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KRISLAI
I Gražus savaitgalis. 

Geras nusistatymas.
I Graži parama.
i Bus suvažiavime.
i Būk linksmas ir 

ilgai gyvenk.
, Patarimų patarimai.

Rašo A. Bimba

■ Praėjusį savaitgali buvau 
Nuvykęs Bostono apylinkėm 
šeštadienio vakarą teko pra
misti Montello.je, o sekmadie
nio popietį So Bostone. Abie- 
ose' vietose susirinko gražus

♦

mrelis šauniu laisviečiu.
' Ateinantį sekmadienį išgur
ate didžiulį pluoštą smarkių 
.veikinimų Laisvės šėrininkų 
.uvažiavimui. Graži parama 
iienraščiui, apart karštų, nuo
lydžių linkėjimų jai dar il- 

*rai, ilgai gyvuoti.
Vienas dalykas man labai; 

>atiko: Nesuėjau nė vieno ; 
aisvieeio, kuris vaikštinėtų* 
tusiminęs ir rankas nuleidęs, i 
Kiekvienas į ateitį žiūri su i 
'ilčia ir pasitikėjimu.

Viena draugė po slapyvar- 
tžiu “Bedfordietė” įteikė su' 
>asvęikinimu suvažiavimui ‘ 
>64. Ot, sako, man sukanka 
ygiai 64 meteliai, tai lai nuo 
Jekvjenų metų Laisvei eina 
h> vieną dolerinę!

Matote, kokių gerų laisvū
nų mes turime. Gal už tai toji 
iraugė dar tebeatrodo į “Še- 
iolikine”, kad ją visur maty- 
.i, visuomet iš jos gausi Lais- 
ei užuojautos ir paramos.

Kitas labai gražus dalykas, 
’er visą šeštadienio vakarą ir 
>askui per visą sekmadienį, 
iet ir So. Bostonan mane nu- 
/ežęs, mūsų įžymusis ir 
farbštusis vajininkas Jurgis 
Simaitis ne tik nuolatos kal
bėjo, bet ir sušilęs darbavosi, 
<ad supliekti Lawrence-Lo
vell vajininkus. Ir gali taip 
atsitikti. Už dienos kitos suži
nosime. Jurgis sakosi gavęs 
keletą naujų skaitytojų. Tai, 
širdį, bus gražių punktų !

Beje, kad nepamirščiau. 
Jurgis dalyvaus šėrininkų su
važiavime.

O dar smagiau, kad gal 
pirmu kaitų bėgiu paskutinių 
keliolikos metų suvažiaviman 
pasižadėjo pribūti bent ketu
ri, o gal net ir penki geri'jlais- 
viečiai iš So. Bo^'ono. Juos 
ragina ir mobilizuoja mūsų 
bendradarbis Jaunutis.

Man patiko ir So. Bostono 
vyrų grupės skardūs balsai ir 
malonios melodijos. Stasys 
Paura grupę mokina ir jis 
pats smarkiai dainuoja.

Man atrodo, kad kitos ko
lonijos turėtų j savo parengi
mus šiuos smarkius sobosio- 
niečius pasikviesti. Tikiu, jog 
juos išgirsime ir mes brookly- 
iliečiai. Girdėjau, kad jie bus 
fraginami ir turės dalyvauti 
koncerte, kuris ruošiamas ry
šyje su Lietuvių Meno Sąjun
gos suvažiavimu.

Mbntelloje mane apdova
nojoz mūsų senas laisvietis ir 
buvęs maspethietis Skirmon- 
tas net dviemis knygomis. 
Abidvi apie sveikatą. Org. 
Skirmontas didžiuojasi savo 
sveikata ir nori, kad visi jo 
draugai ir priedeliai, visi lais- 
viečiai būtų sveiki ir ilgai gy
ventų.

Širdingai ačiū jam.

Į Ar jis tikrai pamišęs?
Metesky- Milauskas
Bellevue ligoninei
Waterburio lietuviai 

nustebę, kad “pamišęs” 
bombininkas vienas iš jų
New Yorkas. — Taip va

dinamas “pamišęs bombuo- 
tojas” George Metesky iš 
Waterburio tapo ’ atvežtas 
New Yorkan. Jis buvo pri
statytas tesman, bet trum
pas laikas vėliau išvežtas 
Bellevue ligoninėn, kur 
daktarai turės išnešti nuo
sprendį, ar jis tikrai nesvei
ko proto.

Meteskio originališka 
pavardė, kaip pasirodo, y- 
ra Milauskas, kaip paduota 
oficialiai, o gal Miliauskas. 
Tą pavardę naudojo visa 
šeimyna, iki George vyres
nis brolis pradėjo lankyti 
kolegiją ir ten, turint sun
kumų su vardo ištarimu, 
Milauskas tapo Metesky — 
ir visa šeimyna pradėjo tą 
pavardę vartoti.

Metesky-Milauskas gy
veno su dviemis savo sese
rimis, Mae ir Anna, vyres
nėmis už save (jis turi 53 
metus amžiaus) 17 Fourth 
St., Waterburio lietuviško
je apylinkėje. Jis buvo, sa
koma, tikintis katalikas ir 
lankė bažnyčią.

Iš Waterburio praneša
ma, kad tenykščiai lietu
viai nemenkai nustebę, kad 
taip vadinamas “pamišęs 
Lombuotojas” yra vienas iš 
jų tarpo. Kaimynai pažino 
Meteskį kaip ramų meto-

nors pusę Jų bombų 
vairiose 
dojama 
t ra.

Grįždamas namo vieną kny
gą beveik jau visą perva
riau per savo šerengą. Knyga 
pavadinta: “Be Happier—Be 
Healthier’’. O jos autorius 
yra Gayelord Hauser.

Knyga lengvu styliumi pa
rašyta. Kupina išmintingų pa
tarimų. Kuris 
Šventai išpildys, tas garantuo-1 
tai susilauks Matuzelio am-1 
žiaus!

Štai kaip šis gudrus ir pro
tingas žmogus mokina gyven- 
ti: |

y Valgy k gerą, natūrali, svei
ką maistą. Nepersivalgyk. 
Juo senesnis daraisi, tuo ma
žiau' valgyk !

Kvėpuok tik šviežiu oru, ir 
kvėpuok giliai, tiesiog visu 
pilvu.

Gerai ir dažnai pasilsėk.
Dažnai išsimaudyk.
Gerk tik švarų, gryną van

denį.
Saugokis kavos ir stiprios 

arbatos, o nuo viskės, alučio 
ir vynelio bėk kaip katalikiš
kas velnias nuo šventojo kry
žiaus!

Dažnai ilsėkis išsitiesęs ir 
atsigulęs ant kietos tiesios 
lentos, su kojų galu dvylika 
colių aukščiau. .Tegu' tavo 
kraujas iš kojų subėga į gal
vą, į smegenis, — būsi ne tik 
sveikesnis, bet gal ir razum- 
nesnis!

Anksti gulk ir anksti kel
kis.

Miegok nuogas nuogutėlis!
Nesinervuok, nepyk, nesi- 

keik, bet kartais labai sveika 
savo “tulžį išlieti”.

dingą žmogų, kuris visuo
met buvo tvarkingas, ge
rai apsirengęs, švarus, 
mandagus. Tiesa, jis buvo 
“keistokas”, kiek paniuręs, 
bet šiaip atrodė normališ- 
kas.

Suimtas, betgi, George 
nesielgė kaip viski norma
lus. Jis atrodė gan paten
kintas suėmimu, mielai 
šypsojosi fotografams, kai 
jie tik sakė “Smile, George” 
ir net rodinėjo su pasidi
džiavimu detektyvams ir 
teisme laikraščius, kuriuose 
antgalviai daidelėmis rai
dėmis skelbė apie jo suėmi
mą.

Policijos k o m i s i j o n i e -
rius Kennedy sako, kad 
bombininko sugavimui la
biausia pasidarbavo dien
raštis “Journal-American”, 
kuriam Metesky rakinėjo 

, paskutiniu laiku visokius 
i laiškus. Daug kas daro 
išvadą, kad jis paskutiniu 
laiku kaip ir siekė būti a- 
įtidengtas, norėdamas la
biau pasigarsinti. Kuomet 
policija atėjo pas jį, jis bu
vo ramus ir patenkintas. 
Policininkai jam sakė, kad 
atėjo tvrinėti koki tai au
tomobiliu akcidenta. Me- c v
tesky nusišypsojo ir atsa
kė ramiai: “Jūs atėjote ko 
nors svarbesnio”.

Prie jo atidengimo prisi
dėjo ir Con Edison rašti
ninkė Kelly, kuri kompa
nijos rekorduose atpažino 
rankrašti bombuotojo. Kaip 

> žinia, Metesky apie du de- 
jšimtmečiai atgal tano su
žeistas dirbant Con Edison 
fabrike ir pasėkoje apsirgo 
džiova. Jis negavo kompen
sacijos ir pagalbos nuo 
kompanijos, ir tas jį prive
dė prie minties keršyti 

sprogdinėiimais į- 
vietose. kur nau- 

Con Edison elek-

Nepiliečiai šį 
mėnesį privalo 
užsiregistruot

Tik kokia savaitė laiko 
liko inepUiečiams užsiregis 
truoti, kaip to reikalauja 
įstatymas. Nepiliečiali re
gistruojasi kiekvienų metų 
sausio mėnesį. Už nesire- 
giiYtravimą nepilietvs gali 
būti nubaustas griežtomis 
kalėjimo ir piniginėmis 
bausmėmis.

Registravimosi blankas 
nepiFečiai gali gauti visose 
rašto įstaigose.

Kairias. — Egipto sosti
nėje buvo pradėtas tarybi
nių filmų festivalis, bet po 
Gorkio filmo “Motinos” ro
dymo Egipto valdžia festi
valį uždarė. Kairo polici
ja nusprendė, kad “Moti
na” perdaug “kiršinantis” 
filmas.

Vapa užbaigus
Savo didįjį darbą—vajų gavimui Laisvei naujų skai

tytojų — užbaigėme. Prie esamų sunkių aplinkybių va
jus buvo išvestas vidutiniai gerai. Gauta gerokai naujų 
skaitytojų, atsinaujinimai prenumeratų buvo puikūs, 
aukų, sukėlimui biudžeto dienraščiui 1957 metams, įplau- 

j ko gražiai.
Aišku, kad atsiekimui šio gražaus tikslo reikėjo sun

kiai darbuotis, daug padų nudėvėti, daug laiko ir ener
gijos. įdėti, taipgi nemažai kaštų pasidaryti kelionėmis 
ir susirašinėjimais. Tą Sunkų vajininkų triūsą labai į- 
vertina ne tik Laisvės personalas, bet visa apšvietą bran
ginančioji Amerikos lietuvių visuomenė.

