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METAI 47-ti

i Valdžios siūlomas biudžetas 
i vis daugiau kariniu išlaidų, 

o mokesčiai paliksią aukšti

Ilamniarskjokias ragino, kad Vėliausios 
i z r a e 1 i e čiai pasitran ktu____Pasaulio

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pa
siūlė naują 1957-1958 metų 
biudžetą (kuris prasidėtų 
liepos mėnesį). Jis yra di
džiausias iš visų kuomet 
nors siūlytų, ir taipgi di
džiausios yra karinės išlai
dos. Jos sudaro net du

O prezidentas, kaip žinia,.! trečdalius viso biudžeto.
pareikalavo iš Kongreso duotf 
jam. teisę ir galią vartoti ir 
pinigus ir armiją “gelbėjimui 
Artimųjų Rytų nuo komuniz- 
<mo!”

Ruošiamasi karui vardu tai
kos. Girdi, Kongreso vilkini
mas ir atidėliojimas gali ivel-

Kokia, veidmainystė! Ame
rikos žmonės per akis apgau
dinėjami.

Kaip tiktai suteikimas pre
zidentui tokios galios pastū
mėtų pasauli i naują karą.

Prezidento siūlomas biu
džetas yra virš 71 bilijono, 
ant trijų bilijonų didesnis, 
negu tai buvo numatyta. 
Apie du trečdaliai tos su
mos, beveik trys bilijonai 
daugiau, negu praeituose 
biudžetiniuose metuose, eis 

• ginklavimuisi ir kitoms ka
rinėms išlaidoms.

Prezidento siūlymuose 
nekalbama apie mokesčių

mažinimą, kurį republiko- 
nai pakartotinai žadėjo 
savo priešrinkiminėje kam
panijoje.

Mokyklų statybai Eisen- 
howeris siūlo pašvęsti $481 
milijoną. Tai maždaug ta 
pati suma kaip praeitą kar
tą. Visi švietėjai tą sumą 
skaito nepakankama, saky
dami, - kad reikia bent tris 
kart daugiau, kad pasta
tyti pakankamai gerų nau
jų mokyklų pastatų. •

Atsiliepimai
Pirmi atsiliepimai į pre

zidento siūlymus rodo, kad 
jie bus priimti be svarbių 
pakaitų. Konservatyviai 
demokratų vadai, Rayburn 
Atstovų bute ir Johnsonas

kad Jungtines Tautos. — J. T. 
generalinis sekretorius Dag 

padarė

Senate, jau išsireiškė, 
“dabar ne laikas taupyti 
ir todėl karinės išlaidos tur- Hammarskjoldas 
būt reikalingos. Senatorius pranešimą apie padėtį Ar- 
Humphrey, liberališkesnis; timuose Rytuose. Jis ra- 
demokratas, išsireiškė, kadlportavo Generalinei asam- 
tas didžiulis biudžetas tu-1 Liejai, kas jau ii- tai]) ge
rėtų būti atydžiau persvar-! rai žinoma: kad susidarė 
stomas, kad sužinoti, ką ja- konfliktas tarp 
me galima keisti.

•Kai kurie republikonai! 
taipgi sako, kad gal taupu- i 
mo sumetimais reikia kai 
kurių pakaitų, bet 
opozicijos prieš 
nes 1 
grėsė, sako stebėtojai, 
kas nepasirodė.

Administracija yra 
tkinusi, kad biudžetas bus 
patvirtintas.

kokia kita išeitis, būtų nusi
leidimas agresoriams. Šį E- 
gipto nusistatymą remia 
socialistiniai kraštai ir A- 
zijos-Afrikos blokas.

Izraelio nusistatė mas
Izraeliečiai sako, kad jie.

...; negausi 
onrsinti iii kad Fointnc!

Jungtinių nesitrauks, iki jie

naujienos
Jungtines Tautas. — Pa

kistanas kreipėsi į Jungti
nes Tautas su raginimu, 
kad J. T. karinės jėgos 
kuo greičiausiai būtų pa-< 
siųstos į Kašmirą, kad pa
stoti kelią konfliktui tarp 
Indijos ir Pakistano.

Varšuva, t- PPR orga-

* Tūlų lenku apetitai labai 
dideli, taip dideli. jog darosi

Darbo unijų 
kovos lauke

nes rl 
izraeliečiai

; savo
paliaubų sienų, kaip tai 

• 1 buvo prieš paskutinį kon- 
.vls c’J^es“l fliktą, o izraeliečiai užsis- 

karines išlaidas Kon-|pyrę ]aj]<Osi nusistatymo, 
<0 l kad -jie liks Gazos srityje ir

u ir izraeuo: jungu- nas “Trybuna Ludu” sako,
l'autos reikalauja, kad nenaudos Gazos sr.tj kaų) j d vizitQ kmg 
liečia, ištrauktų visas fedajmų (partizanų-ker- negalį bQtj kal^g

karines jėgas anapus sintojų) bazę, o Akabos a))je Lenkį)os izo]iaciją _

i si-

Kanalas ne pardavimui. — ir 
ne nuomavimui, sakė Nasser

pavojingais.
Štai, pavyzdžiui, sakoma, 

jau ir pačioje Lenkijoje Var
šuvos inteligentijos' organas 
“Kontrasty” reikalaująs, kad 
Vilnius ir jo sritis ir Lvovas ir 
jo sritis būtų pavesti Lenkijai.

Mes buvome linkę manyti, 
jog tokiais pavojingais apeti
tais lenkus galima užtikti tik
tai užsieniuose'.

♦Reikia tikėtis, kad 
rasty” keliamas šūkit 
pritarimo nei Lenkijos visu o- ■ 
menėje, nei valdžioje.

Kaip ten nebūtų, 1 
nam lenkui turėti] būti aišku 
jog jie Lietuvos sostinės xYU] 
niaus niekados nebevaldys!

Egiptas. — Prezidentas 
Nasseris padarė pareiški
mą apie taip vadinamą Ei- 
senhowerio doktriną. Na
sseris sake, kad didžiausia 
Eisenhowerio klaida 

! manymas, arba noras 
—. Automatiza-1 nyti, kad Artimuose

ImVii r»^i_ įu()se Vypauja “jggOS

“Kont-
neras

Detroitas. — Wayne ap
skrities GIO ir AFL valdy
bos pradėjo derybas' link 
susiliejimo. Minima apskri
tis apima Detroitą ir prie
miesčius.

Chicago.
cija paskutiniu laiku pri
vedė prie to, kad apie 30,- 
000 geležinkeliu patarnau- tj

Pi1’-; merika turėtu pastoti 
Imoje eilėje-iš darbo metami lia# Nasseris sakė:

• V • IV* 1

Akaboje.
H a m m a r sk j oi das s a k ė, 

kad taika Palestinoje ne
gali būti užtikrinta, kol iz- 
raeiliečiai okupuoja terito
rijas, kurios ne jų.

Eg’ipt o nusistatymas
Egiptiečiai laikosi nusi

statymo, kad Izraelis turi 
visai palikti visą užgrobtą

Egiptas turi 
perimti Gazos

toju prarado darbą.

yra 
ma- 
Ry- 
tuš- 

tuma”, kurion nori isiverž- 
J Sovietai, ir kuriems A-

njeprašome nieko, kad būtų 
skubinama pagalba' mums teritorija ii 
apsaugoti, nes niekas mums tiesioginiai 
negresia. O kaslink Sue-;sriti, taipgi Akabą Sinajaus 
zb kanalo, tai jis ne parda- pusiasalio pietiniame kam- 
vimui ir ne nuomavimui — 
jis mūsų ir mes jį tvarkysi
me”’.

Nasseris pridėjo, 
Eisenhowerio planas 
turi gerų intencijų, bet 
nerealistinis.

pe. Egiptas sako, kad bet

jie neapleis, iki jiems nebus 
garantuota, kad Egiptas 
daugiau neblokuos Įlankos,! 
kurios šiauriniame gale; 
randasi Izraelio uostas E-; 
lath. Šio Izraelio nusista
tymo pilnai niekas neremia, 
nors Francūzija kiek pri
taria.

Vakarų nusistatymas
Amerikiečiai, britai ir jų 

sąjungininkai turi kitą nu
sistatymą, kuris paneigia 
Egiptos teises. Jie norėtų, 
kad Gazą ir Akabą kontro
liuotų Jungtinių Tautų jė
gos — Vakarų karinės jė
gos po Jungtinių Tautų vė
liava. Egiptas sako, kad 
tokia išeitis būtų naujas ko
lonializmas.

didžioji Kinija jos artima 
1 draugė. Tuo tarpu kardi- 
I nolas Višinskis per žemes- 
! nius dvasininkus atsišaukė 
| į katalikus, ragindamas 
i juos balsuoti seimo rinki- 
' muose sekmadieni. « v
Į Madridas. — Studentų 
neramumai iš Barcelonos 
persimetė ir Madridan, kur 
universitete įvyko studentų 
mitingas. Jame atvirai kri
tikuota Franco valdžia.

Senojo Vilniaus 
trumpos žinios

kad

yra

! senesnio amžiaus geležin- 
I keliečiai, sako

•e- i liečiu brolija.

“Mūsų pasaulio kampas

bin inkų 
; streiką 

Net trys socialistinės parti- • binima 
kandidatus fabriko

geležinke- ne tuštuma, nes mes esame 
čia. Čia egzistuoja suvere- 

Detroitas, — 1,200 Dodge' nes nepriklausomos šalys, 
' fabriko vieno skyriaus dar- kurios nori savo reikalus 

pradėję tvarkyti ir tvarkys. Mes

jos (turėjo savo 
praėjusiuose prezidentiniuo
se rinkimuose.

Seniausia iš jų, beveik mo-J 
tina jų. Socialist Labar Party | 
pastatė Eric I lass. Jis buvo ' 
ant baloto keturiolikoje vals
tijų. Jis surinko tik 
balsus.

Trockistinė Socialist 
’icrs Party pastatė 
Dobbs. Jis buvo ant baloto! 
keturiose valstijose. Laimėjo; 
viso labo tik 7,805 balsus H 
v Bet .gal dar liūdnesni su-.1 
smukimą parodė jau penkias-; 
dešimt penkerių metų am
žiaus Socialist Party. Jos kan
didatu buvo Daijington Hoo
pes. Ir jis buvo ant baloto tik 
keturiose didelėse valstijose. I 
Jis tesurinko 2,192 balsus! i

O, atsiminkime, Dėbso lai
kais šita partija laimėdavo 
apie milijoną balsų.

Komunistai, kaip žinia, sa
vo kandidato nestatė.

buvo
prieš perdidelį sku- 
kas sulaikė viso 

darbą.

ORAS NEW YORKE
Giedra ir šalta

ls- apie savo nelaimę, komunistai 
68 sušilę ieško išeities. Jų kon

vencija Įvyks vasario mėnesi.
pasiūly

mų ir sumanymų. Einama taip 
toli, jog šildoma atsisakyti 
komunistų vardo ii- steigti 
platesnę partiją kitu' pavadi
nimu.

Kaip ir ką suvažiavimas 
nutars, išgirsime tiktai po su
važiavimo.

Wor Laukiama daugybės
Farrell

• ,
Chicagiečiai pasilieka 

I cagiečiais. Juos sukirsti 
1 sunku, štai ir dabar, jie 
savo L. L. D. apskrities

Egipto spauda, kuri ga
li kalbėti atviriau, negu 
prezidentas, sako, kad Ei- 
senhowerio-Dulleso planas 
yra atvirai imperialistinis 
ir Egiptui kenksmingas.

