grįžimui namo: Tai labai 
žingeidi istorija, atrodo, kad 
tie mūsų pirmjtakūnai ateiviai 
buvo labai žiaurūs.

Ji paėmė kūdikį, o man 
padavė pundelį nešt ir, mano 
lydima, išėjo namo.

Argi tai nėra apsileidi
mas, kad nemažas progre
syvių lietuvių skaičius, ne
mažas skaičius pirmeiviš
kų laikraščių skaitytojų 
nėra šios organizacijos na
riais !

šiais metais įsusikoncent- 
ruokime tame svarbia ilsia
me darbe. J tą tašką m u ski
ni e viiJt bendros iniciatyvos 
energija ir polėkiais.

Ir geriausia naujų metų 
rezoliucija bus bevertė, jei
gu ji pasiliks tik ant popie
riaus.

Šioje konferencijoje mes 
galime pasidžiaugti tūlai 
naujais reiškiniais, 
v ra naujove

Rašo FARMERKA 
MANO PAŠNEKESIS SU IŠSIGANDUSIA KAIMINKĖLE

(Pabaiga)
Pradžioje s e p tyniolikto 

šimtmečio, tiesa, New Yoi’kas 
buvo jau diktas kaimelis su 
apie dešimtimi tūkstančių. 
Bet šiaip šitoj šalyje gyven
tojų dar taip kaip nebuvo. 
Tiesa, imigrantai arba atei
viai, kaip ir mes, tada jau at- 
cidinėjo čia, iš kai kurių pa
saulio kampų, bet buvo iš vi
so tokių ateivių čia tik apie 
8 ar 9 milijonai, o dabar mes 
turime jau net apie 160 mili
jonų, ir tai dar šimtai' tūks
tančiu akrų žemės guli dykos 
— nedirbamos, neapgyventos, 
tatai galima įsivaizdint, kad 
čia šioj šalyj tada džiaugėsi 
ii1 linksminosi čielos kaimenes 
Įvairiausių laukinių gyvulių ir 
žvėrių. Tikrųjų amerikonų 
arba indijonų irgi buvo labai 
mažai, tik apie vienas milijo
nas. Ant vietos įsikurt pas 
juos nebuvo palinkimo, nė 
reikalo, šeimyna ar grupe 
kur susisuko sau lizdą lyg 
paukščiai nuregzdami iš žo
lių ar miklių šakų šėtrą, tai 
i j- stub a jam.

Aš turiu1 klausimą, net nuo 
. pakildama pareiškė

< mano baimingoji kaiminka.
Na, sakyk gi.
Kodėl juos ir visus nesue* 

tarp tiek žvė
rių ir tik šakų lin|d.vnėse gy- 
venaiičius ?

Labai gerai, mieloji, klau
simas svarbus ir vietoje. O 
atsakymas, todėl, kad pante
ros žmonių mėsos nenorėjo, 
jom nepatinka. Tie liutai- 
panteros geriau1 mėgo jaunus 
stirniukus, veršius, paukščius, 
kurie turi mažai pasipriešini- 

į mo. Negana, kad 
J jiems baisiau atrodė, 
tas baisūnas dar vis 
g i n k 1 ą aštrų -sma i 1 a
kas žvėriui, baimę įvaro, žmo- 

! nes taipgi ugnį kūrendavo, l?o 
visi žvėrys bijo. Ant kiek yra 
žinoma, tai iš 
apie pustuzinis atsitikimų, 
kad netyčia patera, išsigan
dusi žmogaus, atakavo jį. In
dijonai visai negaudė ir nežu
dė žvėrių bereikalngai. Jje 
daugiausia naudojo tik lauki
nius galvijus, buffalus-bizo- 
nus tik dėl maisto ir odos, iš 
kurios jie daug ką mokėjo 
jiasidaryt..

Kuomet šitoj apylinkėj, pa
lei Hudson upę, jau buvo tai 
šen tai ten įsikūrę daugiau 
imigrantų kolonistų, žvėrim 
atėjo blogi laikai dėl dviejų 
priežasčių. Viena, dėl to, kad 
tarp ateivių buvo daug pirk
lių, kurie vertėsi supirkinėda- 
mi žvėrių ir gyvulių kailius, 
c- antra bėda, tai šitos dideles 
katės, panteros. Jos patyrė, 
kad daug lengviau pasigaut 
naujakurio ūkininko avį, par
šą, kumeliuką ar veršiuką, 
negu slampinėt girioje ir vi
saip taikstytis ^pagaut gyvu
liuką iš prigimties mokantį 
geriau save apsisaugot. Na
minių gyvulių jiem ir mėsa 
buvo skanesnė, žmonės augi
no gyvulius, lesino paukščius, 
c būriai panterų iš kalnų ir 
miškų juos temijo ii- darė pla
nus, ką ims vakarienei, kaip 
tik naktis savo juoda skraiste 
viską apdengs. Tokiai pade-! 
čiai esariit, žmonėm parūpo 
ieškot išėjimo. 1760-ais me
tais priekin išstojo vienas ū- 
kininkas, labai įpykęs ant 
panterų, kad anos, esą, jo vi
sas ožkas išnaikino. Jis suor
ganizavo apie du šimltus kolo
nistų, apsirūpino ginklais ir 
padarė didelę medžioklę.

Gaila, kad baltas žmogus; 
yra palinkęs padaryt labai 
didžiulių klaidų. Taip ir ši-, 
tas organizatorius Shwartz’as 
jau iš pat pradžios savo už
mojo padarė klaidą. Todėl jį ••

kios rūšies tariamu ’’tautos 
vaduotojų”, rašeivų ir šiaip 
jau agitatorių, kurie sėja 
demoralizaciją, dekaden- 
tizmą ir pesimizmą, kėsin- 
damiesi pasukti istorijos 
ratą atgal prie dievomūkų 
ir kryžių gadynės. Tas miš
rus politinis choras, kurio 
nugarkaulį sudaro mesijo- 
šiai dipukai, paveikia ir 
tūlus elementus senoje išei
vijoje.