Gavome nusiskundimų, kad daug nemalonumo vaji- 
ninkams prisieina turėti su prenumeratoriais dėl pašto 

, nereguliaraus, dienraščio pristatymo kaip kuriose vieto- 
:se. Ta blogybe nepriklauso nuo vajininkų, nei nuo Lais- 
Į vės administracijos, tai yra paštinč priežastis. Pačiai 
■ Laisvei ateina paštu keletas dienraščių ir, jų pristaty-
| mas yra labai nereguliarus.
1 Daug pagelbėjo vajui suruošimas pramogų dienraš
čio naudai. Tik gaila, kad ne visur, kur buvo galima, 

i pasirūpinta surengti pramogų. Kai kuriose kolonijose 
tuo atžvilgiu buvo apsileidimo.

Širdingai dėkojame visiems vajininkams, jų pagelbi- 
ninkams ir pramogų rengėjams, už sėkmingą išvedimą 
vajaus. Jūsų pasiaukojimas ir darbas šiam prakilniam 
apšvietos reikalui pinigu neapmokamas, nes jis. yra jūsų 
idėjos, širdies ir sielos perlas, kuris per amžius blizgės 
Amerikos lietuvių istorijoje.

Vajų užbaigėme gražiai, bendrai dienraščio finansinė 
padėtis nėra visai bloga. Tačiau, ateitis, įmatoma rūsti. 
Skaitytojų; vėlybas amžius ir be saiko kylančios kainos 
am visko, sunkiai slegia dienraštį finansiniai. Bet gy
venimas mirga svarbiais įvykiais, žinios jaudinančiai 
blikčioja kasdieną, — dienraštis reikalingas išlaikyti, 
kad nebūtum atsilikę nuo gyvenimo!

Vajaus pasisekimas davė vilties tęsti dienraščio išlei
dimą. Tačiau labai rimtai reikia įsitėmyti tą faktą, kad 
išlaikymas dienraščio bus galimas tik tuo būdu, jei la
biau negu anksčiau pasirūpinsime jam finansų sukėlimu. 
Su kiekvienais metais, mūsų skaičius mažėja, tad liku
siems sunkiau ant pečių finansinė našta apšvietos rei
kalams — po daugiau turime aukoti išlaikymui dienraš
čio.

Pernai arti dviejų šimtų asmenų įstojo į Laisvės Prie- 
telių Klubus ir užsimokėjo po $25 metinės duoklės. Taigi 
tas ir buvo pats pagrindinis, šaltinis sustiprinti dienraštį 
finansiniai. Prašome visų anksčiau įstojusių klubiečių 
pasilikti nariais ir 1957 metais. 0 taipgi labai laukiame 
naujų narių į Prietelių klubus.

Dėl užtikrinimo dienraščio ateities, prašome visų 
vajininkų ir kolonijų veikėjų, vajų užbaigus, nenuleisti 
rankų. Be perstojimo rūpinkimės ir darbuokimės, viso
mis savo išgalėmis.

Pats pirmasis šių metų darbas dienraščiui yra Laisvės 
Bendrovės suvažiavimas ir banketas. Įvyks sausio 27 d. 
Darbuokimės visi, kad suvažiavimo proga sukelti kuo 
daugiausia finansų ir dalyvaukime suvažiavime, duoki
me iniciatyvos suplanavimui dienraščio ateities.

Laisves Ad min is tr adį j a
P. S. Galutinas vajaus raportas bus paskelbtas šešta

dienio laidoje, sausio 26 dieną.

Steigiama Karibų federacija; ji 
taps nauja Britanijos dominija

Kingston, Jamaica. — 
Čia susirinko delegatai iš 
eilės Karibų salų, kaip tai 
Jamaicos, Trinidado, Bar
bados. Susirinkimo tikslas 
yra įsteigti naują federaci
ją — Karibų- federaciją, 
kuri būsianti dominiia Bri
tanijos taip vadinamos 
bendruomenės sąstate.

Kingstonas, kaip mano
ma, bus tos federacijos sos
tinė. Dauguma tų salų gy
ventojų yra negrai, ainiai 
vergu, kurie buvo atvežti 
iš Afrikos. Jų daugumos 
gimtinė kalba dabar yra 
anglų, nors kai kuriose tos 

federacijos dalyse kalbama 
ir ispaniškai.

Tokios federacijos pa
geidauja nuosaikieji tų sa
lų nacionalistiniai elemen
tai. Labiau kraštutiniai 
nacionalistai jau nori pil
nos nepriklasomybės nuo 
Britanijos.

Londonas. — Britanijos 
Konservatorių partija ofi- 
ciališkai išrinko premjerą 
Macmillan a savo vadovu. 
Faktinai jis tapo konserva
torių vadu, kuomet jie nu
tarė jį padaryti premjeru.

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

Londonas. — Darbiečiai 
parlamente patiekė siūly
mą, kad Britanija stotų 
už atominių-vandenilinių 
sprogdinę j imu sulaikymą. 
Rezoliuciją patiekė Škotijos 
deputatas Woodburn. Dar
biečiai taipgi patiekė siū
lymą, kad būtų pravesti 
rinkimai, taipgi, kad būtų 
pravesta penkių didžiųjų 
jėgų konferencija: Ame
rikos, TSRS, Britanijos, 
Irancūzijos ir Indijos.

Varšuva. — Pilni seimo 
rinkimų rezultatai rodo, 
kad rinkimuose dalyvavo 
16,8^3,316 žmonių, kas yra 
daugiau kaip 90 proc. visų 
balsuotojų. Iš to skaičiaus 
16,563,314 balsavo už pilnus 
nacionalinio fronto sąra
mus.

Lenkijos spauda sako, 
kad dabar bus einama prie 
gilesnio Lenkijos gyveni
mo demokratinimo, taipgi, 
kad Gomulkos vadovybė 
PPR (Komunistų) partijo

A.merikos airiai 
paremia

Dublinas. — Airijos poli
cija sako, kad nelegali Airi
jos Respublikos Armija 
(IRA), kuri kovoja prieš 
britiškus okupantus Šiau
rinėje Airijoje, gauna fi
nansinės paramos iš Ame
rikos airių. IRA nelegali ir 
nepriklausomoje Airijoje, 
nors ten ji ne taip persekio
jama, kaip britų valdomoje 
šiaurinėje krašto dalyje.

Dublino policija patiekė 
įrodymus, kad nuo 1954 m. 
gegužės mėnesio iki 1955 
metų spalio Amerikos airių 
nacionalistinės organizaci
jos persiuntė IRA kovoto
jams. $14,137. Dar didesnės 
sumos pasiųstos paskutiniu 
laiku, bet apie jas dar nėra 
daiktiškų įrodymų, nes tos 
sumos paprastai siunčia
mos privatiniams asme
nims, kurie paskui jas per
duoda IRA vadovams.

/

Plieno unija 
prieš rasizmą

Washingtonas. — Plieno 
darbininkų unijos (United 
Steelworkers of America) 
prezidentas D. McDonald 
unijiniame žurnale “Indus
trial Union Digest” sako, 
kad unija dar nėra pakan
kamai nuveikusi prieš ra
sizmą. Jis sakė, kad plieni- 
ninkų * unija kovoja prieš 
rasistinę segregaciją, bet 
galėtų kovoti daugiau. Jis 
taipgi sakė, kad korporaci
jų savininkai, ypatingai 
plieno ir kitų pagrindinių 
nramonių, kurių centrai 
Šiaurėje, galėtų paveikti 
savo skyrius Pietuose, kad 
ten būtų baigta segregacija 
— jeigu jie to norėtą.

Užrašykite Laisvę savo draugui 

je pradės energinesnę kovą 
prieš taip vadinamą Natoli- 
no grupę, kurią Lenkijos 
spauda vadinos “konserva- 
tyve”. Ta grupė, žurnalas 
“Novi Drogi”, teoritinis 
PPR organas, dėl akių rė
mė savo partiją rinkimuo
se, bet užkulisiuose kirši
no prieš Gomulką ir kitus 
kandidatus.

Jungtines Tautos. — At
rodo, kad Izraelis neiš
trauks savo jėgų iš Gazos 
srities ir. Akabos sąsiaurio 
kranto šį ketvirtadieni, 
kaip to reikalavo beveik 
vienbalsiai priimta Genera
linėje asamblėjoje rezoliu
cija. Vietoje to, Izraelio 
pasiuntinys Ava Ebanas 
konferuoja su Hammarsk- 
joldu ir jam aiškina, kad 
Izraelis norėtų palaikyti sa
vo administraciją Gazoje.

Monaco. — Princesei 
Grace (buvusiai aktorei 
Grace Kelly) gimė dukrelė.

Sultono tankai 
malšina kilimą

Rabatas. — Sultonas Mo- 
hamedas pasiuntė Maroko 
armijos tankus i Tifilaleto 
miestą Atlaso kalnuose, kur 
vietinis gubernatorius Bihi 
suorganizavo * berberų su
kilimą. Berberai yra vie
tiniai gyventojai, skirtin
gi nuo arabiškai kalbančių 
marokiečių. Bihi teigė, kad 
sultonas bando “arabinti” 
berberus.

Įvyko susirėmimai tarp 
ginkluotų berberų ir val
džios- armijos. Bihi pabėgo 
iš miesto ir su ištikimų pa- 
gelbininkų grupe slaptosi 
kalnuose. Sultono patarė
jai sako, kad berberus su
kilti sukiršino francūzu a- 
gentai.

Dallali Lama dar lieka 
Indijoje, bet jis grįš
Deli. — Vyriausias Tibe

to dvasininkas, Dalai La- 
; ma. kuris apie du mėnesiai 
atgal atvyko Indijon, dar 
vis ten. Jis keletą kartų 
atidėjo savo grįžimą namo. 
Kai kurie Indijos laikraš
čiai sako, kad Dalai Lama 
jau negrįš Tibetan, bet jis 
tą gandą paneigė — jis grįš 
namo.

Tibetas yra Liaudies 
Kinijos dalis. Dalai Lama 
yra Kinijos parlamento de
putatas.

TSRS vadai keliauja
Maskva. — Tarybiniai 

valdžios nariai ši mėnesį 
daug keliauja. Chruščio
vas lankėsi Kirgizijoje, 
Bulganinas Tadžikistane, 
Mikojanas Turkmėnijoje, 
Malenkovas Uralu syityje, 
Suslovas Saratove ir t. t.

ORAS NEW YORKE 
f 

šalčiau, giedra
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PO INAUGURACIJOS z
EINANT ŠALIES konstitucija, naujai išrinktas pre

zidentas priima priesaiką sausio 20 dieną. Ta proga sos
tinėje (Washingtone) vyksta paradas, vyksta didelės ce
remonijos gatvėse, o po to — baliai.

Bet šiemet sausio 20 diena pripuolė sekmadienį, todėl 
tą dieną jokių oficiališkų didelių ceremonijų negalėjo bū
ti. Tačiau prezidentas Eisenhoweris, laikydamasis ša
lies konstitucijos, feekmadienį priėmė priesaiką Baltaja
me Name, akiregyje nedidelės žmonių grupės.

Ceremonijos vyko praėjusį pirmadienį ir tą dieną pre
zidentas pasakė kalbą. Ceremonijos buvo didelės, iškil
mingos. Ir tai natūralu. Tokios šalies, kaip; Amerika, 
prezidento prisaikdinimas, jo pažadas per sekamus ket
verius metus ginti šalies konstituciją, yra didelis daly
kas, vertas didelio atžymėjimo.

