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K RIS LAI
Suvažiavimo dvasia.
Siūlo tai, kp patys neturi.
Gydytojo biznis.
Alus—sveika ar nesveika?
Nesibijok peilio!

Rašo A. Bimba

NY. komunistai išdirbo vieninga Tariamasi SU Saudu 
apie naftą ir bazęplatformą pagrindo klausimais; 

laikyta trijų dienų pasitarimai
New Yorkas. —N. Yorko 

valstijos Komunistų par
tija skelbia, kad įvyko jos 
trijų dienų konferencija, 
kurioje dalyvavo 400 
gatų. Ji vyko Chateau 
dens patalpose.

Toje konferencijoje, 
koma, tapo išdirbta 
biau vieninga platforma, 
su kuria bus eita į Ko
munistų partijos naciona
linę konvenciją. Konferen
cijos pradžioje kalbas pa
sakė George Blake Char
ney, atstovaująs tas ten
dencijas partijoje, kurios 
siekia vidujinių reformų, 
ir Benjamin Davis, kuris 
atstovauja kitą tendenciją. 
Bet po ilgų ir karštų dis- 

pažangie- kusiju Charney ir Davis 
cius, pavargusiais ir suklupu- patiekė bendrą rezoliuciją.

Prašau dar kartą visus per
skaityti Laisvės šėrininkų su
važiavimo priimtos rezoliuci
jos paskutini paragrafą. Jis 
skamba :
* Dabartinėse sąlygose Lais
ves išlaikymas dienraščiu yra 
didelis Amerikos lietuvių pa
žangiosios visuomenės politi

nius laimėjimas. Tad suglauski- 
me savo eiles. Pasiryžkime už- 
pildyti vietas tų laisviečių, ku
rie mirties tapo išskirti iš mū
sų gretų. Tęskim jų prakilnų 
darbą. Nepasiduokim pesimiz
mui. Dar mes turime nemažai 
gerų darbininkiškų jėgų. Dar 
kartą parodykime darbo žmo
nių priešams, jog jų piktosios 
viltys matyti mus, ]

dele- 
Gar-

sa-
la-

dimą ir jos pakeitimą ne
partinės . politinės akcijos 
asociacija, bet tas taipgi 
nereiškia, kad ateityje ne
gali vykti diskusijos ir 
svarstymai apie naujus or
ganizacines formas.

Pagrindinė rezoliucija, 
maždaug panaši į naciona
linio komiteto, priimta 
345 balsais prieš 15. 40 dele
gatų susilaikė nuo balsavi
mo.

Darbo unim 
kovos lauke

Saudo priėmimas Washingtone 
buvo venas iškilmingiausiu

Prieš Meteskį - Miliauską iškelta 
40 kaltinimų, jam gresia net 850 
metų kalėjimo, jei jis normalus...

New Yorkas. —Prieš Ge
orge Meteskį-Jurgį Miliaus
ką iškelta net 40 kaltinimų.

ųet; Apskaičiuojama, kad jis 
no J galėtų, teoretiniai kalbant, 

Dulles, tarėsi retų paveikti Arabiją, kad 
Saudi-A-|ji priartėtų prie Irako, 

s to vyk-

išsipildys ateityje.

.Gražu būtų, kad šita opti
mistiška suvažiavimo dvasia 
laimėtų visus mūsų laikraščio 
skaitytojus.
♦ Suvažiavimo rezoliucija pa
tarnaus reikalui tik tada, kad 
jos šūkis savo pusėn laimės 
visus laisviečius.

Rezoliucijoj sakoma, kad 
konferencija stoja prieš 
Komunistų partijos palei-

Chicagos Marijonu 
gas tebepranašauja 
juo subyrėjimą. O tas tik reiš
kia, kad Draugo redaktoriai 
įstojo menševiku Naujienų re
daktorių parapijom

Tik vieno dalyko marijonai 
dar vis nežiną, būtent, “ku
riuo būdu bolševizmas suby
rės.” Bet tai sužinoti juk ne
sunku. Užtenka pasiklausti 
pas Grigaitį, kuriam beprana- 
šaujant bolševizmo subyrėji
mą beveik viskas išbyrėjo iš 
galvos.

Drau- 
bolševiz-

Budapeštas. — Marksiz
mo-leninizmo dėstymas vėl 
privalomas Vengrijos vi
durinėse mokyklose ir uni
versitetuose, bet rustj kal
bos dėstymas anksčiau 
buvęs privalomu, dabar 
neprivalomas. Apie tą pra
neša laikraštis “Nep Sza- 
badsag” |(“Liaudies Lais
vė”).

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos liaudies armijos, liau
dies policijos ir darbinin
kų milicijos bendri jungi
niai dalyvauja manevruo
se. Jie lavinasi anti-val- 
stybinių elementų sukeltų 
neramumų užgniaužimui.

Clevelandas. — Hyman 
Lumer, James West, Sam 
Reed ir Andrew Remes ta
po išleisti po $5,000 kau
cija. Jie kaltinami nusi
žengime Taft-Hartley įsta- 

į tymui, esą, jie neteisingai 
[pasirašė p 
jie nekomi

Los Angeles. — Čia mirė 
Isaac Houston Bratton, vie
nas seniausių Amerikos li
nijinio judėjimo veteranų, 
negras. Braitonas turėjo 
91 metus amžiaus. Jis kaip 
jaunuolis darbavosi Knights 
of Labor organizavime, 
paskui AFL eilėse, mainie- 
rių unijoje ir t. t.

Clevelandas. — Vidutinė 
General Motors Fisher Bo
dy fabriko darbininko al
ga 1956 metais buvo net 
ant $70Q žemesnė, negu 
1955 metais.

)o liudijimais, kad 
unistai.

Washingtonas. — 
Eisenhoweris, o vėliau 
sekretorius 
su atsilankiusiu 
rabijos karalium Saudu. 
Oficiališkai dar nepraneš
ta, apie ką tariamasi, bet 
Baltojo Namo pareigūnai 
sako, kad pasitarimai lie
čia tris pagrindinius klau
simus: naftą (aliejų), ka
rines bazes ir Saudi-Arabi- 
jos rolę Artimuose 
se.

Amerika skaito, 
naftos koncesijos 
Arabijoje (per Armco kom
paniją) kol kas yra visai 
saugios, nes apie nacionali
zaciją Saudi-Arabi joje dar 
nei kalbos nėra ir Saudo 
karališkas režimas išsilai
ko iš tų koncesijų. Bazės, 
sakoma, tai jau kitas daly
kas, nes kitų arabiškų ša
lių nacionalistinis spaudi
mas, ypatingai Egipto ir 
Sirijos, vis paveikia Saudi- 
Arabi ją, ir ten jau girdisi 
balsų, kad reikėtų išprašy
ti Amerikos aviacijos bazę.

Taipgi tariamasi apie 
bendrą Saudi-Arabijos rolę 
Artimuose Rytuose. Saudi 
-Arabija dabar yra Egip-

Prez. to-Sirijos talkininkė, 
ir nepilnai.. Washingtonas

Ry tuo-

kad jos
Saudi-

los.
Saudo priėmimas Wash

ingtone • buvo iškilmingas. 
Prez. Eisenhoweris asme
niškai atvyko į aerodromą, 
kad sutikti Saudą. Jis. to 
nedarė niekad pirmiau ir 
net Nehru jis sutiko tik 
prie Baltojo Namo laiptų. 
Sveikindamas iš orlaivio iš
lipusi karalių, Eisenhowe-

mo, jeigu jis visuose kalti
nimuose būtų rastas kaltu. 
Yra ir kitas “jeigu” Me- 
teskio byloje — jeigu jis 
bus rastas normaliu asme
niu.

Daktarai-psichiatrai dar

lanko Meteskį kasdien jo 
vienutėje Bellevue ligoni
nėje, bet kol kas jie nenu
sprendė, kaip dalykai stovi 
sir Jurgio protu. Jis dar 
vis puikioje nuotaikoje ir, 
sakoma, labai patenkintas 
faktu, kad jis tapo plataus 
dėmesio centru. Jis tik ap- 1 
gailestauja, kad visas rei
kalas supurtė jo dvi sese
ris.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Egipto unijos sujungtos j 
vieningą konfederaciją

f Klerikalai pradėjo sisfema- 
tišką kampaniją atiduoti vo
kiečiams Klaipėdą, o lenkams 
Vilnių. Tai daroma labai at
sargiai, kad neišgąsdinus eili
nių žmonių. Tai daroma for
moje siūlymo “susitarti su 
kiečiais dėl Klaipėdos ir 
lenkais dėl Vilniaus.” 
• Mūsų visų laimė yra
tame, kad klerikalai neturi 
nei Klaipėdos, nei Vilniaus. 
•Todėl jokio nuostolio niekam 
nebus, jeigu tokią sutartį ir 
pasidarys.

VO- 
su

tik

i Kaip aš, taip visi kiti, be 
jokios abejonės, esate buvę ir 
sėdėję kokio nors gydytojo 
kabinete. Ar pastebėjote, jog 

Amt stalo riogso didžiulė krū
va žurnalų? Ar pastebėjote, 
kad beveik nė su žiburiu jų 
tarpe neužeisi žurnalo arba 
kitokio kokio leidinio apie 
sveikatą? Rasite “Look”, ra
site “Life” ir kitokio džionko.

džiovininkų. Kasmet džio
va nusiveda j kapus nuo trijų 
iki penkių milijonų žmonių.

1900 metų Amerikoje iš 
kiekvieno 100,000 ž m o n i ų 
mirdavo 194. šiandien Tenu
miršta tik devyni! Koks pui
kus, koks milžiniškas progre
sas •

New Yorko valstijoje šir
dies ligomis numiršta kasmet 
393. žmonės iš kiekvieno 100,- 
000 gyventojų, šiuo atveju 
New Yorkas stovi pirmoje ei
lėje. Progreso nesimato.

Mes, sako žurnale vienas 
įkaitęs galvočius, , esame di> 
džiausi veidmainiai. ‘Mes no
rime, kad mūsų^ jaunuoliai ei
tu geru • ir morališku keliu, 
o tuo tarpu per dienas ir nak
tis laikraščiuose, žurnaluose, 
per radiją ir televiziją juos 
nuodijame lytinėmis pagundo
mis !

Nesibijok peilio, jeigu gy
dytojas nori tave apipjausty
ti arba supjaustyti. Gal jis 
peiliu išgelbės tavo gyvybę.

Dažnai patikrink savo akis. 
Gali “glaucoma’? užklupti.

Štai kodėl mane taip pri
trenkė aną dieną vieno lietu
vio gydytojo- kabinete ant sta
lo užtiktas žurnalas “Today 
Health.”- Manau sau: iš šito 
gydytojo prastas biznierius! Pernai Stockholme,

žurnalas man patiko. Per 
keletą minučių pasiėmiau 
Tiek sveikatos, kiek nė didžiu
lė btyika piliukių negalėtų su
teigti į taip trumpą laiką.

štai jums, prašau;
Pasaulyje esama 50,000,000

O štai tikras žemčiūgas.
, Švedijos 

sostinėje, įvykusiame pasauli
niame klinikinės chemijos su
važiavime Dr. Bertil Jose ph
on, švedas, pareiškė Jr paro
dė, kad “alus yra geras vaisr 
tas kai kuriems žmonėms su- 
aukštu kraujo ąpaudimu arba 
turintiems širdies ligą...”

Lenkijoje turima sunkumų 
su religijos dėstymu, nes 
kunigai darosi agresyvūs
Varšuva. — Komunistų 

partijos organas “Trybu
na Luduh sako, kad nesvei
ki reiškiniai vystosi mo
kyklose. Kaip žinia, val
džia . davė leidimą kuni
gams dėstyti religiją mo
kyklose, kur to pageidauja 
vaikų tėvų dauguma. Nere
liginių tėvų vaikai nepriva- į kenkia 
lo tas pamokas lankyti. 
Daugumoje mokyklų tiky
ba dabar’ dėst0mą. I ' M H i ?

Bet katalikų kapeliorįai', 
kurie rėliigiją dėsto, vieto
mis darosi arogantiški. Jie |

ris sakė:
“Jūsų Didenybe, • Ameri

kos žmonių vardu aš jus 
širdingai sveikinu Jungti
nėse Valstijose. Mes Ju
myse matome didį arabų 
vadą ir šventųjų Islamo 
miestų globotoją. Jūsų ap
silankymas mums„yra di
delė garbė”.