Šiose sąlygose Lietuvių 
Literatūros Draugija turi 
dar labiau pabrėžti, jog 
ji vystė ir vystys savo vei
kimą socialistinio realizmo 
pagrindu, kad ji gynė ir 
gins demokratinius princi-i

visuomenių- • pus ir progreso reikalą ir 
j nenusileis reakcijos krank- 

Lietuviųi liams, pažangos ir demo-

sušuko 
prieš langą

priėjau, pa-

• minta mūsų gyvenimo tra
dicija. Bet ji nenori ir ne
gali būti vien tik tradicija. 
Ji buvo ir pasiryžus 
gyvenimišku 
mūsų išeivijos 
me ir bendrai 
kame fronte.

Šiame periode
Literatūros Draugijai ten- ’ kratijos priešams. Su jais 
ka veikti kitokioje aplinkų-į negali būti jokių kompro-

• x i * • • i •

būti 
faktoriumi 
kultūrinia-

inoje, negu tolimoje ir ne: 
taip tolimoje praeityje.

Viena, mūsų nariai sens
telėjo ir nemažas jų -skai
čius neturi tiek energijos, 
kiek seniau turėjo. Dėl tos 
priežasties mūsų tarpe yra 
ir pesimistų,, kurie labiau 
palinkę žiūrėti į praeitį, ne-

s 
kurie 

mūsų santy
kiuose su kultūriniu gyve
nimu senoje tėvynėje. Eilė 
Rojaus Mizaros apysakų, 
kurias praeityje išleido Li
teratūros Draugija, pasiro
dė naujuose leidiniuose Lie
tuvoje ir tai daug dides
niuose tiražuose, negu šioje 
šalyje. Kaip girdėt Tarybų 
Lietuvoje rengiasi išleisti 
rinktinius raštus Seno Vin
co, Stasio Jasilionio ir 
Kaiškaičio. Ši literatūrinio 
bendradarbiavimo užuo
mazga itin reik1-minga.

Antra puse vertus, Ame-;

an

ir 
jie 

Na, tu pa
rankas, ar aš

rudas lyg tik 
akis į

80 MILIJONŲ TRŪKSTĄ
N. Y. miesto budžeto direk

torius Beąme aiškina, kad 
miestui dabar reikią apie 80 
milijonų dolerių daugiau, kad 
savo budžetą subalansuoti. Jis 
todėl norėtų kelti įvairius tak
sus. i

Atsinaujindamas prenu
merata pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai 

i

Antra, mes negalim ne
pripažinti, kad Literatūros 
Draugija, nepaisant visų 
pastangų, nepajėgė įtraukti 
i savo eiles bent kiek dides
nį skaičių Amerikoje gi
musių lietuvių. Tai didelis 
minusas.

Trečia, mums dabar ten
ka veikti sąylgose, kada 
mūsų išeivijoje priviso to-

misų.
Nors amžiumi ir pasenę 

Lietuvių Literatūros Drau
gijos nariai yra ištikimi iri 
giliai lojalūs savo organi- rikos lietuviai ir vis labiau 11; ėdęs 
zacijai. Tas lojalumas yra įvertina literatūrinę kury-; 
didžiavertis moralinis ka- bą tokių plunksnos darbuo-! 
pitalas, kuris, paleistas a-; tojų, kaip Mykolaitis-Puti- 
gitacijos apyvarton, gali I nas, Žukauskas - Vienuolis, 
daug duoti Lietuvių Litera-1' 
tu ros draugijos sustiprini-! 
mui. .

Čhicagos ir apylinkių i 
kuopų konferencija, atsfo-i 
vaujanti Pirmąja apskritį,! 
atsišaukia į LLD narius! 
panaudoti visus savo agita-1 
cinius gabumus ir susiburti; 
ryžtingose pastangose, kad 
sustiprinus LLD šimtais I 
naujų narių. |

Venclova, Guzevičius, Bie
liauskas , Šimkus ir dange- V(

Nei platusis vandenynas, 
nei desperatiška šmeižti; 
kampanija, kurią veda vie
tiniai atžagareiviai, nepajė-

tūrinio sambūvio tarpe tos 
pačios, tautos brolių ir sese-Į 
rų, nežiūrint, kur jie gy
ventu. V

žmogus 
bet ši- 
ir kokį 
nešasi,

V. MYKOLAITIS-PUTINAS
Kovų del žemės ir laisvės 
vaizdai 1861 -1864 metais

(Tąsa)

Pranaitis aiškiai pasisakyti vengė. 
Tiesa, su keliais narsiais vyrukais jis tu
ri saugią prieglaudą žaliojoje girioje. 
Taip, jis pagąsdino ir pakratė vieną-kitą 
panelį, nes gyventi juk reikia. Dabar va
sarą, tai pramisti nesunku, o rudenį pa
žiūrėsią. Rytojum jie per daug nesirū

pina.

Žiūrėjo Petras į sulysusį, apžėlusį Pra
naičio veidą, į jo apdriskusius darbužius, 
ir gailestis spaudė, jo širdį. Jis bandė 
^prikalbėti draugą mesti tą pavojingą 
plėšikavimo kelią, patraukti kur nors į 
Žemaitiją ir susirasti geresnę, doresnę 
duoną. Ne šiemet, tai kitąmet prasidės 

‘sukilimas, gausime žemės ir gyvensime 
niekalų nekliudomi.

Bet Pranaitis nė klausyti apie tai ne
norėjo. Nesą jam kitokio kelio,»nė kito
kio gyvenimo. Sukilimą ruošią ponai, 
ir kvailas, kas tikisi geresnio gyvenimo. •

« Jis nutilo, panarino galvą, atsirėmė 
ant alkūnės ir kažką sunkiai mąstė. Ty
lėjo ir Petras. Iš ano krašto aikštės skli
do skardus kalbėtojo balsas, bet žodžių 

mebuvo galima suprasti.
Pagaliau Pranaitis pakėlė galvą, atsi

sėdo tiesiai, apkabino rankomis kelius 
<ir, įsmeigęs į Petrą savo karštligiškai de
gančias akis, prašneko sunkiai valdyda- 

. masis:
— Tu nori žinoti, dėl ko aš toks? . . 