Fašistai uždare Barrelonoje 
universitetą, demonstracijos

Barcelona. — Dar viena 
didelė demonstracija įvy
ko Barcelonos universitete. 
Demonstracija buvo aiš
kiai politinio anti-fašisti- 
nio pobūdžio. Studentų mi
nios sudegino Primo de Ri
veros paveikslus, 
buvo fašistinės 
įsteigėjas.

Rivera
Falangos

Policija įsiveržė į uni
versiteto kiemą ir išsklai-

de I studentus i 
lazdomis. Keletas studentų 
sunkiai sumušti. Suimta 
dar 10 studentu. ■<

Po to universiteto rekto
rius paskelbė, l$ad univer
sitetas visai uždaromas. Sa
koma, kad tas padaryta 
tik po pakartotinė valdžios 
reikalavimo, nes šiai]) pro
fesoriai pritaria 
tams.

Šitie rinkimų rezultatai, tie
sa, nepasako visko. Radikalai 
visuomet turi daugiau įtakos, 
^egu parodo <už jų kandida
tus paduoti balsai. Tačiau nuo 
tikrovės negalima pabėgti. 
Rezultatai šį tą pasako. Jie 
^ašako, kad kairiosios jėgos 

uabai silpnutės. •
Komunistai taip pat jaučia

si izoliuoti ir silpni.
Kai-socialistinės sektos tyli

Automobiliai netriūbys
Vilnius. — Vilniaus mies

to milicijos valdybos auto
inspekcija paskelbė, kad 
nuo dabar sostinėje įveda- 

! mas “važinėjimas be garso 
: signalų”, tai yra, automobi
liai daugiau nebetriūbys, o 

i judės tiktai pagal šviesas, 
I milicininkų patvarkymus 

intprmeiod ir kitas važiuotės-taisykles.
i Vilniaus susisiekimas tokiu 
būdu dabar tvarkomas 
maždaug taip, kaip daugu
moje kitų pasaulio didmies- 

I čiu. I *
Spaudoje tilpo atsišauki- 

i mai į pėstininkus, kad iie 
i dabar, kuomet automobi- 
. Ii ai juda be triūbijimo, bū- 
i tų atsargesni ir apdairesni.

kų vadovybei išraiška. Ko-Į 
munikate taipgi kalbama a 
pie proletarinį 
nalizmą, tai yra, glaudų 
bendradarbiavimą tarp so
cialistinių šalių ir lygius 
santykius tarp jų nepri-

Budapeštas. — Kinijos 
premjeras ir užsienio rei
kalų ministras Čou En-la
jus apsilankė vienai dienai 
Budapešte. Aerodrome jįr 
sutiko Kadaras ir kiti 
Vengrijos vadai. Trumpas
laikas, po atskridimo Čou . klausmybės pagrindu, 
kalbėjo Socialistinės darb-l 

[ninku partijos (komunis-l 
' tu) aktyvistų mitinge čia. 
>,Čou En-lajus sakė veng
rams, kad likusis socialist!-

guminėmis njs ponulis puikiai supran- 
KoRįyp sunkumus veng

rams komunistams tenka 
sutikti, ir visokia pagalba 
Vengrijai bus duodama. Jis 
drąsino vengrus laikytis, 
nugalėti 
prie tolimesnės 
statybos.

Čou En-lajus 
studen-1 tan atsklido iš

vengrus 
sunkumus ir eiti

. socializmo

Svarbus komunikato yra 
• punktas apie paramą Veng
rijos revoliucinei darbinin
kų ir valstiečių valdžiai po 
Kadaro vadovybe. Komuni
katas sako, kad Kadaro vy
riausybė stengiasi nugalėti 
praeities klaidas ir vesti 
Vengriją link šviesesnės a- 
teities.

Lenkijos PPR organas 
“Trybuna Ludu”. kuris iki 
šiol atsinešė i Kadaro val
džia abejingai, dabar sako, 
kad ja reikia remti, kaip 
vienintelę jėga Vengrijoje, 
kur gali palaikyti socializ
mą.

Maskva. — Čou En-lajus 
jau grižo iš Budapešto, kur 
iis praleido diena. Jis ^da
bar čia vėl tarsis su tary
biniais vadovais, o paskui 
išvyks namo.

Automatinės krautuves
Vilniuje atsidaro vis 

j daugiau “krautuvių be par
davėjų”, tai yra, krautuvės, 
kur pirkėjai patys sau pa
tarnauja (“self-service”)._ 
Jau veikia kelios tokios ke
pyklos. smulkmenų krau
tuvės ir t. t. Gyventojai, 
sako spauda, labai tokio
mis krautuvėms patenkin
ti. ypatingai namu šeimi
ninkės. kurioms dabar ten
ka žvmiai mažiau laukti 
maisto krautuvėse.

Didžiausia eglutė
Praeitų Nauju Metų pro

ga Gedimino kalno nanėdė- 
je buvo pastatyta didžiau
sia Vilniuje matyta šven
čių ep-lutė. geriau pasakius 
— didžiulė eglė, kurios de
koravimui elektrinėmis 
spalvotomis šviesomis bu
vo atvežtos specialūs staty
bos mašinos. Eglė radosi* 
Gedimino aikštėje, kur ji ir 
per nekurį laika po Naujų 
Metų džiugino žmonių akis, v 

• •
• :■ ■ ■■

A

Budapeš- 
Varšuvos, 

! kur buvo išleistas bendras 
~ | lenkų-kinų komunikatas. 

| Tame komunikate tarp kit
ko sakoma, kad Kinija pri
taria dabartinės Lenkijos 
pastangoms statyti socia
lizmą leninistiniais pagrin
dais. Lenkijos snauda pa
žymi, kad tai aiški kinų 
solidarumo dabartinei len-

Mire Toscaninichi- 
labai Į 
laikė' New Yorkas. — Žymiau- 
korp ’ sias pasaulio dirigentas, 

mirė-tu
rėdamas. 89 metus amžiaus 
Riverdale. Jis mirė miege, 
Toscanini savo karjerą pra
dėjo kaip 20 metu jaunuo
lis ir per beveik 70 metų 
buvo vienas garsiausių mu
zikos pasaulio asmenybių. 
Jis apleido savo gimtąją 
Italiją, kuomet ten prie 

(valdžios vairo atėjo Musso- 
^inio fašistinis režimas, ir 
daugiausia laiko praleido 
šioje šalyje.

ferencija. iš konferencijos iš-1 Arturo Toscanini, 
ėjo ugningas manifestas. Jie oQ ^ofn.
šaukia visus narius susirūpin
ti savo organizacija. Jie ragi
na visus darbuotis gavimui 
naujų narių. Jie šaukia nepa
siduoti pesimizmui ir bevil
čiai.

Chicagiečių smarkus balsas 
man labai patinka, 
•palangiečiai, visur 
teratūros Draugijos 
veikėjai turėtume 
chicagiečių ryžtu 
m u.

Visi kilti 
kitur Li- 
nariai ir 
ginkluotis 

ir optimiz-

Toscanini pašarvotas lai
dojimo įstaigoje New Yor
ke Madison ir 81st St. De
šimtys tūkstančių žmonių, 
ypatingai muzikos mylė
tojai, jau pradėjo praeiti 
karstą, šeštadienį bus pa
skutinė diena, kuomet čia 
galima bus atiduoti pasku- 
tinę pagarbą Toscaniniui. 
Paskui kūnas bus išskrai
dintas Italijon, kur bus pa
laidotas gimtajame Milane.

Toscaninio mirtis iššaukė 
gilų liūdesį visame pasau- 

x i lyje. Per beveik visas pa

Paryžius. — Socialdemo- 
_____ _ kratų laikraštis “Paris So- 

jpekino ir kitas, ir” sako, kad Chruščiovas 
pakvietė Francūzijos, Ita
lijos, Britanijos, Belgijos, 
Olandijos irLVakarų Vokie
tijos komunistų vadus va
sario mėnesį atvykti Mas
kvon į konferenciją.

šaulio radijo stotis — New 
Yorko. Maskvos, Romos, 
Londono, 
perduodamos memoriali
nės muzikos programos — 
jo direguotos. Visi pažymi, 
kad Arturo Toscanini buvo 
žymiausias šio Šimtmečio 
muzikas.
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KALBANT APIE VENGRUS BĖGLIUS
Į AMERIKĄ jau atgabenta apie 20,000 vengrų pabėgė

lių. Nereikia nei sakyti, jog daug jų yra aršūs socializ
mo priešai ir nusikaltę Vengrijos liaudžiai.

Galimas daiktas, yra ir nekaltų — tokių, kurie bėgo, 
norėdami pamatyti Ameriką ar kurią kitą buržuazijos 
propagandistų išgarbintą šalį.

Keletas tūkstančių vengrų pabėgėlių jau yra Angli
joje. Kai ten juos anglų valdžia parsigabeno, pabėgė
liai pamatė, jog tai nėra “išsvajota” jų-žalis: stoka dar
bo, sunkus gyvenimas, skurdas.

Todėl jau keletas šimtų vengrų pabėgėlių Anglijoje 
nusitarė grįžti atgal į Vengriją. Matyt, tai žmonės, ku
rie niekuo mebuvo nusikaltę Vengrijos liaudžiai, o bėgo 
tik dėl to, kad taip .darė kiti.

Iš Amerikos jau buvo grąžinti astuoni pabėgėliai — 
grąžinti į Austriją, iš kur jie buvo paimti.

Kodėl juos grąžino?
Sakoma, dėl to, kad jie melavę apie savo praeitį. Jie 

nėra “košer”. Jie esą “vilkai avies kaily”.
Senatinio Vidaus reikalų subkomiteto pirmininkas 

sen. Olin D. Johnston (demokratas , iš South Carolina 
valstijos) aną dieną užgiedojo, būk tarp “gerų pabėgė
lių” yra nemaža įsimaišiusių ir “raudonųjų”. Jis rev 
kalauja, kad valdžia laikinai sulaikytų vengrų pabėgė
lių gabenimą į šią šalį, kad ji pastiprintų savo mašineri
ją, pro kurią pabėgėliai yra pravaromi pirmiau, negu 
jie čia atgabenami.

Mes abejojame, ar nors vienas ’’tikras raudonasis” iš 
Vengrijos pabėgo. Bet senatorius Johnstonas yra bai
mės apsėstas, o “baimė turi dideles akis”.

