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METAI 47-ti

KRISLAI
< Inauguracija.

Vilniečiai ir laisviečiai.
Artūro Toscaninis
Čou En-lajaus vizitas.

Rašo R. Mizara

Rytoj, sausio 20 d., Wash- 
ingVone bus inauguruotas 
(prisaigdintas) naujam ter
minui prezidentas Eisenhowe- 
ris ir vice-prezidentas Rich
ard Nixon a s.

^Kadangi tai pripuola sek- 
ndul ieni, todėl, sakoma, ii’ vi
sos inauguravimo ceremonijos 
bus kitokios negu jos būtu, jei 
įvyktu darbo dieną.

Viena aišku': dabar jau ži
noma, kad šis nau jas terminas 
bus prezidentui Eisenhoweriui 
paskutinis. Einant šalies kon
stitucijos .pataisymu, nei joks 
asmuo neturi teisės būti prezi
dentu (paeiliui) daugiau, 
kaip aštuonerius metus.

Iki metinio Jaisviečiu suva
žiavimo tepasiliko tik viena 
savaitė.

Pas mus sveikinimai suva- 
žiavmui dar neplaukia taip, 
k a ifi turėtu būti.

L. Prūseika rašo Vilny, kad 
čikagiečiai su sveikinimais 
jlfu turi sudėję Laisvei dau
giau kaip šimtą doleriu.

O Vilnies editoriale sako
ma :

’“Keli metai atgal ‘Laisvė’ 
buvo kiek susilpnėjusi. Bet 
bendromis savo rėmėjų pa
stangomis ji atsigavo ir atsi
griebė. Progresyvė visuomenė, 
sutelkusi savo idėjines i. fi
nansines jėgas, parodė savo 
mylimam dienraščiui didžiau
sio pasitikėjimo.

“Mūsų idėjiniam arsenale 
‘Laisvė’ ir ‘Vilnis’ yra žy
miausi faktoriai.

* “Saugokim, kaip savo akį, 
‘Vilnies* ir ‘Laisvės’ švyturius. 
Sveikinkim laisviečių suvažia
vimą gausingomis aukomis.”

Mirė Arturo Toscaninis, vie
nas žymiausių šių laikų pa
saulio muzikų. Tai buvo ge
ni jalus simfonijos, orkestrų 
v*idovas-dirigentas.

Jis mirė sulaukęs 89 metų 
amžiaus, kurio 68 metus pa
aukojo darbui muzikiniame 
pasauly.

/Tai buvo vyras reto talento 
ii energijos.

Toscaninis buvo anti-fašis- 
tas. Jis smerkė Mussolinj ir 
Hitlerį. Jis buvo griežtas an- 
ti-rasisitas.

Mussolinio laikais maestro, 
būdamas Italijoje, atsisakė 
diriguoti orkestrą, kuriam bu
vo įsakyta atlikti fašistini 
himną. Už tai Toscaninis susi
laukė nuo fašistų didžios nea
pykantos.

Arturo Toscanini, taurus 
ir didelis kultūros piliorius, 
davė daug kultūriniam pasau
liui, už itai pasaulis ilgai jo ne
užmirš !

Kinijos premjeras Čou-En- 
lajus Varšuvoje pasakė:

— Socializmas kaip medis 
su daugeliu šakų, bet jo šak
nys yra čia pat Europoje, 
marksizme-leninizme.

•

cMums rodosi, kad Čou-En- 
lajaus vizitas Tarybų Sąjun-

Lenkijoje ir Vengrijoje 
tfu r i d i d ž iausios politinės 
reikšmės viso pasaulio mark
sistams.

Kinija —- 600 milijonų gy
ventojų šalis. Bet jos premje-

Chruščiovas apie Stalino 
užsitarnaviinus liaudžiai /

Maskva. — Kinijos am
basadoje čia buvo duotas 
iškilmingas priėmimas 
premjerui Čou En-lajui. 
Apsilankė ir visi svarbus 
tarybiniai vadai. TSRS ko
munistu vadovas Nikita 
Chruščiovas tame vakare 
pasakė kalbą, kurioje pa
brėžė šiltą draugiškumą 
tarp Kinijos ir TSRS, ir 
iis taipgi vėl sustojo pla
čiau prie tembs. kuria jau 
vra nemažai kalbėjęs: prie 
Stalino rolės.

Chruščiovas sakė, kad 
visos iškeltos Stalino klai
dos nepakeičia pagrindinio 
fakto, kad Stalinas pama
tiniai tarnavo darbo žmo
nėms. Kaslink kovojimo už 
darbininkų klasės reika
lus, sakė Chruščiovas, Sta
linas gali tarnauti pavyz
džiu kiekvienam komunis
tui. Anot korespondentų, 
kurie dalyvavo Kinijos am
basados priėmime. Chruš
čiovas išsireiškė šiaip: “Te
duoda dievas, kad kiekvie
nas komunistas galėtų ko
voti, kaip Stalinas kovo
jo”.

Kadaras ir čou En-lajus
Tuo tarpu, kai Čou jau 

Maskvoje, Vengrijoje tapo 
paskelbtas tekstas bendro 
komunikato, kuri išleido 
Čou En-lajus ir Kadaras,

Teisėjas sako, kad komunistams 
duotos bausmes labai žiaurios
New Porkas. —Komunis- 

i tai Henry Winston ir Gil 
j Green apeliuoja jų nuteisi- 
Į mą septyneriems metams 
kalėjime. Jie anksčiau bu
vo nuteisti sėdėti kalėjime 
po penkerius metus, o vė
liau jiems pridėtos ekstra 
bausmės, nes jie buvo pasi
šalinę kaip politiniai trem
tiniai.

Apeliacijų tiesme, kur 
dabar jų bylos svarstomos, 
teisėjas Sterry Waterman 
išsireiškė, kad tos bausmės 
jam atrodo esančios per-1 

i daug žiaurios. Bet proku
roras Bolanas laikėsi sa
vo, kad tos bąusmės dar 
peršvelnios. kad už pasiša
linimą reikėtų įkalinti juos 
visam amžiui.

I Pasišalinimas, neprisista- 
tymas teismui skaitomas 
paniekos parodymu. Wins- 
toną ir G.reeną ginąs advo
katas John Abt sakė, kad 
už tokią panieką duoti dve
jus metus kalėjimo yra ne
girdėtai žiauri bausmė. 
Jis nurodė, kad dar 1798 
m. juridinis aktas už panie- 
----------------------- fe____:___

*

ras suranda laiko atvykti į to
kias, palyginti, mažas šalis, 
kaip Lenkija, ir Vengrija, ir 
su jų vadovais tariasi kaip ly4 
gus su lygiais.

Tai, iš tikrųjų, draugiškas 
bendradarbiavimas, rodą s, 
kad socialistiniame pasauly' 
nėra didelių, nėra mažli — 
visi lygūs!

Vengrijos premperas. Pa
reiškime sakoma, kad Ven
grijos. Įvykiai buvo vidaus 
reakcininkų bandymas per
imti galią, o tuos reakci
ninkus manipuliavo Vaka
rų imperialistinės jėgos.

Lenkai apie pareiškimą
Kaip žinia, bendrame 

kinų-lenkų pareiškime, ku
ris tapo išleistas Varšuvo
je Čou vizito metu, išreikš
tas solidarumas su Kada
ro valdžia Vengrijoje. Da
bar Lenkijos komunistų 
organas “Trybuna laidu” 
aiškina, ką tas reiškia. Len
kai sutinka, »kad Kadaro 
valdžios pastangos atsteig- 
ti tvarką turi būti remia
mos, bet tas. nereiškia, kad 
Lenkijos komunistai sutin
ka su Vengrijos įvykių 
aiškinimu, kuri duoda 
Maskva ir Pekinas.

(New York “Times” ko
respondentas W. J. Jorde- 
nas praneša iš Maskvos, 
kad Čou En-lajus gal vyks 
ir į Jugoslaviją.)

Maskva. — Mirė Marija 
Pavlovna Čechovą, Antano | 
Čechovo sesuo. Ji turėjo 93I 
meths amžiaus. Čechovo j 
žmona Olga Kniper-čecho- 
va, buvusi aktore, dar gy-! 
va.

ką teismui numato pinigi
nę bausmę arba trumpą 
terminą kalėjime, o ne to
kią bausmę, kaip dvejus 
metus.

1,360 pabėgėlių 
grįžo Vengri j<m

Viena. — Vis' daugiau 
vengriškų pabėgėlių grįž
ta namo. Oficialiais šalti
nais pranešama, kad iš sto
vyklų sugrįžo 1,360 pabė
gėlių, bet faktinai grįžtan
čiu skaičius didesnis, nes 
dalis pabėgėlių nesiregis- 
travo stovyklose, liko pasie
nio miesteliuose, o dabar 
grįžta, kai padėtis Vengri
joje nusiramino.

Tuo tarnu Austrijos val
džia pagaliau patenkino pa
kartotinus Vengriios val
džios. reikalavimus ir įleido 
vengru repatriacijos komi
siją. Komisijos nariai lan
ko bėgliu stovyklas ir pa
deda sugrįžti tiems, kurie 
to pageidauja.

Amanas. — Jordano val
džia kreipėsi į Ameriką ir 
prašė daugiau ekonominės 
pagalbos. JordarJ.ečiįVi no
rėtų bent $30,000,000 į me
tus.

Barcelona. — Transporto 
boikotas Barcelonoje tęsia
si. > .