SAVO KALBOJE prezidentas vyriausiu klausiniu sta
tė taikos išlaikymą pasaulyje. Be abejonės, tai svarbus 
klausimas, tai centrinis klausimas. Nes be taikos nieko 
gero nebūtų galima padaryti. Jei kiltų karas, jis galėtų 
sunaikinti viską, ką žmonija pasiekė, ką ji sukūrė.

Bet taikos išlaikymas, sakė prezidentas, reikalingas 
daug lėšų, daug pastangų ir kantrybės. Tai taipgi savai
me žinoma.

Na, o kiek tai liečia šalies konstitucijos gynimą, mū
sų nuomone, taipgi labai svarbus dalykas. Jei šalies kon
stitucija bus neigiama, jei kai kuriems žmonėms bus at
imta teisė naudotis konstitucijoje įdėtomis garantijomis, 
tuomet šalyje nebus taikos.

O kad konstitucija yra laužoma, netenka nei sakyti. 
Tik pažvelgkime, kas darosi pietinėse valstijose, kur 
negrai dar vis neįleidžiami į tas viešąsias mokyklas, ku
riose mokosi baltieji. Kova dėl negrams teisėsi būti ly
giais autobusuose tebeverda. Rasistai grasinimais ir 
bombomis siekiasi sutramdyti negrų pasiryžimą atgau
ti sau pilietines.teises, garantuotas jiems šalies konsti
tucijoje.

Prezidentas, aišku, savo inauguracijos kalboje viso to 
nepabrėžė. Kaip būtų buvę gera, jei jis būtų pasakęs, kad 
jo vyriausybė dės visas pastangas suvaldyti rasistus, nei
giančius šalies konstituciją!

Laiškas Redakcijai
Gerbiamieji Laisviečiai!

Rašau jums šį laiškelį ir 
duodu žinoti, kad sugrįžo
me iš brangios Tarybinės 
Lietuvos mūsų delegacija, 
susidedanti iš 15 žmonių. 
Tai yra: S. Rasikas, R. x _ 
Diktoraitė, J. Staniulis, P. I ta ispaniškai 
Garbačiauskas, B. Merkevi
čius, Z. Velyvis, A. Velyvis, 
P. Revickas, .L. Revickaitė, 
V. Navirauskas, A. Kurk
lietis, A.Abračinskienė, R. 
Šiugžda, J. Čiaplikas ir J. 
Trinskis. Gruodžio 2 d. nu
sileidome Carrasc aerodro
me. Sutiko minia žmonių, 
žinoma, mūsų klubiečiai. Į

Aš gal negalėsiu aprašyti 
visu įspūdžių, bet trokštu, 
kad jūs žinotumėt, kad įs
pūdžiai dideli.

Aplankėme Vilnių, Tra-f 
kus, Kapsuką Klaipėdą, Pa
langą. Birutės kalną, Šiau
lius, Joniškį, Panevėžį ir 
daugeli kolūkiu. Matėme 
<?avo akimis, kaip kurias ir 
statosi naujas gyvenimas, 
buvęs karo sugriautas.

Kalbėjomės su kolūkie
čiais, su inžinieriais, su pro
fesoriais, mokytojais, su

Žinios iš Uruguajaus
Į laiko lygsvaros nei savo šei
mos, ir savo dukterį atiduo
da gašlioms darbdavio už
gaidoms, bile tik jam duoda 
pinigų ir jam būtų iš ko 
girtuokliauti.

Šeimoje vyksta intriga, 
ginčai.Kovoja dora su mo
raliniu nupuolimu. Floren
cio Sanchez vykusiai ir 
jautriai, nepaprastu gabu
mu, patraukia žiūrovo aty- 
dą, jį paveikia, dominuoja.

Šio veikalo įspūdingi var
gingos šeimos ir tėvo alko- 
latro veiksmai, galima tikė
tis, kad žiūrovų atmintyje 
pasiliks ilgam laikui, o gal 
ir ant visuomet.

Dramą “La Pobre Gente” 
suvaidinę ir nusipelnę jau
nuoliai :

Ana Steponavičiūtė, Da- 
mė Žuklevičiutė, Stasė 
Kviesulaitytė, Bronė Pa- 
tinskaitė, Elena Būdinaitč. 
Alma Leviškaitė, Mirta Le- 
viškaitė, Wilson Armas, Ge
nius Rasikas, Mykolas Lele- 
šiukas, Jonas Matulevičm- 
kas, Juan C. Fajo, Antanas 
Sausis ir Albertas Misevi
čius.

Iš jaunuolių parengimo
Montevideo. — Lapkričio 

24 dieną U. L. C-ro jaunuo-Į 
liai surengė paskutinį 1956 
metų žiemos sezono scenos 
parengimą. Buvo suvaidin-’ 

i “La Pabre 
Gente” (Neturtingi žmo-, 
nes), centro patalpose.

Smagu matyti, kad mūsų 
čia gimęs jaunimas rimtai 
imasi ir lavinasi vaidybos 
meno. Jie, kad ir vietinėje 
kalboje, supažindina mūsų 
publiką su šios šalies dra-t 
maturgais ir socialinais gy- 

! venime pasireiškusiais se
niau buvusiais ir dar esan-l 
čiais glogų idų ir papročių j 
klausimais. Prie to ir jie' 
patys save kultūrina, auklė
ja scenoje, lavinasi.

i Parenkami veikalai, ku
rie byloja liaudies nedatek- 
lingą darbininkų ar kaimie-’ 
čių vargingą šeimų gyveni
mą. Iš vietinių dramatur
gų, mūsų jaunuoliai pamė
go rašytojo Florencio San
chez veikalus, šiais,metais, 
gan per trumpą laiką, su
vaidino net tris jo dramas. 
Kai kurie buvo pakartoti ir

Parengimų komisija iš ' 
rinkta iš darbščių moterų 
Pajuodienės, Bartkevičie- 
nės, B. Minėto ir J. Morkū
no.

Lai šie metai būna gau
sūs lankymu susirinkimų 
Dalyvavę metiniame susi 
rinkime matėte narių gyvu
mą. Daugiau galvų, dau
giau ir iniciatyvos. Kuopa 
bus aukščiau pastatyta, už
sibrėžtas darbas bus leng
viau įgyvendinti, jei mes 
aktyviai dalyvausime drau
gijos susirinkimuose ir jos 
reikalų svarstyme.

Reikalui atsiradus kreip
tis pas raštininką P. Pa
juodį, kreipkitės šiuo ant
rašu: 215 Lauder Ave., ar
ba telefonuokit: LE. 5- 
1656.

Korespondentas

Jonas Yasadavičius
Sausio 2 d. mirė draugas 

Jonas Yasadavičius. Sausio

REDAKTORIAUS HEIKKINENO BYLA
PAŽANGAUS SUOMIŲ laikraščio, išeinančio Supe

rior, Wis., redaktoriaus byla pasieks šalies Aukščiausią 
Teismą.

Redaktorius Knut Heikkinen yra 66 metų amžiaus 
žmogus. Jis gimė Suomijoje. Į Ameriką atvyko prieš 50 
metu.

1949 metais Knut Heikkinen buvo areštuotas ir, einant 
Walter-McCarran įstatymu, nutartas deportuoti dėl to, 
kad per kai kurį laiką jis buvo priklausęs Jungtinių Val
stijų Komunistų partijai.

Einant kalbamuoju įstatymu, Knut Heikkinen turėjo 
pasirūpint, kad būtų kur priimtas, aišku, pirmiausia į 
Suomiją. Bet jis neskubėjo prašymo pas Suomijos val
džią daryti. Tuomet jis buvo areštuotas ir nuteistas de
šimčių! metų kalėjimo.

Po to aukštesnysis teismas, peržiūrėjęs žemesniojo teis
mo sprendimą, surado, kad ten buvo padaryta kai kurių 
techininių klaidų, tai nutarė Heikkineną teisti iš naujo. 
1956 metų pradžioje šis buvo teistas ir vėl buvo jam pri
teista 10 metų kalėjimo!

Po to jis vėl apeliavo į aukštesnį teismą. Neseniai 
Circuit Court of Appeals, Chicagoje, Heikkineno bylą 
sprendė ir užgyrė žemesnio teismo sprendimą.

Dabar, vadinasi, Heikkinenui liekasi vienas :apeliuoti 
į Aukščiausią Teismą. Jis ir nutarė tai daryti.

DEL VILNIAUS
PASIRODO, KAD ir dabartinėje Lenkijoje dar atsi

randa tokių, kurie nori plepėti apie Vilnių. Čikagiškė 
Vilnis apie tai rašo:

studentais, gydytojais, 
fabrikų darbininkais. Visi 
pilni troškimu sukurti švie
sesnį ryto i u dėl visos tary
bines liaudies.
Aš iš savo pusės galiu sa

kyti, kad esu senyvo am
žiaus žmogus, ką mačiau, 
negaliu aprašyti, tik labai 
esu patenkintas, kad tenai- 
tinė tvarka rūpinasi visuo
menės labu, senelių namai, 
vaikų darželiai, apšvietus 
namai, aukštosios mokyk
los. pradinės mokyklos, 
aukštos specialybės įstai
gos. . . Visi aplankėme sa
vo gimines. Nėra taip, kaip 
rašė pabėgę smetonininkai, 
kad būk ten negalima nie
kur pervažiuoti be žvalgy
bos leidimo.

Net iš Latvijos atvažia
vo mano Švogeris ir švoger- 
ka mane pasitikti į Biržus. 
Pasikalbėjome, pasidžiau
gėme. Visi ragina, kad grįž
tum i tėvynę. Džiaugiasi 
gyvenimu.

Mus visus nustebino auk
štųjų valdžios pareigūnų 
paprastumas ir draugišku
mas. Mane suįdomino sta
tyba, nes aš iš profesijos e- 
su statybininkas; daugelis 
mūsų delegacijos narių yra 
visokių profesijų, tai ir 
juos suįdomino naujovišku
mai, pritaikyti žmogaus pa
vaduotojai. Ne taip, kaip 
pas mu% kur koks gaujas 
palengvinimas žmogui gre
sia likti be darbo. Lietuvo
je džiaugsmas, nes žino, 
kad bus visiems nauda.

Mes, Urugvajaus lietuvių 
delegacijos nariai, džiau
giamės Lietuvos žmonių 
laimėjimais, pasiektais .vi
sose šakose! i

Su pagarba,
J. Trinskis.

1956-XH-14.
Montevideo, Uruguay.

Cerro sky. parengimuose.
Paskutinysis, “La Pobre 

Gente,” vaizduoja vietinio 
darbininko neturtingą šei
mą, kurios galva, tėvas, 
moraliniai susmunka, virs
ta girtuokliu. Jis jau neiš-

“Koks ten žurnalukas, leidžiamas Varšuvoje, ir atsto
vaująs grupę jaunų intelektualų, davė straipsnį apie 
Lenkijos rubežius. Tas straipsnis labai patiko tūliems 
Vakarų Vokietijos politikams.

“Apie tą žurnaluką ir straipsnį mes sužinojome iš 
Chicagos ‘Sun-Times’ korespondento Cobletzo, kuris 
atsiuntė savo laikraščiui korespondenciją iš Bonuos.