Washingtopo valdžios į- 
staigų tarnautojams buvo 
duotos laisvos • valandos, 
kaęl jie galėtų išeiti į gat
ves ir, mosikuodami ara
biškomis vėliavėlėmis, svei
kinti pravažiuojantį kara
lių ir prezidentą.

Prezidentas E i s e n how e r is 
kritikavo Wagner j, taipgi 
apgynos sekretor. Wilsona
Washingtonas. — Prez. 

Eisenhoweris savo spaudos 
konferencijoje aštriai kri
tikavo New Yorko miesto 
majorą Wagnerj ir apgynos 
sekretorių Wilsona. Wag- 
nerio jis neminėjo jvardu, 
bet buvo pakankamai ai'ku, 
prieš ką ši kritika buvo tai
koma.

Eisenhoweris sakė, kad 
tie atsakingi asmenys, ku
rie rodo nemandagumą už
sienio . valdžios galvoms, 

Amerikos intere-

sams. Buvo aišku, kad jis 
turėjo mintyje Wagnerio 
atsinešim^ link Saudi-Ara- 
bijos karaliaus Saudo.

Wilsona jis kritikavo ki
tu reikalu. Kaip žinia, Wil- 
sonas sakė, kad Nacionali
nė gvardija (National 
Guard) vra vieta, kur pa
sislepia tie, kurie nenori 
tarnauti reguliarinėse ka
rinėse naiėgose. Eisenhow
eris sakė, kad šis Wilsono 
pareiškimas buvo labai ne
gudrus. '

Suomijos premjeras c 
vieši Tan Sąjungoj f 1

Maskva. —-Suomijos prem-i 
klasėse esančius vaikus ra- i jeras Kari Augustas * Fa- 
gina pajuokti laisvamanių | gerholmas vieši Tarybų 
vaikus, ' kurie religijos pa-.1 Sąjungoje. Jo priėmimo 
mokų nelanko, su jais ne- bankete Kremliuje dalyva- 
žaisti. Yra net atsitikimų, vo Chruščiovas, Mikaianas, 
kad laisvamaniai tėvai Molotovas, Suslovas, Sabu- 
siunčia savo vaikus į reli- rovas ir kiti. Fagerholųias, 
gijos klases, kad vaikai 
išvengtų nemalonumų.
“Trybuna Ludu” sako,kad 

tokia padėtis negali" būti 
toleruojama. * Tas laikraš
tis ragina yisus laisvama
nius, ypatingai komunis
tus, nedaryti koncesijų kle- 
rikalijai, nors tuo pačiu lai
ku pagerbiant tikinčiųjų 
teises

kuris, kaip dauguma suo
mių senesnės kartos vals
tybininkų, sklandžiai varto
ja rusų kalba, draugiškai 
kalbėjosi su tarybiniais va
dais.

Fagerholmas savo kalbo
je* bankete sakėj kad jis at
vyko, kad dar labiau ge
rinti Suomijos-Tarybų Są
jungos santykius/ kurie ir 
taip jau geri..

Gamyba pakilo 11 ■% 
1956 m. Tar, Sąjungoj
Maskva. — Tarybinė a- 

gentūra Tass sako, kad in
dustrinė šalies gamyba 
1956 metais buvo ant 11 
procentų didesnė, negu 
1955 metais.. Kai kurie pa
duoti skaičiai apie 1956 
metų gamybą: pagaminta 
98,000 lengvų mašinų (au
tomobilių), 358,000 sunkve
žimių (trokų), 4,300,000 ra
dijo ir televizijos aparatų, 
224,000 šaldytuvų.

Tass sako, kad daugumo
je pramanių išpildyti užsi
brėžtieji planai, bet nepil
nai išpildydas planas gyve
namų butų statyboje.

Washingtonas. — Rimti 
potvyniai siaučia West Vir
ginijoje ir kai kuriose Ken
tucky dalyse. Tūkstančiai 
gyventojų jau tapo evakuo
ti iš savo gyvenviečių.

Washingtonas. — Atsto- 
vtį butas 355 belsais prieš 
61 parėmė E’senhowerio 
doktriną.

Jungtinės Tautos. — Ge
neralinė asamblėja 56 bal
sais. prieš 6 priėmė irezoliu- 
cijąt kurioje Pietų Afrika 
smerkiama už rasizmą. 12 
kraštų susilaikė nuo balsa
vimo.

Jakarta. — Indonezijos 
stiklelių vadas pulkininkas 
Simholonas lišėjo iš savo 
slėptuvės Sumatroje ir pri 
si statė valdžios pareigū
nams. Jis dabar randasi 
kaip ir po 'naminiu areštu.

Kairas. — Egipto val
džios įsakymu visos unijos 
tapo sujungtos į vieną di
delę konfederaciją, 
kurios priklauso f.. i,._ _ 
darbininkų. Unijų vadovų 
konferencija įvyko darbo 
reikalu ministerijoje. Kon
ferencijai pirmininkavo 
pats ministras šafejas.

Unijos Egipte randasi 
po tiesiogine valdžios glo
ba. Jos, sakoma, turi kiek 
panašumo i unijas, kurias 
savo metu Argentinoje kon
troliavo 'Peronas. Kairie
siems elementams unijų 
vadovvbėje neduodama vie
tos. bet paskutiniu laiku 
unijos lošia svarbią role na
cionalistiniame anti-kolo- 
nialistiniame judėjime.

prie 
250,000

Daugiau kaip $105 uždirbęs 
gaus daugiau kompensacijos

Tarybą Sąjunga turėsianti 
didžiausią paviljoną 1958 
metą tarptautinėj parodoj
Briuselis. — 1958 metais 

čia atsidarys pasaulinė pa
roda ir prie jos jau smar
kiai rengiamasi. Visos ša
lys, kurios planuoja daly
vauti, jau pristatė savo pa- 
•vilionų planus. Atrodo, kad 
Tarybų Sąjunga turės, di- 

įsnūdingiausią 
kuriam ii išleis 

Amerika, tuo

džiausią ir 
naviliona, 
$60,000,000. 
tarpu, planuoja savo paro
dos daliai išleisti tiktai ket
virta dAli tos sumos.

C ę-

Tarybinio paviliono pla- 
Sas numato didžiuli pasta
tą iš cemento ir stiklo, ku
ris • kaip keturkampis ap
juos 'tuščią didelę aikštę, 
kurioje rasis Lenino pa
minklas.

. Parodoje taipgi dalyvaus 
kiti socialistiniai kraštai.

Belfastas. — Šiaurės Ai
rijos Komunistų partija 
pareiškė, kad nepritaria 
IRA teroristinėms meto- 
doms, bet pritaria tikslui: 
suvienyti Airiją.

Jemenas. — Kariniuose 
veiksmuose prieš jemenie- 
čius britai pradėjo varto
ti ir orlaivius.

Albany. — Legislatures 
komisija nedarbo kompen
sacijos reikalams nutarė, 
kad bus didinama nedarbo 
kompensacija, bet tiktai 
tiems, kurie labai gerai už
dirba: asmuo, - kuris gavo 
$105 arba didesnę algą sa-

savaitę kompensacijos. Da
bartinis maksimumas yra 
$36 per savąitę.

Legislatyvinė komisija 
atmetė gubernatoriaus Ha- 
rrimano siūlymą, kad ne
darbo pašalpos būtų didi
namos pagal tai, kiek šei
mynos narių bedarbis turi. 
Komisija; betgi, sutiko, kad 
kompensacija gali būti duo
dama darbininkams, kurie 
dirbo tik 15 Navaičių. Da
bar įstatymas reikalauja, 
kad darbininkas būtų iš
dirbęs bent 20 savaičių, kad 
gauti kompensaciją.

Paryžius. — Bolivietis H. 
U. Villegas, kuris keletas 
savaičių atgal Luvro muzie
juje Paryžiuje metė Akmenį 
i Mona Lisos paveikslą, ne
bus teisiamas, nes jis -ras- . 
tas esančiu visiškai pamišu
siu.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito*

ORAS NEW YORKE
Dalinai apsiniaukę, šilčiau.
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PRIEŠTARAVIMŲ KRAŠTAS
TOLIMOSIOS SAUDI-ARABIJOS pavadinimas dabar 

mirga mūsų šalies spaudoje — tos šalies karalius Saudas 
lankosi Washingtone, kur jis kuo iškilmingiausiai prii
mamas prezidento ir kitų valdžios narių.

Tiek galima pasakyti, kad karalius Saudas atstovauja 
kraštą ir jo režimą, kurie pilni prieštaravimų.

Saudi-Arabija, dykumų, oazių ir klajoklių-beduinų 
kraštas, yra tarp labiausiai atsilikusių pasaulyje. 
Ekonominiai ta kelių milijonų gyventojų šalis (tikslus 
skaičius nežinomas) yra pusiau feodolinė, pusiau noma
dinė, su kapitalizmo priemaiša. Bet tuo pačiu laiku 
Saudi-Arabijoje randasi Amerikos kompanijų (Armco) 
eksplotuojami didžiuliai naftos-aliejaus šaltinių laukai. 
Dešimtys tūkstančių saudi-arabiečių dirba tuose lau
kuose ir sudaro moderniško proletariato užuomazgą.

Karalius yra vienvaldys, jeigu neimtum domėn, 
kiek iis klauso Armco Įsakymų, 
kimu nėra, 
karališka teima 
vena pasakiškoje prabangoje, 
vienas ištakingiausių pasaulyje, su heramu, auksu da
bintomis salėmiš, moderniškiausiais Amerikos automjo- 
biliais, plaukiojimo baseinais. Už kelių mylių nuo palo- 
ciaus beduinai masiniai serga trachoma, džiova, jų 
vaikų galvos apdengtos šašais, beveik visi beraščiai...

Ir, visgi, tos Saudi-Arabijos delegatai Junginėse Tau
tose balsuoja su Azijos-Afrikos anti-kolonialiu bloku, 
dažnai paremia, kartu su Egiptu ir Sirija, tarybinį blo-

Parlamento nėra,
Didžiuma gyventojų gyvena skurde, 

eikai-didžiūnai ir valdžios nariai
Karališkas palocius

ant 
rin- 
bet 
gy- 
yra

goję-................................... .
Tuo pačiu laiku krašto viduje yra net vergų, taip, tik

rų viduramžiškų vergų. . . Vergija Saudi-Arabijoje yra 
legališka.

Tad — ką atstovauja Saudas ir kaipo kokį jį priima

Oslo—senas miestas, įkur
tas daugiau kaip prieš 900 
metų. Įkūrė jį vikingų ka
ralius Harduedas. Tačiau 
senosios praeities likučių 
čia maža.' Norvegai juokau
dami kaltina vikingus: 
“nors mūsų protėviai ir ne- 

; turėjo degtukų, bet Oslo jie 
nusvilino kelis kartus.
Tačiau tai, kas likę* iš vi
kingi}, saugoma pagarbiai. 
Miesto pakraštyje, netoli 
fiordo įkurtame muziejuje, 
saugomos milžiniškos jų 
valtys iš 11-to amžiaus. Jos 
iškastos iš kapų, nes vikin
gų vadai buvo laidojami

n

Kokiais sumeiimais jį kvietė Eisenhowerio valdžia ir 
kodėl Saudas priimamas su tokiu pompų, savaime su-1 
prantama: Saudi-Arabiios naftos versmės be galo svar
bios, taipgi svarbu, iš Washingtono taško, palaikyti 
Saudi-Arabiją kuo arčiau Vakarų, neleisti nacionalisti
niam arabiškam jaunimui ir žmonių spaudimui perdaug 
pasukti Saudi-Arabiją link Egipto.

Amerikos žmonės, iš kitos pusės, į Saudą atsineša a- 
bejingai. Jis, pagaliau, yra feodalinis valdovas, korup- 
tuotos karališkos klikos galva. Tai tikriausiai ne Neh
ru, ne Sukamo, ne U Nu ir net ne Nasseris. Iš kitos pu
sės, jis atstovauja kraštą, kuris dažnai pasaulinėje plot
mėje išsirikiuoja su pažangos jėgomis.

Tai dabartinių komplikuotų laikų kontradikcija, prieš
taravimas.

liui Harduedui paskirtas 
specialus kambarys, išpuoš
tas paveikslais.