Žydų organizacijos ir spauda skelbia, jog tarp vengru 
pabėgėlių yra daug žiaurių rasistų, anti-semitų. Tuo 
mes tikime. Ir mūsų valdžia turėtų kreipti juo didesnio 
dėmesio i rasistus. Mums rodosi, rasistų užtenkamai A 
menkoje yra ir be vengriškos veislės, tai kam čia jų rei

KLAIPĖDA. — Perženg-i Juodkrantė;
damas per Kuršių mares, 
Neringą atėjo šviesus tary
binis gyvenimas. Juodkran 
tėj’O, Preiloje ir Nidoje 
žvejai susibūrė į arteles 
Nidoje, “Pasieniečio” . žve 
jų artelėje, 
kurie prisimena garsųjį vo-Į rytos turtingom 
kiečiu rašytoją Tomą Ma-(Kiekvienoje 
na Kartu su senu, aštuntą, veikia 
deši mtį pradej tįsi u J on i u ky klos 
Radmachariu, žvejoja i r j ryta s 
jam į anūkus tinkąs na u- o Nidc 
josios kartos žvejas Helmu-imetų 
tas Veinoldas. Senasis žve-(čia m 
jas daugiau žvejoja tingu-j Vakarais aštuntąją klase 
rius, o škiperis Veinoldas užpildo žvejai, žuvies ap- 
mėgina .savo jaunas jėgas 'dorojimo įmonės darbinin- 
audr i ligoje B a 
nausko grandis 
ra ir Helmutai 
žvejojo po keliasdešimt to
nų strimelių, kilkų.

per- savaitę 
j amas i?:

s, Pervalkos, 
vėjus du kartus

ta kokybe, dabar naudoja
ma ne tik respublikos pra
monės įmonėms, elektri
nėms bei geležinkeliams ap
rūpinti, bet ir vis dides
niam įmonių kiekiui aprū-

Kiekvienoje 
yra klubą i- 

haujausiais 
rnalais. Ni- 

gyvena žvejai, ylo je ir Juodkrantėje atida- 
bihliotekos. 

gyvenvietėje 
i kam s mo- 

Juodkrantoje atida- 
‘P ty n m e te m ojky k 1 a, 
s septynmetė nuo šių 

pervesta į vidurinę, 
įkosi ne tik vaikai.

su

• • Ikurioje y-j Nors jau ruduo ir švini- 
šiemet su-Iriai debesys 

jringos pušynus,

laimi-.karščiausią v;: 
n sutiksi biukiais “Neringos” „, .............. .

telė.'Preiloje žveju brigą- tautiniais i'ūbai 
dai vadovauja kuršis Mar- šokių aikštelėje 
tynas Kubilius.
žveju tarpe šišioni
ša* Rakis Martynas

baltąsias 
judru, kaip 

■ara. Pama- 
merginų 
Atviroje

Seniausių s imtys porų. T: 
skis Han- kino studija.

metinį filmą a į

Lietuvos

Pagal teritoriją Kazachi
jos T a r y b ų Socialistinė 
Respublika yra didžiulis 
kraštas, kurio plotas — 2.8 
milijono kvadratinių kilo
metrų. Pagal savo plotą 
Kazachstanas užima antrą- pinti Vidurinės Azijos res- 
rją vietą po RTFSR ir yra 
didesnis už visas likusias 
sąjungines respub 1 i k a s , 
kartu paimtas.

Gamtos išteklių gausumu 
b e i įvairumu respublika 
pralenkė daugeli didelių už
sienio valstybių. Metai iš 
metų auga jos dalis Tarybų 
Sąjungos liaudies ūkyje. 
Kazachstanas duoda 61% 
bendros cinko gavybos, 57% 
vario, 60 procentų švino, 58 
procentus kadmio, 26 pro- j našumą palyginti 
centus nikelio ir žymų kie
kį kitų šalyje gaunamų me
talų. Pastaraisiais metais, 
plėšinių ir dirvonų įsavini- 

Įmo’dėka, Kazachstane žy
miai padidėjo grūdų gamy
ba. Kazachstano žemės ūkio 
darbuotojai pasiekė didelę 
pergalę: valstybei pristaty
ta 1 milijardas 340 tūks
tančių pūdų grūdu 
402 milijonais pūdų dau
giau, negu numatyta vals-

arba

lau t i i
žūk- - ^nes 
Dzū-č'Uoja

Rijos, Suvalkijos, nuo lae-ią 
muo krantų atvykusius žve-^ieriu 
jus. Antai, Pervi 
gadai- vadovauja 
Pranas Tamosa.
niaujančios su pirmąja 
gada, antrosios bris 
žvejai III metų ketv

publikoje, buvo pastatytos 
dvi stambios naftos perdir
bimo įmonės, kurios pilnu
tinai patenkina krašto reik
mes naftos produktams. 4

Kazachstano pramonės 
vystymą lydi energetinių * 
pajėgumų didėjimas. Res
publikoje statomos šilumi-* 
nes elektrinės, kūrenamos 
anglimi, nafta, skalūnais, o 
taip pat vykdoma didelė Iii- ' 
d r o e 1 e k t rinių statyba. 
Penktajame penkine t y j e 
baigta statyti viena stam
biausių Tarybų Sąjungos 
hidroelektrinių — Ustj-Ka- 
menogorsko. Ši elektrinė/ 
pastatyta prie Ir ty šiauš 
upės, tiekia elektros enerx\ 
giją ne tik Rytų Kazache 
stano rajonams, bet ir gre
timoms RTFSR sritims. 0 
Šiuo metu prie Irtyšiaus 
pradėta statyti antra^ dar 
galingesnė hidroelektrinė— 
B uch tarmes. Statoma čia 
užtvanka užkirs kelią Irty
šiaus vandenims ir sudarys 
didžiulę daugiau kaip 500 
kilometrų ilgio vandens 
saugyklą, kurį sugers Zal- 
sano ežerą. Vandens lygis 
šiame ežere pakils beveik 
10 metrų. Buchtarmos hi>< 
droelektrinės pastatymas' 
žymiai pagerins navigacijos 
Irtyšiaus upe sąlygas, įga- • 
tins išspręsti vandens tie
kimo uždavinius Rytų Ka
zachstano srities rajonuose. 
Šiame penkmetyje respubli
koje bus pradėta statyti 
stambi Sulbino HES prie *

publikose, Uralo bei kituo
se šalies rajonuose. Jau 
pradėtas eksploatuoti ant
ras stambus telkinys — E- 
klbastuzo - Pstvlodaro sri
tyje, kuris pagal anglies 
klodų galingumą yra vienas 
turtingiausių anglies telki
nių pasaulyje. Negilus an
glies klodų slūgsojimas lei
džia kasti anglį atviru bū
du, įgalinančiu 10 ir dai
giau kartų pakelti darbo

su ang
lies kasimu šachtiniu būdu.

Šeštajame penkmetyje nu
matyta padidinti Kazach
stane anglies gavybą 1.6 
karto. Bus pradėtas įsavin
ti naujas Turgajaus ang
lies baseinas, kuris duos 
milijonus tonų anglies per 
metus. Čia anglis taip pat 
bus- kasama ekonomiškes- 
niu, atviru būdu.

Didelę reikšmę respubli
kos ekonomikoje turi naf
tos telkinių eksploatavimas. 
Uralo - Embos naftingasis 
rajonas, užimantis didžiulį 
450 tūkstančių kvadratinių 
kilometrų plotą, yra pa
grindinis naftos gavybos 
rajonas. Čia pastatyta de
šimtys stambių ir plačiai 
mechanizuotų įmonių. Pa
gal naftos gavybą Kazachi
ja užima ketvirtąją vietą 
šalyje. Penktojo penkme
čio metais naftos gavyba 
padidėjo 32 procentais, o 
benzino gavyba — 2.5 kar
to. Baigtas statyti stam
biausias T. Sąjungoje 720 
kilometrų ilgio naftotiekis 
Gurjevas-Orskas, kuris įga
lina transportuoti naftą 
pramoninio Uralo įmonėms. 
TSKP XX suvažiavimo Di
rektyvomis numatoma to
liau padidinti Kazachstane 
naftos gavybą šeštajame 
penkmetyje 1.4 karto. Res-

le j zachsta no žemės gel
mės turtingos įvairia ir la
bai vertinga mineraline ža
liava. Daugelis telkinių yra 
] ).asa u 1 i n io garso. Tarybi
ni ai geologai kasmet suran
da respublikos žemės gel
mėse vis naujas gamtos 
turti] atsargas. Šiuo metu 
Kazachijos TSR užima pir
mąją vietą šalyje pagal va
rio, cinko,. švino, volframo, 
molibdeno, kadmio, sidabro 
a t s arga .s. I ki r e voliucinia me 
Kazachstane buvo gauna
ma labai mažai vario, nors 

suomenė neseniai paminėjo I čia sukoncentruota daugiau 
jo 70 metų jubiliejų, kurio [kaip pusė visų šalies vario 
proga Lietuvos Aukščiau-1 rūdos a' __ m

iv ėringos

Maculevičių ai-

’ is Limanta: 
l)s bri- ką kino studija, 
kapsai šeinis žvejį 
iCnk- v- konsultantas t

J am

keturis kartus.
’žvejas per liepos, 
i rugsėjo menesius ( i . • v i • i r? <

Jeigu priimant vengrus pabėgėlius būtu vadovaiPasi l!Yu. u
. • 1 . v L. o.. _, r . - . • i : O kur dar premijomteisetumu ir žmoniškumu, tai reikėtų, pirm juos isilei- Į puvo įr džim 
džiant, patikrinti, ar iie nėra užmušę nekaltu žmonių. n n N T j a L. i j .at T • ? ijv •' [te Pervalkos zvejJuk visiems vra žinoma, kad Nagy ui esant valdžioje, L. ... •
.per keletą dienų Vengrijoje siauteio kruvinas fašistų ■ , <„,vavi„w m.->-
teroras, kuriuo buvo išžudyta tūkstančiai geriausiu T ,,
vengru tautos sūnų ir dukrų, lie, kurie yra susitepė v. . . .i i.4 . . . " . J , 4.-1 u-4- -i • ziausia gyvenviete Nerm-nekaltu žmonių krauju savo rankas, neturėtu būti įleis-;
ti sion šalin. J ’

Gengsterių niūsu šaly yra užtenkamai. , ’r> -• .u •________ Rugsėjo pabaigoje 
~ ~~________________________ ’ringos” artelės žvejai

IRVINGO POTASHO BYLA Įnešė, kad įvykdė metinį
t planą. Reiškia likusius tris 

IRVING POTASH buvo gimęs Lenkijoje ir i Ameriką ‘mėnesius jie žvejos viršum 
jo tėvai prieš daugelį metų jį atvežė mažą, čia jis ėjo 'plano Tai' 
mokslus, čia jis augo, čia jis gyveno, ved^ susilaukė šei- [papildomai tūkstančius^ rbl. 
mos. • Į - -- — --

Potashas buvo geras tiniiistas,..smarkus kovotojas už i
darbininkų klasės reikalus, už teisę organizuotis. Jis bu- pįdžia meile ir pagarba ap- 
vo, be kitko, vienas vadčvų Fur and Leather Workers (o-aubtas vienas iš ' artelės 
unijos. Potashas buvo ir Romunistų partijos veikėjas, steigėjų, 84 metų žvejas

Šis vyras kartu su eile kitų komunistų veikėjų buvo Mikas Bastikas. Jam artelė 
suareštuotas ir nuteistas (einant Smitho įstatymu) pen- 
keriems metams kalėti. Atbuvęs federaliniame kalėjime 
savo bausmę, jis buvo paleistas. Bet vos paleistas, tuo
jau vėl suareštuotas ir įkalintas (taipgi pagal Smitho į- 
ątatymą) tuo, kad priklauso Romunistų partijai.

Be to, jis buvo nupilietintas ir ruoštas deportavimui.
Tuomet Potashas prašė, kad jam pačiam būtų leista (kai 

išvykti iš šios šalies. Leido. Jis i 
žmona, duktė ir žentas su anūkais liko šičia. j

Suardyta, žmogaus šeima, sugriautas jo šeimyninis stato
gyvenimas! - kai, ir Pileikis

Jo žmona, duktė, žentas ir anūkai noreio vykti pas jį ir Neseniai Mikas 
pi‘ašė valdžios pasportų, prašė juos išleisti. Bet paspor- pasišovė apsivesti. Jau bu
tų negavo ir jie, atskirti nuo tėvo, nuo tėvuko, turėjo gy- vo besusitarią 
vdnti Amerikoje. \ Ida
■ Tucmet Irving Potash, aplankęs ’ 
Kinijos Liaudies Respubliką, kaip nors., slaptais keliais, arti penkių dešimtų.' Taip, i 
sugrįžo atgal pas savuosius, atgal į Ameriką. Jis zbuvo Mikas taupo pingus ir ieš- 
pasiryžęs eiti į valdžios įstaigas ir pasakyti, kad jis čia. ko jaunesnės nuotakos.