Dėl ko susidėjau su razbaininkais? . . 
Del ko man niekas nemiela? . . Jei nori, 
pasakysiu. Žinau, kad tu suprasi. Taigi, 
jei nori žinoti — Ieva mane šaukia. . . 
Nuo praeito rudens, nuo to atsitikimo 
aš neturiu ramybės. Aš niekam to nesa
kiau, nė neparodžiau, žinai, aš ne kokis 
piiurza. . . Valdytis moku. Norėjau už- 

kmušti Skrodskį ir Rubikį, dvarą padegti.
Taškui Ieva pradėjo man sapnuotis. . . 
Kaip gyva. . . Atsimeni Kėdainius, tą 

#Gugį, paraką, didelį žvėrį? . . Jau tada 
4 aš pagalvojau, kas tas didelis žvėris. O 

tu dar Ievą priminei. Kai ištrūkau Šilė-

nuošė iš Skfodskio saldotų, aš vietos sau 
nerandu. Vėl Ieva-ėmė sapnuotis. 0 a- 
pie mišką jau ir anksčiau galvojau. Tad 
ir išėjau. . . O kas man?. . . Dabar va
sara, girioj gražu. Žvėrienos užtenka, 
mažų žvėriūkščių. . . O didelio aš nepa
miršau. . . Tegu ateis ruduo. Tada. . . . >

Jis nebaigė ir taip pasiliko besėdįs į 
tolį įbestu klaikiu žvilgsniu. Petras nie
ko jam nesakė, nesiginčijo, neįtikinėjo. 
Jis gerai žinijo atkaklų draugo būdą.

Tuo tarpu aikštėje kalbėtojas staiga 
nutilo. Pasigirdo šūkavimai, ir daugelio 
balsų ošimas. Prakalba, matyti, pasibai
gė. Pranaitis pakilo nuo žemės ir pro 
krūmo šakas atsargiai pažvelgė į aikštę.

— Būk ramus, — padrąsino jį Balsys.
— Kas čia tave pažins? . .

— Pažins-nepažins, pripratau būti 
atsargus. O bijoti, tai aš nieko nebijau, 
kol turiu, va, šitą.

Jis išsitraukė iš po trinyčių didelį, juo
dą pistoletą ir pasūpavo jį rankoje.

-- Gerai muša! Žadėjau ir tau parū
pinti. Bet kažin. . . Mums reikalingesni. 
Na, lik sveikas. Žmonės ima vaikščioti.

Jis įsikišo atgal pistoletą ir greitai

Petras išlindo iš krūmų ir iš lėto nu
ėjo aikštės pakraščiu, žvalgydamasis, be
ne pamatys kur Katrytę. Pro jį praėjo 
keli vyrai šnekučiuodami:

— Kai kalba Mackevičius, tai yra ko 
paklausyti.

— Matai, ir jis sako, kad mokėti už 
žemę nereikia.

— Ponams tai jo kalba-nelabai patiko.
— Kur patiks! Žemės iš savo rankų 

paleisti nenori.
— O Mackevičius sako, kas kokią že

mę dirba, tai jo ir yra.
— O kas neturi, tai gaus.
— Kažin ar gaus? Iš kur 

paimsi?
— Iš grafų atims.
—Tuščios šnekos!
—Tai ką? Su ponais eisi? . .

(Bus daugiau)

visiems

5 pysi.--Laisve (Liberty)- Ketvirtad., sausio (Jan.) 17, 1957

girinių kačių, 17 juodų meš
kų...

Nustok, nustok, jau nepasa
kok daugiau, — drūčiai savo 
galvą verždama su vaiko pa
lute drebančiu balsui 
mano kaiminkėlė 
stovėdama.

Staiga prie jos 
ūmiau už rankų
kūlimui ir simpatiškai šyp 
damasi tariau: Gaila m 
tavęs, jaunuole, gražute n 
myte? Tu, drebi iš baimės 
jokio reikalo. Aš gi sena 
šluba, o ne vilkų, nė liūtų, 
meškų nebijau, 
jausk per mano 
drebu ?

Ji Įdėbė savo
pražydusių gvaizdikų 
mano ir tiriančiai | 
mano rankas.

Ne, tu nedrebi — bet ir aš 
nedrebu.

Tai taip ir reik, reik nesi
baimini, kad dėl visko, ką 
ausys girdi, akys mato, kin
kos drebėtų. Taip ilgainiui ir 
apdyla nervai,

Brockton, Mass

kad žmogus
Jokias baimi- 
reik nedasi-nančias mintis 

leist, mest iš galvos. Tai biskį 
po biskį žmogus ir persimai
no — sutvirtėja. Nusiimk tą 
varžtą nuo savo garbinės ka
rūnos ii- sėsk į krėslą. Dabar 
aš tau jair tik apie gražius 
gyvulius minėsiu.

Didelėse giriose gyvena no 
tik pavojingi žvėrys, bet ir 
geri gyvuliai. Yra labai gra
žių laukinių gyvulių, kitas ta
rytum žydi kaip daržo gėlė— 
tikras padaras vaizduojąs gi
rių gamtos darže. O šitie gra
žuoliai nekalti, be jokių gyni
mosi prietaisų gyvuliai yra 
masiniai naikinami plėšriųjų 
žvėrių. O minėtas Shwartz’as 
į tai atidos nekreipė. Jie šovė 
ir žudė, kas tik gyvas girioje 
sukrutėjo. Jie nušovė 98 stir
nas, du didžiosios rūšies brie- 

ir
apie 600 visokių mažesnių 
gyvūnėlių. Jų mėsos jie visai 
neėmė, tik kailius ir galvijų 
liežuvius. Mat, iš Europos jau

viso buvo tik džius,' 111 galvijų-buffalų

PHILADELPHIA, PA

HELP WANTED-MALE

Salesmen. Immediate openings for 
3 men for our new office. High 
immd. percentage earnings. Excellent 
opportunity for ambitious young 
men. To work for one of the largest 
national electrical sales Co. in tins 
area. Many extras incl. pension plan 
and insur. ELETROLUX CORP., 
8102 W. Chester Pike, Upper Darby. 
Pa. Ask for Mr. Vastardis. Any day 
bet. 10-12 A. M. HI. 6-5702.