“Straipsnio autorius nori Vilniaus. Jis pataria Lenki
jos valdžiai tartis Vilniaus klausimu su Tarybų Lietuva. 
Dėl tūlų kitų vietovių ji? pataria tartis su Tarybų Uk
raina.

“Vieno ar kad ir grupės intelektualų balsas nieko ne
reiškia. Lenkijos valdžia nekreips į jų kaprizą jokio 
dėmesio. Tas balsas pasiliks balsu, šaukiančiu tyruose.

“Socialistiniu keliu einanti Lenkija seniai atsisakė nuo 
to, kas bent iš tolo primena prieškarinę pilsudskinę Len-

_____ ...________ . _ .. _ _____

Redakcijos Atsakymai
Helienali Žilinskienei, Wor

cester, Mass. — Klausiamo
jo asmens adreso mes neži
nome, todėl negalime jo su
teikti jums.

Tallahassee, Fla. — Trys 
studentai, du negrai ir vie
nas baltas, pareiškė teisme, 
kad jie nekalti, nes nelaužė
įstatymų. Jie suimti už va
žinėjimą kartu autobuse. 
Studentai teigia, kad se
gregacijos įstatymai dabar 
nekonstituciniai.

TORONTO
Iš SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJOS 1 KUOPOS 
NARIU SUSIRINKIMO
Jau daug metų praėjo, 

kad būtu buvęs toks skait
lingas Sūnų ir Dukterų 
Kanados Lietuvių Savitar
pinės Pašalpos Draugijos 
1 kuopos narių susirinki
mas. Vyrai ir moterys pa
rodė pradžioj metų gyvumą 
diskusavime. draugijos rei
kalų ir su ūpu apsiėmė į 
visokias komisijas bei val
dybą. Įėjo naujų jėgų. Iš
rinktas naujas darbštus 
pirmininkas Juozas Kevė- 
ža, naujas iždininkas Jonas 
Indriūnas ir vienas naujas 
kontrolierius, Antanas An
tanavičius. Kiti paliko tie 
patys: P. Pajuodis—rašti
ninkas, J. Grigaliūnas—fi
nansų raštininkas.

Vardu draugų ir draugių 
aš tariu ačiū daug metų 
dirbusiems — buvusiam iž
dininkui J. Žuliui, buvu
siam kontrolieriui J. Mile
riui ir buvusiam pirminin
kui J. Morkūnui. Jie įerėjo 
daug darbo mūsų visų la
bui.

Iš duotų raportų paaiškė
jo, kad per 1956 metus ne
tekome trijų draugų—mir
tis išskyrė iš mūsų tarpo V. 
Kaptainienę, D. Grušą ir J. 
Indrelę. Naujų tik vienas 
įstojo. Trys išsibraukė, su- 
sispendayo. Šiuos žodžius 
rašant, galima sakyti, pus
amžis Miškūnas guli kars
te, išsirgęs dešimtį mėnesių 
ligoninėj. Be sąmonės išgu
lėjo Queen Elizabeth ligoni
nėj daug laiko ir ten mirė.

Taigi, pradedant 1957 
metus mūs kuopoje yra ne
maža spraga. Už tai šiame 
susirinkime buvo gyvai kal
bėta ir diskusuota, kaip 
sėkmingiau pravesti atei
nantį vajų, kad gavus kaip 
galint daugiau naujų narių 
į mūsų tarpą, kad užpil
džius mirusiųjų tarpą. Bu
vo išrinkta 10 vajininkų,

Režisavo Wilson Armas.
Šokiams grojo P. L. C-ro 

jaunuolių orkestras A. Sau
sio vadovybėje.

Rep.
(Iš “Darbo”)

, CANADA
gija. Tad šio jubiliejinio 
vajaus motu bus priimami 
nauji nariai be įstojimo 
mokesčio nuo 16 iki 50 me
tų amžiaus, tik užsimokant 
mėnesinius mokesčius.

Buvo diskusijos ligonių 
lankymo klausimu. Paniš
ki, kad rimti ligoniai labai 

'pageidauja, džiaugiasi, ka
da kas atlanko. Už tai, 
draugės ir draugai, gavę 
paraginimą atlankyti ligo
nį, stenkitės atlikti savo už
duotį. Tuomi jūs parodysi
te ne tik draugijos, bet ir 
savo asmeniška draugišku
mą nelaimės ištiktiems na
riams.

Dabar turime sergančią 
draugę Vaičiulienę. Ji at
rodė stipri ir sveika mote
riškė, bet pastaruoju laiku 
jos sveikata pakrypo. Iš 
praėjusių metų dar sergan
čių yra 6 ar 7 nariai.

Sekretorius nusiskundė, 
kad dalis narių nepaiso sa
vo duoklių užsimokėjimo 
laiku, reikia juos raginti ir 
raginti. Paraginimų praė
jusiais metais išsiuntinėta 
daugiau, negu kuopoje yra 
narių. Tai peiktinas apsi
leidimas. Tai nuostoliai 
draugijai ir tuo pat kartu 
pavojus netekti pašalpos 
susirgus. Nežinia kada ga
li ištikti liga ar nelaimė. 
Gali susirgti ant rytojaus 
po suspendavimo. Padary
kite nuosprendį, kad 1957 
metais nebūtų reikalinga 
raginti.

Susirinkimas nutarė 
rengtis prie kultūrinio va
karo paminėjimui šios or
ganizacijos 45 metų sukak
ties, kuri pripuola balan
džio 28 dieną.

Kuopos iždas stovi gerai, 
paaugęs $700 per praėju
sius metus. Tai nuopelnas 
darbščios parengimų komi
sijos bei gaspadorių, taip 
pat ir salės gaspadoriaus P. 
Alksnio, padėjėjo V. Mato
mo su jo padėjėjais.

kurie darbuosis, kad gavus 
naujų narių. O reikia pri
dėti, kad šis vajus bus jubi
liejinis — sukanka 45 me
tai, kai gyvuoja mūsų drau-

Svetainės didinimas gal 
prasidės su pavasariu. Kuo
pa, turėdama darbštų pir
mininką J. Kevėžą, puikiai 
atliks užsibrėžtą planą.

Hartford, Conn.
ŽINELĖS

Apie dvi savaitės atgal 
buvo “Laisvėje” paminėta 
draugiu ir draugu susirgi
mai. Kelios dienos atgal 
teko nuvykti į Middletown, 
Conn., pas draugus Bagdo
nus. Drg. Ag. Bagdonie
nė, paslysdama susižeidė —- 
apie trys šonkauliai trūkę. 
Eina geryn, jau pavaikščio
ja. Bagdonienė priklauso 
prie Moterų Klubo Hart
forde. L. Žemaitienė, kaip 
lankytoja, nuvežė nuo Klu
bo dovaną $3.00. Bagdonie
nė sugrąžino pasiųst “Lais
vei.” Ir tie $3 pasiųsti į 
“Laisvės” fondą, v

Drg. John B u c h o n i s 
Middletowne, ilgai sirgo, 
bet eina geryn . Vajaus lai
ku aukojo $3.00 “Laisvei.”

Drg. B. Muleranka apie 
virš 2 metai serga; rodos, 
2 kartu buvo ligoninėje 
operuotas. Kiek sustiprėjęs 
pradėjo dirbti. Dabar ir 
vėl smarkiai susirgo ir atsi
gulė į lovą.

Stipraus sudėjimo žmo
gus, nenorėdamas pasiduo
ti ligai, vis rūpinosi orga
nizacijomis ir Laisvės Cho
ro svetaine, dirbo, nenorė
damas apleisti svetainę. 
Paskutinėmis dienomis at
sisakė tardamas: “Jau ga
lutinai nepajėgiu.”

Linkime s u s v e i k t i vi
siems !

Sausio 14 turėjo įvykti 
LLD 68 kuopos mitingas, 
bet, susirgus f in. seku. B. 
Mulerankai, ir dar blogam 
orui užėjus, mitingas nelai
kytas. Nors ir taip nedi
delis skaičius lankosi, bet 
gavę priežastis neatėjo ir 
tie, kurie lankosi. Keliems 
nariams pasitarus, likosi 
nutarta iš kuopos iždo au
koti $15 “Laisvės” šėrinin- 
kų suvažiavimui pasveikin
ti.

Ir susirinkę nariai sudė
jo: “Laisvės” vajininkai $5,
L. Mankienė $5, J. Jasas 
$2, J. Beržinis $2, O. Lat
vei! $1, Peter Slatkus $1,
M. Nikzentaitienė $1, V. 
Vasil $1, A. Klimas $1.

UŽMUŠĖJYSTĖS- 
APIPLĖŠIMAI

Apie į 3 mėnesius Con
necticut valstijoj užmušta 8 
žmonės apiplėšimų sumeti
mais. 5 užmušta Hart
forde. Sausio 17 d. poli
cijai pasisekė susekti 2 jau
nuolius, ir prisipažino prie 
kaltės. Vienas 17, kitas 19 
metų. Jiedu užmušę vyrą 
65 metų, krautuvės savi
ninką, moterį 46 metų. O 
kitų žmonių užmušėjų kol 
kas nepavyksta susekti.

6 d. jis buvo palaidotas 
Greenwood kapinyne, New 
Kensington, Pa. Mirė su
laukęs 75 metus amžiaus.

Pasiliko didžiuliame liū
desyje keturios jo dukterys 
ir vienas sūnus. Jo žmona 
Agota mirė prieš s eptyne- 
rius metus.

Jonas Yasadavičius buvo 
pažangus žmogus, ilgų lųe- 
tu nuolatinis die n r a š č i o 
Laisvės skaitytojas ir rė
mėjas. Beveik visą laiką iš
gyveno New Kensingtofto 
apylinkėje, netoli Pittsbur
gh o. i •

Su velioniu pirmu sykiu 
susipažinau,' rodos, 1924 
metais, kai lankiausi Pitts- 
burgho apylinkėje. O 1931 
m. atvykęs Pittsburgh'an ir 
kelerius metus ten gyven
damas dažnai su juo susi
eidavau. Tai buvo draugiš
kas ir nuoširdus veikėjas.

Ilgus metus Jonas buvo I 
Aukščiausios Prieglaudps 1 
Lietuvių Amerikoje Centro | 
iždininku. Man Centre dir
bant su juo tekdavo dar 
dažniau susieiti, pasitarei*

Kuomet APLA vienijosi ? 
su LDS, jis buvo tai vie- i 
nybei geriausias pritarėjas. 
APLA ir LDS vienybės su
sirinkime, ivykusiame 1937 
metu gruodžio mėn., Brook- 
lyne, jis dalyvavo ir padėjo j 
APLA susivienyti su LDS. | 

Gyvendamas New Ken- 
singtone jis veikė ir lokali- į 
nėse organizacijose, prisi- i 
dėdavo ir su finansine tam ‘ 
veikimui parama. Vėįiau, 
sveikatai einant silpnyn, 
mažiau jis pasirodydavo j 
veikime. *

Jo žmonos Agotos mirtis, 
aišku, jam buvo skaudus 
smūgis, to jos mirties, kaip 
atrodo, jis jau nebeturėjo 
pastovios vietos gyventi. ' 
Buvo išsikėlęs net į West | 
Virginiją pas vieną savo 
dukterį, bet ir ten, kiek ži
noma, jis nebuvo pasitenki
nęs, ypač todėl, kad turėjo 
atsiskirti su savo senaisiais 
draugais. Dar visai neseniai | 
jis man laiškutį rašė,'kad 
norėtų grįžti New Kensing- 
tonan ar Pittsburgh’an. TJa- | 
da gal nebūtų taip nuobo
dus gyvenimas.