' Bet pirmiau negu jis tai padarė, valdžios agentai jį su-1 Pagrindine žvejo valtis į 
ėmė—suėmė Bronxvilleje, viename Brooklyno rajonų, anais ikikariniais metais:

Dabar Potash kaltinamas dėl nelegalaus į šią šalį įė- buvo barkasai 
jimo.

x Praėjusį antradienį buvo-jo teismas, labai trumpas ir jai turi 20 motorlaivių. Da- 
aiskus, ne? Potash pasakė teisėjui: esu kaltas’. lis žvejų laivyno ]

bausmę jam paskirs sausio 18 d. Kaip teisėjas į Baltijos jūrą, čia gaudo- 
-Potashą bdus, dar nežinia. Jei jį baus aukščiausia baus- mos lašišos, stpmdės, kil
me, įstatyme pažymėta, tai Potash gaus: dvejis' metus kos, menkės. Barkasai ir 
kalėjimo ir $10,000 piniginės pabaudos. pusbarkasiai žvejoja mario-

Kai jis savo baltsmę atliks, tuomet valdžia bandys jį se. Neringos žvejai, ge
is naujo deportuoti. Tuomet ir vėl prasidės bylinėjima- rai pasidarbavę, ]

Geriausias 
■— a štu on i a si
joms [’inkis, 
įtojai vadina 

irčio'dė(k) Pinklu. Dažnai gali 
kaip 'pamatyti

rugpiucio, 
viduti riš

iką i uždirbo po 7,300 rublių.

gyvenvietė ? 
bet švente buvo

ei

70 m. aktorių Jur- 
auską (L.i etų vos • vi-

wen-

Ne

duos žvejams

Ne tik Martyną Kubilių 
gerbia “Neringos” žvejai.

moka mėnesinę premiją. 
Seni žvejai Jeta Kairytė, 
Jonis Bastikas, Martynas 
Kakis, Ana Lankyte, Jonis 
Pileikis — taip pat pensi
ninkai. Nors sūnūs, anū- 

neleidžia senukams

jaus HES prie Ilio upės. 
Be to, respublikoje pastaty
tas Alma-Atos elektrinių 
kaskadas, kurį sudaro. 10 
hidroelektrinių, ir statoma 
daug vidutinio bei mažo pa
jėgumo elektrinių. %

šeštojo penkmečio metais 
elektros energijos išdirbis 
padidės respublikoje maž-» 
daug 2.3 karto. Tai''įga
lins žymiai padidinti elek
tros energijos tiekimą spar
čiai besivystančios pramo
nės, kuriai reikalinga daug 
energijos, reikmėms paten
kinti.

I (Daugiau bus)

itsargų. Tarybų val- 
prie Balchašo 
rastas nep’a-

Aukščiau- Į rūdos 
Prezidiumas džios metais 

ve- ežero kranto 
teranui Li-etuvos nusipelnu- prastai turtingas vario rū
sio artisto garbės vardą), Idos telkinys — Kounradas. 
jis vaidina seną žveją. Ne-1 Pačiame respublikos centre, 

mokslininkas-kazachas aka
demijas Satpajevas surado 
nepaprastai didelį vario tel
kinį •— Džezkazganą. šiuo 
metu respublikos teritorijo
je yra daugiau kaip 2,000 
vario telkinių. Kazachsta
nas ypač turtingas polimeį 
talų rūdomis. Čia sukon
centruota trys ketvirtada
liai visi] švino atsargų, dau
giau kaip du trečdaliai kad
mio bei sidabro (atsargų ir 
daugiau kaip pusė visų cin
ko atsargų. Ypatingai svar
bia reikšme liaudies ūkiui 
turi taip pat didelės atsar
gos žaliavos gaminti nike
liui, aliuminiui ir ypač re
tiesiems metalams, kurie 
vis plačiau naudojami šiuo
laikinėje technikoje. Res
publikoje atrasti labai dide
li geležies rūdos telkiniai.

Kazachijos respublika tu
ri žymius energetinius iš
teklius. Respublikoje yra 
daugiau kai]) 500 akmens 
beų rusvosios anglies telki
nių, daugiau kaip 60 naftos 
telkinių, didelės degamųjų 
skalūnų atsargos. Dideli 
taip pat jos hidroenergetL 
niai ištekliai. Pastaraisiais 
metais atrastas didelis deg
lųjų dujų telkinys.

Tarybų valdžios metais 
Kazachstanas smarkiai iš
sivystė industriniu atžvil
giu. čia pastatyta dešiiUr 
tys stambių, pilnutihai me
chanizuotų anglies, metalų 
rūdų ir cheminės žaliavos 
gavybos šachtų bei rūdynų.

Pagal anglies gavybą Ka
zachija užima šiuo metu 
trečiąją vietą šalyje. Ka
ragandos anglies telkinys— 
vienas stambiausių Tarybų 
Sąjungoje:. čiza gaunamoji 
anglis, kuri pasižymi aukš

najam scenos 
i-etuvos

F

i lira i t rukus f i lmas išeis į 
ekraną. Ne tik Lietuvos, bet 
ir visos nJVrybų

pamatys, kai] 
dirba vieno iš 
Lietuve?
ringos >

Sąjungos, 
gyventojai 
gyvena ir 
gražiausių 

kampelių — Ne-
-ejai.

V. MINIOTAS

Kodėl Antarktika 
ne vietą moterims?

Washingtonas. — Kelios 
amerikietės žurnalistės, 
taipgi kelios australietės,, 
padavė prašymus, kad 
j omą būtų leista vykti į 
An t arktį ką, kur dabai’ 
randasi įvairios mokslinės 
ekspedicijos. Bot Amerikos 
laivynas, kuris vadovauja 
JAV ekspedicijai, atsisako 
moteris ten Įleisti. Esą, šal-iišvyko į Lenkiją, o jo [triūsti, tačiau be marių se- 

ni žvejai nerimsta. Ne retai.; toji Antarktika 
i tinklaičius ir,Basti-| moterims”.

Manoma, kad tas nutari
mas iššauks nemažai pro
testų iš motoru organizaci- 
ių. Tarybinėje ekspedici- 
ioi’e Antarktikoįe yra ne 
tik žurnalisčių, bet ir mo
terų mokslininkų tarpe.

“ne vieta

Rakiu.!

Bet visa be- 
—jaunoji pasirodė 84 | 

Tarybų [Sąjungą ir metų Mikui per sena: jai j

Hollvwoodas, — Dakta
rai, kurie- gydė filmų akto- 

! viii Humuhrev Bogartą,, są- 
pusbarka-į ko, kad jis: iki .galo neži

niai. Dabar vien Nidos žve-; no jo, jog jo mirtis ncišven- 
H giama. Kuomet jam opera- 

permesta ■ eiia buvo padaryta metai 
atgal,; daktarai jau žinojo, 
kad jo gerklės vėžys negali 
būti išgydytas. Kuomet 
jam kelios savaitės atgal 
buvo padaryta kita operaci- 

mėgst'a ir Ha, jam buvo sakyta, kad jis 
įįs. Bet tai gal būt eis naudon visam reikalui, nes bus kultūringai praleisti laisvą! gerėja,, nors operacija būvo 
^kreiptas visuomenės dėmesis į 
mus, pagal kuriuos yra nekaltai žmonės puolami, kali- kuriuose žvejams 
įami, pagal kuriuos griaunamos žmonių šeimos. naujausi kinofilmai. O

į tuos, reakcinius įstatv--laiką. Nidoje yra du klubai, padaryta tik tam, kad sų- 
; žvejams rodomi švelninti JO 

.skausmus. '
paskutinius

i

N

r
JlŪ v ■

I Lietuviams ir ukrainie- 
: čialnš pasunkėjo padėtis dėl 
paskutinių pasaulinių įvy
kių. Daugumoje, be mažų 
išimčių, mažoji industrija 
yra žydų rankose ir jie jau 
nenori priimti į darbą mūsų 
tautiečius ir ukrainiečius 
vien todėl, kad mes esame 
iš Tarybų Sąjungos šeimos 

, šalių, mus jau paskiria prie 
: antisemitų. . .

Paskutiniu laiku Mente
lėj aus miesto turguose 

gyvenimą, tuoj paste-1 pastebėta, kad parduod^- 
kad vaizdas nėra ma tiktai būtinai maitini- 

kaip jis yra mosi reikalingi maisto pro- 
! dūkta’: bulvės. Salduminų, 
’ sūrių, dešrų ir kitų maisto 
nroduktų labai mažai kas 
benerka.

‘Darbininkai mažai u^-\ 
dirba, ingesnį maistą per
ka, prasčiau maitinasi, 
biedneja. . '

ar

Žinios iš Uruguajaus.
MONTE VIDE JU J E

Atsitiktinai vienam
kitam darbininkui pasisekė 
kai kuriuo laiku daulgiau 
uždirbti, ir nuo to laiko 
bendrai įsivyravo paprotys 
net pasigirti, didžiuotis 
šios šalies aukštu pragyve
nimo lygiu, kad Urugvaju
je žmonės labai gerai gyve-. 
na ir panašiai. Tačiau susi-’ 
pažinus geriau su reikalu,; 
arčiau pažvelgus į tą “ge
rą” 
besime, 
toks gražus, 
piešiamas.

Didelė dalis darbininku 
ir tarnąutojų labai mažai 
uždirba ir neturi jokios ap
saugos: apdraudos ligoje ir 
senatvėje. O ka jau bekal
bėti? kuomet jie. lieka be
darbiais. Dabar Urugvaiu- 
ie darbą rasti kadir kvali
fikuotam, darbininkui yra 
labai retas pasisekimas, la
bai sunku.

Kurie dirba, pavyzdžiui, 
staliai, statybos darbinin
kai J civiliai tarnautojai ir 
kitu saku darbo žmonės, 
uždirba labai mažai, palygi
nus su pragyvenimo bran
gumu ir pezo valiutos nu
kritimu. Dauguma uždirba 
200 pezų į mėnesį. Dabar— 
pats darbų sezonas, o be
darbių pulkai vaikšto, siūlo 
darbo jėgą už bile kokią 
kainą.

Montevidejaus sveikatos 
apsaugos ministerijos sky
rius išleido įsaką vaikus ’ 
eiepyti “Vasina ^lk” nuo 
paralyžiaus. Be to, įvai
riuose rajonuose įrengė 
džiovai tikrinti peršviečia
muosius aparatus. Ragina ’ 
gyventojus tikrinti sveika- / 
tą ir pasisaugoti nuo džio
vos, Bet ar gali būti apsau
gotas nuo džiovos darM 
žmogus, kuomet maistas 
kas kortą brangsta ir jam 
prisieina prasčiau ir ma
žiau valgyti?. . . , C

Nauktutis N

2 pusi.,Laisvė (Liberty) PenktacL, sausio (Jan,) 18, IMTY
- . • v.

m



V. MYKOLAITIS-PUTINAS
Kovų del žemos ir'laisves 
vaizdai 1861-1861 melais

čia

mano ?
— Katryte! Ir tu dar klausi? — ste

bėjosi Petras, vėl spausdamas ją prie 
savęs, ir bučiuodamas lūpas ir skruos
tus. — Aš gi dėl tavęs iš galvos ėjau, 
sau vietos nerasdavau, be tavęs man 

* gyvenimas pasidarė nebemielas. Kam 
aš palikau tave vieną!