(.11-17)

AUTOMOBILE Salesmen. We pre
fer an exę. man in this field. How
ever if you are arhb. & not afraid 
of hard wrk, we will train you to 
sell the car most people prefer. We 
have a very lib. comm. & bonus 
plan. Our men are earning as much 
as $1500 per month. Demonstrator 
avail., plenty of floor time. Assoc, 
yourself with a house that has en
joyed 38 yrs. of honest, fair -deal-' 
ings. Pref, given to man residing in 
lower Bucks Co. for appt, call LI. 
8-5595 or Doylestown 947.

Mr. Hendrickson.
(11-13)

MARINISTAI. Tuojau priimami. 
Reikalingi pi*ie Engine lathes, mill
ing machine, tekintojas ir lydytojas, 
su jiatyrimu. Nėra skirtumo am
žiuje. Visas apdraudos. Kreipki
tės: H. & H. MFG. CO., Sycamore 
& Millv Rd s., Clifton Heights, Pa. 
MA. 3-8900. (4-13)

HELP WANTED—FEMALE

Comptometer Operator. Steady po
sition. Pleasant working cond. Air-

■ cond. office. 5 days, Mon. thru’ Fri.
i Salary commensurate with ability 
and exp. Liberal vacation and wel
fare insurance benefits. Apply Mr. 
Carey or Mr. Patton. GENERAL 
BAKING CO., 300 E. Godfrey Av<‘.,< 
PL. 5-8440.

(11-17)-

praminė “Black Jack”. Jo 
medžiotojai užėmė 30 mylių 
pločio ir 100 mylių ilgio plo
tą tankiausio miško tarpe 
.Iludsono pakraščių ir Penn- 
sylvanijos. \lie tik taiųe že- I 
■mes rėžyje nušovė 41 pante- 
rą, 109 * vilkus, 112 lapių, 114 |

Stenografisto ir reikalų vedėja dėl 
nuo Ugnies Apdraudos Kompanijos. 
Gražus ofisas žemutinėje dalyje 
miesto. 37’4 valandų. Patyrimas 
nereikalingas, mes Sutinkame išmo
kinti biznio. -Šaukite Mr. Wight.

WA. 2-2780.

(7-13P

«•

Kviečiame į Banketą
Šį sekmadienį, Sausio-Jan. 20-tą, 1-rną va

landą dieną, įvyksta šaunus banketas su gražia 
programa, kurią išpildys South Bostono Liau
dies Choro Vyrų Grupė, vadovaujant St. Paurai.

Taipgi bus duodami geriausi valgiai, paga
minti pačių geriausių gaspadinių. Kviečiame 
pe tik bostoniečius, bet ir iš apylinkės atsilan
kyti. '' Pelnas nuo šio banketo yra skiriamas 
dienraščiui Laisvei.

Vieta 318 Broadway
Iš Laisvės redakcijos šiame bankete daly

vaus Antanas Bimba. Pasirūpinkim visi, kad 
šis banketas būtų sėkmingas, kad jo pasiseki
mas pralinksmintų Laisvės bendrovės dalinjnkų 
suvažiavimą.

Nuoširdžiai kviečiame visus,
Liet. Lit. Draugijos 2-ra Kuopa

Brockton, Mass
Liet. Literatūros Draugjios 6 kuopa ruošia 

draugišką vakarą su arbatėle 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 
branginanti pasirūpinkite pribūti. Tai bus pir
mas šiais metais mūsti suėjimas ir pasikalbėji
mas,spaudos reikalais.

LLD 6 Kp. Valdyba
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Sausio 272
Svarbi diena apšvietą branginantiems Ameri
kos lietuviams, nes tą dieną—sausio-Jan. 27— 
įvyks dienraščio Laisvės bendrovės dalininkų su
važiavimas. Prasidės 10 valandą ryto.

... I
Po Suvažiavimo, Vakare Bus

BANKETAS
Valgiai bus duodami 6-tą valandą vakare ♦

Taipgi bus daili koncertinė programa

Suvažiavimas ir Banketas Bus

Liberty Auditorium
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
likos, kad tinkamai ją aprūpinti valgiais.



Brockton, Mass.
Laisvės šėrininkų suvažia

vimas visai netoli. Todėl ne
pavėluokime su pasveikini
mais, prisidėdami doleri kitą. 
Visuomet suvažiavimia būna 
geroj nuotaikoj, kuomet jie 
gauna finansinės geros tal-

NewYorto^<08g0zfe?inl(B
Cion du draugai darbuojas; 

dėl Daily Worker finansinės ; 
paramos. Daug kas jau pasi-1 
pirko paramos tikietų. Baigia
me sukelta $50. Kurie dar ne
pirkote ‘ ('tikėtų), prašomi 
prisidėti su doleriu kitu, luo- 
rni parems ite darbininkišką

TARP LIETUVIŲ
LDS 3-osios Apskrities 

pirm. A. Matulis šaukia LDS 
Brook lyno ir apylink 
va I d y bu susi ri n k i mą 
n i, sausio 19, 11 vai. 
berty Auditorijoje.

Galima jausti, kad 
pu valdybų pasitarimas su 
apskriti('s komitetu bus labai 
svarbus. Reikėtų visoms šios 
apylinkės kuopoms turėti ta
me susirinkime atstovybe.

Po susirinkimo galėsi me 
daugiau apie lai par<išyti.

BROOKLYN, N.

.šešta (Be
ryto, Li-

JUOZAS RUSECKAS
Tapo mirties atskirtas nuo savo mylimos šei

mos ir' mūsų visų 1957 metų sausio 7 d. Gailime 
gero, 
jo liūdinčiai šeimai ir giminėms.

pažangaus draugo. Reiškiame užuojautą

0.

prie 
maža i

SERGA
Stasys Brusokas vėl 

smarkiau susirgo
Pirmadienio vakare su A. 

Bimba aplankėme Stasį Bru- 
soką jo namuose, 60 Doscher 
St., Brooklyne. Radome jį 
gulint sofoje ir televiziją to
rn i jaut.

Stasys
sveikata einanti blogyn, 
bar nebegalįs 
mažai tegalįs 
maloni žmona 
dais gelbsti.

S. Brusokas
kuopos prezidentas „ ir Lietu
vių Namo Bendrovės direkto
rius. • Jis — veiklus draugas, 
tai dabar nepasitenkinęs, 
negali sui kitais draugais 
eiti, pasitarti.

Reikėtų jį aplankyti.