Jonas Yasadavičius bu- | 
vo sunkaus darbo žmogus, i 
Jis pažino darbo žmogaus 
gyvenimą. Jis norėjo, kad 
ir kiti darbo žmonės pažin- į 
tų savo reikahls ir kovotų ■ 
už geresnį, šviesesnį gyve- Į 
n imą.

Paskutiniais metais, išė
jęs ant pensijos, skundėsi, i 
kad jo sveikata smarkiai 
eina silpnyn. Mat, sunkus | 
darbas ir jo. kaip daugelio 
kitų, sveikatą susilpnino.

Dar 1950 metais, įrašyda- | 
mas savo mirusią žmoną į | 
Lietuvių Kultūrinio Centro | 
garbės narius, jis žadėjo į 
atvykti į New Yorką ir pa- į 
matyti mūsų Kultūrinį Cen- | 
trą, bet jam tai nebeteko t 
pamatyti. ? ’ ‘j

Ilsėkis, Jonai,, šaltojoje 
žemelėje! Likusiai šeimai ’ : 
širdinga užuojauta. J. G.

_____________________  u
MOKSLINĖ SESIJA i

PANEVĖŽYJE . U
. \ a

Panevėžys. — Neseniai Pa* 
nevėžyje įvyko Respublikinio ? 
tuberkuliozinio instituto išva* 3 
žiuojamoji sesija. Be moksli
nių darbuo|tojų, joje dalyvavo 4 
taip pat gydytojai, atvykę iŠ H 
26 rajonų. < 4

Sesijoje buvo perskaityti •• 
keli moksliniai pranešimai 
aptartas Šiaulių ir Panevėžio 1 
zonose atliekamas prieŠtuoet- 4 
kuliozinis darbas. •

Reporteris S. Marciukaiti* m

2 puąl. Laisvė (Liberty) Ketvirtad., sausio (Jan.) 24, 3987. |
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SUKILĖLIAI Kovų del žemės ir laisvės 
vaizdai 1861-1864 metais

(Tąsa)

-Dūkte, kiek man teko patirti, atkak
ai laužia tėvo užsispyrimą ir tradicijas.
Nuo Skrodskio ir jo dukters kalba sa- 

aime nukrypo į Bagynų valstiečius, į 
i buitį ir santykius su ponu. Mackevi- 
us papasakojo Dimšai, kaip apgyven- 
ino Petrą Balsį pas dėdę Lyndiškėse, 
askui susirūpino Pranaičio ir Dzido 
ar kaus likimu.
— Dėl Balsio as nebijau, — kalbėjo 
nnigas. — Jis vyras ne tik drąsus, bet 

išntintingas. O tiedu — aš nežinau, 
ran’iitis kvailai padarė, kad susidėjo Ii plėšikais. Jeigu jis ir pagąsdins vieną 
tą ’poną, jeigu atkeršys Skrodskiui, jį 
ižudys arba jo dvarą sudegins, tai kas 
to? Tik policiją ir žandarus sukels, 

eikėjo jį sudrausti, ponas Dimša, jei 
nojai apie tai.
Bet šlėkta gynėsi nieko apie Pranaičio 

imanymą nežinojęs. Pranaitis atėjęs 
įis jį rytojaus dieną po anos kruvinos 
kzekucijos Šilėnų kaime, ligi vakaro 
ulėje daržinėj šiauduose, o temstant at- 
•jsveikinęs ir sakėsi, keliausiąs pas kaž- 
pkį Gugi apie Betygalą, kuris žadėjęs 
'.m p’arako.
<— Net nuostabu, kas gali kartais išei- 
I iš paprasto kaimo berno, — samprota- 
) Dimša, baigdamas pasakoti apie 
iranaitį. — Štai, kad ir šitas. Juk jis ne 
tip sau plėšikas. Jis turi idėją, kažko- 

platesnį tikslą, negu jo asmeninis 
jrštas už mylimą mergaitę.
— Kiekviena neteisybė, skriauda, ken

kimas gimdo idėją, — pritarė Macke- 
*čius. — Tik gaila, kad ji dažnai nepri
ėsta ligi visuotinesnės reikšmės. Bū- 
imas Žemaitijoje girdėjau apie pra- 
irsėjusį ten plėšiką Blindą, dar praš- 
;atnesnį, negu mūsų Pranaitis. Žmonės 
■n vadina jį svieto lygintoju. Ir pats tu- 
idėją. O greičiausiai, žus abudu, neat- 

jšę žmonėms jokios naudos. Jų idėjos 
- dar tik mažyčiai branduolėliai.
— O gal kiti iš jų išaugins, kunige, 
dingus augalus.
— Teisybė, ponas Dimša, — pritarė 
Jackevičius. — Mes tai turime padary- 
. Dabar, sukilimo išvakarėse, palankus 
tetas dygti ir bręsti didelėms idėjoms, 
jškokime jų nuskriaustu, kenčiančiu 
nonių širdyse.
Valandėlę važiavo tylėdami. Prašne- 

o Mackevičius:
—O kas atsitiko, ponas Dimša, su 

•ečiuoju smarkiu Bagynų dvaro bau- 
žiauninku—Dzidu Morkumi?
—Tą' aš išsiunčiau dar toliau, kaip 

rmsta Balsį, tik į kitą kraštą. Turiu 
š vįeną gerą pažįstamą netoli Biržų, 
ra ten prie pat Tatulos upelio Daniū- 
ų palivarkas, šlėktos Nemezijaus Anu- 
3vičiaūs nuosavybė. Pernai vasarą man 
?ko ten atsilankvti. Geri žmonės. Pas 
Jemezijų susipažinau su jo sūnėnu Ju- 
umi,* geometru. Karšto būdo vyras, dar 
•tunas, apie 30 metų amžiaus. Poetas,

rašo lietuviškai, kaip Akelevičius ir taip 
pat nekenčia imperatoriaus valdžios. Jei 
bus sukilimas, Julius Anusevičius ti
kriausiai eis. Manau, kad Morkui ten 
tinkamiausia vieta. Daviau rekomenda
ciją nuo savęs.

—Gerai padarei, ponas Dimša, — pri
tarė Mackevičius.—Mums reikia palaiky
ti santykius su visais gerais žmonėmis. 
Ateis laikas, kada jų pagalba bus mums 
reikalinga. Aš tai pavasarį atlankęs 
tėviškę apvažiavau nemažą Žemaitijos 
dalį7 Ir labai esu tuo patenkintas. Su
sitikau su Bronislovu Bacevičium, Kije
vo universiteto studentu. Veiklus jau
nuolis. Jis man įdavė kai ką įteikti Ake
le vičiui. Bet kur dabar Akelevičius?

—Ne per seniai jis apsigyveno pas tai
kos tarpininką Kudrevičių, kaip jo se
kretorius. Bet neramu jam ir ten. Pa
juto Akelevičius, kad žandarai vėl apie 
jį uostinėja. Aš manau, kad šiandien 
mes tikrai rasime jį pas Survilą.

Tuo tarpu kelias įsuko į Klevų dvaro 
laukus. Rugiai buvo jau suvežti. Vie
tomis dar stovėjo neplautas, šįmet pavė
luotas pasėti vasarojus. Per balzganą 
miežių lauką iš lėto plaukė ramios, leng
vo vėjelio siūbuojamos bangos su žals
vais ir gelsvais atšešėliais. Kitur žalia
vo linų ir bulvių sklypai.

Įvažiavę į vieną Klevų dvaro valstie- 
čių kaimą, abu keleiviai stebėjo trobe
sius, kiemus, padargus. Taip, Bagynų 
lažininkų gyvenimo su šitais nepalygin
si ! Čia daug kas primena Lyriškes, nors 
ir ne taip turtinga, kaip ten. Trobesiai 
senoviški, apstu dūminių pirkių, bet kie
mai gražiai prižiūrimi, vienur kitur prie 
pašiūrės žvilga žagrių noragai, guli ge
ležiniais virbais akėčios.

Mackevičių kaime daug kas pažino. 
Vyrai ėmėsi kepures, moterys lenkė gal
vas. Pamatęs vienoje tarpuvartėje du 
vyrus, vieną senyvą, antrą dar jauną, 
Mackevičius sustabdė arklį.

—Sveiki, vyrai,—prakalbino juos ku
nigas.—Ar geras šįmet pas jus derlius?

—Neblogiausias, kunige,— atsakė vy
resnysis.—Ot, su linais dar neaišku. Sė
ja pavėluota.

—Ar užauga linai?
—Pusėtinai. O kai kuriais metais tai 

ir visai gerai.
—Patys suvartojate namų reikalams?
—Dalį patys, o kitus į Rygą vežame.
—Ar apsimoka tokia didelė kelionė?
—Kur neapsimokės! Keletą dienų su

gaištam, tai tiesa, .ir vargo nemaža, bet 
rudenį laiko užtenka. Pasieki Šiaulius, 
o ten tai jau kaip Rygoj. Plentu beriedi 
sau. O parsiveži pilną kepurę rublių. Ir 
yra kuo čyžė apmokėti.

Atsidėjęs klausinėjo Mackevičius, ką 
dar jie parduoda, iš ko pinigo padaro. 
Parduoda jie ir grūdų. Grūdai jau pra
eitą rudenį buvo brangesni, o šįmet, gir
di, dar pabrangsią. Mat, vaisko daugiau 
atvarę, ir į Rosiją perka ir į Prūsus...

(Bus daugiau)

Cleveland, Ohio
LDS 55 KP. REIKALAI

Šios žiemos sezone kuo
pos veikimas žymiai pagy
vėjo visais atžvilgiais., Tu
rėjome gražų ir skaitlingą 
metinį kuopos susirinkimą 
su vaišėmis. Gruodžio 15 
d. turėjome paruoštą vaka
rienę, kuri gražiai pavyko 
ir su geromis pasekmėmis.

O dabar rengiamės prie 
kuopos didžiausių iškilmių 
—prie banketo. Dėl šių 
pietų valgių paruošimo ap
siėmė visa eilė tame dar
be patyrusių gaspadinių. 
Tai reiškia, kad svečiai bus 
pilnai patenkinti.

Po valgių eis šokiai prie 
Pleikio orkestro, taigi šokė
jams reikia iš anksto paste
bėti, kad būtų pasiruo
šę, nes polkos ir valco pasi
žymėję šokėjai gaus prizus.

Banketas įvyks vasario 
2-ra diena, klubo svetainėj, 
9305 St. Clair Ave. Pra
džia 6 vai. vakare. Įžanga 
$1.25 asmen i u i. Rengė j ai

pageidauja, kad visi daly
viai tikietus įsigytų iš 
anksto; jų galite gauti pas 
komisiją arba LDS klube.