Gavimui Nauju Skaitytojų 

LAISVES VAJUS
Vajus baigsis su sausio 21 d., taigi jau paskutines 

dienos vajaus, turime suskubti sėkmingam užbaigimui. Į 
Prašome vajininkų, kiek dar gausite prenumeratų ir au- j 
kų, išsiųsti Laisvei ne vėliau kaip 21 d. sausio. Galutinas! 
vajaus raportas bus paskelbtas dienraštyje prieš sausio 1 
27-ta. '

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN YRA TOKS:
Punktai

S. Penkauskas—J. Blažonis,
Lawrence Lowell, Mass...................................  5060

Hartfordo vajininkai ...................................... 5052
Philadelphijos vajininkai ........................ .... 5040
Waterburio vajininkai ..........................   4852
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass...............  4320
P. Paserskis—A. žemaitis, Baltimore, Md. 4145
Wo.rcest.erio vajininkai ..........  3670
Elizabeth© vajininkai ...................................... 3640
Pittsburgh© vajininkai ................................... 3472
So. Bostono vajininkai ................................... 2640

Brooklyn!) vajininkai ........ 2032
Rochesterio vajininkai 1820
L. Prūseika, Chicago, UI. 1164 
Harrisono vajininkai ........ 1.300
P. Beeis—M. Adomonis,

Great Neck, N. Y........ 1224
LLD Moterų kuopa,

Binghamton, N. Y.........  1222
L. Tilwick, Easton, Pa. 1100 
Newarko vajininkai .......... 1052
Chester, Pa........:..................  1040
Norwood o vajininkai ............ 920
J. Patkus, New Haven, Conn. 904 
A. Apšegienč, Auburn, Me.. 866
K. Naravas, Shenandoah, Pa. 788
Clevelan'do vajininkai. ........... 580
Patersono vajininkai ..............  500
V. Ramanauskas,

Minersville, Pa.................. 500

Brooklyniečiams pasidarbavo A. Mureika, priduoda
mas naują prenumertą ir atnaujinimų. Taipgi M. Pūkis,

(Tąsa 3-čiam pusl.J

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

Jungtinės Tautos. — 25 
Azijos-Afrikos kraštai Ge
neralinėje Asamblėjoje pa
tiekė rezoliuciją, kad Iz
raeliui būtų duotos penkios 
dienos pilnam pasitrauki
mui iš Egipto teritorijos. 
Kaip žinia, britai ir fran- 
czai savo jėgas iš Egipto 
jau pilnai ištraukė. Egipto 
užsienio reikalu ministras 
Fawzi pareiškė, kad Izrae
lio elgesys yra . agresijos 
tąsa. Australija patiekė 
rezoliuciją, kad Jungtinių 
Tautų jėgos įžengtu į Ga
zos sritį ir Akaba. .Sinajuje, 
kur izraeliečiai dar tebesi
laiko.

Tallahassee, Fla. — Nors 
rasistiniai chuliganai du 
kartu akmenimis, išdaužė 
pastoriaus C. K. Steele na
mo langus, o trečiu .kartu 
per langus šovė vidun me
džiokliniais Šautuvais, po
licija atsisako duoti jam 
specialia. ansauga. Pasto
rius. Steele, negras, vra vie- y

nas vietiniu vadovu kovo
je prieš segregaciją.

Pastoriaus šeima, žmona 
ir penki vaikai, turėjo išsi
kraustyti ir gyvena kitur, 
pas gimines. Steele sako, 
kad iis neišsigąs ir tęs ko
vą. Steele, neseniai grįžo iš 
negrų veikėjų anti-rasisti-

Mexico, Me.
V. Padgalskas ................ 456

Vera Smalstis, Detroit, Mich. 440
P. Šlekaitis, Scranton, Pa. 4^0
Plymouth Pa.......................... 440
C. K. Urban, Hudson, Mass. 440
V. Kvet kas,

Cambridge, Mass............ 280
A. Valinčius, Pittston, Pa. 260 
A. Navickas, Haverhill, Mass. 240 
Stamford, Conn.................. .. 200
Bridgeporto vajininkai ... 200
M. Shlavc, Gardner, Mass. 160
A. Kuzmickas,

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

Haverhill, Mass................ 120
Cliffside Park, N. J.................  80
San Francisco, Calif.............. 80

nės konferencijos, kuri į- 
vyko Atlantoje.

Washin g t onas. — Žino
mas mokslininkas geneti
kas Warren Weaver sakė 
senatiniam komitetui, jog 
hidrogeniniai sprogdinėji- 
mai yra kenksmingi atei
ties kartai. Jis sakė, tūks
tančiai kūdikių gims ir 
gimsta su visokiais neda- 
tekliais, nes ore yra per
daug radioaktyvumo.

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukarno pas
kelbė, ' kad. šalies valdyme 
bus pravestos pagrindinės 
pakaitos/Bus sudaryta tam 
tikra patariama taryba, 
kuri galės vetuoti parla
mento nutarimus, bus duo
damos autonominės teisės* 
atskiroms šalies sritims ir 
t. t. Sukamo nesakė, kas 
ta taryba sudarus. kaip ji 
bus išrinkta arba paskirta.

Belgradas. — Jugoslavi
jos Komunistų lyga prie 
savo centro komiteto įstei
gė specialią komisiją “tarp
tautiniams santykiams dar
bininkų judėjime” tarti. 
Manoma, kad tai specialus 
organas, kuris ves ideolo
ginę kovą prieš nusistaty
mus komunistiniame judė
jime, kurie priešingi ju
goslavų sąvokoms.

Lenkijos seimo rinkimai 
pasaulio dėmesio centre

Varšuva. — Rytoj, sek- kie reakciniai ir chuliganiš- 
madienį, Lenkijoje įvyks ki elementai negali tikėtis
seimo rinkimai. Į juos, kaip 
atrodo, atkreiptas viso pa
saulio dėmesis. Nors trys 
partijos, kurios dalyvauja 
rinkimuose, yra išstačiusios 
bendrą sąrašą, balsuotojai 
galės išbraukti kai kurių 
kandidatu vaidus ir tokiu 
būdu išreikšti savo pritari
mą PPR (komunistams) 
arba dviems kitoms parti
joms, — valstiečiams liau
dininkams ir demokratams, 
kurie turi savo kandidatus.
Reakcininkai ragina žmo

nes nebalsuoti. Lenkijos 
spauda ir radijas sako, kad 
amerikiečių radijas. “Lais
voji Europa” per savo 
programas ' ragina lenkus 
nebalsuoti ir visokiais ne
tiesioginiais būdais ragina 
prie- neramumų ir visokių 
išstojimų.

PPR ir Gomulkos valdžia 
daro paskutinės minutės 
atsišaukimus ’ Lenkijos 
darbo žmones, raginant 
juos alsuoti už lenkiška so
cializmą, už taiką, už Len
kijos nedalomybę, prieš vo
kiškus . revaniąistus, kurie 
norėtų atplėšti nuo Lenki
jos jos naujas teritorijas 
Vakaruose.

Kad palaikyti tvarką rin
kimų metu, PPR sudarė 
darbininku nrlicljos būrius. 
Įspėjimai išleisti, kad viso-

Geo. Meany mato viltį Kongrese 
liberalinių grupių koalicijoje

Washingtonas. — AFL- 
CIO prezidentas. George 
Meany sako, kad didžioji 
Amerikos darbo žmonių 
viltis dabar yra pažangiai 
liberalinę koalicija, kuri 
formuojasi Kongrese. Tą 
koaliciją, sakė Meany, su
daro liberališki demokra
tai ir republikonai — abie
jų partijų pažangesni 
sparnai.

Meany nuomonė išreikšta

Aplink pasaulį per 48 valandas
Washingtonas. — Praei

tame šimtmetyje rašyto
jas Jules Verne parašė 
fantastinę knygą, įsivaiz
duodamas greitą kelionę 
aplink pasaulį per 80 dienų. 
Dabar žmonės apkeliauja 
žemės kamuolį apie 40 kar
tų greičiaus — per maž
daug 48 valandas: aviacijos 
departmentas praneša, kad 
3 B-52 orlaiviai, kurie 28 
valandos anksčiau išskrido

Roma. — Italijos Komu
nistų partjjos-^ice-sekreto- 
rius Luigi Longo ir senato
rius Velio Spano išskrido 
Maskvon. Longo praeito 
karo metu vadovavo anti
fašistiniam pogrindžiui ir 
partizanų judėjimui. “Uni
tą” sako, kad šie du italų 
vadai tarsis su taryiniais 
komunistais ideologiniais 
klausimais.

švelnios rankos, jeigu jie 
bandys naudoti rinkimų 
diena neramumams sukelti.u

Katalikų bažnyčia, bent 
jau kai kurie dvasiškiai, 
kaip atrodo, bendradar
biauja su valdžia, raginda
mi gyevntojus balsuoti ra
miai ir disciplinuotai. Dau
gelyje vietų mišios bažny
čiose bus laikytos ypatingai 
anksti, kad įgalinti bal
suotojus anksti eiti prie 
urnų.

I Lenkiją suvyko nema
žai spaudos korespondentų, 
kad rinkimus stebėti. Prieš
rinkiminiuose mitinguose 
paskutinėmis dienomis vis 
aiškiau keltas balsas prieš 
Vakarų, ypatingai Ameri
kos. maišymąsi per savo 
radijo programas į Lenki
jos reikalus.

Tuo tarpu prieš pat rin
kimus sekami du įvykiai 
paskelbti snandoje: PPR iš 
savo kandidatu tarpo iš
traukė buvusi. socialistą 
Osubka-Morawski. o Demo
kratu partija uždarė savo 
jaunimo organizaciją. Mo- 
rawskis ištrauktas, nes io 
priešrinkiminė kampanija 
sėjo nepasitikėjimą, o jau
nimo organizacija rodė 
anti-valstybines tendenci
jas.

jo pasirašytame vedamaja
me straipsnyje, kuris til
po laikraštyje “The Ame
rican Federationist”.

Meany sako, kad pasku
tiniuose rinkimuose re- 
publikonų taip vėdinama 
senoji gvardija gavo ne
menką smūgį, nors Eisen- 
howeris ir laimėjo. Libera-t 
liškesni elementai sustiprė
jo, sako jis.

iš Californijos, grįžta ap
juosę žemės kamuolį nie
kur nesustoję. Vienok jų 
benzino tankus pripildė ke
liose vietose kiti tam tikslui 
pakilę orlaiviai, bet ore.

Laikraščiui einant spau- 
don penktadienio vidudienį 
buvo pranešta, kad tie trys 
orlaiviai virš Pacifiko ir ar
tinasi prie Californijos, bet 
jie dar to tikslo nebuvo pa 
siekę.

Vatikanas. — Grupė len
kų turistų buvo priimti au
diencijoje pas popiežių.

Maskva. — čia gastra- 
liuoja vienas žymiausių 
Francūzijos dainininkas, 
Yves Montand.

ORAS NEW YORKE
Giedra ir šalta
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RINKIMAI LENKIJOJE
SEKMADIENĮ, SAUSIO 20 dieną Lenkijoje Įvyks sei

mo deputatų rinkimai.
Bus renkami 459 atstovai, seimo nariai.
J šiuos rinkimus domiai žiūri visas pasaulis dėl to, kad

jie įvyksta po to, kai Gomulka atsistojo šalies priešaky, 
po to, kai Lenkijos valdžia pasisakė, kad ji seimo rinki
mų sistemoje praves reformas.

Reformos tapo pravestos. Rinkimuose dalyvauja Dar-
7 bininkų (komunistų) partija ir kitos politinės grupes, 

kurios stoja už tai, kad būtų vykdomas socializmas.
Sudarytas Tautinės Vienybės Frontas, kuris rinki

mams vadovauja. Jam priklauso net ir kai kurios kata
likiškos grupės. Toms politinėms grupėms bei partijoms, 
kurios nepritaria socialistinei santvarkai, kandidatus 
statyti uždrausta. * s

P viso išstatyta apie 720 kandidatų, o iš jų, kaip mi
nėta, reikės išrinkti 459 atstovus, seimo narius.

