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KRISLAI
Apie Kanadą.
Tautinės grupės.
^/‘tuviai išsisklaidę.
Ne “P.”, o “J.“

Rašo R. Mizara

į Kanadą mums ne dažnai 
tenka nuvykti, todėl, apsilan
kius, norisi daugiau papųsa- 
koti mūsų skaitytojams, kaip 
jautiesi, ten patekęs.

Toronto miestas, rodosi, 
mažai kuo tesiskiria nuo bet 
kurio JAV didmiesčio: jis — 
angliškas miestas, ) ne kaip 
.Montrealis, kur bene nusvc- 
riamąją dalį gyventoju suda
ro francūzu kilmės žmonės, 
k\nr oficialės kalbos dvi: fran- 
(ūzų ir anglu. Bet Toronte 
yra nemaža ir kitu tautų kil- 
iTKs. gyventojų: ukrainiečių, 
lenkų, lietuvių, ir kt.

šios tautinės grupės suda
ro ten savo kultūrinius cent
rus, leidžia savo kalba laik
raščius.

Darbo žmonių gyvenimo ly
gis mažai kuo skiriasi nuo 
JAV darbo žmonių. Nemaža 
jų, kurie sveiki ir turi darbą, 
jsigijo savo namelius, kai ku- 
i ie turi ir automobilius, nors 
ten automobiliai ir gazolinas 
brangesni, kaip pas mus.

Lietuvių jau yra prasisieku
sį : yra, šiek tiek ir jaunimo, 
studijuojančio aukštosiose mo
kyklose.

Pažangieji Toronto lietu
viai, kaip jau minėjau, įsitai
sė puikų savo kultūrinį centrą 
— gražią svetainę. Ten pat, 
po ta pačia pastoge, yra i 
“Liaudies Balso“ redakcija ir 
administracija.

Bet “L. Balsas“(šavos spaus
tuvės neturi; turi tik linotipą, 
esantį kitame name, o laik
raštį spausdina dar kitoje 
spaustuvėje, kuri priklauso 

* “Canadian Tribune” savait
raščiui.
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Kanada geografiškai daug 
didesnė už Jungtines Valsti

jas. Prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą atvykusieji lietuviai (ku
rių buvo nedaug) apsigyveno 
tf&ugiausiai Montreallyje ir 
Toronte.

Bet po Antrojo pasaulinio 
karo, smetoninės reakcijos 
metu, atvyko daugiau Lietu
vos emigrantų, ir juos gyveni
mo sąlygos išblaškė po pla
čiąją Kanadą.

Didžiausi Lietuvių centrai: 
Montrealyje, Toronte, Wind- 
soryje, Winnipege, Vancouve- 
ryje. Pažiūrėjęs į žemėlapį, 
tuojau žmogus pamatys, kokie 
milžiniški ilgiai tuos miestus 
vieną nuo kito skiria!
4 Dėl to ir organizacijų vado
vams, ir laikraščio leidėjams 
įra labai sunku palaikyti as- 

•meninius ryšius su kitų kolo
nijų veikėjais. Visa tai apsun
kina veiklą.

____ • 
1 •

Man draugai pasakojo, kaip 
nelengva buvo suderinti dele
gaciją į Lietuvą, iš kur ji ne
seniai grįžo.

Buvo norėta, kad kiekviena 
didesnė lietuvių kolonija de
legacijoje būtų atstovauta.

Lėktuvas į Europą išskrido 
iš Montrealio. Pagalvokime, 
kokie keblumai ir iškašČiai su
sidarė tiems, kurie turėjo at- 

,./vykti (ir vėliau sugrįžti) iš 
/Vancouverio ir Winnipego į 

Montreal į!
\ Bet visi sunkumai buvo nu-

t

Mcmillanas atvyks
pokalbiams su Ike

Socialistai tarsis 
apie KP kreipimąsi

Washingtonas. — Brita
nijos premjeras Macmillan 
ateinančią savaitę atvyks 
Amerikon ir tarsis su prez. 
Eisenhoweriu. Jo atvažiavi
mas šion šalin buvo nepla
nuotas anksčiau ir paskel
bimas atėjo kaip staigme
na. Manoma, kad Macmi- 
llanas atvyksta tartis, vy
riausiai dviem klausimais: 
padėties Artimuose Rytuo
se ir dirbtinų satelitų.