Sekantis kuopos susirin
kimas Įvyks vasario 6 d. Vi
si kuopos nariai, kurie šie
met duoklių dar ^nemokėję, 
būtinai ateikite ir bent kiek 
pasi mokėki te, nes svarbu 
visuomet būti gerame sto
vyje. J. Zebrys

Cicero, III.
Našlių ir Našliukių 

Klubo veikla

Cicero Lietuvių Našlių ir 
Našliukių Draugiškas Klubas 
sausio 4 d. turėjo savo metinį 
susirinkimą Club Jeones Salė
je, 1500 $o. 49th Avė.

Susirinkimą atidarė ir tvar
kingai vedė pirm. Antanas 
Matulis. Itašt. Kazys Kazlaus
kas perskaitė praeito susirin
kimo protokolą ir keturių na- ’ 
rių aplikacijas. Protokolas ir' 
visi aplikantai buvo vienbal
siai priimti.

Pramogų komisijos narys 
A. Matulis išdavė raportą iš

| parengimo, kuri pernai pradė
jome, o šiemet užbaigėme. 
Teisingiau pasakius, tai senus 
metus pabaigėme, o naujų su
laukėme.

Raporte skambėjo, jog pa- 
] engimas visais atžvilgiais bu- 
\o pavykęs. Daug gražių sve
čių turėjome, linksmai laiką 
praleidom, ir auti $150 pelno 
turėjome. Susirinkimas rapor
tą priėmė su pagyrimu ir dar 
katučių paplojo.

Knygų peržiūrėjimo komi
sija išdavė labai aiškų rapor
tą. Iš raporto buvo aišku, kad 
pereitais metais Klubas paau
go nariais ir turtu. Septynios 
poros apsivedė. Apsivedusių- 
jų pagerbimui buvo surengtas 
balius su puikia programa ir 
visoms 7 poroms buvo Įteikta 
po puikią dovonėlę.

1957 metams išrinkta val
dyba : pirm. Antanas Matulis, 
pagelb. Paul Kveder, tarimų 
rast. Jonas Zaura, fin. rast. 
A. Grinceviče, kasos globėjas 
P. Matukaijtis, ižd. J. Balakas.

Pranešta, kad niekados ne
pailstanti klubo darbuotoja 
ponia Linksminavičienė sun
kiai susirgo ir randasi ligoni
nėj'. Per narius parinkta dėl

ligonės aukų, bet neteko su
žinoti kiek buvo surinkta.

Nutarta prieš užgavėnes 
surengti pasilinksminimo va
karą. Tam darbui atlikti pa
skirta komisija iš trijų narių.

i J. B.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

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. Vastardis. Any day 
bet. 10-12 A. M. HL 6-5702.

(11-17)

HELPWANTED—FEMALE

Comptometer O|>erator. Steady po
sition. Pleasant working cond. 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 Ave., 
PL. 5-8440.

(11-17)

27ta DIENA
SAUSIO-.! ANUARY

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

BANKETAS
z

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

Bilietas ^3.00 Asmeniui

Apart Gėr y Valgiij Bus Dainą Programa
Ją Atliks Aidsietyno Kvartetas, Vadovaujant Mildred Stensler

MONTREAL, CANADA
UNIJOS PRADĖJO 

AEILIJAVIMO 
PASITARIMUS

Kaip žinia, Kvebeko'pro- 
incij*)je plačiai išsivysčiu- 
ios veikia katalikų darbi- 
inkų susivienijusios į kon- 
ederaciją unijos — Cana- 
iian^and Catholic Confed- 
ration of Labor — su 
00,000 narių. Veik visos 
;itos Kanadoje unijos susi- 
ienijusios į Canadian La- 
>or Congress. Bet Kvebeko 
katalikų darbininkų konfe- 
leracija dar neįsijungusi į 
;į bendrą Kanados unijų 
centrą. Kadangi pereitų 
netų rugsėjo mėnesį laiky- 
X)j savo metinėj konvenci- 
oj ir ši unija užgyrė afi- 
ijavimosi principą, tai šio
mis dienomis jau pradėta 
iktualus pasitarimas tarp 
i b i e j ų unijų afilijavimo
klausimu. Jei įvyktų vie
nybė, įjungiant ir Kvebeko 
kataĮikų darbininkų konfe
deraciją į Kanados Darbi
ninkų Kongresą, tuomet 
dar daugiau sustiprėtų or-

jganizuotų darbininkų jė
gos.

TAXI VAIRUOTOJAI 
REIKALAUS 
SUTARTIES

The International Taxi 
Drivers’ unija pranešė, kad 
jau turi ganėtiną skaičių 
suorganizavusi į uniją tak
sių vairuotojų ir ateinantį 
mėnesį reikalaus taksių sa
vininkų, kad pasirašytų su 
unija kolektyvią darbo su
tartį. Tai apimtų apie 5,- 
000 taksių vairuotojų-dar- 
bininkų Montrealo ribose.

GERAS SKAISTUMAS, 
JEI VIRŠ 40,000 

BEDARBIŲ
Pradžioje šio mėnesio Be

darbių Apdraudos Komisi
ja su pasididžiavimu pra
nešė, kad šią žiemą bedar
bių padėtis “skaisti,” nes 
šią žiemą iki šio laiku (tai 
yra iki sausio 4 d/) teuž- 
siregistravo tik 42,186 dar
bininkai kaip netekę darbo.
Geras skaistumas, jei tiek 
žmonių pasidavė šios šaltos

5 pusi.—Laisve ( Liberty)--Ketvirtai!., sausio (Jan.) 24, 1957 [kad ji

žiemos likimui, netekę dar
bo, kuomet pragyvenimo 
kainos iškilusios taip aukš
tai.

NE VISADA SEKASI 
POLICININKAMS 
Paprastai # policininkai 

smarkiai griebia kitus, jei 
kuo prasikalsta. Bet kar
tais ir jie turi savo bėdų. 
Štai neseniai vienas provin- 
cialės policijos pareigūnas, 
važiuodamas su mašina, at
sidaužė į cementinį stulpą. 
Už tai municipalinės poli
cijos buvo sulaikytas. Jam 
besiaiškinant savo nelaimę, 
kažkas įlindo į jo automo
bilį ir pavogė revolverį. 
Taigi ne tik sudaužė savo 
automobilį, bet ir tarnybi
nio revolverio neteko.

NELAIMĖ
Elena Morkevičienė iš 

priežasties slidaus kelio pa
slydo ant šaligatvio, užsi
gavo koją, kuri vėliau 
smarkiai sutino, ir negali 
vaikščioti. Su gydytojo pa
galba gydosi namie. J.

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jail gauna Laisvę, rašo, 

jiems patinka.

;

Ona Stelmokaite Tadas KaškiaučiusJonas Grybas Mildred Stensler

Suvažiavimas ir Banketas bus

Liberty Auditoriume
110-06 A llan li e Ave., Richmond Hill, N. Y.

Kiekvienas šėrininkas, kuriam neper tolini a kelionė, privalo dalyvauti suvažiavime.
Taipgi dalyvaukime ir bankete ir pasirūpinkime iš anksto įsigyti banketo bilietą.
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Aido Choro veikimas New Yorko spaudoje

Aido Choro veikimas nenu
stoja nė vienai valandėlei. 
Choras visuomet turi pilnas 
lankas gražaus meniško dar
bo.

Štai sausio 18 d. laike dai
nų pertraukos pirmininkas J. 
Grybas paklausė: Gal kas tu
rite ką pasakyti. Ona Kaz
lauskienė sako: surengkime 
“šunim burum” pasilinksmini
mo vakarą. Po trumpų disku
sijų. choras nutarė surengt, 
rodos, vasario mėnesį. Išrink
toji komisija praneš pozityve 
d artą.

Mildred Stensler pranešė, 
kad veikalas-operetė baigia
ma priruošti. Jau išdavė'tris 
kopijas komiteto nariams 
perskaityti. Sakė, artimoje a- 
teityje bus visos knygutės ga- 
t a vos.

Operetės reikalai eina spar
čiai ir sklandžiai — bent man 
taip atrodo.

Vienas dalykas tai neina 
švelniai ir sklandžiai, tai cho- 
riečių lankymasis ne į visas 
choro pamokas. Jeigu chorie- 
čiai praleidžia keletą pamo
kų nedalyvavę, tai jau choras 
nukenčia, daina irgi susirau
kus žiūri i tuos, kurie ateina 
kas antrą ar trečią savaitę.

Kaipgi daina gali džiaugtis 
jeigu jos tik ketvirtą žodį iš
mokstame, arba gaidos neži
nojimas gero nedaro kuomet 
prisieina ant s.teičiaus dainuo
ti. Vien tik lūpų .judinimas 
dainos netaiso, nė patys nesi
jaučiame taip labai gerai.

žinau, jog yra sunku tokias 
pareigas atlikti. Bet yra daug 
choriečių, kurie atlieka, be 
rimtos priežasties nė vienos 
pamokos nepraleidžia.

Labai svarbu visiems lanky
ti choro pamokas, nes jau vei
kalas artėja, o laikas “zova
da” lekia, tad turime visi 
griebtis už gero, gražaus ir 
rimto darbo.

Mūsų užimtas darbas yra 
sunkus, didelis ir garbingas. 
Mes jį turime pradėt kuo 
anksčiau, kad laiku būtų susi
mokytas, kad į pabaigą nerei
kėtų važinėt du ar tris kartus 
per savaitę į pamokas.

Skaičiau' korespondenciją 
naujos ką tik išrinktos kores
pondentės. Buvo parašyta 
plačiai - smulkmeniškai ir aiš
kiai. Korespondenciją per
skaitę, choriečiai ir aplodis
mentų E. Brazauskienei ne
gailėjo.

Mes nebuvome specialūs 
korespondentai, vienok reika
le parašydavom šį tą, tai ir 
dabar, kad ir turime specialę 
korespondentę, mes ateisime 
jai j talką, reikalui pasitai
kius, parašysime.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.

ŽINIŲ ŽINELĖS APIE

Filmininko GEORGE KLIMO Veiklą

FILMININKAS GEORGE KLIMAS
160 Forbel! St., Brooklyn, N. Y. Tel. MI. 7-3174

Svarstysime dienraščio 
reikalus sekmadienį

Sekmadienį visi būsime 
užimti svarbiais reikalais. 
Iš pat ryto dienraščio Lais
vės šėrininkai svarstys sa
vos Įstaigos reikalus. O 
šių reikalų yra gana daug. 
Išlaikyti šiuo metu dien
raštį — tai ne juokas. Daž
nai jam trūksta finansų, 
dažnai trūksta ir techniškų 
jėgų. Dedamos visos pa
stangos, kad šias kliūtis 
nugalėti ir dienraštį išlai
kyti.

Sausio 27 d. šėrininkai 
gaus pilną paveikslą, kaip 
mūsų visų gerbiamas dien
raštis dabar stovi ir ko jam 
trūksta. O tai žinodami, 
galėsime surasti priemones, 
kaip nugalėti sunkumus.