Kiekviename rinkiminiame rajone kandidatų sąra
šuose pirmoje vietoje stovi išstatyti penkių kandidatų 
vardai ir pavardės — tai, sakoma, komunistų arba jiems 
labai artimų. Už juos spauda ragina balsuotojus balsuoti.

Balsuotojams nereikėsią įrašinėti vardai: jiems už
teks išbraukti nepatinkamų kandidatų vardus, paliekant 
penkis. O jei balsuotojas nenori nieko išbraukti, jei jis 
balotą įmes į reikiamą vietą neišbraukęs jokio kandida
to, tai, einant patvarkymu, bus skaitomi išrinktais penki 
patys pirmieji, stovį sąraše.

Taip mus apie tuos rinkimus informuoja komercinės 
spaudos korespondentai Varšuvoje.

•
LIGI ŠIOL buvo bijomasi, kad daugelis piliečių neno

rės balsuoti, sukurstyti socializmo priešų, jie rinkimus 
boikotuos.

Bet paskutinėmis dienomis toji baimė atkrito. Spauda, į 
propagandistai ir net katalikų dvasininki ja, net vysku- [ 
pat, pradėjo šaukti-raginti savo pasekėjus balsuoti. Sa- | 
koma, katalikų dvasininkija netgi pasiryžo kai kurias j 
mi«ias atnašauti skirtingu laiku negu visuomet, kad ti-Į 
kintieji galėtų eiti balsuoti.

Kai kurie katalikų veikėjai, toliau numatą, ragina 
balsuotojus paduoti savo balsą už komunistų kandida
tus. Jie argumentuoja šitaip: Lenkija šiandien negali 
būti kitokia, kaip socialistinė, todėl reikią tai turėti gal
voje ir balsuoti už tuos, kurie šventai stoja už socializmo 
Šalyje vykdymą.

Jeigu seimas būtų anti-socialistinis, jeigu įvyktų dide
lių atmainų, vedančių šalį į kapitalizmą, tai Lenkija susi
lauktų tamsių dienų.

Gomulka ir visi komunistai skatina darbo žmones 
balsuoti už komunistus, nes tai sutvirtins Lenkijos ry
šius su Tarybų Sąjunga ir kitais socialistiniais kraštais.

Kai kurie kandidatai, pasirodę rinkiminėje kampani
joje socializmo priešais, buvo išmesti iš kandidatų sąra
šų. Vyriausybė; spauda ir kiekvienas socializmui ištiki
mas veikėjas rinkiminėje agitacijoje dar ir dar kartą 
Pabrėžė, kad Lenkija tegali būti tik socialistinė, kad tie, 
kurie bandytų ją išsukti iš socialistinio kelio, atliktų 
žalingą darbą lenkų tautos ateičiai.

RADIO FREE EUROPE, palaikomas amerikiečių do
leriais Vakarų Vokietijoje, nuolat transliuoja į Lenkiją 
savo propagandą rinkimų klausimu.

Tik įdomu tai: visai neseniai ši radijo stotis Gomulką 
į padanges kėlė, iį visaip garbino, o šiandien jau jį nie- j 
kiną, šiandien jau ragina lenkus balsuoti už nekomunis- 
tus kandidatus!

Dienraštis “Trybuna Ludu” šitaip atkerta tiems, ku
rie iš amerikinės “laisvos“ radijo stoties i lenkus lenkiš
kai bliauna:'

“Dabar Radio Free Europe Židikų tikslas tapo aiš-j 
kus. Jie trokšta, kad žingsnis po žingsnio būtų galima i 
Lenkiją įstumti įį reakcininkų glėbį”. .

Rinkiminė agitacija, joje sakytos kalbos, spaudos to
nas ir amerikiečių kišimąsis į vidujinius Lenkijos reika
lus dar ir dar kartą parodo, jog sekmadienio rinkimai 
Lenkijoje bu& labai svarbūs.

Greit matysime, kokie bus jų rezultatai.

OKONSKIS TAI OKONSKIS i
LENKŲ KILMĖS kongresmanas Alvin E. O’Konški 

(republikonas iš Wisconsin valstijos) ahą dieną pasakė 
Washingtone: Jei prezidentas Eisenhoweris pasikvies į 
Ameriką (viešnagėn) Jugoslavijos prezidentą Tito, tai 
jis, O’Konskis, pasitrauks iš Kongreso.

Kokiu būdu O’Konskis savo pasitraukimu pabaus pre-, 
zidentą Eisenhoweri ar Tito, mes nežinome. ''Viena ta-’ 
čiau mes žinome: šis kongresmanas — išsišokimų eks
pertas.

LITERATURA-MENAS
Narsūs keturi

Jie žuvo narsūs keturi—
Nei prieš kulkas, nei prieš kapus 
Dvasia nelūžo patvari.
Jų pavyzdys vis gyvas bus.
Jie žuvo, žvilgsniu sakalų 
Laimėjimą numatę, 
Pakirto juos iš pasalų 
Įšliaužūsi gyvatė. '
Jie žuvo—liaudies Lietuvos 
Ir komunizmo šūkiuos: 
Drebėjo dėl tokios drąsos 
Net budeliai padūkę.
Jie žuvo, bet kovos draugai 
Jų šventą darbą tęsė, <

Mirtis, kalėjimas, vargai 
Ryžtingų neatgrasė.
Jie žuvo naktį, tamsoje 
Ant balto sniego krito, 
Kad mums, laimėjus kovoje, 
Sulaukti laisvės ryto.
Jie žuvę, ilsisi ramiai, 
Nes, budelius nulgudus, 
Atgavus laisvę, jau seniai 
Kovas laimėjo liaudis.
Jie žuvo dar tokie jauni, 
Ir niekada jie nepasens— 
Gyva jų atmintis šauni, , 
Ji liaudy amžinai gyvens.

JUSTAS PALECKIS

Turtingasis Kazachstanas

Naujas Lietuvos Moksli/ 
Akademijos leidinys
Lietuvos Mokslų akademijos Lietuvių 

kalbos ir literatūros institutas pradėjo 
leisti savo mokslo darbus pavadinimu 
“Literatūra ir kalba.” Pirmas šio leidi
nio tomas (435 psl.) jau išėjo iš spau
dos. Didelė šio tomo medžiagos dalis 
skirta J. Jablonskio ir K. Būgos atmini
mui. Prof. J. Balčikonis, prof. V. La
šas, prof. Z. Žemaitis, prof. K. Korsa
kas, B, Vosylytė, J. Palionis, J. Lebion- 
ka ir kiti savo straipsniuose plačiai nu
šviečia mūsų įžymiųjų kalbininkų gyve
nimą bei mokslinę veiklą, nagrinėja jų 
kalbinį palikimą ir iškelia jo reikšmę 
tarybinei lietuvių kalbotyrai.

"‘Literatūros ir kalbos” I tome įdėta 
K. Umbraso monografija “M. Gorkis ir 
lietuvių literatūra,” kurioje plačiai, pa
siremiant plačia medžiaga, nagrinėja
mas įžymiojo rusų rašytojo poveikis at-
skiriems lietuvių rašytojams, iškeliamas 
jo domėjimasis lietuvių literaūra, ana
lizuojamas gorkiškosios tradicijos vysty
mas pažangioje ir tarybinėje lietuvių li
teratūroje.

“Literatūros ir kalbos” skyriuje “Iš 
archyvų” gausiai skelbiama archyvinė 
medžiaga, liečiant mūsų kultūrinę bei li
teratūrinę praeitį. I tome išspausdinti
J. Mačio-Kėkšto laiškai J. Šliupui ir J. 
Andziulaičiui, K. Būgos laiškai įžymiam 
latvių kalbininkui prof. J. Endzelynui,
K. Jablonskio laiškai V. Kudirkai ir kt. 
Paskelbtoji archyvinė medžiaga suteikia 
daug naujų faktų mūsų visuomeninio ir 
literatūrinio ♦ gyvenimo istorijai.

Turtingas “Literatūros ir kalbos” 
mokslinės informacijos skyrius, kur pa
teikiama naujų duomenų iš M. Mažvydo 
ir A. Strazdo biografijų, iš Adomo Mic
kevičiaus peęl'agoginio darbo Kaune, api
būdinama J. Mačio - Kėkšto “Užrašų 
knyga,” S. Groso lenkiškai-žemaitiško 
žodyno rankraštis, rašoma apie lietuvių 
kalbos dalykus lenkų žurnale “Lingua 
posnaniensis,” apie lituanistikos srities 
tarybines disertacijas ir kt.

“Literatūros ir kalbos” I t. iliustruo
tas atvaizdais, knygų titulinių puslapių 
nuotraukomis, rankraščių faksimilėmis. 
Leidinio vyr. ‘redaktorius — akademikas 
prof. K. Korsakas. 1927 m. numatoma 
išleisti “Literatūros ir kalbos” II ir III
tomas.

R. Mizaros Nunanas 
rusij kalba

Įžymaus Amerikos lietuvių rašytojo 
Rojaus Mizaros romanai, leidžiami Ta
rybų Lietuvoje, susilaukė didelio respub
likos skaitytojų susidomėjimo.

Šiomis dienomis pasirodė R. Mizaros 
romano “Mortos Vilkienės divorsas” 
vertimas į rusų kalbą. Romaną vertė 
A. Berman; redagavo žinoma lietuvių li
teratūros vertėja Z. šišova. Šis R. Mi
zaros kūrinys išleistas LTSR Valstybi
nės grožinės literatūros leidyklos 15,000 
egzempliorių tiražu. Leidinyje išspaus
dintas įvadinis A. Vaivutsko straipsnis 
apie rašytoją bei R. Mizaros portretas.

(“Tiesa”)

Rašytojui pranešta, kad Lietuvoje 
lietuvių kalba jau išleisti visi šeši jo ro
manai: “Povilas Jurka,” “Mortos Vil
kienės divorsas,” “Kelias į laimę,” “Ū~ 
kanos,” “Bernardo Gavelio klaida” ir 
“Slekeris.” f. '
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Kunigu Draugo dovana 
““Pauliui Jurkui

Chicagos klerikalų laikraštis Dran
gas kas mj?tai skiria $1,000 premiją už 
parašytą ir jam prisiųstą “geriausią ro
maną.”*

' šių metų premija atiteko Pauliui 
Jurkui, Brooklyno lietuvių pranciškonų 
laikraščio redaktoriui, parašiusiam ro
maną “Smilgaičių akvarelė.”

Premija autoriui buvo įteikta sausio 
13 d. Chicagoje koncerto metu. Buvo ir 
Kalbų apie romaną ir jo 'autorių.