Aprimę, jiepu pradėjo kalbėtis. Jis pir
miausia klausinėjo ją, kas ja 
rūpėjo: kam ji ėjo i dvara ii

I Camden, N. J.
LLD 133 kuopos metinis 

l susirinkimas įvyko 5 d. 
i sausio draugės Liaudans- 
į kienės name. Prieš atida- 
! rymą, susirinkimo sekreto
rius drg. Pranaitis, padėjo 
ant stalo Vilnies išleistus 
šių metų kalendorius, visi 
nariai ir pasipirko. 
sekė užsimoke j imas
1957 metu duoklių.

rengimą, o dabar kai mes 
jų nebeturime, tai tuos gra
šius paaukokime į kuopos 
iždą ir tokiu būdu mes Jį 
sustiprinsime. Su tuo visi 
draugai sutiko ir tuoj su
metė $22. Tai ir sustiprino

Pranašauja šaltą orą
Savu liuosląikiu užsiimąs o- 

ro tyrinėjimu Eric S. Neal 
pranašauja, kad pabaigoj šio 
menesio, taipgi vasario mėne
si oras bus tiek šaltas, jog 
temperatūra nukrisiaMi iki 40 
laipsnių žemiau
taipgi pranašauja daug snie
go ir didelių pūgų. Ir, už tokį 
nepastovų ir šaltą orą, jis sa
ko, atsakomingi -vandenilinio 
eksperimentai Gobi dykumo
je. - ,

Buvo atsilankę Montreal©

švenčių proga pas Trečio
kus ir kt. pažįstamos buvo at- *

nulio. Jis

siu, 
Visi

(Tąsa)
* Kai jie nutilo, Petras sustojo po me- 

džih ir ėmė tyrinėti aikštę. Jo širdy ne
beliko nei pykčio, nei abejingumo, tik 
augo skausmingas troškimas pamatyti 
Katrytę. Petrui besižvalgant po aikštę, 
staiga jį užklupo Adomėlis.

t- Petrai, girdėjai Mackevičių? Tai 
kad kalba!

— Ne, Adomai, negirdėjau.
« — Negirdėjai? Na, tai ko mes 
atvažiavome?
. — Aš buvau kitur užimtas. Papasa- 
įosi man ‘grįžtant.

— E, ką jau aš . . . Niekas negali to 
papasakoti. Reikia pačiam išgirsti, — 
— nusivylęs priekaištavo Adomėlis.

Tuo tarpu Petras išvydo Katrytę, 
čia pat, netoliese, išnirusią iš žmonių 
būrio. Ji ėjo nuo aikštės į pievelę, neš
dama rankoje ryšulį.

— Katryte! — Šūktelėjo Petras. 
'Šilta kraujo banga perliejo iam veidą.

Katrytė sustojo, atsigręžė, paleido

• kaip elgėsi 
įtikinėjo jį. kad neiti 

papasakojo, kaipį dvarą ji negalėjų. JI
Skrodskis vieną kartą kėsinosi ją užka
binti ir kaip ji alkūne 
si. Petras juokėsi kai] 

agitykio, 
poną v

pavojui ncbcgrc
i KO10

ryšulį ir bėgo jo/jiaši

Adomėlis, šyifsodamasis vienas 
įsimaišė į žmonč^.

® Petras nustvėrė ĮOi
— Katryte, 

jaudinhno. — Tu užmiršai mane?
. nesitikėjai manęs?

kaip aš tavęs lau-
Fšiilo-au bet niekaip

:ti. .
sau,

ranką.
vos beištarė iš susi

sugurino jam no- 
ikas iš to nuo- 
in usniai prieš 
Linoje. Vos įti
nu’ dvare jai 

d e ir Agota 
kaip ponas

nešiltam su dukteria, o užsidaręs su 
Jurkevičium, sklaido popierius, planus ir 
kažką tariasi dėl žemes ir dvaro.

beeikIbant aikštėj e 
■s tai buvo ponų ir 
-švente, bot šokiams 
ftkė į savo pievelę, o 
■iavu.si atskirai, ura-

Jiem dviem 
muzika nutilo 

. muziku b ’oliči’
CiįM i J 4.1'. ĮH.UJd. 
kaimo iaunima 
simano savus ž

Tada kuopos pirminin
kas drg. Patten atidarė su
sirinkimą, prašydamas na
rius tykiai užsilaikyti ir 
kalbėti tik apie svarstomą
jį dalyką. Susirinkimo, ve
dėju tapo išrinktas tas pats 

•pirmininkas. Pirmiausiai 
tapo priimtas naujas narys. 
Perskaitytas ir priimtas 

; protokolas praėjusio susi
rinkimo. Tada drg. Patten 
pareiškė, kad jau suėjo 
pen keri metai, kai ta nela
boji mirtis išskyrė iš mūsų 

♦tarpo geriausią draugą, ku
ris buvo šios kuopos tvėrė- 
ias, organizatorius ir palai-' 
kytoias, tai yra Jonas Uis- 

Susirinkimo vedė-
ias paprašė, kad visi sus
iu ir pagerbtų' savo mirusi hininkų 
draugą
•)ats tuo laiku skaitė tam Aliukus atstovauja dvi 
momentui pritaikytas eiles Viena

Paskui parėmė f Lietuvių 
Meno Sąjungą, paauko
jant $2 iš savo naujai sus
tiprinto iždo.

Su tuo susirinkimo vedė
jas drg. Patten uždarė su
sirinkimą. Bet pratę narių 
dar namo neskubti, sako, 
dar pasėdėkim ir pasikalbė
kim, juk nekasdien susiei
name.

Gamttaieiis

Lrazdžius iš Sudbury, Ont. O 
pas šiupievičius buvo atsilan
kiusi V. Nekrušione.

Serga
Ona Mikaliūnicmė nesijau

čia gerai ir sveikatos ištyri
mui lankosi General ligoninė
je. Taipgi susirgęs A. Savic
kas. J.—

8

tati!skas.

Montreal Canada ;
Elektros darbininkai laimėjo j 

pakėlimą algų
Elektros darbininkai Mont-I 

realo ribose, arbitračinės ko
misijos rekomendacija, lai
mėjo pakėlimą algų iki 20 c. 
i valandą. Lig šiol jų alga bu
vo apie $2 į valandą. Elektros 
vielų išvedžiojimo ir įjungimo 
•almatą veda apie 757 elektros 
kontraktoriai, iš kurių septyni 

i skaitosi kaipo didelio masto 
operuotojai. šie visi kontrak
toriai samdo apie 6,000 dar-

s

Worcester, Mass.
Šaunų pokilį rengia LLD 11 kuopa pjiramai 

dienraščio Laisvės. Tai bus banketas? įvyks 
Sausio-Jan. 20 d., 5 vai. vakare, 29 Endięott St. 
Kviečiame visus laisviečius ir kitus atsilankyti. 
Pelnas nuo šio banketo yra skiriamas Laisvei, 
kaipo pasveikinimas suvažiavimo proga. Pasi
rūpinkim visi, kad banketas pavyktą. Rengėjai

įvyks

t

So. Boston, Mass

a
i

•ąelaukui?.
— Petrelį vai, 

kiau, kaip tavęs 
negalėjau ištrūkti!

Jis vedėsi ją toliau n tu 
radę išvirtusį beržą, abu susėdo ant jo 
kamieno. '

Arti susiglaudę ir pajutę savo artu
mą, jiedu užmirko visa, kas darėsi ap
linkui. Dešine ranka jis stipriai apglė
bė jos liemenį, pritraukė prie savojo 
ir bučiavo jos lūpas, jausdamas ir jos 
ilgesingą,, guodžiantį pabučiavimo. 
Visas jųdviejų vienatvėje išgyventas 
•rūpestis ir sielvartas, abejones ir vil
tys ir štai dabar pasimatymo džiaup’s- 
ęias susikaupė šiose susitikimo aki
mirkose.

— Vai, Petreli, — kalbėio ji, 
žvilgsniu glamonėdama ii visą. - 
aš tavęs pasiilgau! Aš tave prisimin
davau, apie tave galvodavau guldama 
ir keldama, kur tik eįldavau. ką tik 
dirbdavau. Tu* su manimi būdavai vi
sur ir visuomet. O tu ar dar tebemyli

dainavus 
šen, tai i u

’I i 
i; tarėsi, k; 

u Ad mi Cl
lioms su- » • ■

i U'relė tai
? žaidimą.

i Petro « ta'p su jau-' •

savo
Kaip

y ve m m as pi:. 
Yni, Katrę t 

nu Pri).• Į:
i

7nes ten
aas ir i?’v- 
ši lenuose
- omo na-X

dino ir sugriaudino ten bu
vusius, kad nekuriu drau-j 
°‘‘u net ašaros per veidus Į

u
fr-in

An*
Į’VJ

.i

? m 70 i): 
ienoj’. .0

kviečiai nmšsib’Uc.’.,, 
bo visnki drabužiu’. q 
guli dukterų ki'nmmi 

u j ietim; i. i’?v»h
šilkinės skaros, ir y)'1

WORCESTER, MASS
'■^Sausio 8 d. įvyko L. S. D. ; pasijausti jaunesniais ir a- 

ir p. K. mėnesinis susirih- teikit į šį iškilmingą L. SI 
kynas. Šiame susirinkime D. Draugijos bankietą. Už- 

‘tapo prisaikdinta nauja tkrinu,'jog visi, kaip j uni, 
1957 metams valdyba, ir ji taip ir, seni, būsite užganė- 
pasižadėjo gerai dirbti L. S. ; dinti skaniais, valgiais ir 
D. ir D. K. naudai. f gardžiais gėrimais, gražia 

Prisirašė nauja garbės; muzika ir šokiais, kurie tęT 
Barė Ona Rudnick-ienė. Lin-isis iki vėlyvos nakties, 
kiu naujai nare draugiškai 
sugyventi su L. S. D. Dr. ir 
tprisidėti prie visuomeninio 
darbo t

Sekantis Draugijos susi
rinkimas įvyks vas. 5 d., 
7:30 vai. vak., 29 Endicott 
St., Worcester, Mass.

Rep. '

Norwood. Mass
Dienraščio Laisvės - vajįnin

kąs Joe Galgąuskas gana 
sinkiai serga. Jau nuo Padė
kų dienos pradėjo jaustis ne 
labai gerai, buvo pasiųstas i 
Norvvodo miesto ligoninę. Dėl 
geresnio nustatymo ligos, bu- 

. Taipgi gy
dytojas padarė pilną egzami- 
naciją. X-uay rodė, kad gavo 
kokį tai uždegimą viduriuose, 
kas ir dabar perdaug jį vargi-

r\ o nuimta X-ray.

Sausio 4 d., 1957 m., mirė 
Draugijos narys Franas

* Bublys, bet angliškame 
laikraštyje buvo pagarsinta 
kitokia pavardė: vietoje 

’Frank Bubly, tai buvo
i Frank Blis ir iš tos priežas

ties L. S. D. Draugija, ge
ram nariui Ynirus, nesutei- 
'kė jokio patarnavimo, — 
kaip tai grabnešius ir gė
lių vainiką.
’' Velionis buvo geras, pir
meiviškas žmogus, lanky
davo visokius pažangiečių 
parengimus ir tankiai prisi- i na. 
dėdavo* su aukomis. Susi-' Nuoširdžiai linkiu Joe Gal- 
rinkimas suteikė paskutinį | gausk u i greit pasveikti!
jam pageibimą atsistojimu, i Uždavinis taipgi nesi- 

__  ____  ' 1956 
jis, dirbdamas, 

paslydo ' ir taip 
' smarkiai susikrete, kad gysla 
trūko jam dešinėje Kojoje 

(į Sausio 26 d., 29 EndicoH aukščiau kelienio. Jau trys 
gt., Worcester, Mass., įvyks savaitės |<aip nedirba, bet at-

ir pareiškė nuoširdžia už- trallkia t()li nuo lovos. 
uojautą giminėms ir drau- m. gr. 21 d. 
gams.. Lai tau būna leng- dirbtuvėje- 
va šios šalies žemė!

banketas. Nariai ir mūsų 
^ęeri simpatikai kviečiami 
idalyvauti kuo skaitlingiau- 5 

šiai. Ir pasenėję bandykite

rodo, koja pabaliai gyja, ir 
aš manau, kad jis už kokios 
savaitės jau pradės dirbti. '

Laisvės Skaitytojas

S jHul.-dLaiavi (Liberty)-Pcnktad., sausio (Jan.) 18. 1957

obliuotomis 
is, žaliom
vi iš stogo.