Tad labai svarbu visiems

Miestas dabar galės 
lengviau “atsikvėpti”

Dabar, kuomet VVaterbu- 
ryje tapo suimtas taip vadina
ntis “pamišęs bombarduoto- 
jas”, miestas galės lengviau 
atsikvėpti, sako-policijos vir
šininkas. Visų pirma teatruo
se, geležinkelių stotyse ir ki
tose viešose vietose sargai ne
turės taip budriai saugoti 
žmones. Tūkstančiai polici
ninkų, detektyvų ir tyrinėtojų, 
kurie paskutinėmis savaitėmis 
buvo užimti vien “pamišusio 
bombard u oto j o” i eš k o j im us,
dabar galės užsiimti kitokiais 
tyrinėjimais. Teatruose esanti 
publika dabar nežiūrės su 
įtarimu į kiekvieną suole ke
lio nors pamirštą pakelį....

Bet policija įspėjo, kad gal 
peranksti džiaugtis. Nors at
rodo, kad Waterburyje suim
tasis Mateskis ir yra tikrasis 
kaltininkas, atsiminti reikia, 
kad yra ir pamėgdžiotojų, 
tai yra, kitokią psichopatų, 
kurie jo pavyzdžiu dėsto bom
bas. Kai kurie jų dabar gali 
pasidaryti dar labiau aktyvūs, 
kad parodyti, jog ir,jie neat
silieka....

GERAS FILMAS RODOMAS 
ŠIĄ SAVAITĘ PER T. V.

Per visą šią savaitę televizi
joje kanale 9 rodomas filmas 
“Cry, the Beloved Country”, 
'kai filmas pagal garsią Pietų 
Afrikos rašytojo Alau Batono 
to paties vardo knygą. Filmas 
ii- knyga vaizduoja prispaustą 
negrų gyvenimą rasistų valdo
moje Pietų Afrikoje.

Filmo rodymas televizijoje 
kasdien prasidės pusė po sep
tintos. Vyriausioje rolėje vai
dina Canada Lee.

Klimas važiuoja Floridon, 
bet ne vienas. Su juo va
žiuoja apie šimtas meninin
kų 'iš Chicagos ir New Yor- 
ko. Jie ten aplankys daug 
lietuvių, vaidins operetes, 
dainuos, šoks lietuviškus 
šokius. Į New Yorką su
grįš apie pradžią Kovo- 
March mėnesio.

Sugrįžę jie turės maršru
tą po Naujosios Anglijos 
lietuvių kolonijas. O vėliau, 
ateinančią vasarą, Klimas 
gamins naują veikalą 

‘KATRIUTĖS GINTARAI’ 
Tam reikalui jis jau tu
ri suorganizavęs geriausius 
Brooklyno artistus.

šerini nkams, kuriems tik 
aplinkybės leidžia, dalyvau
ti savo įstaigos suvažiavi
me. Svarbu prisidėti prie 
dienraščio reikalų aptari
mo.

Susirinkime visi ne vė
liau 10 vai. lyto.

Suvažiavimas, kaip jau 
buvo rašyta, tęsis iki 6 vai. 
vakaro ir tada visi eisime į 
kitą — didžiąją salę — so
tintis ir dainų programos 
klausytis, v

Sekmadienį visi keliai 
ves į -Lietuvių Kultūrinį 
Centrą, į Liberty Auditori
ją, Richmond Hill, N. Y.-

Pasimatysime sekmadie
ni suvažiavime ir bankete.

Šėrininkas

H. Quinn nesiskubina 
apleisti N. Y. tarybą

Kuomet prisaikdintųjų tei
sėjų taryba (džiūrė) praeitą 
savaitę išnešė nuosprendį, 
kad miesto tarybos narys 
Hugh Quinn yra įsivėlęs į fi
nansinius nešvarumus ir turė
tų pasitraukti iš miesto tary
bos, visi manė, kad jis tyliai 
rezignuos, nelauks, iki bus iš
mestas. Bet pasirodė, kad 
Quinn (demokrat. iš Queens) 
laikosi kitos taktikos: jis sa
ko, kad nesijaučia kaltas, o 
jeigu jis kaltas, tai kalti ir tu
zinai kitų miesto tarybos na
rių, kurie palaiko visokius fi
nansinius ryšius sui firmomis, 
kurios gauna miesto kontrak
tus.

Antradienį sesijoje Quinn 
davė suprasti, kad jis gali iš
kelti ir kitu nuodėmes. Miesto 
tarybos nariai, sakoma, dabar 
bijo imtis drastiškų žingsnių 
prieš jį. Bet iš kitos pusės juo
du ant balto lieka prisaikdin
tųjų teisėjų kaltinimai.

Tad, miesto taryba yra 
kaip ir dilemoje....

Susirinkimas
LLD 1-os kuopos svarbus 

eusirinkimas įvyks sausio 25, 
7:30 vakaro, Auditorijoj. Pra
šome narius dalyvauti. Prade
kime metus geru susirinkimu.

Sekr.

Aleksandro Hamiltono tiltas
N. Y. miestas statys tiltą 

per Harlem upę ties 178 St. 
Jis bus pakrikštytas už nepri
klausomybę kovotojo Alek
sandro Hamiltono vardu.

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

ALIEJINIAI PEČIAI

Bendrai dirbame su aliejaus 
pristatytojais nuo 1879. Nerei
kia rankpinigių. Piimas mokes
tis j 60 dienų.

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

Bayside 9-2200

(14-23)

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

Mr. Danny Pucciatti, sav.
Įsteigta 1910.

(11-17)

GERIAUSIA DOVANA SAVO KŪDIKIUI 
tTAI TAUPYMO SĄSKAITA

Apdraus jūsų vaikų ateitį, duos jiems priklausančias pri
vilegijas—mokslą, užtikrinimą ateičiai kaipo užaugusiems 
vyrams ir moterims. Tegul jie kaupia rytojaus vaisius. 
Taupiniai apdrausti iki $10,000 su Federal Savings & Loan 
Insurance Corp.

TOMPKINSVILLE FEDERAL SAVINGS
& LOAN ASS’N

136 Bay St. ,GI. 7-0644-0645.

Komercinė New Yorko 
spauda tikrai “nežino ką da
lyti” su Lenkijos rinkimų re
zultatais. Dvi tendencijos ma
tosi reakciniuose laikraščiuo
se komentuojant apie tuos rin
kimus, ir dažnai jos kartu su
veliamos ir viena kitai priešta
rauja.

Iš vienos pusės tie laikraš
čiai nori įrodyti, kad tai buvo 
smūgis komunizmui, o jeigu 
ne komunizmui, tai bent Ta
rybų Sąjungai. Esą žmonės 
balsavo “prieš Maskvą”. Pa
mirštama, kad santykiai tarp 
Lenkijos ir Sovietų geri, kad 
Gomulkos vadovaujama PPR 
partija kandidatavo ant plat
formos, kuri numatė lygius, 
bet kuo draugiškiausius ry
šius su TSRS.

Iš kitos pusės, tie laikraš
čiai turi pripažinti, kad tai 
buvo didelis Lenkijos komu
nistų judėjimas, kad rinkimai 
faktinai buvo laisvi, kad rin
kikai galėjo, jeign norėjo, iš
braukti komunistų kandida
tus.

“Times” deda akcentą 
ant pirmo aiškinimo. Esą Len
kijos žmonės turėjo pasirinki
mą tarp “dviejų blogybių’” 
tarybinės okupacijos ir nuosa
vo komunizmo, ir jie balsa
vo už antrą pasirinkimą.

“News”, iš kitos pusės, tuos 
l inkimus visai pašiepia. Esą, 
jokio pasirinkimo nebuvo, nes 
ir demokratų bei valstiečių 
kandidatai bendruose sąrašuo
se irgi komunistai, tad nebuvo 
galimybės braukti tik kai ku
riuos komunistus, nes visi 
kandidatai buvo tokie patys. 
Bet tas laikraštis neaiškina, 
kodėl apie 90 procentų bal
suotojų savanoriai ėjo prie 
balsavimo urnų, jeigu kandi
datai jiems taip nepatiko, ži
nių skyriuose (ne editorialno
se) ir “News” pripažįsta, kad 
rinkimai buvo laisvi ta pras
me, kad niekas nebijojo neit 
prie balsavimo urnų.

Kairiečių “Daily Worker” 
antradienį atspausdino veda
mą straipsnį, kurio vyriausia 
mintis yra, jog rinkimai rodo, 
kaip labiau demokratinis ir 
savysitovus kursas,' kurio lai
kosi Lenkijos komunistai, pa
dėjo jiems įsigyti didesnį 
žmonių pasitikėjimą.

VEIDRODŽIAI
Taipgi stiklinius viršus jMidaro

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

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

CI.7-4294.
Nuolaida su šhio garsinimu.

(10-16)
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Demokratai sutinka 
kad reikia tyrinėt 
N. Y. transportaciją

Albanyje valstijos Senate 
republikoniška dauguma pa
tiekė rezoliuciją, kad reikia 
tyrinėti New Yorko miesto 
transportaciją, ypatingai sub- 
viii sistemą. Republikonai tei
gia, kad tas klausimas liečia 
visą valstiją dėl dviejų prie
žasčių :

1. Dauguma valstijos žmo
nių laiks nuo laiko lankosi 
New Yorke ir tą transportą 
naudoja.

2. Kadangi valstija dalinai 
finansuoja miestą, tai kiekvie
nas miesto reikalas yra ir val
stijos reikalas.

Demokrartai iš pradžios sa
kė, kad republikonų rezoliuci
ja yra politinis manevras, nu
kleiptas prieš demokratinę 
New Yorko miesto administra
ciją. Bet dabar senato demo- 
kraltų frakcijos vadas Joseph 
Zarctzki paskelbė, kad demo
kratai tą rezoliuciją remia.

Demokratai patieks ir savo 
rezoliuciją, kad būtų tyrinė
jamas Long .Island geležinke
lis, kuris chroniškai negalam 
ja, vėluojasi, yra nesaugus, 
beit nepaisant to ima nepa
prastai aukštas kainas už bile- 
tus.

Transporto darbininkų uni
ja (TWU) nepageidauja tyri
nėjimo, nes unija yra įsitiki
nusi, jog tyrinėjimas neves 
prie gero, apart gal kai kurių 
a nt i- u n i j i n i ų į sta tym ų.

ŠIRDIS KRŪTINĖS LAUKE
Mrs. Helen Wight pagimdė 

dvynukus, vieną sveiką, bet 
kito širdis buvo krūtinės lau
ke. Daktarai bandė atitaisyti 
gamtos klaidą, bet nepavyko. 
Vaikutis mirė.

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.

Lietuvių Namo B-vės metinis su
sirinkimas įvyks sekmadienį, sausio 
27 d., Laisvės Choro salėje, 157 
Hungerford St. Pradžia 2 vai. Vi
si nariai kviečiami dalyvauti, ne
pamirškite pranešti ir kitiems na
riams, kurie nepastebės, ar neži
nos, kad reikia dalyvauti. Valdyba.