Vienas Draugo redaktorių, kun. V. 
Bagdanavičius, marijonas,* pastebėjo, 
kad “mūsų laikais nėra lengva sulaukti 
iš rašytojo labai giedro veido. Skaudūs 
išgyvenimai dar gyvi mūsų sąmonėje... 
Paulius Jurkus neanalizuoja toliau mū
sų vargų, bet ateina su žaidimo dvasia. 
Jis nori žaisti ir mus kviečia žaisti..’\

“Smilgaičių akvarelę” Draugas pra
dėjo tęsiniais spausdinti savo puslapiuo
se, o vėliau išleis knygoje.

Jei kada nors knygą gausime, teks 
apie ją parašyti. N.

Vėl šalta žiema
Vėl dangus rūstauja, 
Vėl žiema šalta— 
Ir ji gi atėjo 
visai nekviesta...

Atėjo su vėjais. 
Debesiais juodais 
Ir viską jau rėdo 
Ji rūbais baltais.

Baltuoja dirvonai, 
Baltuoja miškai, 
O žemę sukaustė 
kieti retežiai...

Gi vargšo bakūžėj
Nejauku nūnai, 
Kai šiaurys ūbauja— 
šalti jos kampai.

Gi kuro pašildyt, ( 
Nameliui mažai, 
Tad dreba susrietę 
Ten maži vaikai...

—-Oi, šalta, tėtuti, 
Ir mes alkani,— 
Taip skundžias vaikučiai, 
Vargšo keturi.

Iš darbo tėtušis 
Atleistas seniai— 
Ir alksta nudriskę 
Taip maži vaikai.

O vėjas vis staugia
Ir lenda plyšiais,
Ir sniegą vis neša, 
Vis beria gniūžtais.

Bet turčiaus namuos’? A-a!...
Ten šilta, jauku;
Vaikučiai vilkėja 
šiltuoju rūbu.

Nežino, kas alkis, 
Nei šalčio nagai 
Netrūksta jiems nieko: 
Jiems sniegas...—žaislai.

Gi vargšas.bedirbdams 
Per ilgus metus. 
Kitiems tik •sukrovė 
Jis didžius turtus.
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Gi patsai palikęs 
Be darbo seniai— 
Ir 'alksta ir šąla 
Jo maži , vaikai. ,
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(Tąsa)
Ypatingai svarbią reikš

mę Kazachstano ir visos ša
lies liaudies ūkiui turi me
talurgijos, ypač spalvoto
sios metalurgijos, išvysty
mas respublikoje. Balcha- 
šo vario lydymo gamykla, 
pastatyta ikikarinių penk
mečių metais, nepaprastai 
turtingo Kounrado telkinio 
pagrindu, užima pagal pa
jėgumą pirmąją vietą Ta
rybų Sąjungoje. Džezkaz- 
gano telkinio pagrindu dir
ba Karšapkajaus vario ly
dymo gamykla. Žymi vario 
rūdos dalis yra negiliai ir 
kasama atviru būdu. Res
publikoje pastatyta stam
biausia šalyje Čimkento 
švino gamykla. Altajuje 
pastatyti Ustj-Kamenogors- 
ko švino-cinko ir Leningo- 
rio poljm-etalų kombinatai. 
Pastatyta taip pat Irty- 
šiaus vario lydymo ga
mykla.

šeštajame penkmetyje 
bus atlikti dideli darbai va
rio rūdynams bei sodrini- 
mo fabrikams išplėsti. Vei
kiančiųjų įmonių rikiuotėn 
stos Zyrianosvko, Nikola- 
j e v s k o ir Kairagalinsko 
karjerai Altajuje, o taip 
pat galingas karjeras “Di
dysis Zlatoustas,” Nikols- 
kio ir Karpienskio karjerai, 
šeštajame penkmetyje bus 
baigtas statyti * labai stam
bus rūdos sodrinimo kūni-

Pietų Uralo metalurgijos 
gamyklų žaliavinė bazė. 
Šios nepaprastai stambios« 
įmonės statyboje dalyvauja 
tūkstančiai tarybinio jau
nimo pasiuntinių.

žymiu mastu šeštajame 
penkmetyje padidės polime- 
talų rūdų eksploatavimas, 
švino, cinko, įvairių retųjų 
metalų — volframo, molib
deno, kobalto, nikelio, va
nadžio, naudojamų gami
nant plienus, gamyba.

Tarybų valdžios metais 
Kazachstane sukurta starfi- 
bi chemijos pramonė. Che
minės žaliavos atsargomis 
respublika ųusipelnė pasau
linio garso. Ypač,, svarbią 
reikšmę turi fosforinių trą
šų gamybos pramonės iš
vystymas. Aktiubinsko che
mijos kombinatas ir Kara- 
tausko superfosfato gamy
kla tiekia mineralines trą
šas ne tik Kazachijos TSR, 
bet ir Vidurinės Azijos res
publikų žemės ūkiui. Šiame 
penkmetyje cheminių trąšų 
gamyba padidės dviguba*. 
Džambule bus statoma nau
ja stambi cheminė gamyk
la. Žymiai išplėsta Kara- 
tausko gamykla.

Kazachstane plačiai iš
vystyta . mašinų gamybos 
pramonė, kuri dabar duo
da daugiau kaip trečdalį vi
sos respublikos pramonės 
bendrosios produkcijos. Ma
šinų gamyklose gaminama

binatas Bozšakule, Pavloda- 
ro srityje ir Džezkazganę 
kombinatas.

TSKP XX suvažiavimo 
Direktyvomis dėl šeštojo 
penkmečio plano numato
ma plačiu mastu vykdyti 
darbus eksploatuoti nepa
prastai turtingiems aukš
tos kokybės boksitų telki
niams, kuriuos tarybiniai 
geologai atrado Kustana- 
jaus srityje. Pavlodare pra
dėta statyti galingiausia 
Tarybų Sąjungoje aliumi
nio gamyklą. Didžiulėje sta
tybos aikštėje plačiu fron
tu išvystyti pa luošiam ie j i 
darbai. Šios nepaprastai 
stambios įmonės statyboje 
dalyvauja 1,200 Lietuvos 
jaunuolių bei merginų, iš
vykusių į statybą. Daugelis 

i jų įsigijo įvairias statybi- 
I ninku proefsijas ir sėkmin
gai atlieka didelį bei atsa
kingą darbą.

Kazachija, turėdama di- 
'džiules geležies rūdų atsar
gas, užima šalyje žymią 
■vietą ketaus bei plieno ga- 
jmybos srityje, šeštajame 
i penkmetyje bus įgyvendin- 
1 ta plati programa juodųjų 
j metalų gamybai išplėsti. 
Jau pradėtas statyti stam
bus Karagandos metalurgi- 

{jos kombinatas Temir-Tau 
•; mieste. Šis kombinatas pa- 

i tenkins respublikos reikmes 
i juodajam metalui ir tieks 
žymų kiekį metalo Vidu
rinės Azijos respublikoms. 
Numatoma pastatyti šioje 
gamykloje dvi aukštakrds- 
nes, kurių pajėgumas bus 1 
milijonas 350 tūkstančių 
tonų ketaus per metus, 
marteno krosnis ir galin
gą nepertraukiamą lakštinį 

• sUklyną. Valcuoto metalo 
< gamyba per. penkmetį padi

dės respublikoje ‘ maždaug 
2.1 karto. 
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Didžiulę reikšmę liaudies 
ūkiui turi nepaprastai tur
tingų Kustanajaus srities. 
ŠokolovkOs-Sarbajaus mag- 

' netito telkinių eksploatavi- 
mas. šiame penkmetyje; 

( eksploatacijon bus perduo
tus Sokolovkos - Sarbajaus 
rūdos sodrinimo kombina-i. 
tas, kuris bits stambiausia

daug įvairių sudėtingų ma
šinų ir pramonės įrengimų. 
Didelė šios produkcijos da
lis išvežama į kitas Šalies 
respublikas ir net į užsienio 
šalis, šeštajame penkmety
je mašinų gamyba žymiai 
išaugs. Pavlodare bus' pa
statyta stambi valcavimo 
įrengimų gamykla, kuri sa
vo pajėgumu prilygs Urąlo 
mašinų gamyklai.

Vystant įvairias sunkio* 
sios pramonės šakas, buvo 
žymiai išvystytos ir leng
voji bei maisto pramone. 
Čia ypač Išvystytos pramo
nės šakos, perdirbančios 
gyvulininkystės produktus • 
odos, vilnų, mėsos, sviesto 
bei sūrių pramonės sukon
centruota Semipalatinske, 
Peropavlovske, Uralske,Al- 
ma-Atoie, Džambule? Tary
bų valdžios metais pastaty
tas stambus gelumbės kom
binatas Sepipalatinske, ge- . 
lumbės fabrikas Alma-Ato
le ir kitos įmonės. Naujai 
sukurta medvilnės pramo
nė.. Respublikos sostinėje 
atidaryta keletas stambių 
avalynės, trokotažo, siuvi
mo ir baldų įmonių. Pla
čiai čia išvystyta mėsos 
pramonė. Pagal mėsos pro
duktų /gamybą Kazachsta
nas užima šalvie trečiąją 
vietą po RTFSR ir Ukrai
nos. Šiame penkmetyje nu
matyta toliau vystyti leng
vąją ir maisto pramonę. 
Numatyta pastatyti med
vilnės kombinatą, odos-ava- * 
lynės kombinatą, firminio 
vilnų apdirbimo fabriką,^ o 
taip pat daug maisto pro
duktus gaminančių įmonių.

(Daugiau bus)

Kinų artistų vizitas ’ f'
Kinijos Šanchajaus mu

zikinės dramos teatro gas-, 
trolės Vilniuje praėjo su 
dideliu pasisekimų. Pasku
tinis spektaklis buvo kaip; 
ir Lietuvos-Kinijos drau
gingumo šventė — valstybi
nis teatras buvo papuoštas

i
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Kinijos ir Lietuvos vėliai ? 
vomis, buvo pasikelia 
sveikinimo kalbomis. Daly
vavo Justas Paleckis ir. 1
vyriausybė^ nariai. • 1
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WORCESTER, MASS. WILKES-BARRE IR PLYMOUTH, PA.
. Iš LLD 11 KP. SUSIRINKIMO 

SAUSIO 14
Nors oras buvo labai šaltas, 

J>et susirinkimas įvyko skait
lingas ir gražus, čia pirmiau
siai įsigijom šių metų Vilnies 
kalendorių, ir tuoj pirmininkas 
atidarė susirinkimą.