Londone gerai informuo
ti šaltiniai sako, kad Mac- 
mallanas pasiūlys. Ameri
kai, kad tarp JAV ir Brita
nijos būtų atnaujintas toks 
glaudus bendradarbiavi
mas, koks vyravo praeito 
pasaulinio karo metu.

Macmillanas atvyks A- 
merikon trečiadienį.

Tuo tarpu Britanijos ka
ralienė Elzbieta vieši 
Washingtone. Ketvirtadie
nį ją sutiko apie milijonas 
washingtoniečių. Visos val
džios įstaigos buvo uždary
tos, kad tarnautojai eitų į 
gatves ją sutikti, o mokyk-

Vatikanas pastatys 
pavilijoną pasauk 

parodoje Briuselyje
Vatikanas. — Vatikanas 

pirmu kartu istorijoje tu
rės* savo pavilijoną pasau
linėje parodoje. Tai bus pa
rodoje, kuri įvyks sekan
čiais metais Briuselyje. 
Jau padaryti planai tam 
Vatikano pavilijonui. Jis 
susidės iš sekamų dalių: 
bažnyčios, auditorijos, ki
no teatro ir religinio me
no parodos. Ten taipgi bus 
restoranas — blaivus, be 
svaigalų.

Žukovas Albanijoje
Tirana. — Tarybų Sąjun

gos apgynos ministras mar
šalas Žukovas jau apleido 
Jugoslaviją ir atvyko Alba- 
nijon. Prieš apleisdamas 
Jugoslaviją Žukovas įteikė 
Titui kvietimą atvykti Ta
rybų Sąjungon, kad daly
vauti Spalio revoliucijos 
40 metų sukakties paminė
jime lapkričio 7 d. Tito 
kvietimą priėmė.

Paryžius. — Sputnikas 
buvo labai aiškiai matomas 
iš Pic du Midi vinšukalnio 
Francūzijos Pirėnėjuose.
galėti. Iš visų didesnių kolo
nijų suvyko rinktiniai atsto
vai į Montrealį, sėdo į lėktu
vą ir pasileido link Vilniaus!

* -- _
Kanada — nepaprastai di

delė ir turtingaMalis.' Ji tik. 
pradeda atsistoti ant savo ko
jų' ekonominiai.

Pataisau klaidelę: Ketvir
tadienio krisluose minėjau 
“P. ir A. Morkius“, pas ku
riuos buvome gražiai pavai
šinti. Turėjo būti ne “P.“, 
o “J.“ (Jonas) Morkis. Dantų 
gydytojas Petras — jauniau
sias Morkių brolis — tą dieną 
su šeima buvo New Yorke. 

bs., kad ir neuždarytos ofi
cialiai, faktinai buvo iš
tuštintos, nes mokytojai 
“patarė” vaikams eiti su
tikti karalienę.

Eisenhoweris aerodrome 
sakė Elzbietai,' kad jis ją 
sutinka šiltai “vardan kiek
vieno amerikiečio”. Jis, ži
noma, neminėjo, kad į ka
ralienės vizitą šaltai arba 
priešingai žiūri milijonai 
žmonių, kurie žiūri į mo
narchiją kaip į senovės 
bereikalingą liekaną, ame
rikiečiai, kurie stipriai 
jaučia, kad mūsų respubli
ka gimė revoliucijoje kaip 
tik prieš Britanijos mo
narchiją, taipgi daugelis ai
rių kilmės amerikiečių, 
graikų kilmės amerikiečių 
ir t. t.

Prie deimantu 
dirba, bei jie 
mažai uždirba
Antwerpenas, Belgija. — 

Antwerpenas yra žymiau
sias pasaulio deimantų šli
favimo ir skaldymo cent
ras. Apie 14,000 žmonių , čia 
darbuojasi' ;šioje pramonė
je. Bet nors jie dirba prie 
šių brangakmenų, jų uždar
bis visai menkas. Dabar 
tie 14,000 deimantų šlifuo- 
tojų išėjo streikam Jie 
reikalauja, kad algos būtų 
pakeltos bent ant 6 pro
centų.