Brooklyn® moterims
Moterų Klubo 

rinkimas įvyks 
vakaro 8 vai, 
Prašome atvykti.

svarbus susi- 
sausio 17-os i

Valdyba

Iškritęs per langą užsimušė

Trejų metų vaikutis Harry 
Slavin iškrito per langą Bron- 
xe nuo ketvirto aukšto ir užsi
mušė.

HELP WANTED MALE

Sheet Melai Mechanikas. Su pa^ 
tyrimu prie to darbo, electronic^ 
chassis, turintis kantrybes. Jeigu 
turite kvalifikacijas, tai turėsite 
puikų darbą, kitaip nėra reikalo 
kreiptis. KEPCO LABS, FL. 
5700. (8-14)

Laisvės vajus jau eina 
pabaigos. Montelloj 
gauta talkos, bet vist 
roe pirmyn. Pažiūrėjau į skai
tytojų sąrašą iš Walpole, 
Mass. Ten yra skaitytojų, ku
rių prenumerata užvilkta. Ko
dėl jie taip daro aš nesupran
tu. Man rodos, norwoodieciai 
juos turėtų matyli ir pakalbė
ti, kad atsinaujintų dienraštį.

George Shimaitis

nesveikata.

mačiau Motiejų 
ir vėl skundžiasi 
Sako, kas nors i 
ir neduoda jam

i a m.v bes.
šiuo metu turime' nemažai 

sergančių draugų. Metams 
daugėjant, tai ir visokios kva- 
rabos greičiau prikimba.

Teatruose
Viena dienraščio skaityto

ja anądien ajsilankiusi į Lais
vės ištaigą, barėsi, kodėl mes

Bimba
(laši finas

M
O.

Stakovas
Stakovienė

Vinikaitiene

Madison Square Gardene 
antradienį prasidėjo spektak
liai ant lodo — Ice Follies. 
Kas mėgsta stebėti meninį

ii’ panašius dalykus, tą galima 
rasti tame spektaklyje. Tai 
didžiausias savo rūšies spėk

* ♦ :|

Ketvirtadieni ir 
n Į Brook lyno Muz

bus rodomas filmas “Russia 
Uncensored”. Tai esąs Russ 
Potterio Tarybų Sąjungoje 
suktas dokumentinis filmas. 
1 uris rodąs gyvenimą Tarybų 
Sąjungoje “tokį, koks jis y- 
ra”, sako garsinimai, filmas

Jis yra apie dviejų valandų 
ilgio. Bileto kaina doleris su 
puse. Pradžia pusė po aštun
tos vakare.

Kokia to Ijlmo tendencija, 
&)• jame Tarybų Sąjunga ro- j 
do'ma 
taško, 
nia.

iš kraštutiniai k 
ar tik realistiniai, i;ezi-

(8th St. 
rodo naują 

cūzišką filmą 
juodas

Art prie 
fran-

Snow Was 
Tai esąs psichologi

nis filmas, vaizduojantis, kas 
atsitinka, kai jaunas jautrus 
vaikinas .atidengia, jog jo mo
tina prostitutė. Kritikai 
kad filmas rimtas. 

* # 
teatras 
Nevins) rodo

filmą, kurį dau-

*
Brook lyne 

(Flatbush ir 
“The Giant”,
guma pažangių kritikų skaitė 
geriausiu praeitų metų 
likos gamybos. Filmas paga
mintas pagal Edna Ferber to 
paties. pavadinimo 
Vaidina Elizabeth 
Kock Hudson, James 
Caroil Baker, ta, kuri
dovaujončią rolę filme “Baby 
Doll”.

Amt-

knygą. 
Taylor, 

Dean ir 
turi va-

* • * *
Visi RKO teatrai rodo 

mus “The Girl He Left 
hind”, su Tab Hunter ir 
talie Wood, ir “Strange 
truder” su Ida Lupino.

* # #

Rooftop teatre scenoje 
tomas veikalas 
kuriame vaidina 
čiams gerai žinomi 
Howard d a Silva 
Ryder.

fil-
Be-

Volpone”, 
pažangie- 

aktoriai 
ir Alfred

nieko neparašėme 
vyro sirgimą.

Gaila, kad m
Bet kparašyta. 

Kalti tie, 
draugas serga, bet nieko Lai
svei nepraneša. Neturėdama 
pranešimo, ne-

igi, ažuot barti redakci- 
reikėtų patiems tuojau

įvairių žinių is lietuvių 
nimo ir mielu noru jas 
pina.

Ragina lesinti mieste 
esančius paukštelius

Paukščių apsaugos draugi
ja prašo visų New Yorko gy
ventojų šių šalčių dienomis le
sinti žvirblius ir kitus miesto 
paukštelius. Tokiuose šalčiuo
se. ypatingai 
labai sunku 
Gyventojai

trupinius 
raginami 
kitur pa 

valgio trupinių.

.) lems

savo

Dirbti miestui turėtu 
būti geriau, bet ...

’ Dirbti miestui turėtų būti 
geriau, negu privatinei kom
panijai, Vikriausiai iš sociali
nio saugumo taško, bet taip 
nėra, jeigu kaip pavyzdį pa
imtume New Yorko miesto 
Transporto autoritetą (TA).

Transporto Darbininkų uni
ja (TWU) per savo programą 
WABI) stotyje patiekė pa
vyzdį. Thomas Curran, turįs 
67 metus amžiaus, dabar gy
vena iš pensijos. Jis dirbo 
Third Ave. transporto 
panijai, privatinei 
bar jis gauna iš 
pensijos $166,66 
iš valdžios $98.50.
taip iš tos pensijos 
gyventi. Bet Roosevelt Wa.tts, 
TA samdinys, 
ruotojas, po 
pensijon gaus 
nėšiui ir nieko
šališkosios valdžios. Jis nega- 

! les su tokia menka pensija 
pragyventi..

TWU stengėsi įrodyti ne 
1 ad privatinės firmos tokios 
geros, bet kad miestas, kuris 
turėtų būti geresnis, yra dar 
blogesnis.

ikom- 
firmai. D a-' 
kompanijos 
menesiui, o 

lis šiaip 
gali pra-

autobuso vai- 
pas įtraukimo 

tiktai $166 mė- 
negaus iš visa-

skundėsi, kad jo I
Da

is namų išeiti, 
vaikštinėti, 
jam visais

yra LDS

Jo 
bū-

, AREŠTUOTA 10 žULIiKŲ
Dešimts žulikų, pasivaclinu- 

sių Fire Departmento inspek
toriais, pakliuvo zį policijos 

' nagus. Jie terorizavo namų 
savininkus Brook lyne ir ky
šiais išgavę apie $100,000.