Perbėgus bėgamus kuopos 
reikalus, girdėjom labai ver
tingus kuopos valdybos meti
nius raportus, čia visiems bu
vo aišku, kad draugės moterys 

'įdėjo daug darbo sukėlimui fi
nansų dėl išlaikymo Laisvės 
dienraščiu; vadovavo .Tonas 

4 Skliutas ir pats daugiausia au
kų surinko. ;

r D. G. -Tusius išdavė šaunų 
raportą iš dabartinio Laisvės 
vajaus, kur jo įdėta daug dar
bo ir energijas. Jis išrinko vi
sas prenumeratas ir gavo vie
ną naują skaitytoją. O už va
žinėjimus, kuriems padaryta 
išlaidų, sakė, kuopai b i los no- 
priduosiąs. Jis ir Vilnies skai
tytojų neaplenkė, iš visų atsi
naujinimus išrinko.

Ne tik mūsų kuopa nuošir
džiai šiuos gražius darbus įver

tina, bet ir visi Laisvės skaity
tojai.

J. Jaškevičius sakė, jau bai- 
\giX^išrinkti iš “Liaudies Bal
so” skaitytojų prenumeratas.

Perrinkus pilną kuopos val
dybą šiems metams, pasirodė, 
kad ir vėl veikimas prasidėjo, 
nes tapo nutarta turėti banke
tą, kuris įvyks sausio 20 d., 5 

vakare, 29 Endicott Street
svetainej.

Čia ir delegatą į Laisvės šė- 
rininkų metinį •suvažiavimą iš
rinksim. Visa LLD nariai da- 
lyvaukit ir Laisvei skolingi 
nepasilikit. Visi praleisim va
karą gražiai ir geram tikslui.

J. A/. L.

Ar bus pigesne elektra?
Sausio 9 d. Worcester 

* County Electric Co. paskelbė, 
kad Naujojoje Anglijoje pir
ma atominės energijos elekt
ros jėgainė bus pradėta staty
ti šį pavasarį, Berkshire Hill, 
Rowe kaime. Tai bus pirmu 
tinę netik N. A., bet visoje ša
lyje. Kadangi.į Naująją Ang
liją brangiausiai kainuoja at
gabenimas kuro — aliejaus ir 
anglies, tad atominės energi
jos jėgainės daromas kuras 
galėsiąs duoti pigesnę elektrą 
gyventojams.

Rowe jėgainė gales duoti 
, spėkos 134,000 kilovatų ir 

pradės tarnauti 1960 metais. 
Atominės energijos .Auras, 
taip kai]) aliejus ar anglies

LAISVĖS VAJUS

* ‘ Tai tiek šį sykį. Paskutiniai vajaus rezultatai bus pa
skelbti po 21 dienos sausio. Tuomet bus ir punktai nuo

* aukų įskaityti.
Ačiū už gražią paramą dienraščiui ir už pasidarba

vimą.
Laisves Administracija

I..—. , Ai I < į, Ui.     ..,.1 . ..  .........................  .. ..............

3 ]>usL Laisve (Liberty) šeštad., sausio (Jan.) 19, 1957

>

(Tąsa nuo 1-mo psl.)
Los Angeles, Calif., prisiuntė naują prenumeratą.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: 
Hartfordo vajininkai; J. šapranauskienė, Philadelphia, 
Pa.; J. Svinkūnas, .Waterbury, Conn.; Geo. Shimaitis,

• Brockton, Mass.; I). G. Jusius, Worcester, Mass.; K.
Ciurlis, Elizabeth, N. J.; Pittsburghiečiai; So. Bostonie
čiai; L. Prūseika, Chicago, Ill.; K. Naravas, Shenandoah,

• Pa.; P. Buknys, Brooklyn, N. Y.
•

J Prietelių Klubą 1957 metais įstojo Ona Petraitienč, 
Brooklyn, N. Y., užsimokėdama $25.

• #

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1957 METAMS
L. D. S. 142 kuopa, Pittsburgh, Pa.....................$25.00
P. Taras, Clearwater, Florida .................. • • •. 5.00
M. Svinkūniene, Waterbury, Conn........ ................ 5.00
Ag. Bagdonienė, Middletown, Conn...................... 3.00
J. Kalinauskas, Freehold, N. J...............................2.38
J. K. Pens, Pittsburgh, Pa.....................................2.00
Ch. Daugėla, Shrewsbury, Mass............................ 2.00
J. Kaziulis, Stoughton, Mass. ’............................ 2.00
L. Truikis, Scranton, Pa, .. • •..............................2.00
A. Mūrelis) Chicago, Ill.......... ................... 2.00
V. Wasiloski, Philadelphia, Pa........................... 2.00
Paul Martin, Trumbull, Conn............ • •.............. 1.00
F. Kaulakis, Blockton, Mass............................... LOO
J. Vaitiekūnas, Brockton, Mass. ...................... . /LOO

Rūras, virins garinius katilus, 
o garas gamins elektrą, kuri 
bus prijungta prie esamos jė- 
gos. _ )

“When Rowe goes into ope
ration homeowners won’t 
even know it, unless they 
read about it in the news
papers,” yra sakoma.

Tai veikiausia tokia pati is
torija litis, kaip su naturalio 
gazo dujų atvedimu į N. A. 
Tik keli metai atgal kiek daug 
buvo prireklamuota, kai]) bus 
pigu virtis ir šildyti namus, 
kai pribus natūra lis gazas. 
Tačiau nieko panašaus neįvy
ko; pasiliko tokia pat mokes
tis, kokia buvo. Nes kompani
jų apetitai dėl pelno nepriso
tinami.

D. J.

Toronto, Canada
Susižiedavo*

Teko sužinoti iš labai pati
kimų šaltinių, kad Genutė 
Peč kaitytė (Peck) susižieda- 
;o kūčių vakare su Petru Jur- 
?eku ir ruošiasi vestuvėms ko
vo 2 dieną.

Linksmų jiems vestuvių.
* * *

Mirė K. Miškūnas
Po ilgos ir labai sunkios li

gos mirė Klemensas Miškū- 
nas, sulaukęs virš 50 metų 
amžiaus. Laidotuvėmis rūpi- 
■osi Sūnų ir Daktarų Draugi-

K. Miškūnas atvyko Kana 
don prieš apie 3.0 metų. Dirbo 
Įvairiose vietose. Vėliausiu 
laiku jis dirbo miškuose apie 
Port Arthur, kur ir susirgo. 
Kovo mėnesį buvo paguldytas 
ligoninėj tenai, o paskui per
keltas i Torontą. Matyti augo 
kas nors ant smegenų. Buvo 
padaryta operacija, bot nebu
vo galima prašalinti Įaugimą.

Velionis buvo susipratęs 
■ darbininkas, priklausė prie 
lietuvių organizacijų, sveikas 

i būdamas nemažai darbavosi 
, darbininkų judėjime. 

* * ♦
Mirė K. iKarmuza

Palaidotas Kazys Karmu- 
! za, kilęs iš Keturvalakių vals- 
Ičiaus, Vilkaviškio apskrities, 
i Buvo jau virš 50 melų am
žiaus.

Kanaddn atvyko po pirmo
jo karo. Per pastaruosius 
d ve j is metus skaitė Liaudies 
Balsą, bet nepriklausė jokiom 
organizacijoms.

Reporteris

Lietuviu Piliečių Klubo me
tinis 'susirinkimas Įvyko gruo
džio 30 d., 1956 m. Kaipo pas
kutinis susirinkimas, buvo 
skaitlingas, gyvas ir entuzias
tiškas. Svarbiausi reikalai die
notvarkėje buvo šie: vmetinis, 
tai yra naujų metų pasitikimo 
banketas .su šokiais, po to kitas 
parengimas ir valdybos išrin
kimas 1957 metams. Pirmiau
sia valdyba ir komisija išdavė 
raportus, kuriais visi buvo pa
sitenkinę, nes, valdybos prane
šimu, viskas tvarkoj ir pinigų 
ižde yra visas tūkstantis do- i 
lerių. Komisija pranešė, kad 
naujų mėtų pasitikimo banke
tas įvyks sausio 6 d., nes tik 
tai dienai tegalėjo gauti sve
tainę. Kitas parengimas įvyks 
apie užgavėnias; dienos nusta
tymas ir surengimas paliktas 
komisijai.

Kadangi nieko kito svar
baus nebuvo, tai eita prie pas
kutinio punkto-- komiteto rin
kimo ir susirinkimo uždarymo.

Dabartinis komitetas suside
da iš sekamų asmenų: pirmi
ninkas Miliauskas, protokolų 
sekretorė Stahislovaitienė, fi
nansų sekretorė Miliauskiene,
iždininkas Stanislovaitis. Pir
mininkui paprašius nominuoti 
Į viršininkus, bet nominacijų 
nesiradus, kas tai Įnešė užginti 
senuosius. O kadangi priešingų 
nebuvo, tai ir tapo aklamacijos 
būdu užgirti tie patys Klubo 
viršininkai.

Man 'irgi atrodo, kad šie Klu
bo viršininkai yra visi geri sa
vo vietose.

Sausio 6 d. įvykęs Klubo me
tinis banketas su šokiais gra
žiai pavyko: žmonių buvo daug 
ir-visi smagiai laiką leido ligi 
vėlyvo vakaro.

Dar šį-tą reikia priminti apie 
šį klubą. Wil kės-Barres ir apy
linkės lietuviams ji.s yra žino
mas kaip t’rogrcsyvis Lietuvių 
Klubas, kuris buvo 'skaitlingas 
nariais, turėjo nuolatinę vietą 
susirinkimams ir parengimams. 
Bet netekus vielos susirinki
mams ir parengimams, nes ji 
perėjo į kitas rankas, pakitė
jus laikams ir pasikeitus sąly
goms, klubas pradėjo retėti na
riais. Dabar klubas yra per
organizuotas ir kitas vardas 
jam suteiktas — Lietuvių Pi
liečių Klubas. Kas šį klubą 
perorganizavo, nėra jau taip 
svarbu; svarbu tai, kad jis da
bar smarkiai auga nariais.

.šis klubas, sakoma, yra ti
krai bepartyvis, nes įsirašant 
Į jį niekas neklausia, kokių pa
žiūrų tu esi. Taip pat šis klu
bas neturi tikslo ką nors kuo 
nors sušelpti; jo tikslas: laiky
ti susirinkimus, juose apkalbėti 
ir nutarti surengti balių, - ban
ketą ar pikniką — trumpai sa~

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED-MALE

MUTUAL OI’ OMAHA. Ar jūs 
uždirbate $7,500 i melus, dirbant 
pilną laiką? Jeigu žinote savo kal
bą ir suprantate .angliškai, jūs ga
lite uždirbti $10,000 dirbant dalį 
laiko tarp savųjų žmonių. Komisai 
ir bonai, su proga prie vadovybės, 
šaukite Mr. Leonard, 12 iki 1 v. 
dieną. Tik sekmadieni, sausio 20-lą, 
Ludlow 5-2091.