(17-18)

Pajieškojimai
PAIEŠKOJIMAI

Paieškau savo draugo Jono Bla
žio. Kilęs iš Alvytų parapijos, Pa- 
tunkiškių kaimo. Neseniai gavau 
laišką iš Lietuvos nuo jo sesers 
Agotos, iš Vilkaviškio. Nori suži
noti, kur jis randasi. Iš Lietuvos 
Jonas išvažiavo į Argentiną 1927 m. 
Mažai rašė saviškiams, žadėjo greitu 
laiku atvykti į J. Valstijas, j Bal
timore, pas tetą Siaurutienę. Nuo 
to laiko nieks nieko nuo jo ne
girdėjo. Jei kas girdėjo arba žino 
apie Joną Blažį, malonėkite man 
pranešti, už ką būsiu dėkingas. 
M. Bradauskas, 6731 Memorial Ave., 
Detroit 28, Mich. (17-20)

Paieškau savo seserų. Elzbietos 
Yesinskaitės, po vyru Meškienė, ir 
Stanislovos Wagmencr. Paeina iš 
Šiaulių miesto. Jos pačios arba 
kas kitas, kuris žino apie jas, man 
pranešti, būsiu dėkinga. Mi's. Bro
nislava Waitkevičienė, 288 Wallace 
St., New Haven, Conn. (17-19)

AUTO INSURANCE

TRACE BROTHERS. Apdrauda 
jums, jūsų šeimai ir bizniui. Taipgi 
Compulsory Auto apdrauda, pasku
tine data sausio 31 d. Greitas pa
tarnavimas. WAYNE C. TRACE, 
HAROLD B. TRACE, 66-47 Grand 
Ave., Maspeth, L. I. Newtown 9- 
2420—2421. ‘(16-22)

AUTO INSURANCE. Yra vėliau 
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)

CARLTON 
Grožio Sultonas

1109 Lexington Ave., N. Y. C.
(77-78th Sts.)

Ateiname ir į namus. Linda. & 
Gerry Arde, props. RH. 4-9307.

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

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

(9-15)

4 pusi. Laisvė (Liberty) Ketvirtad., sausio (Jan.) 24, 1957

HELP WANTED MALE

Prižiūrėjimui Vyras. Prižiūrint 
mašinšapes, reikia važiuoti iš N. Y. 
j North Bergen,' N. J. Su patyri
mu. Torch ir Electric Welding 
Boiler Repairs, šaukite Mr. Heinz, 
WO. 2-1165.

(16-18)

HELP WANTED—FEMALE 
t

ABELNAS DARBAS
Slaugės

Registruotos ir Praktiškos
Prie visų pakaitų. Valymo slaugės 

operavimo rūme. 3 iki 11 v. v.— 
11 v. v. iki 7 v. ryto pakaitos. Li
berališkos asmeniškos sąlygos. Al
ga pagal patyrimą ir mokslą. Mrs. 
Talbot h.

MANHASSET MEDICAL 
CENTER HOSPITAL 

1554 Northern Blvd.—-MA. 7-4000

(12-18)

PUIKI PROGA!

Tinkamai Namų Prižiūrėtojai
25-45 metų amžiaus. Nuosavas 

kambarys, guolis vietoje. Nuolati
nis apskritų metų darbas. Žiemą 
New Yorke, vasarą priemiestyje, 
laukuose. Vėliausi paliudijimai. Ge
ra alga. Mokanti kalbėti angliškai. 
Skambinkite dėl pasimatymo.

FI. 7-3711.
(15-21)

Raštinės darbininkė. Mokanti 
ant mašinėlės, padaryti sąskaitas, 
taipgi biskį knygvedystės. Geros 
nuolatinės darbo sąlygos. 5 dienų 
savaitė, pasimatymai tiktai po 2 
v. dieną. Long Island Collision Serv
ice, Mr. Seidel. 96-14 Northern 
Blvd., Corona, L. I. (15-21)

MISC. ADS

Pagražinkite savo namus su alu- 
miniais langais ir durimis. Apsau
goja jūsų namus nuo visokio lietaus, 
vėtrų ir tt. Mes taipgi turime 
Venetian blinds, gražiai išdekoruo- 
tus langams uždangalus. Visas dar
bas garantuotas. žemos kainos, 
įsteigta 1929. Tūkstančiai paten
kintų kostumerių. Duosime 10% 
nuolaidos su šiuo skelbimu.

RICHMOND HILL 
AWNING U SHADE CO. 

116-05 Liberty Ave. 
Richmond Hil, L. I.

VI. 3-4940-4941
(17-26)

Mes garantuojame pataisymus. 
Visokių rūšių AUTO RADIO 
DRIVE IN. Ekspertiškai pertaiso
me, žemos kainos. įvažiuokite su 
mašina pas mus. Greitas, paten
kinantis darbas.

A A A A ASSOCIATED AUTO 
RADIO SERVICE INC.

78-18 Northern Blvd., Jackson Hts., 
L. I. HA. 9-8433

(17-26)

Piano Sale. Krautuvės speciali 
kaina $349, SK. Nauji ir vartoti. 
Consoles, Spinets, Grands. Paprasti
Uprights $175 ir aukščiau.
SAFREN, 2nd Avė., kamp. 3rd St.
Ketv. iki 9; šešt., sekmd. ištisą dieną.

GR. 5-6677

MARIO CATERERS. Bufeto pa
tarnavimas. Skanumynų (hours 
d’ouevres), visokių saladų ir įvai
rių mėsų. Gražiai išdekoruojame 
stalus pokiliams, vestuvėms, ir tt. 
Pristatome patarnautojus ir prie 
baro vyrus. Mes užtikriname sėk
mingą pokilį jums. 108-20 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. VI. 9- 
2258. (16-19)

VENDOME PASTRIES. Puikiausi 
pyragėliai, iškepti su geriausiais su
dėtiniais. Pyragėlių visiems poki
liams, vestuvėms, ir tt. Kainos la
bai prieinamos. 69-72 188th St., 
Fresh Meadows, L. I. RE. 9-9566— 
IL. 9-8745 (15-17)

Išrodykite gražiai drabužiuose, 
kurie yra ekspertiškai išvalyti. Nėrį 
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)

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. 7-5308.

(11-17)

Pardavimui. Electric Plating Spaus
tuvė, Geras biznis, apšildoma, pri- 
vatiškas savininkas atsistato po 
daugelio metų. Auksinė proga 
jums. Peržiūrėkite. Kaina prieina 
ma. SORENSON ART PLATERS, 
66 Forsythe St., N.Y.C. WA. 3-0244.

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

Virginia 8-8999.
(11-17)

BU81NES8 OrrOKTl W1HE#

Mėsinyčla.
su visais įtaisymais, 
kė, mažos išlaidos, 
geras lease.
kas
Jūs 
n'į.

Gerame A-l stovyje, 
Gera apylin- 
Žoma kainh, 

Privatiškas savinin- 
parduoda už žemą kainą $2,600. 
galite perbudavoti į geresnį biz- 
Astoria. L. I. RA. 9-7442.

(16-22)

Ice-Cream Parlor, įskaitant ir pa
statą, įsteigta 31 m. 4 rūmų apart- 
mentas. Gerai įdirbtas biznis. Pri- 
vatiškas savininkas. Nepraleiskite 
šios progas. Uždara pirmadieniais. 
JA. 9-9892. Šaukite nuo 11 iki 11 v.

(16522)

Du bizniai viename—foto studio 
ii’ patarnavimo įstaiga. 'PatamAija- 
me vestuvėms ir tt. Savininkas pri
verstas parduoti. Pilnai ištaisyta. 
Parduodame su nuostoliu. AL^A 
STUDIO, 451 6th Avė., B’klyn, N. Y. 
ST. 8-1676. (16-22)

Luncheonette-Fountain, Maspeth 
L. I. Moderniškai. Privatinis sa
vininkas. Turime greitai parduoti 
Prieinama renda, geras lease. Pil
nai ištaisyta. Ideališka porai, da
lininkams. Parduodame už $2,200 
Persitikrinkite. DE. 5-1814.

(15-21)

Dairy Queen—Ice Cream Drive In. 
Prisiruoškite dabar, sezonas pęasi- 
dės neužilgo. Gaukite tinkamas .vie* 
tas. Mūsų reputacija žinoma ge
rais produktais. SH. 8-4141, B’klyn. 
ORlole 6-2641. Nassau.

(15-21)

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

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

Mėsinyčia, grosernė ir delikatessen 
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 krau
tuvė (Commission). Valley Stream, 
L. I. Labai žema renda. Geras 
lease. įsteigtas biznis. Ideališka 
poraj, partneriams ar pavieniam. 
Pilna kaina $1,000. Priežastis, ne- 
sveikavimas. LO. 1-1084. AX. 7-1383.

(ltf-17)

RESTAURANTS

- 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 JOlst 
Avė,. Ozone Park, L. I. VI. (į-9856.

(13-19)

ANTUN’S ,
Geriausi vynai ir likeriai. Kas

dien pietūs ir vakarienė. Mes pri- 
siruošę patarnauti vestuvėms, ban
ketams, pietums, šokiams ir tt. Ga
lime patarnauti nuo 10 iki 500 žmo
nių. 96-43 Springfield Blvd., Qu^enn 
Village, L. I. Q. Village, L. L R- 
R. Station. Ho. 8-4780. (13-19)

THE RED BRICK RESTAURANT 
•

Puiki vieta, galite atsivesti visą 
šeimą. Mes turime gerus pietus už 
prieinamas kainas. Malonūs žmo
nės ir puiki atmosfera. Smorgasbord. 
212 E. 53rd St., N. Y. C. Arti In
dependent 3rd Ave. stoties. EL 5- 
8278. f

RADIO & TV.

Didelės Nuolaidos. Sutaupinkite 
iki $100.. Naujos 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 atėjirhą. 
6 mėnesių garantija ant tūbų ir da
lių. BEDFORD MUSIC CO., TV 
SERVICE, J2 Bedford Ave., EV. 8- 
1590. Ant Išmokesčių.

AUTOS

DODGE 1956. 4 durys, pilnai iš
taisytas. Autorizuotas Dodge par
davėjas parduoda už prieinamą kai
ną. Tai puikus pirkinys! Peržiū
rėkite, persitikrinkite. Mes pade
monstruosime. DODGE MOTORS, 
klauskite Marty. IN. 9-2504. 153
Empire Blvd., B’klyn, N. Y. (17-19)

Kreipkitės pas autorizuotą Mer
cury-Lincoln pardavėją. Jūs būsite 
apsaugoti kas liečia mašinos stovį 
ir kainą. Paskutiniai išpardavimai 
1956 Lincoln ir Mercury mašinų. 
Labai žemai (naujos mašinos). .

MEZEY MOTORS
1229-—2nd Avė., N.Y.C. TE. 8-27Ū0

(14-23)

Dėl gero nusipirkimo naudotų 
tomobilių, visi garantuoti per autoK 
rizuotą pardavinėtoją, tai mėginkite 
pas:

THE M. & J. UPTON 
SALES * SERVICE

2301 Jerome Ave., 188th St., Bronx 
Šaukite Mr. Heller. Geri pirkiniai.
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