Apskritai, Oslo naujoviš
kas, moderniškas miestas. 
Gatvėmis lekia įvairiausių 
markių mašinos, tramvajai. 
Dideliuose krautuvių lan
guose-, gatvėse, ant autobu
su ir tramvajų, net ant vai
kiškų lietpalčių įvairiausia 
reklama. Gatvėse girdėti 
kalbant užsienio kalbų, iš 
kurių Čįia bene didžiausias 
teisesfuri anglų kalba. 
Miesto gyvenimo tempas, 
atrodo, neliečia rimtų nor
vegų, kurie kavinėse, arba 
tiesiog gatvėje susėdę už 
staliukų palengva' gurkšno
ja alų,' šnekučiuodamiesi ir 

I rūkydami pypkes.
! Kaip nekeista, tačiau mū- 
; su pintoji artimesnė pažin- 
į tis buvo ne su norvegais, o 

Trys venęcijie- 
vakarus groja 

k u k 1 i a m e

Ra(įę laisvo laiko, daug 
kur skubame nubėgti vieni 
patys, be gido. Daugelį 
traukia karaliaus rūmai. 
Prie rūmų ateiname pačiu 
įdomiuoju momentu — kai 
čia keičiasi juodomis uni
formomis apsirengusių 
gvardiečių sargyba. Vienas 
didžiasių šalies miestų — 
Trondheimas ilgai Vaidijo
si su Oslo, kuriame jų turis 
gyventi karalius: Oslo, kaip 
stambiausias ekonominis ir 
kultūrinis centras,1 Trond- 
heimą nurungi, ir pastara
jam beliko tik ta garbė, kad 
kiekvienas naujas karalius 
čia karūnuojasi.

Oslo didelis butų trūku
mas. Statybą veda koope
ratinės draugijos, kurių 
nariai, įnešę didelį pajų, 
gauna butus. Butai erdvūs, 
patogūs, grindys išklotos 
puikiu linoleumu, apšildy
mas elektrinis. Tik kol gau-

siauja fiorde. Bet jei nėra i 
žmonių, mes galime gėrėtis ' 
gamta. Bergenas tris kar
tus mažesnis už Oslo, bet 
tris ar gal net žymiai dau
giau kartų gražesnis už jį. 
Miestą supa kalnai, kurie 
iki geležinkelio pravedimo 
trukdė susisiekti su likusia 
Norvegija. Su visa Europa 
Bergeną rišo prekybiniai 
Hanzos ryšiai. Jo uždaru
mas ypač išugdė provincia- 
linį bergeniečių patriotiz
mą.

Pakylame į kalnus ir gė
rimės miestu. Miestas čia 
pat, po mūsų kojomis, ap
suptas mėlynuojančių kal
nų, tarsi į kokį dubenį įdė
tas. Fiordo įlankos, kaip 
dvi • vos nesusisiekiančios 
rankos, tarsi nori apkabin
ti miestą. Oras šiltas, švel
nus, koks būna pas mus po 
gaivaus šilto vasaros lietu
čio, kai blizga nuplauti me
džių lapai ir kvepia žiedais. 
Ištisus metus čia oras toks 
šiltas, lyja beveik kas die- j 
na, todėl bergenietis neis įikus iš XII amž. Jos stak- 
gatvę be skėčio.

Prie uosto ir žuvų rinkos 
—senamiestis, siauros gat
velės, Hanzos laikų medi-

tokios pat spalvos žvejiš
kos kepurės.

Bergeno apylinkėse, Trol- 
haugene, yra didžiojo nor
vegų kompozitoriaus Ed
vardo Grygo namas. Čia 
pat, stačioje kaip siena olo
je, palaidoti jis ir jo žmo
na. Namo viduje stovi Gry
go pianinas, kuriuo kasmet 
Bergene groja geriausi nor
vegų pianistai, jo kelionių 
dėžė, lazda, rankraščiai, 
vainikai ir dovanos, įteiktos 
jam gastrolių metu. Prie 
fiordo kitas matūrinis na
meliukas — tai vadinamoji 
Grygo studija. Dideli me
džiai savo šakomis užden
gia jį iš viršaus. Užsidaręs 
ištisomis dienomis, kompo
zitorius čia kurdavo.

Labai įdomios senovinės 
bažnyčios—kirkės. Jos ne
didelės, medinės, papuoštos 
demonų galvomis. Statę jas 
“pagonys” vikingai, o vė
liau jos buvo pritaikytos 

! krikščionybei. Stav - kirkė, 
j kurią mes aplankėme, išli-

ĮTARTINI KALTINIMAI
KAIP ŽINIA, praeitą- savaitę N. Yorke tapo suimti 

trys asmenys, kurie kaltinami šnipinėjime Tarybų Są
jungos naudai, teisingiau pasakius, “konspiravime šni
pinėti”, tai yra, rengimiese, planavime, šnipinėti. Beje, 
kaip sako spauda, du suimtųjų, tūlas Soble ir tūlas ki
tas, yra gimę Lietuvoje.

Mes nežinome, kokie yra faktai, kas per vieni suimtie
ji ir kokia yra pilna tiesa, bet tiek verta pasakyti: są
myšyje su tais suėmimais komercinėje*, spaudoje pradė
ta tam tikra gąsdinimo kampanija,, kuri, kaip atrodo“, 
yra iš viršaus inspiruota. Nors suimtieji yra kaltinami 
tik “planavime šnipinėti”, nors jeigu jie ir šnipinėjo, jie 
tai darė taikos laikotarpyje, spaudoje net kalbama apie 
mirties bausmę. Apie jų suėmimą pranešta labai drama
tiškai, skelbiant, kad “sulaužytas tarybinio šnipinėjimo 
aparatas”, nors suimti tik trys.

Taipgi atrodo keistoka, kad tie suėmimai įvyko kaip 
tik tuo laiku, kuomet Kongresas svarsto Eisenhowerio 
doktriną, kaip tai praeityje panašiais atsitikimais — 
i’eikia pravesti kokį nors anti-komunistinį arba anti-ta- 
rybinį ’ diplomatinį žingsnį arba įstatymą — ir mūsų 
saugumo organai kaip tik tuo laiku pagamina kokią 
hors sensaciją. . .

Kaip sakyta, mes menkai žinome apie visą reikalą, 
bet ir paviršutiniškai žiūrint, dalykas bent kiek įtarti-' 
•nas. Nenoromis \ 
politinis manevras?

kartais primena fantasti
nius žvėris, sutūpusius ir 
ramiai kažin ko laukian-^ 
čius. Tamsiame granito ma-# 
syve, vienur kitur matyt ža
lias augmenijos lopinėlis, o 
šlaituose kaip degtukų dė
žutės išdėlioti miestų pasta-’ 
tai. Vakare, kai į įsisiūba
vusius žalius vandenis skęs
ta saulė, uolos, baltos kal
nų viršūnės žemyno gilumo
je, skysti debesys paraus
ta, užsiliepsnoja...

Laive aš susipažinau su 
jaunu norvegu Giunaru 
Nerviku. “Mūsų laikraščiai* 
apie jūsų šalį rašo daug 
blogų dalykų,—kalbėjo jis* 
— bet aš noriu žinoti tei-* 
sybę.” Aš jam daug papa
sakojau apie mūsų miestus, 
ir kaimus, apie mūsų jau
nimą, studentus. Visa nak
tis taip ir prabėgo ant de
nio. Viename uoste savo 
pažintį aplaistėme Pilzeno 
alumi, o atsiskyrėme kaip 
geri draugai.

Trondheimas pilkas, niū
rokas miestas. Gatvės čia 
šlapios, net purvinos. Mat, 
oras labai drėgnas. Va^ 
žinodami traukiniu, atgal 4 
Oslo, apsistojome Lileha
meryje. Visi džiaugėmės 
Lilehamerio liaudies buitie^ 
muziejumi. Jis dar vadi
namas Sandvigo kolekcija. 
Sandvigas — danų gydyto
jas, dirbęs Lilehameryje ir* 
už savo pinigus supirkęs ir 
perkėlęs čia būdingesnes 
senąsias norvegų sodybas 
ir kirches. 'Šiandien muzie
juje jau per šimtą tokių 
eksponatų.

“Šiame namelyje gyveno 
Ibseno Per Giuntas”, — sa
ko senutė vedžiojanti mus 
po šitą miestą — muziejų. 
“O čia, XIX amžiuje slė
pėsi netikrų pinigų dirbė
jai”, — atrakina storo, p^-

4

toje — akmuo. Paletę tą 
akmenį ranka, nuožmūs vi
kingai išsivadavo iš nuodė
mių. Gidas pasiūlo ir mums 
taip padaryti, ir mes trina- 
me pirštais tą stebuklingą 

Prie duru stovi 
aukšta norvegė tautiniais 
rūbais. Norintieji gali su 
ja fotografuotis.

Nelengvas dalykas būtų 
aprašyti fiordus. Fiordus 
mes įsivaizduojame kaip 
kažką nepaprasto ir roman
tiško. Man jie pasirodė pa
niurę, nes ir diena buvo 
pilka, ūkanota. Daugelyje

si butą kartais tenka lauk- Pastatai su stačiais sto- 
Nauji Sais; TT ‘"..... . x

butai su daugybe balkone- y- r-------
lių, o tie balkonėliai—pilni 3US- .,7am 
gėlių, kaip orandžerėjos.

Ųeįsi vaizduosi Norvegi-j 
jos be pilkų, veik neapgy
ventų kalnų ir fiordų. Už
tat keliaudami į Bergeną, 
esantį vakarinėje Skandi
na vi j os pakrantėje, j au 
džiaugėmės iš anksto. O jei 
dar pridėti pusantros die
nos kelionę iūra iš Bergeno 
i šiaurę, tai ką ir bekalbėti.

Bematant palikome slėnį 
ir kylame į kalnus. Pagelž- 
kelėse — geltoni berželiai, 
alksniai, toliau — eglynai, 
dar toliau nuogos, gru
bios uolos.

ti net po 7 metus.

su italais, 
čiai ištisus 
nuošaliame ir
1 ‘ Smiestado” viešbu ty j e.

Italąi vėliau mums pasa
kojo, kad jie čia atsibastė 
ieškodami prag y veninio. 
Tarp kitko, čia restohanų 
estradose daug pietiečių. Su 
jų temperamentu šitoie ra
mioje; tylioje šiaurės šalyje 
pragyvenimas užtikrintas...

Išvąžiuodami iš savo vieš
bučio, sukame pro Vestre 
kapines.

—Štai čia paminklas ta
rybiniams kariams, — rodo 
gidas į pilką akmeninį karį, 
stovintį ant pjedestalo. Mes 
ilgai atsigręžę žiūrime į 
taip pažįstamą mums mili
nę. Tai paminklas tiems, 
kurie savo krauju aplaistė 
atšiauriojo Finmarko uo
las, bevaduodami iš fašistų 
Norvegijos žemę.

.. .Kartais esti tokių me
no kūrinių, kuriuose įkūny
tos menininko viso gyveni
mo svajonės, jo karščiausi 
troškimai. Tokios yra di
džiojo norvegų skulptoriaus 
Gustavo Vigelando skulptū
ros, puošiančios Frognerio. 
parką. Šiame parke apie 
150 bronzos ir granito 
skulptūrų. Vigelandas par
ką puošė apie 40,mėtų—iki 
pat mįrties (1943 m.)» Pa
grindinė jo tema — žino-, 
gaus gyvenimas. - čia ir vai
kai, su,savo išdaigomis ir 
kaprizais, čia įsimylėjėliai, 
čia laimingi tėvai ir susi-; 
mąstę seneliai. Ypač, jam

kyla klausimas: ar tai tik ne tikslus sekėsi kurti vaikų skulptū-.
ras. Pasakojama, kad jis 

i juos labai mylėjęs. Net ii” 
naktį, kada parkas apšvies- 
tas šykščia švješą, čia rasi 
žiūrovų, lėtai vaikštančių

FIURERIUKO GALAS
KOKIE METAI atgal Francūzijoį buvo baisiai išgarsė

jęs pro-fašistinis fiureriukas Pierre Poujade ,(ištark mio vienos statulos prie ki- 
Pier Pužad), I
sokius taksus, p’rieš liberalizmą ir už labiau imperialisti
nį politiką Šiaurės Afrikoje sugrupavo aplink save vi
sokius nepasitenkinusius vidurinės klasės elementus.