Salesmen. Immediate openings for 
3 men for. <>ur 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 CORI’., 
8102 W. Chester Pike, Upper Darby, 
Pa. Ask for Mr. Vastardis. Any day 
het. 10-12 A. M. HI. 6-5702.

(11-1.7)

HELP WANTED—FEMALeT

Comptometer Operator. Steady po
sit ion. Pleasant working eond. Air- 
cond. 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 Avo., 
PL. 5-3440.

(11-17)

Stenografistė ir reikalų vedėją, dėl 
nuo Ugnies Apdraudos Kompanijos. 
Gražus ofisas žemutinėje dalyje 
miesto. 371 į valandų. Patyrimas 
nereikalingas, mos sutinkame išmo
kinti biznio. Šąukite Mr. Wight.

WA. 2-2780.

(7-13) 

kant, turėti “gerus laikus.” J 
ši klubą Įsirašant kol kas Įsto
jimo nėra: užsimokėjai metinę 
duoklę $1.20, ir esi narys. Tai
gi Įstojimas visiems prieina
mas. Susirinkimai ir paren
gimai įvyksta Lietuvių Tautiš
kos Bažnyčios svetainėje, 206 
Parrish' St., Wilkes - Barrėj. 
Kadangi čionai .susirinkimų bei 
parengimų beveik kaip ir nėra, 
tai verta prisirašyti prie šio 
klubo, nes čia turėsime proga 
susieiti su žmonėmis, pasikal
bėti ir smagiai laiką praleisti.

Plymoutho organizacijų — 
LLD ir LDS — kuopos atlaikė 
pasekmingus metinius susirin
kimus. Iš abiejų organizacijų 
raportų pasirodė, jog nariai 
yra gerame .stovyje.

Praeitais 1956 metais laikyta 
9 susirinkimai ir turėta 2 pa
rengimai: piknikas ir'rudeninis 
parengimas, spektaklis “Lap
inis,” kurie buvo pasekmingi, 
nes davė gražaus pelno, kuris 
išaukotas svarbiems reikalams. 
Abiejų kuopų komitetai vien
balsiai 'išrinkti tie patys ir 
šiems 1957 metams. Komite

27ta DIENA 
SAUSIO-JANUARY

Yra svarbi diena progresyviarns Amerikos lietuviams, nes tą dieną 
įvyksta Laisvės B vės dalininkų suvažiavimas, o po jo vakare bus

Suvažiavimo Pradžia 10- Valandą Ryto, Banketo Pradžia 6 tą Vai. Vakare

■ Bilietas §3.00 Asmeniui

Aptirl Gerų Valgių Bus Dainųi Programa
Ją Atliks Aidsietyno Kvartetas, Vadovaujant Mildred Stensler

Suvažiavimas ir Banketas bus

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

Kiekvienas šėrininkas, kuriam nepertolima kelionė, privalo dalyvauti suvažiavime.
'taipgi dalyvaukime ir bankete ir pasirūpinkime iš anksto Įsigyti banketo bilietą.

t-

tuose yra šie draugai: LDS 60 
kuopos: pirmininkas J. Liu- 
tackas, vice-pirmininkė O. Glo- 
bičienė, protokolų sekretorė M. 
Navickienė, finansų sekretorė 
O. Krutulienė, iždininkas B. 
Navickas. LLD 97 kuopos: or
ganizatorius V. Žilinskas, pro
tokolų sekretorė M. Navickienė, 
finansų sekretorius B. Navic
kas. šie komitetai gražiai dar
buojasi savo organizacijoms.

Dar reikia priminti, kad 
LLD 97 kuopa gavo du naujus 
narius. Vadinasi, ši kuopa ne 
tik kad gyvuoja, bet dar ir na
riais auga.

PLYMOUTHO LIETUVIS— 
MAINŲ AUKA

Jonas Aukščiūnas, 55 motų 
amžiaus, gyvenęs 68 Nesbitt 
St., Plymouth’e, nelaimingame 
atsitikime Larksville Coal Co. 
mainose buvo labai sužeistas ir 
greit vietoje mirė. Kiti du, jo 
pagelbi ninka i, nesunkiai su
žeisti ir nuvežti ligoninėn: sa
koma, greit pasveiks.

Jonas Aukščiūnas čia gimęs 
lietuvis, sausio 11 d. angliaka- 
sykloj užmuštas, o sausio 15 d. 
palaidotas Plymoutho lietuvių 
parapijos kapinėse.

Gaila dar jauno žmogaus.

Bet čia tokie įvykiai — beveik , Daugiau įvairių, parengi- 
kasdieniniai. V. ž. ) mų. Laisves naudai.

Worcester, Mass.
Šaunų pokilį rengia LLD 11 kuopa paramai 

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

j

i;

3

LAISVĖS SKAITYTOJAI!
Remkime Moderniška Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu muitu 
“ . Mes užlaikome visus vaistus,

iPer i
Lietuvą ir į visus U.S.£>.R. kraštus.
kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kaip Rimifon, streptomycin, 
validolo ir nuo reumato antpuolių, ir vaistus 
del širdies ligų ir aukšto kraujo spaudimo. Per 
mūsų vaistinę vaistai 
dienų, o 
siuntėjai 
valdžios.

pasiekia Lietuvą į JO 
į Sibirą ima 22 dienas oro paštu. Visi 
per mumis gauna garantiją iš rusų 
Rašykite mums sveikatos reikalais.

g*

VYTAUTAS SKRINSKA REG. PU ARM.
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas ir Notary Public



v

Chicago, 111.
LLD 19-ęs kuopos nariai 

gerai moka mokestis
Mūsų kuopos nariai, jų gra

žus skaičius, jau gale pereitų 
metų pasimokėjo mokestis už 
šiuos 1957 motus. Tai buvo 

kuopos delegatu rapor- 
Apskrrties konfereneijo

J. Kaminskas 
d tarp<‘ gruo- 

šio susirinkimo, jam ir 
Leonui Prūseikai

Įvyko, nežiū
ri- daug sniego 

na- 
or- 

rei-

tuota
jo, kuri įvykio sausio 6 d. Mil
dos svetainėje. Tad, argi ne 
gražu ir džiugu, kad didelis 
skaičius narių tai darė pirma 
Įžengiant i šiuos ' metus.

Sausio H)' atsibuvo pirmas 
šių metų kuopos susirinkimas, 
kuriame s 
i a porta vo, 
džio ii
l;p. pirm, 
pasimokėjo dar 15 narių mo
kestis už šiuos metus. Kuopos 
susirinkime irgi pridavė mo
kestis apie tiek pat. Tad, argi 
ne puiku, kad kuopos nariai 
rūpinasi savo ir organizacijos 
gerove. Be to. gauta du nauji 
nariai Į kuopą.

Susirinkimas 
rint šalto oro 
ant šaligatvių,
riai rimtai svarstė kuopos, 
ganizacijos ir visuomenės 
kalus, reagavo i juos.

Nutarta pasveikinti Laisvės 
bendrovės dalininku suvažia
vimą su dešimke.

Svarstyta ir pasisakyta už 
tai, kad kiekvienas stengtųsi 
gaut kuopai naujų narių.

Parengimų komisija rapor
tavo, kad kuopos žaislu vaka-
ras Įvyks kovo 16 d. Mildos 
Klubo svetainėje ir diskusuo- 
ta. kaip pasiekti visus kuopos 
narius ir jųjų draugus dėl šio 
pažmonio.

LLI) 19-ta kuopa Įžengė Į 
1957 metus su virš 150 narių 
pasimokėjusių už 1956 metus. 
Tiesa, yra pustuzinis atsiliku
sių, bet tikimasi, kad ir jie 

•gos pasimokęs už a- 
irgi norės 

parašytą
Pi'ūseikos— Atsimini-

HELP WANTED—FEMALE RESTAURANTS
•n

TARP LIETUVIŲ 
avarč i u s brooklyn 
■nybės puslapius, ką

viena ir 
(taina be

ten

sovietai tokie 
komunistai 

komunistai. Atrodo, kad 
sovietų ir komunistu vienybie- 

.čiams nebūtu jokios temos ir

)1'

Laibos.
lysliava saukia apie ‘nera

mumus Bulgarijoje ir R u m li

Lietuvos “vaduotojų’’ 
gėjo; V. Meškauskas 
smetonini 1926 m'm. 
17 d. peiversmą ir 
sus bendrai veikti 
nizmo iš numirusių 
K. Sruoga pyksta,

kitu 
pasto-

Kviecia vi
ii ž šmoto- j 
prikėlimą: |

' karai negelbėjo Vengrijos su-

Visi jų raštai persisunkę di
džiausia neapykanta socialis
tiniams kraštam. Jeigu .jie pa
jėgų turėtų, tuojau 
karą socialistiniam 
paskelbtų. Bet dabar 
gai pasitenkina tik 
rodymais.

atomini 
pasauliui 
... naba-

Rep

New Yorko spaudoje
Reakciniai New Yorko did
žiai atsirado keblioje padė
ję sąryšyje siv vengriškais

D a r h i u i n k ij laikraštis rengia 
jubiliejaus pamiriėjimą-ba'liu

“Daily Worker“, kuriam 
sukanka 33 metai, vasario 9-ą 
pamiiįės savo jubiliejų baliu
mi. Paminėjimas Įvy 
teau Gardens salėje, 
minėjimas supuola su 
u estų partijos 
kuris atsi(laro tos dienos 
tą.'•Konvencijos delegatai 
lyvaus baliuje kaip svečiai, 
ko „tas laikraštis.

Tuo tarpu

ijos paramos

Pas pa- 
Ko m il

su važia\ imu, 
ry
ti a-

to Ii mos-

uimų ir garsinimų pavidale. 
Organizacijos, grupės . ir pa
vieniai asmenys jau siunčia 
savo sveikinimus - garsinimus, 
kurie bus Įdėti laikraščio -spe
cialiame jubiliejiniame nunic-

Sunkiom slogom serga Vin
cas Čepulis. Keletą dienų iš
gulėjo lovoje, bet dabar jau
čiasi geriau, bet balsas užki
męs ir dar silpnas po ligos. 
Jis rūpinasi, kad pasveikti iki 
Laisvės dalininkų suvažiavi
mo. Suvažiavimas Įvyks sausio

Slaugės
Regisi motos ir Praktiškos

Prie visų pakaitų. Valymo slaugės 
operavimo rūme. 3 iki 11 v. 
11 v. v. iki 7 v. ryto pakaitos, 
bėraiiškos asmeniškos sąlygos, 
ga pagal patyrimą ir mokslą. 
Talbot h.

v.—
Li-
Al-

Mrs.