Imrvenus,

Čepu ,ka- 
krvniose 

•— ..ploninusiu dro-
Oi

(Bus 'langiau)

Lietuvių Tautiško namo 
Draugoves komitel as surengė 
banketą laukimui Naujų 1957 
metų. Įvyko gruodžio 31 d.,
buvo užimtos abi 
priožastiės 'šturmingo 
ž m o a i u bu vo m a ž i a u. 
lotas'. Be,ė vis', iek .pi
sk a i tom e r?a vy k u. si u.

paliko šautinė x su vir^

smego 
negu ti- 
r engimą

.\amui 
u m.

y pačia i

imu komitetas rūpės
iu sunkiai padirbėjo, 
g a s p a d i ii e s, p r i r e n g i - 

rkių vakarienės. Nuo
dalyvių gavo pagyrimą. Daug 
kas sako, va'gė ir gėrė tik už 
$2.50. Tai jau pergerai.

Mūsų parengime t kas metai 
dalyvauja ir svetimtaučių, 
šiemet buvo jaunimo apie 23, 
ir iš Hanson, Mass., užsisakė 
vietas ir ai A- kitų mgtų.

Per pusantros savaites jau 
trečiu.,, kartu prisnigo su štur
mu.
daug nelaimių 
žai gyvybių. 'Todėl 
s 11 si r i n k i m a s: sa u si o

py linkui pridarė 
atėmė ncjma- 

1.1.D 6 kp 
7 d. ncįvy-

Tą užbaigiu-, buvo rin-1 
kimas kuopos valdvbos 
Čia nariai atsisakė rinkt

Elektros industrijoje darbi
no i jos. 

grupe priklauso pj’ie 
“International Brotherhood of 
Electricians” (CLC) unijos, o 
kita, prie “National Vindicate 

j of Electrical Workers” (CC- 
1 CL) unijos. Abi unijos, tačiau, 
Į kooperavo ir bendru frontu 
vedė derybas su samdytojais. 
Už tai laimėjo pakėlimą algų.
Skolinasi 22 milijonas dol., 

gauna 19 milijonų
/■ Montreal© miestas užtrau
kė naują paskolą dėl didžio
jo miestui pagerinimo 1957 m. 
Pinigus skolina iš New Yor- 
ko finansierių. Susitarta pa
imti skolos $22,481,000. At

šiai užo'vrė tą pacm. Da
bar veci’ėins paprašė sekre
torių,' kad išduobi ranortą 
iš praeiAi. metu veiklos.

Sekretorius drg. Pranai
ty savo ilgokam ranorte įkaičius iš tų pinigų; grąžina-1 
n.nromkp kad dėl rnokoiio« nuiitą, už metus palu-

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

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

Taipgi bus. duodami geriausi valgiai, paga- 
minti pačių geriausių gaspadinių. Kviečiame' 
ne 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 dalininkų 
suvažiavimą.

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

valdyba, 
šaukiame draugišką vakarą 
sausio 19 d.. Liet. Taut. Na-' 
mo kambariuose. Prasidės 7 
valandą vakare. Madome tu
rėti iv s’voči.į, iš Laisvės redak
cijos. Prašomi visi

1 .Sil

apšviotos 
susirinki-

įėjimas voltui.
Geo. Shimaiti.s*

6’VAIKAU PRISIPAŽINO
ATLIKĘ 15 APIPLĖŠIMŲ

Brooklyn© vaikų teisme še
ši ,plėšikai, turi’ apie 15 metų, 
prisipažino uLbkę 15 smulkių 
krautuvių apiplėšimų Coney 
Islande, Teismas paliko juos 
tolesniam tyrinėjimui.

v- Iritojnų ųriežasčiiĮ neo’.a- 
Hr.-m buvo daug ka nuveik
ti. Bet miveikėm tiek, kiek 
aplinkybės leido.

Jam užbaigus, išduoda 
raportą pirmininkas, drg. 
Patten. Pirmiausiai jis pa
gyrė nariųš\ kad visi gerai 
lankosi ant \susirinkimų ir 
susirinkę, ramiai .visi užsi
laiko, taipgi yra verti pa
gyrimo, kad visi užsimoka 
savo mokestis pradžioje 
meni. Baigdamas savo ra- 
uortą, drg. Patten pridūrė, 
kad jam pereitą metą pa
vyko prikalbinti ii* prarašy- 
ti du naujus narius prie 
mūsų šitos kuopelės.

Dabar vedėjas klausė iž
dininkės drg. Guzonienes, 
ką ji turi pasakyti apie iž
do reikalus.

Drg. Guzonienė savo ra
porte pasakė, kad ant vi
sokių reikalų ir reikalėlių 
pinigai iš iždo išeina, bet 
nieko neįeiną, ^er tai tuo 
laiku iždas rąndasi labai 
sumenkėjęs, ;
subliuškęs, ir/a 
kaip ir kokiu Vbhdu mes jį j 
galėsime pataisyti.

Po to ilgoka raportą iš
davė 6-tos apskrities kon
ferencijos delegatas drg. 
Patten.

Po jo sekė raportas Lais
vės vajininko draugo cam- 
deniečio. Jo raportas bu
vo labai žingeidus. Sako, 
Laisvės priešai* net dūko iš 
džiaugsmo, kad jau šiemet 
tai, girdi, niekas neatnau
jins Laisvės dėl jos kainos 
pakėlimo. Bet išėjo kaip 
tik priešinga^: visi, kurie 
man moka, užsimokėjo, ir 
dar magaryčioms vieną 
naują (gavau.

Užbaigus raportus ir ki
tus 'reikalus, • pirmininkas 
užklausė, ką 'darysime, 
draugai, su iždo reikalu? 
Sako, jei mes kadaise pra- 
leisdąyęme ant visokių pa

mąiį muitą, už metus palū
kanas ir kitas tuo reikalu su
sidariusias išlaidas, tai mies
tas tikrumoje tegavo t i k 

j. $19,875,452. Neblogas New
Yorko finansieriams pelnas ; 
už paskolą. O ji juk reikės 
sumokėti miesto gyventojams.

Brockton, Mass

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 this 
area. Many extras incl. pension plan 
and insur. ELECTROLUX CORP., 
8102 W. .Chester Pike, Upper Darby. 
Pa. Ask for Mr. Vastardls. Any day 
het. 10-12 A. M. HI. 0-5702.

(11-17)

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 apšviętą 
branginanti pasirūpinkite pribūti. Tai bus pir
mais šiais metais mūsų suėjimas ir pasikalbėji- 
mąs spaudos reikalais. ,

I LLD 6 Kp. Valdyba

Įi.K. 4’4*4’4’44’4  ̂lH»4*4HH’4*+4’4’4>++4>4M<*4*4'

įaip, kad net 
nežinau,

AUTOMOBILE Salesmen. We pre
fer an exp. man in this field. How
ever if you are amb. &. 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 IX 
8-5595 or Doylestown 9477.

Mr. Hendrickson.
(11-13)

Sausio 27£
Svarbi diena apš vietą branginantiems Ameri
kos lietuviams, nes tą dieną—sausio-Jan. 27— 
įvyks dienraščio Laisvės bendrovės dalininką su
važiavimas. Prąsidčs 10 valandą ryto.

MAŠINISTAI. Tuojau priimami. 
Reikalingi prie Engine lathes, mill
ing machine, tekintojas ir lydytojas, 
su patyrimu. Nėra skirtumo am
žiuje. Visos apdraudos. Kreipki
tės: 11. & H. MFG. CO., Sycamore 
& Mille Rite., Clifton Heights, Ra. 
MA. 3-8900. (4-13)

HELP WANTED—FEMALE

Coinptonieter Operator. Steady po
sition. Pleasant working cond. Air- 
co.nd. office. 5 days, Mon. thru’ Fri. 
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 Ave., 
PL. 5-3440.

(11-17)

Stenograflsto ir reikalų vedėja dėl 
nuo Ugnies Apdraudos Kompanijos. 
Gražus ofisas žemutinėje dalyje 
miesto. 37,% valandų. Patyrimas 
nereikalingas, mes sutinkame išmo
kinti bizriio. Šaukite >1r.

WA, 2-2780.

Wight.

(743)

< • 
< •

• •

< •

..

Po Suvažiavimo, .Vakare Bus

BANKETAS
» I

Valgiai bus duodami 6-tą valandą vakare 
Taipgi bus daili koncertine programa

Suvažiavjmas ir Banketas Bus

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

i ’ '

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

rengėjams svarbu išanksto žinoti kiek bus pub
likos, kad tinkamai ją aprūpinti valgiais.
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Shenandoah, Pa.
MIRĖ JURGIS STAGNIŪNAS

Sausio 9 d. numirė mūsų ; 
senas ir visų mylimas Jurgutis i 
St agniu n as. Palaidotas Kalva
rijos kapinėse. Gyveno neve
dės, nepaliko nė brolių nei se-j 
serų. Atvažiavo iš Lietuvos , 
1910 m., tik neteko sužinoti,; 

'iš kokio kramto. Ilgus metus! 
dirbo augliu kasyklose, tik' i 
per paskutinius kelis metus; 
dirbo Locust Mountain ligoni-! 
nėj. Bet sveikatai einant men-} 
kyn, pasitraukė visai iš dar-., 
bo.

Buvo pažangus draugas, i

«
NeH'Yorto^^fe'Zlnloi

Tarp Lietuviu
Nuvežęs porą siuntimų i 

ii rsiuntimo Įstaiga, randu ton 
•ankoio rūbų maiša belaikan-

cią

luvon, tuo.)
s siunčiu siuntinius Lie 

ji mane užkalbi

AUTO INSURANCE HELP WANTED FEMALE

ABELN\S DARBAS

atsėdėti bausmę katėjime
MIRE

pirmą m k i per; 
siunčianti rūbus, j 

rū- 1 
bet.I

čius ir knygas, prigulėjo prie 
Literatūros Draugijos 17- kuo
pos ir prie LDS 31 kuopos. 
Visuomet gausiai aukaudavo 
darbininkų reikalams. Kuo- 
mtil buvo Shenadory didesnis 
veikimas, Jui'gutis visuomet 
jame dalyvaudavo. Nebuvo 
suloštas veikalas, kuriame jis 
nebūtų užėmęs kokios žymes-

š:ą Įstaigą ji 
Kiek pirniiau 
bus siuntusi tiesiog paštu 
buvo sugrąžinti “iš Rus 
ir paaiškinta, jog grąžinami 
todėl kad neturi certifikato

Penki New Yorko religiniai 
pači Cistai antradieni pradėjo 
atsėdėti kalė jime penkių d ie
nų bausmę, kuri jiems buvo 
uždėta, nes jie praeitą vasarą 
atsisakė dalyvauti taip vadi
namuose kariniuose pratimuo
se. Tuo laiku, I 
ventojai turėjo

pači f i s/, ai d m o n s t r a t. y v i a i

jn-

pa-

(liudijimo),

lietuvaitė tačiau

suimami.
Kalėjimo

pažinojo ir gerbė. Deja, 
m iltis ištraukė

Sąjungą. Chruščiovas. girdi, 
tokius trubolius darąs. Jis e- 
sas blogesnis ir už carą, nes 

trubelių 
rūbus i

cu ro
pasiusti

tinėmis; Dean Mower 
Icy Borowski, 
‘‘Catholic 
pa cifistas 
ris Daniel

abu d u 
Worker”, 
yra jaunas

ir Stan-
ivgi iš

Teismo 
laikėsi

metu

salėje šie pacifistai
drąsiai ii- principiniai.