Pats Pierre Poujade nekandidatavo niekur, bet po jo 
Įtaka ir vadovybe radosi net 40 deputatų parlamente.

Bet laipsniškai jo demagogijos įtaka pradėjo išgaruo
ti. Bandydamas atsigauti, matydamas savo frakciją ir

kuris demagogiška propaganda t prieš vi- tos...

Viename tokių pasta- 
: tu įkurtas Hanzos

~ l “mediniam Ber- 
genui” saugoti čia gyvena 

j visas kvartalas ugniagesių.
Keliose vietose groja gat

vės muzikantai, prisikalę 
ant dėžių keistus plakatus. 
Tai—elgetos. Kitur aikštė-' 
je, apstoti minios, pagal ka
pelos muziką šoka norve
gai, apsirengę’tautiniais rū
bais. Gidas paaiškino, kad vietų jie įsirėžia į žemyną 
tai .“Sielų gelbėjimo arini- labai gilini, kaip Sogne fior- 
ja.” Visokių religinių, lab- das, kurio ilgis — 100 kilo- 
daringų bei blaivybės drau-1 metrų su viršum. Fiordai

muzie- į akmeni, v

Fiordai 
gilūs, ir nors nuo vandeny
nų jie atitverti salų gran-’

gi jų čia galybės. Šen bei 
ton zuja vaikai, judrūs,

{kaip ir visame pasaulyje. 
u į Charakteringas jų apsiren-

Stotelėse matvti kalnie- : .. , -1V. . .. . , v', . ’ \ ~ s~
čiai savo nacionaliniais rū- buzia1’ geltoni lietpalčiai, biai aptašytos, kuprotos. Jos j netikro pinięo pavyzdžius, 
bais — trumpom iki pus ! 
blauzdžių kelnėmis, languo-l 
tomis kojinėmis. Skrybėlė- į 
ti. Visa jų išvaizda dvel
kia lėtumu ir flegmatišku
mu. Tikri šiauriečiai.

Kalnai darosi vis aukš
tesni, vis labiau paniurę. 
Antai ir baltos viršukalnės 
kyla į debesis. Nuo uolų 
baltomis kaskadomis kren
ta ir taškosi kriokliai, upės 
su ūžesiu verčiasi per ak
menų krūvas... Žmonės 
šiuose kalnuose negyvena, 
tik tarp akmenų — maži 
viešbučiai, žole apaugusiais 
stogais. Oras šaltas, skur
džių berželių lapai,' didumo 
kaip rūtos, — pageltę, žole 
rusva...

Traukinyje susipažinau 
su anglų studentėmis iš 
Lydso. Viena'skaitė krimi
nalini romaną sensacingu 
viršeliu. ;

—Labai įdomi knyga, — 
tarė jinai, — nors truputį 
baisoka... ;:

Kalba nukrypo į literatū
rą, meną, i ;.

—Ar tiesa, kad jūsų kom
pozitoriai rašo pagal parti
jos instrukcijas ?—paklausė 
viena.

Aš, savo .ruožtu, paklau
siau, kokius mūsų kompozi
torius ji žino. “Prokofjevą 
dievinu,” atsakė ir bežinan- 
ti baletą “Romeo ir Džiul
jetą.” Aš paklausiau, pa
gal kokias instrukcijas, jų 
manymu, tas baletas para
šytas ...

Bergene pirmoji diena— 
sekmadienis. Viskas uždau 
ryta, pusė gyventojų poiL

; — ryškių spalvų dra
bužiai, j

-- , ---- ---- ----c VMk 
dine,_ bet žalios bangos čia, našaus į Poškos baublį ą- 
didelės ir laivą supa. Kran- ‘.žuolo drevę, kur sudėti keis
tai aukšti, statūs, uolos gru-1 ti prietaisai. Rodo tikro ir

Šis tas iš šen ir ten
VISŲ SALDŽIAUSIAS
Kas, jūsų nuomone, yra 

saldžiausia? Daugumas at-, 
sakys: “cukrus”, turėdami 
galvoje cukrinio runkelio 
ar cukrinės nendrės perdir
bimo produktą. Labiau nu
simanantieji pasakys: “sa
charinas”. Tai jau arčiau 
tiesos. Iš tikrųjų, medžiaga 
gauta sintetiniu būdu, sal
desnė už gamtinį cukrų 
penkis šimtus kartų.

: Palyginti neseniai moks
lininkams pavyko gauti la
boratorijose dar vieną 
“viršsaldumyną” -c— chemi
nę medžiagą perilinio alde
hido antialdoksiną. Ši me
džiaga savo saldumu ketu
ris kartus pralenkia sacha
riną. Vienas kilogramas 
tos medžiagos gali pakeisti 
dvi tonas paprastos sacha- 
rozės. '

mėlį, kuriame palieka savo 
kiaušinius.

Pelopėjai taip mokamai 
stato savo namus., kad ne
jučiom kyla klausimas: ar 
tai ne sąmoningas darbas?

Žinomas francūzų ento
mologas Fabras padarė 
bandymą: iš statomo lizdo 
jis .išėmė kiaušinėlius, ta
čiau pelopejas vistiek už
lipdė tuščią lizdą. Taip 
mokslininkas įrodė, kad Sis 
vabzdys dirba vadovauda
masis instinktu.

SKRAJOJANTIS 
MILŽINAS

Tankiame krupių brūzgy
ne pasislėpęs tykoja me
džiotojas australietis. Jis į-

Nuo Lilehamerio kelias 
jau eina upių slėniais. Čia 
kiekvienas derlingos žemės 
plotelis apsėtas, kruopščiai 
išnaudojamas. Laukuose 
dirbą skrybėlėti' norvegai 
sustoja ir moja traukinio 
keleiviams. Juodų kalbų 
ir žalio slėnio fone nepap
rastai puikiai atrodo raudo
ni, dviaukščiai' norvegų 
valstiečių namai.

Oslo dar skubam aplan
kyti Ibseno kapą. Pasiima- 
me puo jo po akmenuką at
minimui. Tą akmenuką mdfe 
vešimės j tėvynę, kur mūsų 
žmonės taip pat gerbia Ib
seną. >

Rytą autobusas mus veža 
į aerodromą. Greit sidab
rinis Skandinavijos Oro 
Sistemos lėktuvas išties 
sparnus viršum pilkojo OŠ- 1 • • V f • «temptai stebi tankynę. Štai 1°» viršum uolų, girių ir

* ‘ . Ranka siekia Į ežerų ir mes skrisime į te
lanko. Dar sekundė, ir liau- vyn§-

stant, Poujade aną savaitę rizikavo visą savo karjerą 
ir pats.kandidatavo parląmentan specialiuose rinkimuo
se-Paryžiuje. Rezultatas: jis gavo mažiau balsų, negu 
tikėjosi blogiausieji jo priešai — tik 6 procentus.

Visi sutinka, kad tai mažiuko fiureriuko Pierre Poų- 
jade karjeros, galas. . ' . ' v .,> 7

VABZDYS— 
MŪRININKAS >

Viename iš pietų Fran~ 
cūzijps miestelių darbinin- 

. kai, remontuodami namus, 
savo kepurėse, kurias bu
vo palikę pašiūrėje, rado 
didelius grumstus žemės. 
Pradžioj jie pagalvojo,; kad 
kas nors pajuokavo, bet įsi
žiūrėję pamatė, jog tai ne 
kas kita, kaip pelopėjų, pa
našių i laumžirgius vabz
džių, lizdai.

Pelopėjai mėgsta- šilimą, 
todėl .jie įsikuria prie gy
venamų vietų. Jiems nebai
sūs nei "dūmai, nei dargi 50 
laipsnių karštis. Savo liz
dus jie gamina' iš purvo ir 
dumblo, — pradžioj purvą 
suvalioja į žirniukus, o pas
kui juos dedą vieną ant 
kito ir stipriais letenų smū
giais mūrija tarytum , na-

jis sukluso'. 
I ’ / ~ 

. na strėlė pasiekia grobį.
Prie medžiotojo kojų ant 
žolės kilimu krenta. . . pe
teliške. Nesistebėkite. Šiau
rės Australijoje ir Naujoje 
Gvinėjoje vietos; gyventojai 
'kai kurias peteliškes me
džioja su lankais; Sume
džiotas peteliškes jie varto
ja maistui.
, Aišku, šie vabzdžiai - ne
panašūs į mūsų kopūstinius 
baliukus. Tai — milžiniš
kos peteliškės titanolabis 
koltaus. Jų sparnų plotis 
siekia 26 centimetrus. Šios 
gana sunkios peteliškės la
kioja aukštai nuo žemės, 
-pasikeldamos kai kada virš 
medžių viršūnių. Tokią pe-, 
teliškę sugauti graibšteliu 
neįmanoma, 
entomologai 
'dyti jas iš 
kiais šratais.

R. Įtrašauskas

Mokslininkai 
priversti šau- 
šautuvų smul-

TEATRŲ GASTROLĖS
RAJONE *

V
iPrjenai. — Prie KultOros 

namų galima buvo pamatyti 
ištisą virtinę automašinų. Į re» 
jono centrą iš tolesnių gyven
viečių jomis atvyko koldkie- 
člai ir mechanizatoriai. Insce
nizuotas A. Vienuolio apsaky
mas “Paskenduolė”, kurį rajo
no darbo žmonėms parodė 
Lietuvos TSR Valstybinis aka
deminis dramos teatras, • sukė
lė didelį susidomėjimą. Spek
taklį žiūrėjo apie 500 žmonių.

Rajono Kultūros namų sce
noje neseniai su pasisekimu 
pasirodė ir jauniausio respub
likos teatrinio kolektyvo 
Kapsuko Dramos teatro akto
riai. Jie priemėčius supažin
dino su kitu A. Vienuolio v<<- 
kalu — pjese “Prieblapdoje*^. ?

A. Leonavičius

f
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MIAMI. FLA

(Tąsa)
— Liaudis ištverminga ir savo skriau- 

. ęlų nepamiršta, mano, ponai. Lietuvos 
liaudį didikai ir ponai engia jau keletas 
šimtmečių, o ji vis gyva, ištverminga ir 
atspari. Dar atsparesnė, negu anksčiau. 
Ji kiekvieną -kartą, susidėjus aplinky
bėms, sukyla kovoti dėl savo teisių, dėl 
geresnio gyvenmo.

Visi tylėjo ir klausė, nes žinojo, kad 
Mackevičius mėgsta kalbėti ir bekalbė
damas pats užsidega savo žodžiais, ne
paisydamas, ar jo kas klauso, ar ne. Bet 
jp iškalbingumas pagaudavo kiekvieną, 
kas tik girdėdavo jo žodžius. Tad ir da
bar, vaikščiodamas dideliais žingsniais 
iš kampo į kampą, jis ėmė kalbėti apie 
Lietuvos liaudies per ilgus amžius išken
tėtas skriaudas ir jos priešinimąsi pri
spaudėjams.

— Tamstos abejojate, ar liaudis iš
tvers, ar jos jėgos neišsisems kovoje 
prieš engėjus? Liaudies • praeitis rodo, 
kad ne. Jums gal neteko susipažinti su 
liaudies kovų istorija, o man teko. Kai 
mokiausi Vilniuje ir Kijevo universite
te, aptikau istorinių šaltinių ir dokumen
tų, rodančių, kad dar Vytauto laikais, 
penkioliktojo amžiaus pradžoje žemai
čių valstiečiai apie Raseinius, neapkęs
dami bajorų priespaudos, sukilo. Suki

lėlių dalis pasiekė net Klaipėdos pajūrį

ti ištisi kaimai. Nuo žemaičių neatsiliko 
ne* aukštaičiai. Ukmergės ir Anykščių 
valstiečiai sukilo dėl to, kad po neder
liaus metų jiems buvo įsakyta šieną h’ 
avižas vežti į pat Vilnių. Sukilėlių vadą 
Buivydą suėmė, o jo žmona pabėgo.

- Septynioliktojo • amžiaus pirmoje 
pusėje Upytės ir Ukmergės pavietų val
stiečiai atkakliai priešinosi išnaudoji
mui. Už tai kelioliką pakorė, kitus pla
kė rykštėmis. To paties, amžiaus vidury 
vienuolėms priklausiusio Dirvėnų dvaro 
lažininkai metė darbą ir užsitraukė kru
viną bausmę. Tokiu pat būdu buvo nu
malšintas Meškuičių baudžiauninkų pa
sipriešinimas XVIII a. pradžioje.