MATTHEW A 
BIJYUS 

(BUYAUSKAS).

La Marcos egzekucija Sing 
Sing kalėjime,-kuri turėjo bū
ti pravesta šią savaitę, atidė
ta, nes jis apeliuoja į aukš
tesnį teismą. La M arc a nu
teistas mirti u*ž Wieinbergeriu 
kūdikio kidnepinimą.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Anialgameitai steigs centrą 
savo pasenusiems nariams

i.ja — Amalga-j Amalgameitų veikėjas Hol- 
ng Workers of landeris sako, kad daugelis 
Yorke turi apie'siuvėjų ir pasiekę 65 metus 
kurie nedirba,! amžiaus nenori eiti pensijon, 

j nes jų gyvenimas pasidaro be
galiniai nuobodus, tuščias, ir 
jie bijo “mirti dar gyvi”, ki
tai]) sakant, pasidaryti 
naudingais visuomenės 

i riais.
I Dabar steigiamas centras, 
sakė jie, tikriausiai negali 
pilnai išrišti tas problemas, 
bet jis bent prasidės nors kiek 
padaryti senelių gyvenimą į- 
(iomesniu ir pilnesniu.
Centras bus atidarytas

dviejų 'trijų mėnesių. Juonį 
Įgalės naudotis ne tik patys 
I senyvi unijistai, bet ir jų sve-

it ad 
susi-

ai ated CkF 
America New 
7.000 narių, 
gyvena iš pensijos. Kaip da- 

; tie seni unijistai yra 
pamiršti. Bet taip ne- 
ai. A maigam e i tai, ku-

unijos 
bus ii 
rie buvo

no
na-

unijų sveikatos ccnt- 
tiems senyviems na-co n.t rą 

riams.
Tuo centru bus S. Hillmaro 

sveikatos centro ( 16 East 
J6th St.) šeštas aukštas. Ten 
rasis poilsio salės, 
ievizijos aparatai, 
lošimai. Taipgi bus 
šokio kursai, kai]) 
darbių, tapybos, 
literatūros ir 1.1.

skaityklos, 
vedami vi

tal ra lik

PO

Susikimšimas miesto ligoninėse

Ligoninių komisijonierius 
Dr. Basil C. MacLean sako, 
kad padėtis miesto ligoninėse 
žymiai pagerėjo. Miestas iš
laiko 28 municipalines ligoni
nes ir poilsio namus. Anks
čiau baisus susikimšimas vy-

k lose ligonine 
romą pirmyn 
šiais metais 
baigtas, nors 
kad miestas
mai lovų visiems

Kovo
ligoninė 
hurste, 
bus praplėsta. Harlemo 
Greenpointo ligoninės moder- 
ninamos ir praplečiamos.

Didžiausiais susikimšimas, 
sako komisijonierius MacLe-

ir susikimšimas 
gal bus visai 

tas nereiškia, 
turės pakank'a- 

ligoniams.
mėnesi nauja miesto 

bus atidaryta Elm- 
Coney Island ligoninė 

praplėsta. Harlemo ir

Tai 
bus jam lengviau nuobodžias 
dienas ir naktis praleisti.

Linkime jam sustiprėti 
vėl su mumis dalyvauti.

ir

an,, vyrauja Bellevue ligoni
nės psichiatriniame (proto li
gonių) skyriuje,: kur susikim
šimas labai kenksmingas ge
ram gydymui! Taipgi bloga 
padėtis Goldwater Memorial 
ligoninėje chroniškoms li
goms, kur randasi daug vėžio 
ligonių, Triboro ligoninėje, 
kur gydomi džiovininkai, ir 
Riverside ligoninėje, kur lai
komi jauni narko'rtikų vartoto
jai

Harlemo ir Greenpointo 
generalinėse, tai yra, visų li
gų, ligoninėse dar nemenkas 
susikimšimas, 'bet padėtis ge
rėja.

Bendra komisijbnieriaus iš
vada: dalykai eina geryn, bet 
galėtų būti geresni.

Prašymas Brooldyno I 

kriaučiams į 
Malonūs draugai, Amalga-1 

meitų unijos prosytojų sky-1 
riaus nariai, Brooklyn, N. Y. j 

Kreipiuosi į jus su prašy-j 
mu. Aš dirbau siuvyklose 
Brooklyne, New Yorke 

(pylinkėse nuo 1909 m. 
j 1930 m. Dabar randuosi 
tuvoje. Jūs labai prašyčiau

ir a- 
ligi 

Ine
J ūs
man paliudijimą, kti-
yra reikalingas gavi- 

socialinio
pensijos.

Galima matyti gerą 
filmą Lenką Klube

Šį šeštadienį ir sekmadienį 
bus rodytas garsus Al. Kordos 
filmas “Things To Come” len
kų. Polonia klube, 201 Second 
Ave., N. Y., klubo naujojoje

tuvoje.
prisiųsti 
ris man 
mui socialinio aprūpinimo 
skyriaus pensijos. Nepagailė
kite truputi triūso. Už tai bū
siu jums dėkingas. Jūs paliu
dykite, kad aš prigulėjau 
prie unijos, su jūsų an.tspau- 
da. ir notarįne antspauda.

Su pagarba,
Petras M. Pakinkis*
2—4 Daugirdo gatvė, 
Kaunas, Lietuva 

USSR

Ieškomo Kaluševičiaus Antano, 
kilusio iš Lietuvos, Jezno vals
čiaus, P a v e r k 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 Elonai. Adresas: 
Lithuania, USSR, Jezno rajonas ir 
paštas. Sal. Nėries g-vč, nr. 4. 
Kaluševičiūtė Anelė.

(10-12)

patalpoje.
Pradžia šeštadienį kaip 8 

vai. vakare, sekmadienį — 
3 :30 vai. po piet. »

Filmas parodo 
šimtmečio
kaip nupiešta 
garsusis anglų 
Wells.