Savininkai kol kas dar 
nenusitarė, ką daryti. Strei
kas juos užklupo netikėtai, 
nes iki šiol deimantų darb- 
ninkai buvo silpnai organi
zuoti ir apie streikus nebu
vo kalbų. X

Chicag. NAACP 
didis mitingas
Chicago. — Apie du tūks

tančiai žmonių dalyvavo 
dideliame NAACP mitinge 
Community bažnyčioje. 
Tai buvo mitingas, reika
laujantis, kad miesto me
ras Daley imtųsi griežtes.- 
nių žingsnių prieš rasisti
nius chuliganus, kurie vis 
dažniau kelia neramumus 
Calumet parke ir kitose 
Chicagos dalyse, kur negrai 
įsikrausto gyventi šalia 
baltųjų.

NAACP reikalauja, kad 
miestas viešai apklausinė
tų tuos negrus, kurie nu
kentėjo nuo rasistinio tero
ro. Kaip žinia, neseniai 
rasistiniai chuliganai net 
nesidrovėjo užpulti negrų 
vaikų pikniką.

Mitinge šalia negrų daly
vavo ir nemažai baltųjų.

Hollywood. —Boriso Mo- 
rroso žmona kreipėsi į teis
mą prašydama divorso nuo 
jo. Boris Morros tai tas pa
garsėjęs “dvigubas šnipas”.

Vėliausios žinios

Pasaulio naujienos
vęs sovietinis šnipas ir tar-Beniną.— Vakarų Vokie

tijos užsienio reikalų mi
nistras von Brentano jau 
paskelbė oficiališkai, kad 
Vak. Vokietija nutraukia 
diplomatinius santykius su 
Jugoslavija.

New Yorkas. — Rudolfo 
Abelio byloje kaltintojai 
sako, kad tūlas amerikie
tis seržantos Rhodes, kuris 
tarnavo JAV pasiuntinybė
je Maskvoje, buvo tapęs- 
sovietiniu šnipu. Tas ser
žantas ir dabar dar tarnau
ja Amerikos armijoje. Abe
lio gynėjas adv. Donovanas 
tuo tarpu iškėlė, kad Hey- 
hanenas, kuris sakosi bu-

Amerikos nuomone:

Sirijos skundą reikia diskusuot, 
bet ne tuojau—kada nors vėliau

Jungtinės Tautos. — 
Penktadienio popiet Jung
tinių Tautų vairavimo 
(dienotvarkės) komitetas 
turėjo nuspręsti, ar Gene
ralinė asamblėja svarstys 
Sirijos skundą;-jog Turkija 
jai gresia agresingais žing
sniais. Kaip žinia, Sirija 
prašė gen. sekr. Hammars- 
kjoldo, kad bešališka J. 
Tautų komisija būtų pa
siųsta Sirijos-Turkijos pa
sienin.

Kuomet Sirija įteikė 
skundą, Amerikos delega
tas Lodge sakė, kad Ame
rika pilnai pritaria skun
do svarstymui. Jis sakė, 
kad per svarstymą pasiro
dys, kad kalta ne Turkija, 
o Sirija ir Tarybų Sąjun
ga.

Bet penktadienį prieš

Vakaram nepatinka spekuliacijos 
suvaldymas Rytinėje Vokietijoje

Berlynas. — Šios savaitės 
pradžioje Vokietijos Demo
kratinės Respublikos val
džia paskelbė, kad jos mar
kės ištraukiamos iš apy
vartos ir gyventojai jas 
turi iškeisti į naujas. Buvo 
keičiamos tik mažos su
mos — apie tiek, kiek turė
tų santaupų eilinis darbi
ninkas, taip, kad spekulian
tai ir kitokie pinigus sukau
pę gaivalai staiga prarado 
savo turtą. Daug prarado 
spekuliantai ir Vakarų Vo
kietijoje bei Vakarų Berly
ne, nes spekuliacija rytinė
mis markėmis smarkiai bu
vo varoma ir Vakaru Vo
kietijoje.