Mackevičius nutilo, tylėjo ir jo klausy
tojai. Tik sunkūs kunigo žingsniai dus
liai beldė saliono grindis. Visi matė, kad 
jis dar nebaigė baisios liaudies kančių 
istorijos. Iš tiesų, po valandėlės jis vėl 
prabilo žemu, bet su kiekvienu žodžiu 
tvirtėjančiu balsu:

— Bet dar nebuvo buvę Lietuvoje to
kio valstiečių sukilimo prieš ponus, ko
kis pasirodė Šiaulių ekonomijos dvaruo
se, Šiaulių — Joniškio krašte'. Kaip aud
ra išsiveržė liaudies pyktis ir kerštas 
prieš prispaudėjus. Sukilėliai atsisakė 
klausyti viršininkų ir prievaizdų, išrin
ko savo vyriausybę ir bandė išplėsti su
kilimą ir kitose Lietuvos vietose. Nepa- 

n* puolė Ordino žvejus. Kražių vietinin- vyko jiems tai padaryti. Ir šis sukilimas 
kas, sutelkęs bajorus, puolė sukilėlius, 
bet tik Vytautas teįstengė juos numal
šinti.

— Sunkų jungą jau tuo metu uždėjo 
ant liaudies sprando kunigaikščio vieti
ninkai, seniūnai, tijūnai, vyskupai ir 
bažnyčios didikai. Praraja tarp diduo
menės ir valstiečių sparčiai eina gilyn. 
Ten prabanga, lėbavimai — čia prie
spauda, skurdas, badas. Mokesčių ir 
prievolių našta sunkė ja. Prabangaus, iš
laidaus gyvenimo pavyzdį XVI a. vidu
ry rodė pats karalius Žigimantas-Augus
tas. Tamstos įsivaizduokit, kad jo virtu
vėj kasdien buvo skerdžiamas jautis, o' 
jo dvariškiams aštuoniolika karvių ir 
sunaudojama nesuskaitoma daugybė ki
tokio maisto. Jo dvaro arkliams iŠduod'a- 
ipa kasdien po keturis šimtus gorčių a- 
vižų! Minios dykūnų tuko ne vien kara
liaus, bet ir didikų dvaruose. Dėklos, 
mezliavos, mokesčiai nuo dubų ir nuo 
žagrių didėjo. Raštininkai ir tijūnai, 
rinkdami mokesčius ir prievoles, siau
tėjo po visą kraštą. Veltui žmonės 
skundėsi karaliui. Niėkas jų skundų ne
klausė. Beliko paskūtinė priemonė — 
kruvina kova ir sukilimai.. Plačiai nu
skambėjo žemaičių sąmokslas apie Tel-

. sius, kai buvo nužudyta daug tijūnų, 
vietininkų ir bajorų, žemaičių seniūnas 
žiauriai sukilimą numalšino. Vieną val
stieti sukapojo į keturias dalis, kitus ko
rė, iš kitų ūkius atėmė. Buvo sunaikin-

buvo žiauriai numalšintas, pašaukus ka
riuomenę. Vėl pasipylė kraujas. Trims 
sukilėlių vadams nukirto galvas, vienų 
sukapojo į keturias dalis ir susmaigstė 
ant baslių prie vieškelio, kitiems rykš
tės. Brangiai sumoka liaudis už pastan
gas išsivaduoti iš vergovės. Bet ji tų pas
tangų neatsižada!

— Kaip tos pastangos reiškiasi mūsų 
amžiuje, mes patys matome. Trisdešimt 
pirmaisiais metais valstiečiai ėjo į su
kilėlių gretas, tikėdamiesi išsivaduoti ne 
tik iš carinės valdžios, bet ir iš dvarinin
kų jungo. Juk žinom, kad daugely vietų 
ir tada baudžiauninkai atsisakė eiti į la
žą ir naikino dokumentus, kur buvo su
rašytos jų prievolės, lažo dienos ir čin
šai. Žemaičiuose sukilę baudžiauninkai 
savo ginklus nukreipė prieš bajorų val
džią. Dvarininkas Jacevičius su ginkluo
tų bajorų būriais juos nugalėjo, vadus, 
kaip paprastai, iššaudę arba' iškorę, o ei
linius išplakė rykštėmis. . * ’

— Štai jums, ponai, kelių amžių tik 
ryškesnieji valstiečių kovos prieš skriau
dėjus epizodai. Ka jie rodo? Jie rodo 
tai, kad liaudies ištvermė kovoje dėl ge
resnio gyvenimo nesenka, nemenkėja, 
bet, priešingai, dešimtyse Lietuvos val
sčių ir dvarų, yra tik pradžia to, ką iš
vysime po metų ar dvejų. Sukils Lietu
vos liaudis, kaip dar niekad nebuvo suki
lusi !

KAIP ČIA GRAŽU
Visą savo gyvenimą pra

leidome žiemą šaltyje. Gy
vendami Brooklyne ir jo 
apylinkėse vis galvojome, 
kaip būtų galima pamatyti 
tą garsiąją Floridą, o ypač 
žiemos laiku.

Prisiklausėme įvairių 
kalbij apie tą saulėtą kraš
tą; vieniem Patinka, ant
riem ne. Girdėjau ir to
kių išsireiškimų, kad net 
maistas ne toks skanus, 
kaip šiaurėj, ir vanduo ne
skanus, oras blogas ir net 
šaltį gauna, kad net ir at
gal namo parvažiavę negali 
jo atsikratyt, ir kitokiu pai- 
belių Floridoje yra. O kiti 
vėl per daug giria, garbina 
Floridą., Tad nusprendėm; 
šią žiemą Floridą aplankyt 
ir savo akimis matyt.

Išvažiavome pradžioje 
sausio mėnesio. New Yor
ke buvo šalta, 17 virš nulio- 
Miamėje išlipę iš traukinio 
radome temperatūrą 73°. 
Čia šilta, žmonės vasariš
kai apsirengę, net nesinori 
tikėt, kad tai tikrenybė 
yra, o ne sapnas. Visur, 
kur tik pažvelgsi, gėlės žy
di, medžiai lapoti, žaliuoja, 
tik žolė parudusi, nes jau 
koki du mėnesiai, sakė, nė
ra lietaus. Sulaukę jau ži
los senatvės, o pirmą kartą 
savo gyvenime sausio mė
nesį teko maudytis ir dar 
švenčiant savo gimimo die
nos apvaikščiojimą good 
time turėjau (Frank). Mū
sų nuostabai, vanduo toks 
šiltas, švarus, o pamislini 
žmogus, kad sausio mėnuo-

Mes nepratę Per daug iš- 
garbint bile ką, kas mums 
p'atinka; negarbinsime per 
daug ir Floridos. Bet mums 
patinka Čia viskas: valgis, 
vanduo, stubos ir oras. Mes 
netikėjome, kad yra toks 
kraštas Amerikoje, k u r 
žmonės žiemos laiku galėtų 
lengvai apsirengę vaikščio-

Mes labai linksmi ir jau
čiamės laimingi, kad laikas 
ir išteklius leido mums pa
matyt tą, ko nebuvome ma
tę, ir per kelioliką savaičių 
išvengėme šalčių, pusnių ir 
darganų. Mudu neapsisto- 
jomej> kaip turčiai, koteliuo
se. Mes apsigyvenome pas 
savo labai senus pažįsta
mus ir draugus, kurie turi 
savo namelį ir erdvų kiemą, 
kuriame yra įvairiausiu 
gėlių ir medelių.'Vieną die
ną važiuojame į pamarius 
maudytis, o antrą ilsimės 
A- ir S. Masonų gražiame 
kieme.

Kai ilgiau pagyvensime, 
parašysime daugiau apie 
čia demokratinių lietuvių 
veikimą ir jų gyvenimą.

Su pagarba, 
Anne ir Frank 

černevičiai 
530 Tamiami Blvd.
Miami 44, Fla.

,tų( kuris gyvena Haverhill, 1 
1 Mass., ir seserį, gyvenančią 

; Watervliet, N. Y.
Mirė Jurgis Kalinauskas 
Jurgis Kalinauskas mirė

Waterbury, Conn.
4

Mirė Juozas Skauradžius
Sausio 26 d. mirė Juozas1

Skauradžius savuose namuo<
se, New Haven Rd., Bethany, I sausio 26 d., mažai sirgęs. Gy- 
mažai sirgęs. Paliko moterį,• veno 29 Poplar St. Atvyko iš 
dukterį, žentą ir 3 anūkus. | Lietuvos prieš 45 metus. Dir- 
Priklausė Lietuvių Klube 103. bo Scovill Mfg. Co. Prigulėjo 
Seniau' priklauė LDS, bet išsi- 
b ra ūkė apie 2

y>
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Roseland’ III.
MOTERŲ METINIO 

SUSIRINKIMO
Roselando Lietuvių Moterų 

Klubo metinis susirinkimas Į- 
vyko sausio 14 d. Kadangi oras 
buvo labai šiurkštus, narių nc- 
aitsilankė tiek, kiek. į prieš- 
metinį, kuriame dalyvavo 70.

Knygų peržiūrėjimo komisi
ja išdavė raportą. Knygos ve
damos tvarkingai ir komisijos 
raportas priimtas.

Skaitytas laiškas nuo Dailės 
ir Dramos Klubo, su kuriuo 
tuvo prisiųsta bilietų į rengia
mą banketą sausio 27 d. Klu
bas laišką priėmė ir nupirko 

t bilietą už $25.00, taipgi narių 
. tarpe išplatino tris bilietus po 

penkis dolerius. Mūsų pirmi
ninkė MžA’y Gregar bankete at- 

* stovaus klubą su bendrai nu
pirktuoju bilietu. '

Gavome 4 klubą tris naujas 
\ nares. Įsirašė Sophia Z. Užu- 

narienė, Mary Likas ir Amelia 
Kuduk is. Mes džiaugiamės ga
vusios naujų narių. Klubas vis 
auga ir kuo daugiau narių tu
ri, tuo daugiau galės darbuotis.

Turime dvi ligones: A. Dar
gienė ir K. Shubeikienė dar vis 
tebeserga po skaudžios nelai
mės.
v. Plačiai kalbėjome apie “Vil- 

*nies” bazarą. Pasirodo, kad 
mūsų narės jau rūpestingai 
darbuojasi, kad spi-inkus daug

(Bus flaucrtau)

reikmenų. Jos 'ir pačios ruo? su pjedestalais), eskimams su 
šia rankdarbių. Viena roselan- kurti. . /
dietė paaukavo bazarui 
Ačiū jai.

Visus klubo reikalus 
sios, žemutinėje .salėje 
me vaišes, kurias priruošė O. 
Vaitelienė, A. Jakienė 'ir A. 
Prospo. Tikrai skanių užkan
džių tos draugės prigamino. 
Ačiū joms.

Beje, susirinkime drg. Va- 
lantienė pranešė, kad drau
gai Andruliai randasi pras
toje padėtyje. Andrulienė jau 
seniai serga, o pastaruoju lai
ku Vincas Andrulis smarkiai 
susirgo. Jam teko ligoninėje 
pabuvoti ir grįžus į namus vis 
dar 
priežiūra, 
dirbti arba išeiti iš 
Narės at j augdamos 
sunkią padėtį, sudėjo $25 ir iš
rinko drauges Nutautienę, Ste
lla Strong ir A. Elanienę at
lankyti Andrulius ir įteikti do
vaną.

$4.00

atliku- •: 
turėjo-:

tebesiranda po gydytojo
Gydytojas uždraudė 

istubos.
Andruliu

J. u.

Konkursai V. Miekevičiaus-
Kapsuko ir J. Janonio 

paminklų eskizams 
sukurti # ■

Vilnius. — Lietuvos
ros ministerija paskelbė kon
kursus Vinco Mickevičiaus- 
Kapsuko paminklo Vilniuje ir 
Juliaus Janonio paminklo 
Biržuose (portretinių figūrų

Konkursuose gali dalyvauti 
visi skulptoriai ir architektai, 
gyvenantieji Lietuvos Tarybų 
Socialistinėje Respublikoje. 
Konkursams pristatomų figu< 
relių aukšjtis, be pjedestalo, 
tiuri būti ne mažesnis kaip 40 
cm, Pjedestalų projektas pri
statomas makete, o perspek
tyviniai projektų j vaizdai — 
brėžiniuose. 1 ✓

Už geriausius eskizus ski
riama po vieną pirmąją. 
4,000 rublių premiją už figū
rą ir po 1,000 rublių, premiją 
už pjedestalą, po vieną antį ą- 
ją 3,000 rublių prejhiją už fi
gūrą ir po 800 rublių premiją 
už pjedestalą, po dvi tręčią-, 
sias 1,500 rublių premijas Už 
figūrą ir po dvi 600 rublių 
premijas už pjedestalą.