MANHASSET MEDICAL
CENTER HOSPITAL

1554 Northern Blvd.—M A. 7-4000 |

(12-18) I

AUTO INSURANCE

to laikraščio fi- 
pir- 
arti

Tuo tarpu 
nansifiis vajus stumiasi 
myn. i Jam dar reikia 
$1 (),()(>(). Kai tas vajus bus pa
baigtus, darbininkiškas laik
raštis pradės cirkuliacijos va-

7-------------------

Teatruose
GRAŽUS IR

NAUJAS
ĮDOMUS 

FILMAS

AUTO INSURANCE. Yra vėliau 
negu jūs manote. Nereikia rankpini
gių. Lengvi bankos susitarimai. Pas
kutinė data Sausio 31 d., š. m. Grei
tas patarnavimas pii-madieniais iki 
šeštadienių nuo 9 v. r. iki 9 v. v. I 
S. S. Siegel, 255 Livingston St., Bk’-

.įv

mNew Yorko transportas 
į apverktinoje padėtyje” 
valstijos sostinės Albany | darykis 

se
al stovas 
patiekė

’ pagrindinis 
įgalima būtu 
j transportas
’ Kaip dabar 
•verktinoje

Dar

autobusu linijos neturėtu 
kaip tai yra dabar.

Music Hali, 
dabar rodomas 

nau- 
The Barretts or

UL. 2-5092.
(11-17)

LIQUOR STORES

E. QUARTUCCIO'S 4 
RESTAURANT

Tarnaujame Long Island'uj virs 
35 metų. Goriausi 'itališki pizza ir 
Neopolitiški valgiai. Viską gamina- < 
me ant vietos. Kainos prieinamos. 
Naminė atmosfera. 101-13 
Avė,. Ozone Park, L. I. VI.

ANTUN’S

Kilst 
6-9856. 
H3-19)

Geriausi vynai ir likeriai. Kas
dien pietūs ir vakarienė. Mes pri- 
siruošę patarnauti vestuvėms, ban
ketams, pietums, šokiams ir tt. Ga
limo patarnauti nuo 10 iki 500 žmo
nių. 96-43 SpHngfield Blvd., Queens 
Village, L. L Q. , Village, L. I. RČ 
R. Station. Ho. 8-4730. (13-19)

RIALTO RESTAURANT
• >

Geriausi valgiai už prieinamą kai
ną. Mandagus patarnavimas. Puiki 
vieta atsivest savo šeimą. Skanūs, 
gūrintai.

33-05 Broadway, Astoria, L. L 
RA. 8-9427

biejus metus. Jie 
gauti svarbią knygą 
Leono 
mai ir dabartis.

Pasirodo, kad minėta kny-į 
ga nariuose padarė gerą įspū
dį ir davė energijos rūpintis 
savo organizacijos gerove. Ji 
per savo 42 gyvavimo metus 
išleido daug knygų — litera
tūros, paskleidė darbininkiš
kos apšvietos ne tik narių tar- 
pv, bet ir bendrai • tarp lietu- 
a ių, kaip šioje šalyje, taip ir 
kitose pasaulio dalyse, kur tik 
randasi mūsų brolių ir sesu
čių.

Taigi, džiugu yra pastebė
ti, kad kuopa pradėjo šiuos 
metus su virš puse narių pasi- 
mokėjusių už 1957 metus. 
Bravo pasimokėjusiemsI

Ką likusieji s 
kuo greičiausiai

didžia dalimi dar yra giriami 
kaip tauriausieji kovotojai už 
demokratiją. Bot dabar pra
deda prasiskverbti ir tuose 
laikraščiuos pastabų, kad pa
bėgėlių tarpe dideli nuošim
tį sudaro fašistai, anlti-semi- 
tai, kad kai kuriose pabėgėlių 
stovyklose Įvyko net kruvinų 
susirėmimų tarp tų anti-semi- 
1ų ir žydų pabėgėlių.

Konservatyvūs žydų orga
nizacijos, k u r i o s, bendra\ 
imant, bėglius remia, dabar

ta reaguoti. “Times“, kuris 
anksčiau kepė dieną po (lie

ptos poetinius editorialus, ku
buose tuos pabėgėlius apdai
navo kaip žmonijos žiedą, da
bar kaip ir užsičiaupė — atsi- 
nešimas link tų pabėgėlių pa
sidarė žymiai vėsesnis.

Beje, “Times“ pranešė iš 
Britanijos, kad ten Škotijos 
ir Vali jos anglikasiai neturi 
mažiausio noro leisti bėgliams 
dirbti šalia jų kasyklose....

padarykite’ 
tą patį. Tada bus dar gražiau 

šių metų knygąir džiugiau ii 
gausim? greičiau.

.M.

Brooklyno Lietuvių Liaudies 
Teatro metinis susirinkimas 
Įvyks ši antradienį, sausio 22, 
8 vai. vakare, Liet. Kultūrinia
me Centre. Visi nariai ir te- 

o

atru įdomaujantieji kviečiami 
dalyvauti. Pirmininkė

IŠDEGINTAS AKIS GAL 
DALINAI PAGYDYS

Anglas akiu specialistas, iš- 
egzaminavęs kolumnisto Vic
tor Riesel išdegintas akis, sa
ko, kad gal galima būtu nors 
dalinai jo akis pataisyti.

taip myli-

jis skaitė Italiją 
— ir * Italija di- 

savo sūnų-geni- 
buvo Toscanini o

“II Progreso Italo-America
no”, vietinis italų kalbos dien- 
laštis sako, kad niekur kitur 
Toscanini nebuvo
mas, kaip Amerikos italuose. 
Toscanini buvo italas, Italijo
je gimęs ir 
savo tėvyne 
džiai mylėjo 
jų. Amerika
adaptuota šalis — ir Amerika 
ji didžiai gerbė. Bet jį labiau
siai mylėjo tie, kuriems jis bu
vo artimiausias, panašiausi i 
jj: Amerikos italai, — sako 
tas laikraštis.

15 SUŽEISTI GAISRE
Ištikusiame gaisre 189 E. 

100 St., N. Y., 15 žmonių ap
deginti ar aptroškinti, apie 
200 asmenų dideliame šaltyje 
turėjo atsidurti gatvėje. Gais
ras prasidėjo nuo kerosininio 
pečiu ko.

blogesnis, 
motais balsuotojai 

įigaliiĮo New Yorko miestą pa- 
įskolomis sukelti $500,000 tam 
I tikslui, bet tas nepadaryta. 
Pinigai sukelti ir išleisti, bet 

Į be apčiuopiamų rezultatų.
Jis ragino, kad kas nors bū

tų daroma, kad miesto valdo
mos
nuostolio,

Senatorius Mitchell yra re- 
j j m bl ikonas. Nors ir demokra- 
|tai sutinka .su jo kaltinimais, 
Ijie sako, kad jis juos daro 
i partiniais sumetimais, kad pa- 

(subvių) į statyti blogon švieson demo- 
Second kratinę New Yorko miesto ad- 

kitaip susikimšimas ministracij'ą.

pranešama, kad valstijos 
nate Manhattano 
MacNeill Mitchell 
siūlymą ką nors daryti apie
New Yorko miesto transportą. 
Jis siūlė, kad būtų pradėtas 

tyrinėjimas, ‘ką 
padaryti, kad tas 
būtų pagerintas, 
yra. jis yra ap-

padėtyj’e, sakė jis. 
.Senatorius Mitchell sako, 

kad New Yorko transportą 
kankina sekami negalavimai' 

Būtinai reikia padidinti po
grindinių traukinių 
tinklą pradedant su 
Avė., nes

Radio City 
New York, 
M etro-G old wyn-Meyer 
jas filmas
Wimpole Street“.

Filmas atvaizduoja meiliš
ką gyvenimą garsaus Angljjos 
poujto Robert Browning ir Eli
zabeth. Barrett, kuri taipgi 
buvo žymi poetė.

Elzbietos' Barrett žiauraus 
tėvo rolėje vaidina John Giel
gud, lietuvių kilmės anglas 
aktorius.

Jennifer Jones vaidina Eli
zabeth Barrett rolėj. Bill Tra
vers vaidina Robert Browning 
rolėje.

Filmas yra Įdomus. Yra la
bai gražių scenos vaizdų.

Rėpi.

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

MISC. ADS

Pardavimui. Electric Plating Spaus
tuvė, Geras biznis, apšildoma, pri
vatiškas savininkas atsistato K po 
daugelio motų. Auksinė proga 
jums. Peržiūrėkite. Kaina prieina
ma. SORENSON ART PLATERS, 
66 Forsythe St., N.Y.C. WA. 5-0244.

(13-19)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Grosernė-DelikateSsen. 4321 Arthur 
Kill Rd., Staten Island, N. Y. La
bai prieinama ronda. Geras bizn'is. 
Parduodame iš priežasties nesveika- 
vimo. Tinkama . porai.. dalininkams 
ar pavieniam. Privatiškas savi
ninkas. TO. 8-1028; 8 v. r. iki 8 
v. v. TO. 8-1884-M. a

(14-2O>

ALBERT SCHWEITZER IR 
JO LIGONINĖ AFRIKOJ

Piano Sale. Krautuvės spoeialė 
kaina $349, SK. Nauji ir vartoti. 
Consoles, Spinets, Graąds. Paprasti 
Uprights $17,5 ir aukščiau.
SAFEREN, 2nd Avė., kamp. 3rd St. 
Ketv. iki 9; šešt., sekmd. ištisą dieną.

GR. 5-6677

Fruit & Vegetable Store pardavi
mui. Ideališka vieta, geras biznis, 
gerai įsteigta. Savininkas išeina ka- • 
riuomenėn. Priverstas parduoti. Peri 
žiūrėkite ir persitikrinkite. . Kaina 
prieinama. 902' Hunts PL Avė.,

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

Times korespondentas į Mokytojai išaiškino, 
. turi apleist Vengriją į kas būty minimumas

V 
Mokytojų organizacijų at- 

j stovai ragino miesto mokyklų r '
į valdybą, kad būtų nustatytas 
j mihimumas mokytojų algose, 
j Mokytojų unijos (nepriklau-i I 
i somos pažangiečių vadovauja
mos grupės) atstovė Rose V.

; Russell ir Mokytojų gildijos 
I (AFL-CIO) atstovas D. Sel
den patiekė vienokius siūly
mus: kad mokytojų minimali; 
nė alga būtu $5,000 i metus, 
ir .kad tas atsineštų ir Į pra

mokyto j us, 
taipgi i tuos 
turi tik lai- 
mokytojauti,

'tinis “Times’’ paskelbė, 
jos korespondentas Ven
io John MacCormac turi 
sti tą šąli. Vengrijos val- 

iš jo pareikalavo išva-
lupti

MacCormac teikė 
ščiui melagingą

;Ol- 
in-

formaciją, kuri iškraipė padė
ti ir .šmeižė Vengriją. Ypatin
gai jis pranešinėjo nebūtus 
dalykus, sako Budapešto ra- 

iš Csepel salos Buda- 
kur koncentruo.jaiy di- 

Vengrijos metalo fabri-
pešte,

John MacCormac yra vie
nas vadovaujančių to didlapio 
bendradarbių.