Tas Rytų Vokietijos val
džios žingsnis labai įerzino 
Vakarų spekuliantus. Va
karų valdiškos jėgos, bet
gi, negalėjo nieko sakyti, 
nes viešai užstoti spekulia
ciją atrodė nepatogu. Susi
erzinimas, betgi, kaip nors 
buvo išreikštas: britų" ko- 
mandantas Vakarų^ Berlyne 
vardan savo ir Amerikos 
bei Francūzijos’ komandan- 

navęs po Abelio priežūra, 
yra girtuoklis, melagis, va
gis ir ištvirkėlis, — turįs 
dvi žmonas. . .

Sao Paulo. — Brazilijos 
policija sužeidė 12 pikietų- 
streikierių prie amunicijos 
fabriko Utingoje. Sao Pau
lo srityje streikuoja apie 
400,000 darbininku.

New Yorkas. — Senato
rius Kefauveris, kuris grį
žo iš kelionės po Europą, 
pareiškė, kad mes pralai
mėjome satelitų lenktynes, 
nes makartizmas varžė 
Amerikos mokslininkus.

vairavimo komisijos spren
dimą pasidarė aišku, kad 
Lodge stoja už svarstymą, 
bet ne dabar — kada nors, 
ateityje. Amerikos atstovas 
vairavimo komisijoje, bri
tų atstovas ir jiems prita
riu darė bandymus, kad 
svarstymas būtų atidėtas 
iki po antradienio, kuo
met Jungt. Tautose kalbės 
Britanijos karalienė. Ne
buvo išaiškinta, ką bendro 
turi karalienės kalba su 
Sirijos skundo svarstymu.

Tuo tarpu iš Maskvos 
pranešama, kad Turkija 
sukoncentravo apie 50,000 
karių prie Sirijos sienos.' 
Sirijoje paskelbta karinių 
jėgų tam tikra “budėjimo 
padėtis”, bet pilnos mobili
zacijos dar nerandama rei
kalo pravesti.

tų įteikė protestą. Protes
tas nesako, kad Vakarams 
nepatinka spekuliacijos bai
gimas — protestuojama, o- 
ficialiai, prieš sienos užda
rymą. Mat, kad neleisti 
spekuliantams pasprukti 
su sumomis, Rytų Vokieti
jos policija buvo parai už
dariusi sieną tarp zonų.

Washingtonas. — Pažan
giečių vadovaujamos elek- 
tristų unijos (UB) laikraš
tis ragina AFL-CIO prezi
dentą Meany, kad jis ne
kalbėtų iš vienos platfor
mos su vokišku fabrikantu 
naciu Kruppu, kuris da
bar vieši Amerikoje.

New Yorkas. —New Yor- 
ko valstijoje šiais metais 
automobilių nelaimių skai
čius yra žymiai didesnis, 
negu praeitais, o blogiau- 
sieji mėnesiai dar prieša
kyje. Daugiausia nelaimių 
esti rudens pabaigoje ir 
žiemos pradžioje, kuomet 
keliai būna šlapi, dažnai 
esti miglų, dienos trum
piausios. ' \

Briuselis. — Britanijos, 
Francūzijos, Belgijos, O- 
landijos, Norvegijos, Vaka
rų Vokietijos, Danijos ir I- 
talijos socialistų atstovai 
susirinks čia šį savaitgalį, 
apdirbti bendrą atsakymą 
Tarybų Sąjungos komu
nistams. Kaip žinia, TSRS 
Komunistų partijos sekr. 
Chruščiovas pasiuntė laiš
kus Vakarų Europos socia
listams, raginant juos ben
dradarbiauti su komunis
tais kovoje už taiką Arti
muose Rytuose. Chruščio
vas pabrėžė, kad Artimuo
se Rytuose, ypatingai Si
rijoje, socialistai randasi 
nacionaliniame fronte už 
savo kraštų nepriklauso
mybę.

Kai kurios Vakaru sočia- c

i Nobelio pryzas 
už literatūrą 

K, 

Albertui Camus
Stockholmas. — Nobelio 

pryzas už literatūrą įteik
tas Francūzijos rašytojui 
Albert Camus. Camus yra 
novelistas ir dramaturgas. 
Švedijos literatūrinė aka
demija, kuri sprendžia, kas 
gauna Nobelio pryzą už li
teratūrą, paskelbė, kad Ca
mus • yra žymiausias pasau
lio “kovotojas prieš totali
tarizmą literatūroje”.