Su geriausių eskk&U auto
riais bus sudarytos sutartys 
paminklų projektams paruoš
ti- ' u * . .'i

Konkursui skirt eskiząi pri
statomi Vilniaus Valstybiniam 
Dailės muziejui ikil9?7 metų; 
kovo 20 d. Eskizai-pažymini 
slapyvardžiais. Uždarame vo
ke, pažymėtame tuo pačiu 
slapyvardžiu turi būti auto
riaus pavardė, vardas/ tėvo 
v ardas/ir tikslus adresas.

Elta
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A tsimmj indamas 
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisvėsparamai.

n

• •

prie . Lietuvių Neprigulmingo 
metai prieš į Klubo 48. Paliko moterį, duk

terį, sūnų ir keturis anūkus.
Palaidotas Kalvarijos kapi* 

nčse sausio 28 d.
Abudu buvo seni Waterbu- 

rio lietuviai, abu viena diena 
ir abu palaidoti Viena .

diena , tiktai skirtingose ka-
Reporteris

atvyko prieš 45 
American Brass

Į Ameriką 
metus. Dirbo
Co., Waterbury.Ant pensijos
buvo paleistas prieš 4 metus.

Palaidotas 28 d., Nev. Pine mirė
Grove kapinėse.

• Taipgi paliko brolį Augus- pinėse

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 
kaip senas yra pats raštas. Kas to posakio laikosi, 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

Amerikos Demokratijos Steigėjai .
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. < DABAR TIK $1.50.

Toronto, Canada
SUNKIAI SUSIŽEIDĖ

Tonis Morkis, Real Estate 
biznierius, neseniai sunkiai 
susižeidė, elektrine piela 
nusipiaudamas pirštą. Tekši 
pakentėti, kol pirštas sugis.

Tonis Morkis savo laiku 
buvo Bangos choro moky
tojas. Jo mokytojavimo me
tu choras buvo aukštai iš- 
'kilęs.

RUOŠIASI VESTIS
Aną sekmadienį Lietuvių 

salėj buvo surengta shower j 
party Inčiūraitei, T. Inčiū-į 
ros dukteriai, kuri ruošiasi 
ištekėti už anglų tautybes 
jaunuolio.
KLLD KUOPA GRAŽIAI 
VEIKĖ; RYŽTASI DAR 

DAUGIAU VEIKTI
Praėjusį sekmadienį įvy

ko Kanados Lietuvių Lite
ratūros Draugijos Toronto 

* į susirinki- 
• kurį paaiškėjo, 

kad kuopa turi virš 100 ge
ram stovy narių ir gražiai 
veikė per praėjusius metus-

Finansų raštininkas T.' 
Rimdžius pasirodė kaip ge
ras duoklių rinkėjas. Tik 
maža dalis narių liko nemo-1 
kėję už 1956 metus. Iš joj 
raporto paaiškėjo, kad kuo
pa yra sukėlusi nemažai 
finansinės paramos Liau
dies Balsui ir kitiems kil
niems reikalams. Kuopos 
Vajininkai gražiai veikia 
LB vajuje-

Daugiausia buvo disku- 
suota apie ateities veikimą. 
Ypač daug atydos buvo1 
kreipiama į minėjimą 25, 
metų sukakties, kaip, eina 
Kanados lietuvių pažangus 
laikraštis Liaudies Balsas.

Renkant valdybą, senas 
sekretorius J. Valaitis atsi
sakė, aiškindamasis, kad 
jis dirba tokiu laiku, kada 
susirinkimai vyksta. Tad 
jo vieton išrinktas S. Žos
tautas. Pirmininku pasili
ko A. Karpavičius, finan
sų raštininku T. Rimdžius, 
iždininku P. Pleskus, o kny- 
gium P. Gutauskas.

Kuopa išrinko du delega
tus į taikos susirinkimą, 
kur bus diskusuojamą, ką 
taikos judėjimas .galėtų da
bar veikti dėl taikos sutvir
tinimo- ' Reporteris

ti po miestą, ir maudytis | kuopos metinis 
jūroje, kaip pas mus, šiau-'nias, per kurį
re j, vasaros, laiku.

Čia oras tyras ir švarus, 
nes nėra didelių dirbtuvių, 
bet ir bedarbių nėra. Leng
voji pramonė suima daug 
darbininkų. Mieste nėra to
kio susikimšimo, kaip New 
Yorke ar kitur. Buvo po
rą dienų oras* kiek atšalęs, 
bet ir vėl greit atšilo.

Vieną sekmadienio rytą 
mūsų šeimininkai pakvietė 
ant ilgesnio laiko pasįva- 
žinčt net į Key West. Tai 
garsus salynėlis. Didieji A- 
merikos valdžios pareigū
nai ten važiuoja tai svei
katos pataisyt, tai skanių 
žuvelių pasig'audyt, ir tam 
panašiai- Važiuojam. Ke
lionė mums labai patiko. 
160 mylių kelias labai gra
žus, Važiuoji keliu, o iš 
abiejų pusių Vanduo ir toks 
ramus, be Vilnių. Vietomis 
mėlynas, kitur žalsvas, ne
galima nukreipt akių nuo 
tokios gamtos įdomybės- Iš 
Miamės į Key West važiuo-; 
j ant, pervažiuoji 41 tiltą.! 
Yra trumpesni^ ir • ilges
niu. '. Vienas tiltas ilgiau
sias už visus—septynių my
lių. 9 Kelionė puikiai pavy
ko, ir mes labai dėkingi sa
vo šeimininkams Antanui 
ir Sofijai Masonams.

Kad viską aprašyt, kaip 
ir ką mes Čia matome ir 
kaip linksmai lajl^ą pralei
džiame, tai reikėtų daug 
ką ir apie viską parašyt, 
bet mes ilgų įspūdžių nera
šysime, tik pranešame, kaip 
mums čia atrodo. Taipgi 
norime pranešti savo , drau
gams, kurie mums sakė: 
įvažiuokit į Floridą, nes 
gaijėsitės. p kokiais sume
timais i jie atkalbinėjo mus 
$uo ■■ Floridos, • to* mes neži-

PHILADELPHIA, PA,
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Įrankių darytojų ir mašinistų. 
Tuoj reikalingi. Patyrę prie darbų 
priėmimo šapos. Aukštos algos, 
apmokamos šventės, jeigu- pasidai- 
nimas. Alga pagal patyrimą ir ži
nojimą. Dieninis darbas. Nuolat. 
Telegrafuokite, s k a m b i ,n k ite ąr 
kreipkitės, asmeniškai: SPOLAR 
EJVflINĘmiNCl CQ., Noland Avė.,’ 
Penndel, fa/ SK. 7-4827. (23-25)

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1, 

i

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Vilnies
KALENDORIUS

1957 Metij

Tuojau įsigykite jį ir pasinaudokite. Gaunamas 
' Laisvės knygyne. Užsisakantiems per paštą kai
na 80c. Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stampomis vertės po 10c. Kartu su užsakymais 
prašome prisiųsti ir mokestį.

Knyga iš 128 Ęuslapių, Kaina 75c 

Rūpestingai prirengė L. Jonikas

Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS 
I

Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose.
KAINA $5.50.

. Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su. įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

Kelias j Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Paraše Algirdas Markeris. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00 : Dabar tik $4.00.

Tai kūrinys, kuris būtinai reikalingas turėti 
kiekvienam savo namuose. Kokių tik informa
cijų jums reiktų jame rasite. Apart įvairių in
formal jinių dalykų yra labai naudingų raštų 
įvairiais klausimais.

Laisvės
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y
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WORCESTER, MASS
Taksai ir taksai

Naujas Massachusetts vals
tijos gubernatorius Foster 
Furcolo (demokratas), pa
teikdamas 
mų valstijos 
” procentus 
parduodamų 
tax).

gubernatorius ]
(demokratas), 

dėl metinių paja- 
budžetą, pasiūlė 
taksu ant 'visu 
.daiktų (salos

ant 
šunų 

net 20 procentų, 
valdytojai šaukia, 
galutinas ban k rūtas 
esą praeitais metais

Biudžeto suma istorinė: 
$423 milijonai dolerių; 60 
milijonų daugiau negu bile 
kada yra buvę. Todėl jis jau 
ii taksu o j amų dalykų nepa
miršta dar daugiau apdėti 
taksais, kaip tai ant cigaretų 
1 centą, kas bus 6 centai vals- 
tijinių taksų už pakelį 
gazolino, ant arklių ir 
lenktynių 
Lenktynių 
kad jiems 
būtų, nes
valstija gavusi 1 1 ir pusę mili
jono dol., o jiems pelno likę 
.tik $380,000.

Dąrbo unijų vadai taipgi 
kelia didelį pasipriešinimą, sa
kydami, kad negalima dalois- 
ti, 'kad Mass, valstijoje būtų 
Įvesti ant parduodamų daiktų 
taksai. O gubernatorius pa
matuoja savo siūlymą tuo, 
kad nėra iš kur sukelti reikia
mos sumos biudžetui.

Reiškia, kylis kylį kalą 
^nežinia kuris prasiverš.

ir

So. bostoniečiai neteko žy
maus ir svarbaus mūsų judė
jimo draugo: sausio 23, d. nuo 
širdies smūgio rriire Juozas šū
kis. Namiškiai, nesulaukdami 
grįžtant i namus, apie 10 vai. 
vakare*prie savo namų, gara- 
džiuje, atrado Juozą sukniu
busį ir atšalusį. Jis ton visą 
dieną taip išbuvo.

Tai buvo tykaus 
darbštus veikėjas.

Mirtis užgesino 
Tavuosius jausmus, 
Ir tu jau negrįši — 
Negrįši pas mus.
Nors geso, išnyko 
Vilionių sapnai, 
Bet liko gi žymės, 
Kad tu gyvenai.
Tos žymės — ne ledas, 
Netirps, nepražus, 
Drauguos atminimas 
Paliko Gražus! Gražus!

ku do,

Nw¥)rto^<^K^foZlnlof
New Yorko spaudoje
Beveik visi New Yorko 

laikraščiai vedamuose straips
niuose pasisakė apie majoro 
Wagnerio užsilaikymą Arabi-

Vieni Wagnerio užsilaikymui 
pritaria, kiti ne.

“ World-Telegram” griež
čiausiai smerkia Wagneri, sa
kydamas, kad jo nutarimas 
nepriimti kaip svečią Saudą 
New Yorke buvo tik “pigi po
litika’’, tai yra, bandymas su- 
txirtinti savo pozicijas, gauti 
daugiau balsų 
muose tuose 
sluoksniuose, 
su antipatija
sluoksniai — tai žydų kilmės 
ne wyork iečiai, kurie sudaro 
mieste tarp ketvirtadalio ir 
trečdalio gyventojų.

“World - Telegram” sako, 
kad Wagncris neturi
paskelbti kaip Ir nepriklauso
mybę’ nuo visos šalies politi
kos — jeigir Saudas atvyksta 
kaip oficialus Amerikos sve
čias, pakviestas prezidento 
Eisenhowerio, tai ji turi pri
imti kiekviena Amerikos da-

ateities rinki-
New Yorko

kurie atsineša
Sandui. Tie

teisės

Trys laikraščiai pilnai prita
ria Wagnerio elgesiui: “Daily 
News”, “Mirror” ir • “Post”.

“News” sako, kad 
kai, žydai ir negrai 
New Yorko gyventojų daugu
mą ir tos trys grupės negali 
jausti draugiškumo Saudui — 
katalikai, nes Saudi-Arabi- 
loje irždrausta praktikuoti 
krikščionybę; žydai, nes Ara
bija yra Izraelio priešė; neg
rai, nes Arabijoje negrai 
komi kaip vergai.