Priedu bus 
ir Hardy 
veltui.

sekančio 
žmonių gyvenimą, 

savo knygoje 
rašytojas M. G.

rodoma Laurel
komedija. Įžanga

C. Novvacki

Columbia universitetui auka

Newyorkieciai Willis Booth 
ir žmona paskyrė $1,900.000 
Colvmba universitetui sunau- 

studentams 
padarė pa
savo sūnų

Ferris, 24 metų amžiaus.

(loti įrengimui 
centro. Tai jie 
gerbdami mirusį

Reikalauja didesnių algų

Mokyklų galvos (principa- 
lai) reikalauja pakelti jų al
gas iki $15,000, beit jie nieko 
nesako, ka(l mokytojų 
permažos algos.

yra

New Yorko spaudoje
Visi New Yorko laikraščiai 

pašventė daug vielos filmų 
aktoriaus Humphrey Bogarto 
mirčiai. Bogart buvo beveik 
newyorkietis — nors jis bu
vo Hollywood o gyventojas, jis 
beveik pusę laiko praleisda
vo šiame didmiestyje, kur bu
vo gerai žinomas naktiniuose 
klubuose ir kabaretuose. Jis 
dažnai įsiveldavo į visokius 
skandalus ir panašiai.

Bogartas sakydavo, kad jis 
turi dažnai aplankyti New 
Yorką kad pasisemti stipry
bės ir įkvėpimo savo vaidini
mui. Jis sakydavo, kad jo ro
lėms, būk tai gengsterio, de
tektyvo, kapitono jūroje arba 
šiaip užkietėjusio vyro, jam 
reikalinga laiks nuo laiko pa
siklausyti, kaip kalba New 
Yorko uosto krovikai, trokų 
vairuotojai... New Yorkas, sa
kydavo jis, yra “kietas mies
tas — kaip tik vieta man...” 

* * *
“News”, “Mirror”, “Jour- 

nal-American” ir V World-Te
legram” pasisakė prieš ' Tito 
vizitą šioje šalyje. “Times”, iš 
kitos pusės, mano, kad toks 
vizitas būtų geras dalykas, 

labiau priartintų Jugosla- 
prie Washington© politi

ues 
viją 
kos.

$500 Už UŽMUŠĖJO 
ATPAŽINIMĄ

Leo. J. Salerno siūlo $500 
tam, kuris atpažins dviejų 
apysenių moterų užmušėją, 
kuris savo automobiliu jas su
važinėjo ir pabėgo.

SENUTĖ UŽSIMUŠĖ
Newyorkieite 79 metų senu

tė Addie Goodstein iškrito 
nuo 14-to aukšto ir užsimušė.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kp. susirinkimas jvyks 
sausio 20 d., 2:30 v. dieną. 1150 N. 
4th St. Nariai malonėkite būti lai
ku, turime daug reikalų apkalbėti. 
Taipgi reikia duokles pasimokėti už 
1957 m. Taipgi yra narių, kurie dar 
neužsimokėjo už 1956 m. —Vald.

(11-13) x

BROCKTON, MASS.
LLD 6 kp. 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 veltui. 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
gimą, vakarienę ir koncertą, vasario 
22 d., 7 v. v. LTN salėje. Prašome 
pasižymėti ant kalendoriaus, nepa
mirškite dalyvauti.

Geo. Shimaitis (10-13)

WORCESTER, MASS.
Atydal LDS 57 kp. narių

LDS 57 kuopos susirinkimas ta
po atidėtas į sausio 17 d. iš prie
žasties didelės sniego audros sausio 
10 d. Isitėmykite ir kitiem pasaky
kite ateiti 1 susirinkime sausio 17 d.

Kp. Valdyba (10-12) (10-16)

Puiki vieta atsivesti savo pažį
stamus valgyti. Goriausi steak’ai, 
chops, žuvų valgis. Skaniausi vy
nai ir degtinės. Prieinamos kai
nos. Pamėginkite.

JOHN’S RESTAURANT 
302 E. 12th Si ., N. Y. C. (1-2 Avs.) 

Mr. Danny Pucciattl, sav.
įsteigta 1910.

(11-17)

LIQUOR StORES

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 Diimars 
Blvd. L. I. C. AS. 8-2192. (8-14)

JEWELERY

DeNatale Bros. Jewelers. Didelis 
išpardavimas. Parduodame urmu. 
Kainos nužemintos, tinkamos jūsų 
biudžetui. Puikios dovanos jūsų 
mylimiesiems. Briliantų, žiedų, iš- 
braižymų ir 11. DeNATALE BROS., 
1 Malden Lane, N.Y.C. 3-Čios lubos. 
RE. 2-2966. (7-13)

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. 3-9404. (10-12)

MISC. ADS

VENDOME PASTRIES. Puikiausi 
pyragėliai, iškepti su geriausiais su
dėtiniais. Pyragėlių visiems poki- 
liams, vestuvėms, ir tt. Kainos la
bai prieinamos. 69-72 188th St., 
Fresh Meadows, I.. I. RE. 9-9566— 
IL. 374.5.

(12-14)

NAT'S SERVICE STATION, 6149 
Metropolitan Ave., Maspeth, L. I., 
kamp. Fresh Pond Rd. Atdara 24 
valandas. Mechanikas visuomet ant 
vietos. Veltui nuplauname mašiną, 
su kiekvienu 100 galonų geso. įsi
gykite mūsų geso kortelę. Ever
green 2-9131. (12-15)

FELLMAN’S VANS. Anksčiau 
Maspethe, dabar Rldgewoode. Kaip 
nauji trokai, geras, atsargus patar
navimas. Mes perkraustome lokali
niai ar toliau. Esame apdrausti ir 
bonduoti. Mūsų perkraustytojai yra 
mandagūs vyrai, kurie žino savo bi
zni. 78,5 Cypress Ave. EVergreen 
6-7857.

(11-20)

Išrodykite gražiai drabužiuose, 
kurie yra ekspertiškai išvalyti. Nėra 
ekstra mokesties už išvalymą per 2 
vai. tą pačią dieną, arba vienos die
nos patarnavimas. Išrodys kai nau
ji. Prieinamai.