VOGĖ AUTOMOBILIUS 
NARKOTIKAMS PIRKTI
Brook 1 y n o teismabutyje 

trys prisipažino, kad jie yra 
pavogę ir pardavę 35 automo
bilius ir už juos gautais pini
gais pirkę narkotikų. Jie taip 
prie narkotikų Įpratę, kad be 
Jų negali gyventi.

KNYGYNO KONCERTAI
Brooklyno Viešasis Knygy

nas nusitarė suruošti seriją 
muzikalių parengimų — kon
certų. -Pirmas koncertas įvy
ko sausio 17 d. Įžanga veltui.

Didelis Atidarymas. ŠEŠT., SAU
SIO 12 d. Čiužinėkite Brooklyno 
naujausioj arenoj. Matykite ex- 
liibieijas. 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.

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

(9-15)

Pasiskubinkite pasiųsti savo giminėms ir drau
gams pakietus — Dovanų Velykų šventėmis!

džios mokyklų 
kaip i vidurinių, 
mokytojus, kurie 
kinus leidimus
nes dar patys pilnai nebaigė 
mokytojavimo kursų. ' '

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,
pranešti. Pranas Rusa, 
Vilniaus, Daugų Rajonas, 
tas, Ginakiemio kaimas, 
resas: Anna Chestnut, 
Ave., Brockton 7, Mass.

Naujausias filmas Albert 
Schweitzer yra vienas tų, ku
rie stebina savo paprastumu 
ir gilumu dramos, nors ji tar
tum nevaidinama.

Filmas (Eastmancolor spal
vose) perstato daktaro (da
bar jau senuko) Schweitzerio 
gyvenimą nuo vaikystės.

— Kas ten per gyvenimas? 
—paklaustų kiekvienas, kas 
įpratęs žiūrėti ‘gyvenimiškus’ 
filmus kaip bučkių kontestą. 
Šiame bučkių — nė vieno.

Filme sako, jog Schweitzer 
pamilo gyvybe. Kad gelbėti 
ją ten, kur niekas negelbsti, 

i jau būdamas aukštai lavintu 
muziku, vargonistu, dvasiškiu 
ii- religijos mokytoju, jis nu
sprendė tapti gydytoju Afri
koje. Tame darbe, jo įkurtoje 
ligoninėj ir vyksta dauguma 
veiksmų.

Jaudinantis matosi Afrikos 
žmonių tamsus, skaudus skur- 
das.

Dauguma filme eigos aiški
nimo parašyta paties daktaro. 
JĮ skaito aktorius Fredric 
March, Gamintojas Jerbme 
Hill, filmavo Erica Anderson.

Filmą pradės rodyti sausio 
Yorke, 

St.

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 Meaiitows, L. I. RE. 9-9566-— 
IL. 8745.

Maža Valgykla.'. 12x30. Gerame 
stovyje. Galimai perkraustyti jūsų 
apylinkėje. Pilnai įtaisyta. Pri
vatiškas savininkas. Labai priei
namai. Geras bargonas. Dienomis 
HO. 5-0310. Vakarais IIO. 8-7614.

(12-18)

(12-14)

NAT'S SERVICE STATION, 6149 
Metropolitan Avė., Maspeth, L. L, 
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 Ridgewoode. 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
znį. 785 Cypress Ave. EVergreen 
6-7857.

(11-20)

Išrodykife 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, 
66-30 Grand Ave., Maspeth, L. I. 

IL. 8-3500.
(11-17)

vakarą' New
23 W. 50th

20-os
Guild teatre,
Pelną skiria tai ligoninei.

F. & J. LUMBER & TRIM CO., 
Lentų, trim and mouldings,— win
dows, doors, sheetrock 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)

Prašau man 
kilęs iš 

žilinų paš- 
Mano ad- 
3 Brewer 

(13-14)

UŽMUŠTAS DARBE
Felix Urbanovich, brookly- 

n ietis, užmuštas bedirbant 
Governors Islande.

PETS

.Retail Lumber Yard. Pardavimui 
ar išnuomavimui. Taipgi pilnai įtai
syta woodworking krautuvė. Įskai
toma pilna nuosavybė. Tai puihMS 
pirkinys. Persitikrinkite po in
spekcijos. Cedarhurst, L. I. CE. 
9-6

(12-15K
■H—--------------------- « _

Mė^inyčia, grosernė ir delikatessen 
kartib, u 4 x-ūmd apartmentu, garu 

 

šildomi (jeiguf norėsite rūmų); 
kampinė krautuvė, arti mokyklos. 
metų lease. Renda prieinama. .Geros 
įeigos. Ideališką; porai, dalininkams 
ar pavieniam. YOnkors 8-0904.

(13-19)

Kepykla ir pieninių produktų krau- 
tuyė 
L. I. 
lease, 
porai, partneriams 
Pilna kaina $1,000.
sveikavimas. LO. 1-1034. AX. 7-1381.

(13-lh)

(Commission). Valley Stream, 
Labai žema renda, Geras - 
Įsteigtas biznis. Ideališka 

ar pavieniam.
Priežastis, ne-

RADIO & TV

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

RA. 1-5823 '
(11-14)

VEIDRODŽIAI
Taipgi stiklintus viršus padaro

me pagal užsakymą. Sieniniai ir 
prie ugniavietęs veidrodžiai. Ra
kandai ir ant ūeską stiklų, šios 
savaitės geriausias ■ p i t- k i n y s : 
Whopping 48 x 72.z Reg. $80.00. 
Dabar $65. Veidrodžiai su nupo-, 
iišiuotais 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.

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

Virginia 3-8999.
(11-17)

(10-16)

Control bred Parakeets, Parrots. 
Taipgi turime ir mažyčių papūgėlių. 
Garantuotos " dainuot kariarkėlės, 
taipgi tropiškų žuvelių. Ilgam laikui 
garantuojame mūsų papūgas, žuvis. 
Turime visus reikalingus įtaisymus, 
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.

Laukia mirties bausmes
Edward Eckwerth White 

Plains teisme išklausė savo 
prisipažinimą, kad jis nužudė 
savo 
seman

ylimąją mokytoją Ro- 
Spezzo. Už tai jam

(11-14) gresia mirties bausme

PLYMOUTH RADIO & TELEVI
SION CO. praneša naują nusista-f 
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. |

Didelės Nuolaidos. Sutaupinkite 
iki $100.. Natųos Hot-point ir Mo 
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 atėjimą. 
6 mėnesių garantija ant tūbų ir da
lių. BEDFORD MUSIC CO., TV. 
SERVICE, 12 Bedford Ave., EV. 3- 
1590.- Ant Ismokesčių.

AUTOS
---------------------------- :------------------------>

Kreipkitės pas -autorizuotą Mer
cury-Lincoln pardavėją. Jūs būsite 
apsaugoti kas liečia mašinos stovj 
i - kainą. Paskutiniai išpardavimai 
1956 Lincoln ir Mercury mašinų. 

-Labai žemai (naujos ašinos).
MEZEY MOT

1229—2nd Avė., N.Y.C.

i)

t

(14-23)

PARCELS TO RUSSIA, INC

*

(11-17)

BUYUS
(BUYAUSKAS)

Mes esame autorizuoti ir laisnluoti INTOURIST, Maskvoj. Pri
statymas garantuotas, muitas apmokama čią. Atdara kasdien,— 
šeštadieniais lf-4; sekmadieniais 9-6. Klauskite! mūsų pilno katalogo.'

. 1530 BEDFORD AVE., BROOKLYN 16, N. Y. 
Telefonai: Ingersol 7-6465 — Ingersol 7-7272

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

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

Mr. Danny Pucciatti, sav.
įsteigta 1910.

ALIEJINIAI PEČIAI

Bendrai dirbame su aliejaus 
pristatytojais nuo 1879. Nerei
kia rankpinigių. Pirmas mokes
tis į 60 dienų.

HAWLEY FUEL CORP. 
214-45 42nd Ave., Bayside, N.

Bayside 9-2200

^MATTHEW A E. 8-2700 
(14-23)

Jeigu norite siusti pakietus i Tarybų Sąjungą— 
Lietuvą, Estoniją, Latviją, Ukrainą ir tt., kreipki
tės Į pasitikimą firmą —

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

AL. 4-1193 
SPECIALES ŽEMOS VASARINAS KAINOS

Pasiunčiame siuntinius į visas dalis Sovietų Sąjungos—į Lietuvą, 
Latviją, Ukrainą ir kitas šalis. MES GARANTUOJAME GREITĄ 
PRISTATYMĄ maisto, drabužių siuntinių žemomis kainomis ir ap
mokėtu muitu./ Jūs gaunate rasytę su adresanto parašu. SIUNTI
NIAI ORO PASTŲ PRISTATOMI I 10 DIENU. Jei jūs gyvenate 
toli, tai galite prisiųsti mums siuntini su reikalingais nurodymais. 
Tas jums sutaupys laiko ir pinigų. Jūs galite pirkti,iš mūsų drabu
žių, batų, medikalų ir. kitokių daiktų savo siuntiniui. SPECIALUS 
APSAUGOJIMAS—apart reguliarūs apdraudos. jūsų siuntinys bus 
apdraustas nuo pavogimo ir nuo ugnies. NEDELSIAMA. SIUNTI
NIAI SIUNČIAMI TUOJ.
\ i ' ' - 1
Ofisas atdaras kasdien, Įskait. šešt. 9-6. Atdara sekmadieniais. 

Mes išsiunčiame per Parcels to Russia, Inc'.

4 puti. Lnisvč (Liberty) ŠeštacL, sausio (Jan.) 19, 1957

Dėl gero nusipirkimo naudotų aų< 
tojnobilių, visi garantuoti 
rizuotą pardavinėtoją, tai 
pas:

THE M. & J. UPTOii 
SALES & SERVICE

2301 Jerome Ave., 188th St,' Bronx 
šaukite Mr. Heller^ Ger! pirkiniai.)

CYpress 5-1400 r.
(11-17)

Plymouth 1956 Statio)i Wagon, < 
Puikiame stovyje. Mes esame au« % 
torizuoti Plymouth ir DeSoto par- 
davėjai. 1 metų garantija ant vi
sų naudotų mašinų. Labai prieina
mai. JACKSON MOTORS, 95-10 
Northern Blvd., Jackson Hts., L. L 
TW. 9-1770. Į10-16)

17 auto- 
ėginkite