“Mirror” net sako, 
New Yorko miestas būtų 
tenkintas, jeigu bendrai būtų 
nutrauktas paprotis iškilmin
gai čia priimti užsienio valsty
bių galvas. “Mirror” vadina

despotu”, 
išsirc iš ki

te isingo

sudaro

ai-

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED MALE

Penkios unijos statys 
kooperatyvinius namus i:

“Mirror
Saudą “Azijatu - < 

j vartodamas rasistinį 
imą “Asitic” vietojo 
{termino “Asian”. I

“Post”, kuris yra atvirai 
' pro-sionistinis, smerkia Saudą, 
i Kaip tai iš to laikraščio galima 
I laukti.

Kairiečių “Daily Worker” 
i irgi turi vedamą straipsni 
apie tą reikalą. Tas laikraštis 
sako, kad pažangūs 
tikriausiai nejaučia 

į meilės feodaliniai -

žmonės 
didelės 
reakci- 

karališ-

Penkios New Yorko unijos, 
visos statybos darbininkų, su
sitarė statyti kooperatyvinių 
namų projektą. Statyba atsi
eis apie $35,000,000. Statybos i nihm Saudi - Arabijos
f matų taryba (Building Tra-; kam'režimui,, bet Wagnerio 
de Council) skelbia, kad šios | žingsnis visvien nelogiškas, 
penkios unijos yra elektristų, 
plumberių, apšildymo įrengė
jų, mechanikų ir juodarankių 
darbininkų.

Projektas turės 2,400 
apartmentų. Kai kurie bus tri
jų kambarių, kai kurie ketu
rių, kai* kurie penkių. Nuoma 
bus apie $20 arba * $22 už 
kambarį

Kur tas projektas bus sta
tytas, dar nepaskelbta.

Negrų istorijos savaite
• bus paminėta kolegijoje
Vasario 9-ą dieną, Negrų is

torijos savaitę, Hunter kolegi
jos auditorijoje įvyks specia
lus negrų muzikos koncertas. 
Dalyvaus žinomoji negrų spi- 
ritualų dainininkė Mahalia 
Jackson, religinis Gospel cho
ras ir kiti. Poetas Langston 
Hughes skaitys’savo kūrinius.

kad šios j žingsnis
W,agneris, sako tas laikraštis, 
su tokiu Įkarščiu smerkia Sau
dą, bet tik kelios dienos atgal 
jis priėmė medalį nuo Ispani
jos diktatoriaus Franco.

Be to, sako “Daily Wor
ker”, Wagnerio ir jo padėjėjų 
pareiškimuose yra ir rasiz
mo. Miesto tarybos narys Jo
seph Sharkey sakė, kad New 
York as neturėtų priimti “tas 

i visas beždžiones, kurios čia 
j atvažiuoja”. I š s ireiškimas 
“beždžionės” jo buvo naudo
tas, nes čia reikalas sukasi ap
link nebaltą lankytoją. Jis 
paskui bandė pataisyti reika
lą, sakydamas, kad norėjo sa
kyti ne “beždžionės”, o “cha
rakteriai”....

“Times” ir “Herald-Tribu- 
ne” smerkia Wagnerio elgesį, 
nors švelniai.

Suimti vaikai pavogtame 
automobilyje

Trys apie 15 metų amžiaus 
vaikėzai negalėjo pavogtu au
tomobiliu pabėgti. Mat, poli
cija turėjo dar greitesnį auto
mobilį. Jie pasodinti kalėji- 

‘ man. x

PRANEŠIMAI
VILNIES 

kreiptis 
L. Tilvi-

EASTON, PA.
Kurie norite įsigyti

KALENDORIŲ prašome 
pas V. Danielių arba pas
ką, 34 N. 7th St., Easton, Pa.

Puiki knyga, su daugeliu jvairių 
Informacijų ir Įvairių raštų. Kaina 
75 centai, i (22-23)

Įspūdingas su važia vi mas, 
skaitlingas banketas

Atmlo, kad mūsų kvieti
mas skaitlingai dalyvauti 
Laisvės šėrininkų suvažiavime 
ir bankete benuėjo veltui. Se
niai tiek daug vietinių laisvie- 
čių susirinkdavo i tokį sąskri- 
dį. Tai buvo vienas skaitlin- 
g i a u s i ų šuva ž i a v i m ų.

Šis suvažiavimas į mane pa
darė didžiulį įspūdi. Tai buvo 
nepaprastas suvažiavimas. Tai 
buvo pilnas entuziazmo ir vie
ningas. Visi klausimai apclis- 
kusuoti ir aptarti bendroje 
dvasioje, pakilusiu ūpu. Taip 
ir reikia.

Prieš pat šeštą valandą per
sikeliamo i kitą salę, i pačią

ant stalo darbavosi Beatrice 
Briedienė, Anelė Ventienė ir 
Vinikaitienė.

dar vis ko

ir praneša,

Visi prisisotinę 
k'iikinėja, dairosi 
Antanas Bimba 
kad bus trumpa ir drūta pro
grama. Apibūdinęs suvažiavi
mo ir banketo svarbą, taipgi 
mūsų spaudos vaidmenį, jis 
perstato keiptą iš toliau atvy
kusių svečių, išsireikšti savo 
nuomones.

MIRE

OPERATORftS 
ATSIČLfiTOJOS

Dirbti prie mezginių. Moderninė 
industrijihė pramonė. Duodame vi- 

darbinjnkt) apdraudas.
GLENBURY MILLS

149 S. Penn Ave., Lindenhurst, L. L
(23-29)

S8S

Brooklynietė Marijona Snolis 
mirė sausio’ 20 d., turėdama 
40 m. amžiaus. Palaidota 
sausio 24 d., šv. Kazimiero 
kapinėse. Liūdesyje liko moti
na, dvi dukterys ir sūnus.

Nuo širdies smūgio mirė 
Vaclovas Daukintas, gyvenos 
savo farmoje Hammondsport, 
N. Y. Liūdesyje pasiliko žmo
na, sūnus ir duktė.

Assembler, instrument. 1st Class.^ 
Photographic arid light mechanicart 
experience on experimental type* 
work. Over time, benefits. Steady 
work. VANGUARD INSTRUMENT, 
184 Casper St., Valley Stream, L. L 
VA. 5-2218.

(22-28)

eilės. Sakau patarnautojams: 
argi bus galima visos vietos 
užpildyti, gal trečdalys pasi
liks tuščias? Jie užtikrino, 
kad svečių gali būti tiek, kiek 
vietų yra jiems paskirta.

Na, ir prisirinko net dar 
daugiau. Patarnautojai, vyrai 
ir moterys, bėgiojo, skubinosi, 
kad tik visiems Įtikti. Ir vis
kas geriausia išėjo. Valgių 
buvo gausybė ir visi gerai pa
ruošti. Pirmiausia lietuviškos 
dešros. Visi skaniai jas mau- 
mo.ja. Paskui kalakutienos 
tiek daug, kad jau negalima 
visko ir Įveikti. Prie jų buvo 
ir skaniu daržovių. Ant galo 
kavutės su lietuvišku' pyragu. 
Tai geriau ir skaniau nebegali 
būti.

T o ša y n aus b a n k e t o 
vakarienes gamintojomis bu
vo Mary Wilson, Anelė Kano-i 
pa ir Kastancija Rušinskicnė. 
Joms prigelbėjo ir stalus pri
ruošė Ona Čepulienė ir Ste
phanie Vinikaitienė. Paduoti

Trumpai kalbėjo S. Penkeus- 
kas iš Lawrence, Mass., ‘ J. 
Blažonis iš Lowell, Mass., J. 
Petrus ir J. Matulevičius iš 
So. Boston, Mass., Geo’ Shimai- 
tis iš Brockton, Mass.

Ant estrados pasirodo Aid- 
sietyno kvartetas. Harmonin
gai ir garsiai sudainuoja čigo
nų dainą, vieną dzūkišką ir 
porą kitų. Aplodismentų buvo 
gana daug.

Mildred Stensler, po to, pa
prašo -ir visą publiką bendrai 
dainuoti. Tai buvo bent cho
ras. Garsas ėjo per visą di
džiulį Kultūrinį Centrą ir net 
lauko pusėje girdėjosi. Bedai
nuodami. rodos, visi atjaunė
jo, atsiminė tuos laikus, kai 
dar jaunuoliai būdami cho
ruose tas dainas traukė. Na ir 
gražiai sutarė.

Publika pareikalavo, kad ir 
Aido Choras padainuotų. Nors 
jis nebuvo tam pasiruošęs, bet 
prašymą patenkino. Choras 
taipgi gražiai ir garsiai daina
vo.

Tuomi ir baigėsi mūsų są- 
skridys. Skirstomės jausdami 
atlikę gražų ir naudingą kul
tūrinį darbą. Sėrininkas

I

Sausio 29 d. buvo palaido
tas . brooklypjetis poetas Z. 
Weinperis, žydų kultūrinės 
Sąjungos sekretqrius, parašęs 
virs 10 knygų poezijos ir pro
zos. formoje. Liūdesyje paliko 
žmona ir duktė.

Teisėjai jau išklauso 
prokuroro kaltinimus 
prieš George Meteskį

Prisaikdintieji teisė jai, 
New Yorko grand džiūrė jau 
pradėjo išklausyti distrikto 
prokuroro kaltinimus prieš 
George Metesky, kitaip vadi
namą ir Jurgiu Miliausku, 
Waterburio pilietį, kuris lai
komas kalėjime kaip “pami
šęs bombininkas”.

Prokuroras reikalauja, kad 
Metesky b6tų teisiamas už 
bandymą žudyti. Jis sakė, 
kad Metesky puikiai žinojo, 
kad jo padedamos viešose vie
tose bombos, ypatingai teat
ruose, gali nužudyti žmones. 
Laimė, kad niekas neužsimu
šė, kad sužeisti tik keli, 
Metesky bandė žudyti, 
prokuroras. , . .

Metesky, kaip žinia,
Yorke pasėjo per 16 metų 34 
bo'mbas.

bet 
sako

Nėw

Kas girdėti tarp lietuviu
Liberty Auditorijos valgyk

loje anądien užtikau televizi
jos priimtuvą. Klausiu gaspa- 
doriaus Brazausko, iš kur jis 
atsirado. i

Ru-“Na gi mūsų gerasis J. 
šinskas šitą Zenith T. 
mums padovanojo. ' Dabar ir 
Kultūrinis Centras gali pasi
didžiuoti turėdamas televizi-

Bet dar ne viskas. Brazaus
kas aiškina :

' K. Depsas K u 1 t ū r i n iam 
Centrui dovanojo 5 kvortas 
grybų.

jK. Mažeikienė iš Jersey Ci
ty, N. J., dovanojo peiliųp ir 
smeigtukų.

Geroji Onutė iš N. J. dova
nojo radijo ir rekordų fono
grafą. Tą dovaną pristatė LLD 
136 kuopos draugai. _

Tai puiki Kultūriniam Cen
trui parama.

Sausio 25 d. Libert,y Audi
torijoje buvo suruoštas ameri
koniškas “show”, kurį išpildė 
gerai tam paruošti vaikučiai. 
Tai buvo vaikų' skautų paren
gimas. " '

Publikos buvo virš 400. Pa
stebėta, kad toje publikoje 
buvo ir lietuvių, taipgi ir pro
gramoje buvo lietuvių vaiku
čių.

Kur lietuvių nesueisi ?

SIŪLO $45 J SAVAITĘ 
BEDARBIŲ APDRAUDAI
Brooklynietis senatorius 

Harry Gittleson siūlo valstijos 
leglslatūrai bilių, pagal kurį 
būtų mokama -bedarbiams iki 
$45 į savaitę, vietoj dabar 
mokamų $36 į savaitę.

PARDAVIMAI
Parduodame Lotą, 50x100. Arti 

vandenio, privatiškas savininkas. 
Nesveikumas priverčia - parduoti. 
Puikus pirkinys už $2,500. 
pamatyti; pirmutinis, kuris 
$2,500, bus savininku.

Ossining 2-2965.