Day
savo

Brooklynietė Uršulė Grine
vičienė mirė sausio 4 d., turė
dama. 70 metų ^amžiaus. Sau
sio 8 d. palaidota 
kapinėse. Paliko 
t l is dukteris. 

♦ * * 
Sausio 9 d. mirė 

cas Slavynas, 
m. Gimęs 
Lietuvoje. 
1912 m.

Sausio 14 d. palaidotas šv. 
Jono kapinėse.

Šv. Jono 
nuliūdime

kun. Vin
tu r ė d amas 80 

ir mokslus ėjęs 
Amerikon atvykęs

sąžinei, jeigu 
reikalinguose 
t imuos ė.

ji nusidėtų 
dalyvautų 

kariniuose

rašė
savo

New Yorko

negailestinga
j: iš gyvųjų tarpo.

Ilsėkis, drauge, ramybėje 
o mes visuomet tave prisimin 
si m .’

Lietuvą.

Kalnietė 1

Chicago, III.
Pasveikinkim Laisvės 
dalininku suvažiavimą * *

Draugai ir draugės, pažan
giosios spaudos rėmėjai, mes 
turėtumėm pasveikinti T.ais-

tinas reikalas tinkamai prižiū
rėti, kad iš užsienio pasiekę 
žmonos siuntiniai nebūtų jų 
sxeikatai pavojingi, jinai tu
rėjo susilaikyti burnojusi.

Tokių atsitikimų, kad tie
siog paštu siunčiant siuntinius 
grąžina, yra nemažai. O vis 
tai. kad siuntiniai tinkamai 
nepriruošiami.

Dėvėtus rūbus, manau, pa
rankiausia siųsti per tas 
gas. kurios dienraštyj’e

pažangaus katalikiško savait
raščio “Catholic Worker” re- 

'*; Ammon l lonnocy, 
to laikraščio rodakto- 

kuvis praeitais metais 
bado streiką protestue- 
prieš karą sąryšyje su 

Hirosimos bombardavimo me-

mis,

ILennecy sakė, kad kovoda
mas už taiką jis tęsia 
pacifistines, bet savo 
airiu laisvės siekimo 
jas. Prokuroras John 
re, irgi airių kilmės, 
biau susierzino ir prašė teis-M 
mo duoti Hennecy’ui griež
tesnę bausmę....

ne tik 
p/otėvių 
tradici- 
M ag u i- 
dar la-

savo 
New 
bin-

Įs>tai-
Lais-

ks sekmadieni.
Richmond Hill,

saus'o

ga.
Mes per toli gyvename ir 

negalime dalyvauti bendrai 
su laisviečiais suvažiavime. 
Bet mes galime pasveikinti 
suvažiavimą ir prisidėti su do
leriu kitu Laisvės sustiprini
mui. Tai mūsų pažangiečių 
pareiga remti savo spaudą vi
sokiais būdais.

Chicago jo tūli draugai jau

Antanas Balčiūnas svečiuo
jasi Kalifornijoje, pas savo 
ten gyvenančią (lukteri. Ke
pyklos reikalus veda Alber
tas, kuris, galima sakyti, ton 
iižaug-o, nes nuo vaikystės tal
kino tame darbe. Jam pri- 
yelbsti maloni jo žmona.

Rcp.

AIDO CHORAS
Aidiečiai prašomi visi 

rauti Pamokoje šio p 
dienio vakarą, sausio

rašytojas ir

priekyje randasi mūsų vetera- ■ 
nas ir didelis patriotas pro
gresyviu spaudo 
žurnalistas, veikėjas už dar
bo žmonių reikalus, tai Lio
nas Prūseika. Jis visur yra 
pirmas ir nepraleidžia suva
žiavimų nepasveikinęs ir no- 
parinkęs Laisvei aukų. Jis 
pats aukoja ir renka sveikini-

važiavimo. Prisidekime ir nu 
visi prie to kilnaus darbo.

Kiekvienas 
reikalingas, 
moję daug 
Tarpe artimiausių yra “ 
birum” (tas linksmasis 
giškas pobūvis, kurio 
choriečiai ir visi choro priete
mai visuoimet laukia). rl 
ju u mok įnamės dainas 
sarinei meno programai, 
choras ir kitų svarbių i

esafe
nes esame 
darbu

būtinai 
pasi- 

nudirbti. 
“šunim 

drau-

Paipgi 
pava- 

. Turi 
užmo-

Vincas

SENIS NUGALĖJO DU 
JAUNUS PLĖŠIKUS

bus, platesnių žinių pateiks 
choro korespondentė sekamo- 

šio skyriaus laidosi'.se
C-ė

Ieškant bombarduotojo., policija 
jau esanti arčiau siūlo galo...
Taip vadinamas “pamišęs 

bombarduotojas” atsiuntė dar 
viena laiška laikraščiui “Ji.ur
nal-American”, kuris, kaip ir 
kiti jo laiškai, tapo patalpin
tas' pirmame puslapyje. Kaip 

tas ra- 
raidėmis,sytas spausdintomis 

kad negalima būtų 
atpažinti rankraščio.

Bet policija per 
visvien žymiai prisiartino prie
šinio galo. Bombarduotojas 
plačiau šiuo kartu aiškina,

prašymus, kuriuos per pasku
tinius kelis dešimtmečius Con 
Edison samdiniai padavė dėl 
pensijos arba susižeidimo 
kompensacijos. Policija jau 
taipgi yra beveik nustačiusi, 
kad bombarduotojas gyvena 
White Plains’e, kadangi jis iš 
ten pasiunčia visus laiškus.

dalykas nustatytas: 
vokiečių, austrų arba 
kilmės žmogus, nes, 

rašo angliškai taisyk- 
ro-

spaudoje
“Daily News” tęsia 

kampaniją už tai, kad 
Yorke būltų legalizuotas
go lošimas. Bingo, kaip žinia, 
čia uždraustas kaip kitas 
gemblinimas, bet gretimoje 
New Jersey valstijoje, sako 
“Daily News”, kur jis lega
lizuotas, ir valstija daug pasi
pelno, ir visokios labdariškos 
organizacijos, 
Šimus s‘avo 
praveda.

Kaip žinia,
labiausiai

kurios tuos lo- 
parengimuose

bingo lošimo
nori kata-

Kitas

leidimo 
likiškos. parapijos, kurios pra
eityje bingo keliu sukeldavo 
sau daug fondų. Valstijos le- 
gislatūra Albanyje dabar 
svarsto bingo klausimą ir 
“Daily News” ragina tą lo
šimą legalizuoti.

vyriau-

Con Edison kompaniją (jis 
bombas dažniausia padeda 
vietose, kur naudojama Con 
Edison elektra). Jis aiškina,

panijoje, be1: kai buvo sužeis- 
k panija jo nepaisė, 

nebuvo duota ifigalba' ir! a m

padėjo ne prašymai tuolaiki
niam gubernatoriui Lehma- 
nui.

Policija dabar tikrina visus

š\ eicarų 
nors j'is
1 ingai, jo kalbos sintaksė 
do vokišką Įtaką. Taigi, jis
gal vokiškai kalbančiame 
krašte gimęs, o jei čiagimis, 
tai jo tėvai kalbėjo vokiškai, 
o jei ne vokiškai, tai bent ku
ria kita germaniška kalba, 
kaip tai olandų, danų, švedų...

Kitaip sakant, policija ieš
ko senyvo amžiaus (nes jis ta
po sužeistas darbe apie 20 
metų atgal) germaniškos kil
mės invalido, kuris gyvena 
kur nors Westch esterio ap-

‘‘Daily Workerio’’ 
sias redaktorius John 
pasiuntė protesto 'telegramą 
generaliniam p r o k u r o rui 
Brownell’iui, kurioje jis rei
kalauja, kad Teisingumo de- 
partmen.tas imtųsi žingsnių 
prieš rasistinį kiršintoją John 
Casperį. Casperis, kuris buvo 
nuteistas kaip kiršintojas ir 
riaušininkas Clinltone, Ten
nessee valstijoje, dabar ran
dasi Montgomeryje, Alaba- 
moje, kur tęsia savo tamsų 
darbą.

Brihj eks-premjeras 
C. Atflęe New Yorke

Prašymas Brooklyno 
kriaučiams

’’Daily Wor
ked vengrų1 
didelis nuo- 
antisernitų. 
jau padno

Buvęs Britanijos premjeras 
ir darbiečių vadas Clement 
Attlee ąntradienj atvyko Now

dienas.

kalbėjo 
tuose. .t ;

Ąttlee kokią savaitę 
Vidurvakariuose, kur 

keliuose universite- 
skaiiys kelias pa-

amžiaus Morris 
nešėsi $500 savo 

darbininkų algoms 
Keltuve ji pasigavo 

ikai ir bandė 
pasigrobti. Ta-

71 mtfų 
Truehart 
dirbtuvės < 
išmokėti, 
du jauni 
tuos pinigus 
čiau jie gavo kailin ir turėjo 
tuščiomis pabėgti.

Ieško hrooklyniečiy

Princo duktė areštuota
Zina Barker areštuota 

kaltinama narkotikų pas savo 
laikymu. Už tai 
metų kalėjimas. Zina pasisa
kė veik visą laiką gyvenusi 
Paryžiuje ir esanti Rusijos 
princo duktė.

i)

Aš, Strimilas Per.ras, sūnus 
Antano, gyvenantis Lietuvoje, 
paieškai! savo sesers Guos 
Benediktavičienės. Prieš Pir
mąjį pasaulin j karą išvyko Į 
JAV ii- gyveno Brooklyno 
mieste.

Tuo pačiu paieškau ir dvie
jų brolių, Stasio ii- Prano,

jai gresia 3 j Anksčiau abu gyveno Brook-
j y ne.

Dar ieškau sesers Onos Bo
ned iktavičienėg 
sės ir Bronės, 
Stasio

Attlee davė interviu vieti
niams laikraštininkams. Jis 
sakė, kad darbiečiai tęs spau
dimą prieš konservatorius, 
reikalaudami, kad būtų pra
vesti rinkimai. Jis yra tikras, 
kad Darbo partija dabar rin
kimuose išeitų laimėtoja, o 
tai kaip tik todėl toriai rinki
mų dabar taip bijo.

Attlee taipgi SP/kė, kad 
tarp Edeno ir Mac mill an o po
litikoje didelio skirtumo nėra.

Anksčiau tik 
ker” minėdavo, 
bėglių tarpe yra 
š imli is fašistinių 
Dabar ir “Times’
da žinias iš bėglių: stovyklų 

Malonūs draugai, Amalga- Austrijoje ir stovyklos Camp 
m eitų linijos” prosytojų sky-' 
riaus nariai, 

Kreipiuosi 
m u. 
Brooklyne, New Yorke 
pyl-inkėse 
1930 m. 
tuvoje. 
prisiųsti i 
ris man 
m ui socialinio 
skyriaus pensijos. Nepagailė
kite truputi triūso. Už tai bū
siu jums dėkingas. Jūs paliu
dykite, kad aš prigulėjau 
prie unijos, su jūsų antspau
du ir notarinę antspauda.

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

USSR

iai, Brooklyn, N. Y. f|()
j jus su prasv- 

dirbau siuvyklose 
ir a- 

; nuo 1909 m. ligi 
Dabar randuosi Lie- 
Jūs labai prašyčiau 
man paliudijimą, ku- 
yra reikalingas gavi- 

aprūpinimo

Kilmer šioje1 šalyje, kurios ro- 
, kad antisemitai bėglių 

tarpe terorizuoją žydus bėg
lius, kurie ten sudaro apie 10 
nuošimčių.