JIM DANDY CLEANERS, 
66-80 Grand Ave., Maspeth, L. I. 

IL. 8-3500.
(11-17)

F. & J. LUMBER & TRIM CO., 
Lentų, trim and mouldings,— win
dows, doors, sheetrock and plywood. 
Celotex, masonete, roofing and in
sulation. Būdavotojams medžiagos ir 
luboms čerpių. Kainos prieinamos. 
87-71 180th St., Richmond Hill, L. 
L VI. 7-5303.

(11-17)

NEW ERA LUMBER & TRIM. 
CO., Inc. Geriausios rūšies lentų 
Ceiling tile, wallboards, teleboard, 
Celotex, Sheetrock, Mouldings ir ki
tokios medžiagos namų savininkams, 
kontraktoriams ir budavotojams. 
Kainos prieinamos. 128-24 Rockaway 
Blvd., So. Ozone Park, L. I.

Virginia 8-8999.
(11-17)

i ’ - - -....

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

ROLLERAMA
24th Ave. & 86th St.—ES. 2-9178

(9-15)
1

5 VEIDRODŽIAI
Taipgi stiklinius viršus padaro

me pagal užsakymą. Sieniniai ir 
prie ugniavietės veidrodžiai. Ra
kandai ir ant deskų stiklų, šios 
savaitės geriausias pirkinys: 
Whopping 48 x 72. Reg. $80.00. 
Dabar $65. Veidrodžiai su nupo- 
1 (šluotais kraštais. Viską jstato- 

<• me. Dėl geros rūšies kreipkitės 
pas

C. & R. GRANT
101 W. 53rd St. (6-7th Avės.) 

CI.7-4294.
Nuolaida su šiuo garsinimu.

Superintendent. Flatbush. Alie
jinis pečius. 3 kambariai, gesas ir 
elektra. Priskaitant gerą. algą. 
ES. 5-2116. Po 6 v. v.

<10-12)

HELP WANTED—FEMALE ►

ABELNAS DARBAS*
Slaugės *

Registruotos ir Praktiškos ‘ ’

Prie visų pakaitų. Valymo slaugės 
operavimo rūme. 3 iki 11 v. v.—< 
11 v. v. iki 7 v. ryto pakaitos. Li
berališkos asmeniškos sąlygos. Al
ga pagal patyrimą ir mokslą. Mrs. 
Talboth.

MANHASSET MEDICAL 
CENTER HOSPITAL

1554 Northern Blvd.—MA. 7-4000

(12-18)

BUSINESS OPPORTUNITIES

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

(10-12)

AUTO INSURANCE. Yra vėliai! 
negu jūs manote. Nereikia rankpini
gių. Lengvi bankos susitarimai. Pas
kutinė data Sausio 31 d., š. m. Grei
tas patarnavimas pirmadieniais iki 
šeštadienių nuo 9 v. r. iki 9 v. v. 
S. S. Siegel, 255 Livingston St., Bk’- 
lyn, N. Y. UL. 2-5092.

(11-17)

Fruit & Vegetable Store pardavi
mui. Ideališka vieta, geras biznis, 
gerai jsteigta. Savininkas išeina ka-- 
riuomenėn. Priverstas parduoti. Per
žiūrėkite ir persitikrinkite. Kaina 
prieinama. 902 Hunts Pt. Avė., 

Bronx, N.Y. DA. 9-7908.
(11-17 j

Maia_ Valgykla. 12x30. Gerame 
stovyje. Galima perkraustyti jūsų 
apylinkėje. Pilnai įtaisyta. Pri- 
vatiškas savininkas. Labai, priei
namai. Geras bargenas. pienomiW 
HO. 5-0810. Vakarais HO. 8-7614.

(12-18) 
---------------------------—------ ----------------------

Retail Lumber Yard. Pardavimui 
ar išnuomavimui. Taipgi pilnai {tai
syta woodworking krautuvė. įskai
toma pilna nuosavybė. Tai puikus 
pirkinys. Persitikrinkite po inu 
spekcijos. Cedarhurst, L. I. CE. 
9-6064.

(12-15)

RADIO & TV.

BOB’S TV REPAIRS. 24 hrjfler- 
vice. Only $3 plus parts. (Sat®un. 
incl.). Expert TV & Radio rt^airs 
by a qualified, competent expert* 
Protect yourself. Deal with a relia
ble established service. 82-06 29th 
St., Long Island City, N. Y. -

RA. 1-5828
(11-14) 

_____________________________
Didelės Nuolaidos. Sutaupinkite 

iki $100.. Naujos Hot-point ir Mą- 
torala 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 atėjūną? 
6 mėnesių garantija ant tūbų ir da
lių. BEDFORD MUSIC CO., TV 
SERVICE, 12 Bedford Ave., EV. 8- 
1590. Ant išmokesčių.

PLYMOUTH RADIO & TELEVI
SION CO. praneša naują nusista
tymą visiems draugams. Pataiso
me visokių rūšių radiius ir TV., 
duodame raštišką garantiją. Ne
mokamai apžiūrime. Prieinamon 
kainos. 10 A. M. iki 10 P. M. 
45-08 481 h St., 'Woodside, L. I. ST. 
4-4400.

PETS 
___________ : _________*
Control bred Parakeets, Parrots., 

Taipgi turime ir mažyčių papūgėlių. 
Garantuotos • dainuot kariarkėiės, 

-taipgi, tropiškų žuvelių. Ilgam laikui 
garantuojame mūsų papūgas, žuvis. 
Turime visus reikalingus {taisymus, 
prieinamai. FISH & CHEEPS PET 
SHOP, 22 —2nd Ave., N. Y. C., tarp 
1st ir 2nd Avės. Atdara sekm. 12-4 
vai. dieną. GR. 5-6450.

(11-14)

AUTOS

Dėl gero nusipirkimo naudotų au
tomobilių, visi garantuoti per aut<x. 
rizuotą pardavinėtoją, tai mėginkite 
pas:

THE M. & J. JUPTON 
*«ALES & SERVICE

2801 Jerome Ave., 188th St., Bronx 
Šaukite Mr. Heller. Geri pirkiniai

CYpress 5-1400
(11-1T)

4 pusi. Laisvi (Liberty) Ketvirtad., sausio (Jan.) 17, 1957

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