Ateikite 
pasiūlys

(21-27)

RADIO CITY MUSIC HALL "“c±'r'" 
JOHN WAVNE • DAN DAILEY • MAUREEN, O’HARA 

Starring in METROCOLOR in 

“THE WINGS OF EAGLES” 
Co Starring WARD BOND 

An M-G-M Picture 
and SPECTACULAR STAGE PRESENTATION

Mokytoji) delegacijos 
rengias vykti į N. Y. 
valstijos asamblėją

Vasario 11 į valstijos sosti
nę Albany išvyks trys New 
Yorko mokytojų gausios dele
gacijos, kad asamblėjos komi
sijai dar kartą išdėstyti savo 
reikalavimus.
siunčia pažangioji

Wood Furniture Workers., 2 Fin
ishers. Exp., quality furniture. 
Spraying on Dulux. Two Machine 
Operators, exp., quality furn. Stea
dy work; good salary, free life in
surance, hospitalization, medical and 
benefits. BRO-DART INDUSTRIES, 
56 Earl St., Newark, N. J. BL 2- 
7500.

AUTOS

Dele gacijas 
Mokytojų 

(Teachers Union), 
kuri pri-Mokytojų gildija, 

klauso prie A.FL-CIO, ir Vidu
rinių mojkyklų mokytojų aso- 
siacija.

Mokytojų unija siūlė ki
toms unijoms, kad delegacija 

bet 
nors 
rei-

būtų bendra, jungtinė, 
anos atsisakė. Vienok, 
delegacijos bus atskiros, 
lialavjmai bus visų beveik vie
nodi : apie aukštesnes algas, 
geresnes darbo, sąlygas, 
giau mokyklų statymo ir

Tokios delegacijos per 
k. utinį dešimtmeti 
kasmetiniu dalyku, 
kas

dau- 
t. t.

jau 
bet 

jos mažai ką' atsiekė.

pas
taro 

kol

sy

NEREIKĖS GRĮŽTI 
ITALIJON

Emilio Funicello, kelis 
kius buvęs areštuotas, bu.vęs
kalėjime ir paskirtas depor
tuoti į Italiją, dabar laimėjo 
savo bylą. Kadangi jis išdavė 
valdžiai 18 kriminalistų, tai 
dabar gavo leidimą čia pasto
viai gyventi.

Kreipkitės pas autorizuotą Mer- 
cury-LIncoln pardavėją. Jūs būsit^ 
apsaugoti kas liečia mašinos stov^ 
i.« kainą. Paskutiniai išpardavimai 
1956 Lincoln ir Mercury masiną. 
Labai žemai (naujos mašinos).

MEZEY MOTORS *
1229—2nd Ave., N.Y.C. TE. 8-2700

, ... (14-23)

TRUCKS

TRUCKS-FORD 1950 — 1 TONO, 
atdaru viršum. Parduoda privatus 
savininkas, puikus, pirkinys, A-l 
mechaniškame stovyje. Per dauge
lį metų pirkėjas pasinaudos. Per
sitikrinkite patys, šaukite 9 A. M. 
iki 4 P. M. UN. 8-7785

(20-26)

JEWELRY

VALENTINO DIENOJ. Pirkite 
pas savo pasitikimą juvilėrių. Tu
rime daimontų, sidabrų ir visokių 
kitokių dovanų, už labai prieina-• 
mą kainą. Pirmos rūšies. Ateikite 
šiandien!

PODESTA JEWELERS 
35-63 82nd St., Jackson Hts., L. I. 

NE. 9-8765. •
> (23-29)'

BUSINESS OPPORTUNITIES

Gesollno Stotis. Du šulinys. 
14,000 galionų į mėnesi. Prie vieš
kelio. Su įtaisymais ir sandėliu, 
puikus pirkinys už $3,500. Daug 
darbų. Turite pamatyt, kad įver
tint. Geras - pragyvenimas partne
riams ar atskiriems asmenims. L. I. 
Baldwin 8-9805. (22-28)

Vasario 9 d., 10 vai. ryto, 
Liberty Auditorijoje, įvyks 
LDS vietinių kuopų valdybų 
ar atstovų susirinkimas.

LDS 3 Apskr. pirm. A- Ma
tulis kviečia kuopų atstovus 
dalyvauti, nes šis susirinkimas 
svarstys, kaip pasiruošti prie 
didžiulio banketo su muzikale 
programa. > ■ • •

Tas banketas bus tam, kad 
pagerbti chorų vedėją Mild
red Stensler ,ir kitus daininin
kus, kurie mums visada tiek 
daug patarnauja. Parengimui 
kilotai jau gatavi ir kuopoms 
išdalinti.

Tuo tarpu Metesky dar 
Bellevue ligoninėje, kur gydy
tojai bando prieiti išvados, ar 
jis normalus.wJeigu jis norma
lus, jis bus teisiamas, jeigu ne, 
tai bus patalpintas beprotna
miu. '

UŽMUŠĖ DRAUGO ŽMONĄ
Brooidyftjietis Edward Mur

phy užmušė savo draugo Al 
laitrario žmoną tik todėl, kad 
jirlai nepaskolinusi jam kelių 
dolerių. Jis buvęs bedarbis. 
Dabar areštuotas ir gresia 
jam mirties bausmė.

Service and Storage Garage. Pri- 
vatiškas savininkas. Esame privelė
ti parduoti. Geras pragyvenimas 
partneriams ar atskiriems asme
nims. Daug darbų. Kreipkitės pas 
Charley, -82-26 18th Avė., B'klynJ 
N. Y. BE. 6-9678. *

(21-27)

Teatruose
Man

LLD 185 kuopos valdyba 
prašo♦ visų pasižymėti vasario

Tai bus kugelio ir kitų ska
nių valgių vakarienė kaip 6 
vai. vakare.

Loew’s State teatras 
hattane pradėjo rodyti naują 
pajėgingą filmą “Edge of the 
City”. Tai filmas, kurio tema 
yra baltų ir negrų santykiai 
New Yorko uostininkų tarpe. 
Filmas yra vienas retųjų, ku
riame negras vaizduojamas 
kaip pagarbos vertas pilna
kraujis a charakteris. Sidney 
Poitier, kuris vaidina toje ro
lėje, yra vienas gabiausių neg
ru aktorių. Kitu vaidinimas 
irgi labai geras. Apie šį filmą 
tilps platesnis aprašymas.

PAJIEŠKOJIMAI
Paieškau1 savo seserų, Elzbietos 

Yesinskaitės, po vyru Meškienė, ir 
Sfanislovos Wagneren. Paeina iš 
Šiaulių miesto. Po pirmo pasau
linio zkaro, jos išvyko j Braziliją 
ir dirbo kur tai kavos plantacijoj. 
Jos1 pačios arba kas kitas kur žino 
apie jas, malonėkite pranešti man, 
būsiu dėkinga. Mrs. BronislAva 
VVhitkevičiene, 288 Wallace St., 
New Haven, Conn. t (23-25)

Paieško seselė savo trijų brolių, 
Petro, Povilo ir Juozo Falkauskų. 
Paeina iš šatiriinkų kaimo, Krosnos 
valsčiaus, Kapsuko Apskr. (buv. 
Mariampolė). Jie patys ar kas ži
note apie juos, kreipkitės pas ma
ne, būsiu dėkinga. Viktoria Benda- 
ravičienė, 714 Jefferson Ave., Cam
den 4, i N. J.

Restaurantas išnuomavimui. Ne$- 
reikia nieko įnešti. Puiki vieta, 
New Yorko mieste. Pilnai ištaisyta. 
Sveikatos priežastis priverčia par
duoti prieinamai. Renda pigi, ge
ras lease. Tuoj užimama. Priva- 
tiškas savininkas. CH. 2-9978.

. ' (19-25)

Valgykla pardavimui. $2000 į sa
vaitę. Oro vedinama. Renda $140. 
Daug vietos mašinom. Nori $25,000, 
pusę pinigų. Turime dar keletą 

biznių pardavimui.
HAERMEIER 

105-17 Jamaica Ave. 
Richmond Hill, N. Y. 

VI. 7-5478.

rų
ge-
e

(19-25)’

Rep.

Finansine parama Laisvei 
visada reikalingai.

/Roxy teatras Manhattan e 
rodo “Anastasia” su Ingrid 
Bergman ir Yul: Brynner bei 
Helen

MISC. ADS

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

»

i (14-23)
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Jūs sutaupysite pinigų šimtais dabar, jeigu pirksite naują 1957 
Dodge pas PIEBES MOTORS! Ir mes bekalbame niekų, tikėkite! 
Nuo dabar ir iki kovo 1 mes turime parduoti daugeli naujų 1957 
Dodge mašinų, ir kad atlikti šj nusistatymą, kiekvienas naujas 1957 
Dodge bus parduodamas už labai prieinamą kainą. Ateikite ir 
matykite, kiek galėsite sutaupyti ant naujo 1957 Dodge.

pa.-

PIEBES MOTORS—-DODGE PLYMOUTH
155 Grove St. Atdara vakarais. — White plains 9-8787

I I f ’ ' i
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Hayes. 
* * *

RKO teatrai pradėjo 
filmą “Giant”. New 
spaudos kritikai tą 

vienu geriausių

Aš, Juoas Garlauskas, paieškau 
savo brolio Vinco Garlausko. Tu
riu svarbų - reikalą. Jis iš Kauno, 
Šiaulių apskr. Girdėjau kad dabar 
gyvena Connecticut valstijoj. Pra
šau jo paties, arba kas žinote apie 
jį, kreiptis prie manęs. Ačiū. Juo
zas Garlauskas, 373 George Rd., 
Cliffside Park, N. Jr (22-26)

APMUšINfcJAME RAKANbUS, 
parduodame užvalkalus, lovų patie
salus. Turite persitikrinti pas mus, 
pirm negu pirksite kitur. Mūsų me* 
džiaga geriausia, ir kainos yra pri
einamos, nereikės jums bereikalin
gai važinėti po kitas krautuves. 
COSSMAN DECORATORS, INC.. | 
426 So. Broadway, Yonkers, N.' Y? 
GR. 6-1182. (23-26)

Visi 
rocjyti 
Yorko 
filmą vadino
1956 metąi$ pagamintų. 

.J* * • /
Finę ,|Artš teatras rodo iš 

naujo filmą “Richard III”. 
Vyriausioje rolėje Laurence 
Olivier.

Ieškome Aleksandro Grinkevičiaus, 
kilęs iš Lįętuvos, Sedos valš., Kul- 
žėnų kaimo. Jis pirmiau--gyveno 
New Yorke. Ieško jo brolio Felikso 
Grinkevičiaus duktė, Valė Grinkevi- 
čiutė, dabar gyvenanti Plungės mie
ste," Reikoop sąjung 9, Lietuvoje. 
Prašome jo >atsiliepti, arba kas ži
note ką apie Aleksandrą Grinkevi
čių, malonėkite pranešti pas Joseph 
Plusčiauską, 161-82 84th Rd., Ja
maica, N. Y.

Pagražinkite, savo namus su alu- 
miniais langais ir durimis. Apsau
goja jūsų namus nuo visokio lietaus, 
vėtrų ir tt. * Mes taipgi turiny 
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 & SHADE CO. 

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

VI. 3-4940-4941
>

(17-26)

(21-23)

«i z . '

AUTO APDRAUDA

Lengvūs Išmokėjimai 
Greitas apdraudimas

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

Mes garantuojame pataisymus 
Visokių rūšių AUTO IlADIfc 
DRIVE IN. Ekspertiškai pertaiso
me, žemos kainos. Įvažiuokite su 
mašina pas mus. Gregas, paten
kinantis darbas.

A .A A A ASSOCIATED AUTO 
RADIO SERVICE INC.' 

78*18. Northern Blvd., Jackson Hts.,
L. I. HA. 9-8488

- (17-26)

RAYMOND H. PĄLUCH 
' 103 West 42nd Street 

NEWi YORK 36, N. ''Y.

BRyant 9-3398
Naktinis Tel. Lo. 7-9232

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

**O6**tMT*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

v MArket 2-5172
asas

4 ’pusk LafovB (Liberty) Penktad., 
■( ' .z-,; ' :

vasario (Feb.) 1, 1957

WELLWORTH OIL CO. Geriau
sios rūšies šildymo aliejaus; prista
tome/ aliejaus automatiškam pečiui, 
sutvarkome kontraktus ir pertaisy
mus. Mūsų geras patmavimas. 
Mr. Samniartano, G L. 6-6900.

GAZAS BOSIĄS PIGESNIS?
Brooklyn Union Gas Co. 

praneša, kad su kbvo 1 d. 'niĮpį 
mušianti gazo kainas visiems 
950,000 naudotojų. Bendra 
metinė suma sumažėsianti 
$1,381,000.

v

1