“Journal - American” cir
kuliacija paskutinėmis savai
tėmis gerokai paaugo, neš 
“pamišęs bombarduotojas” 
savo laiškus rašo tam laikraš
čiui, o laikraštis iš jų padaro 
didelę sensaciją, deda pirma
me puslapyje ir t. t.

pa
nes

“Post” tikisi bent kiek 
didinki savo cirkuliaciją, 
jame pastoviai dabar telpa 
Rooseveltienės kolumna “My 
Day”.

JS-ta- 
brolio

TEATRININKAMS
Brooklyno Lietuvių Liaudies 

Teatro metinis susirinkimas 
įvyks šį antradienį, sausio 22, 
8 vai. vakare, Liet. Kultūrinia
me Centre. Visi nariai ir te
atru įdomaujantieji kviečiami 
dalyvauti. . IHrmininke

Aš gavau laišką iŠ Lietuvos nuo 
mano brolio dukters . vyro, Prano 
Ruso. Jis ieško savo brolių Juozo 
ir Jono Rusų. Jie pirmiau gyveno 
Utica (N. Y.) mieste. Taipgi ir 
seserų Monikos Paškevičienės ir Le- 
vosės Blažonienės, pirmiau gyvenu
sios Lowell, Mass. Prašau man 
pranešti. Pranas Rusa, 
Vilniaus, Daugų Rajonas, 

. tas, Ginąkiemio kaimas.
resas: Anna Chestnut, 
Avel, Brockton 7, Mass,

kilęs iš 
Žilinų paš- 
Mano ad- 
3 Brewer 

(13-14)

taip, pat 
sūnaus Stasio.

Dar taip pat ieškau
Galiauskienės (Lukoše

Petro-
neles 
vlčiūtės) savo pusseserės. Iš
vykusi gyveno Broklynb.

Labai prašau mieli giminai
čiai į mano atsišaukimą atsi
šaukti. Taip pat prašau jų 
kaimynus ir pažįstamus apie 
šį atsišaukimą jiems pranešti, 
aš už tai Jums iš anksto nuo
širdžiai dėkoju.

Laišką rašykite šiuo

Lietuva 
rajonas .

Attlee ir jo žmona 
užsimušė automobilio 

valsti-
beveik
nelaimėje New Yorko 
joje pakelyje j mies'.ą. Jie va
žiavo nakties metu ir vieške
lyje pataikė į stirną, kuri, au
tomobilio šviesos išgąsdinta ir 
apakinta, lyg suparalyžiuota 
sustojo vidurkelyje. Stirna 
po užmušta, o automobilis 
sivertė. Vienok, Attlee 
žmona liko sveiki.

a P

POLICISTO SUMUŠTAS 
LAIMĖJO $40,000

SUMUŠĖ SLAUGĘ
Conroy 
gen.

Eleanor 
Manhattan 
kritiškoje padėtyje, 
m ušė j as Fernand o 
roa areštuotas.

randasi 
ligoninėje 
o jos su
lk Figų e-

MATTHEW A

USSR —
Jurbarko
Girdžių paštas
Džiugų kaimas
Strimilas Petras

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.

Herman L. Selby aitKščiau- 
siaim.e1 teisme laimėjo $40,000, 
kuriuos N. Y. miestas turi 
jam dabar sumokėti. Mat, jį 
l’olicisįlas 1954 m. sausio 24 
d. smarkiai sumušė, kad jis 
turėjo ligoninėj išbūti šešis 
mėnesius. Policistas sumušė 
jį areštuodamas kaip ant tū
los moters užpuoliką.

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*06**06*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

„ MArket 2*5172

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)

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, 
i 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)

AUTO INSURANCE. Yra vėliau I 
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)

___ £__________t___________________________

Puiki vieta atsivesti savo pažį
stamus valgyti. Geriausi steak’ai, • 
chops, žuvų valgis. Skaniausi vy- Į 
naj ir degtinės. Prieinamos kai- 1 
nos. Pamėginkite.

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

Mr.. Danny Piicciatti, sav.
Įsteigta 1910.

! (11-17)

LIQUOR STORES 
r — —------------- -

Henry’s Wines & Liquors praneša, 
kad turi puikių vietinių ir impor
tuotų vynų ir degtinių už labai pri-1 
einamas kainas. Mūsų, sandėlyje 
tik geriausios rūšies degtines. Pa
mėginkite pas mus. 9-10 Ditrhars 
Blvd. L. L C. AS. 8-2192. (8-14)

1 JEWELRY

DeNatalo Bros. Jewelers. Didelis 
išpardavimas. Parduodamo urmu. 
Kainos nužemintos, tinkamos jūsų 
biudžetui. Puikios dovanos jūsų 
mylimiesiems.. Briliantų, žiedų, iš- 
braižymų ir tt. DeNATALE BROS., 
1 Malden Lane, N.Y.C. 3-čios lubos. 
RE. 2-2966. (7-13»

MISC. ADS

VENDOME PASTRIES. Puikiausi 
pyragėliai, iškepti su geriausiais su
dėtiniais. Pyragėlių visiems poky
liams, vestuvėms, ir tt. Kainos la
bai prieinamos. 69-72 188th St.,, 
Fresh Meadows, I>. I. RE. 9-9566— 
IL. 3745.

(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 Ridgevvoodo. 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. 785 Cypress Ave. EVergreen 
6-7857.

(11-20)•
Išrodykite gražiai drabužiuose, 

kurie yrą 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, sheet rock and plywood. 
Celotex, masonete, roofing and in
sulation. Budavotojams medžiagos ir 
luboms čerpių. Kainos prieinamos. 
87-71 130th St., Richmond Hill, L. 
I. VI. 7-5303.

(11-17)

NEW ERA LUMBER & TRIM. 
CO., Inc. Geriausios rūšies lentų 
Ceiling tile, wallboards, teleboarct, 
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)

S įaugės "
Registruotos ir Praktiškos

Prie vipų pakaitų. Valymo slaugės^ 
operavimo rūme. 3 iki 11 v. 
11 v. v. iki 7 v. ryto pakaitos, 
berališkos asmeniškos sąlygos, 
ga pagal patyrimą ir mokslą.
Talboth.

v.--’
Li- 
AN- 

Mrs.

MANHASSET MEDICAL 
CENTER HOSPITAL 

1554 Northern Blvd.—MA. 7-4000

RESTAURANTS
(12-18)

E. QUARTUCCIO'S 
RESTAURANT *

Tarnaujame Long Island'ui virš 
35 metų. Geriausi itališki pizza ir 
Neopolitiški valgiai. Viską gamina
me ant vietos. Kainos prieinamos. 
Naminė atmosfera. 101-18 10l^t
Avė,. Ozone Park, L. I. VI. 6-9856.

< 13-19)

ANTUN’S

vynai ir likeriai. Kas- 
ir vakarienė. Mes prl-

Geriausi 
dien pietūs 
siruošę patarnauti vestuvėms, ban
ketams, pietums, šokiams ir tt. Ga
lime patarnauti nuo 10 iki 500 žmo
nių. 96-48 Springfield'Blvd., Queens- 
Village, L. I. Q. Village, L. I. R. 
R. Station. Ho. 8-4780. (13-19)

RIALTO RESTAURANT
Geriausi valgiai už prieinamą kai

ną. Mandagus patarnavimas. Puiki 
vieta atsivest savo šeimą. Skanus 
gėrimai.

33-05 Broadway, Astoria, L. I. 
RAf 8-9427

' (13-lg?

BUSINESS OPPORTUNITIES .

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

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

Maža Valgykla. 12 x 30. Gerame 
stovyje. Galima perkraustyti jūsų 
apylinkėje. Pilnai {taisyta. Pri- 
vatiškas savininkas. Labai priei
namai. Geras bargenas. Dienomis 
HO. 5-0310. Vakarais HO. 8-^14.

(12-18)

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

(12-15) s ,

iftčsinyčia, grosernė ir dellkatessen 
kartu, su 4 rūmų apartmentu, garu 
šildomi (jeigu norėsite rūmų); 
kampinė krautuvė, arti mokyklos. 7 
metų lease. Renda prieinama. Geros 
jeigos. Ideališka porai, dalininkams 
ar pavieniam. YOnkers 8-0904.

(13-19)

Kepykla ir pieninių produktų kJau- 
(javė (Commission). Valley Stream, 
L. I. Labai žema renda. Geras

Įsteigtas ‘biznis. Ideališka ' 
ar pavienhirth.
Priežastis, ne

lease.
porai, partneriams
Pilna kaina $1,000.
sveik avimas. LO. 1-1034. AX. 7-1381

RADIO & TV.
(13-15)

Didelis Atidarymas. §EšT., SAU
SIO 12 d. Čiužinėkite Brooklyno 
naujausioj arenoj. Matykite ex- 
hibicijas. Geras sveikas sportas 
jauniems ir seniems. 7:30 iki 
10.30 v. v. Ne pirmd. šešt., 
sekmd. ir šventd. nuo 2 iki *5 v.v.

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

BOB’S TV REPAIRS. 24 hr. ser
vice. Only $3 plus parts. (Sat. Sun, 
incl.). Expert TV & Radio repairs 
by a qualified/ competent expert. 
Protect yourself. Deal with a relia
ble established service. 32-06 29m 
St., Long Island City, N. V. -

RA. 1-5823
(11-14)

(9-15)

VEIDRODŽIAI
t Taipgi stiklinius viršus Išdaro
me pagal užsakymą. Sieniniai ir 
prie ugniavietės veidrodžiai. Ra
kandai ir ant deskų stiklų, šios 
savaitės geriausias pirkinys : 
Whopping 48 X 72. Regi $80.00. 
Dabar $65. Veidrodžiai su nupo- 
lišiuotais kraštais. Viską {stato
me. Dėl geros rūšies kreipkitės 
pas

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

CI.7-4294.
Nuolaida su šiuo garsinimu.

(10-16)

ši^si daktarai neišgelbėjo 
Gyvasties

Brooklynietė 14 metų Joan 
Eckert ligoninėje mirė šešiem 
daktarams, bandant jos gyvy
bę išgelbėti. Ji buvo automo
bilio prie elektros stulpo 
plota. Jos draugė Susan 
lengviau sužeista. A uito
ruKjtbjas areštuotas.

pri-
Fox 
vai*

PLYMOUTH RADIO & TELEVI
SION "CO. praneša naują nusista
tymą visiems draugams, 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.

PETS

Control bred Parakeets, Parrots. 
Taipgi turime ir mažyčių papūgėlių. 
Garantuotos dainuot khrtarkėlės, 
taipgi tropiškų žuvelių. Ilgam laikui 
garantuojame mūsų papūgas, žuvtys. 
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.

k * (11-14)

ĄUTOS

Dėl gero nusipirkimo naudotų au- ft 
tomobilių, visi garantuoti per auto- F 
rizuotą pardavinėtoją, tai mėginkite 
pas: , A

THE M. & J. UPTON 
SALES & SERVICE 

2301 Jerome Ave., 138th St., Bronx 
šaukite Mr. Heller. Geri pirkiniau 

CYpress 5-1400

d

------------- ----------------------- - ---- ------  i 
Plymouth 1956 Station Wagon.

Puikiame stovyje. Mes esame • 
torizuoti Plymouth ir DeSoto pCTf 
davėjai. 1 mėtų garantija ant vk , 
sų naudotų mašinų. Labai prieina
mai. JACKSON MOTORS, 95-10 
Northern Blvd., Jackson 
TW. 9-1770.4 pusi. Laisve (Liberty) Penktad., sausio (Jan.) 18, 1957 Hts.. L. L 

(10-16) ’