Camus yra egzistencia
listas, * rašytojo Sartre 
draugas. Kartais jis. stoja 
už bendradarbiavimą su 
komunistais, kartais juos 
griežtai kritikuoja. Jis tu
ri tik 43’ metus amžiaus ir 
yra vieųas jauniausių No
belio premijos, laimėtojų. 
Tik Kiplingas gavo Nobelio 
premiją literatūroje būda
mas metais jaunesnis už 
Camus.

Pakistanas jau 
turi vvriausybe 

e' •' *•

KaraČi. — Prezidentas I. 
Mirza įgaliavo Čundrigarą 
sudaryti naują vyriausy
bę. Čundrigaras priklauso 
prie Musulmonų lygos. Tai 
grupė, kurį bent kiek ma
žiau pro-vakarietiška, ne
gu Awami lyga, prie ku
rios priklauso buvęs prem
jeras Suhwardy.

Naujoji valdžia, taigi, 
bus šiek tiek labiau linkusi 
neutralizman, bet dar toli 
ne 'tokia neutralistinė, kaip 
yra Indonezijos arba Indi
jos valdžios. Pakistanas pa
siliks visokiose pro-vaka- 
rietiškose santarvėse.

Pati Musulmonų lyga ne
galėtų valdyti, nes neturi 
parlamente daugumos. To
dėl valdžion įtraukti dar 
trijų mažų grupių atsto
vai.

Maskva. — Sputnikas jau 
aplėkė pasaulį 175 kartus. 

listinės partijos jau atsakė, 
bet dabar jos visos nori iš
dirbti bendrą atsakymą.

Iš Romos pranešama, kad 
tenai dabar jau beveik neli
ko vilties, kad Nennio va
dovaujamieji kairieji socia
listai ir Saragato vadovau
jamieji dešinieji socialde
mokratai susilietų. Chruš
čiovo laiškas pasiųstas a- 
biem italu socialistinėms 
partijoms. Nenio partija 
atsakė draugiškai ir maž
daug pritariančiai komu
nistų nuomonei, o Saragato 
partija labai neigiamai. Tas 
pagilino skilimą tarp šių 
dviejų partijų, kurios ve
da užsitęsusias dedybas a- 
pie susivienijimą.

Gerai informuoti šalti
niai sako, kad Chruščiovas 
nesitikėjo teigiamo atsaky
mo nuo Britanijos Darbo 
partijos, Francūzijos Socia
listų partijos arba kitų mi
nimų partijų (apart Itali
jos socialistų) vadovybės, 
bet atsikreipimas padary
tas turint omenyje eilinius 
socialistų narius, kuriuose 
sentimentas už taiką ir 
prieš imperializmą Arti
muose Rytuose yra stip
rus.

Washingtonas. — Ligšio
linis Amerikos ambasado
rius Graikijoje G. V. Allen 
perima Amerikos Informa
cijos agentūros vadovybę. 
Ta agentūra (US.IA) rūpi
nasi Amerikos informaci
jos ir propagandos skleidi
mu pasaulyje.

San Francisco. — Didelis 
laivyno keturmotorinis or
laivis su 68 keleiviais čia 
nusileido pasekmingai, 
nors vienas jo motoras bu
vo nustojęs veikti.

Maskva. — Minint Spalio 
revoliucijos 40 sukaktį, 
TSRS Aukščiausioji taryba 
lapkričio šeštą susirinks į 
posėdį. Sukaktuvės bus mi
nimos lapkričio 7 dieną.

Washingtonas. — Valsty
bės departmentas sudarė 
specialų' komitetą, kuris 
patars valdžiai meno rei
kalais. Į komitetą įeina ak
torius Montgomery, rašy
tos Michiner, dailininkas 
Dodd ir t. t. •

Amerika yra vienintelė 
tarp didžiųjų šalių, netur- 
rinti savo meno reikalų de- 
partmento. Šis komitetas 
sudarytas kaip ir tai spra
gai užpildyti.

Maskva. — “Iz vesti ja” 
sako, kad dabar jau nie
kas neturėtų abejoti, jog 
Tarybų Sąjunga turi tarp- 
kontinentinius balistinius 
šovinius, kurie gali pasiekt 
ti bile kurį pasaulio kam-
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1957 metų spalio 4-toji 
bus istorinė diena, nes tą 
dieną Sovietų mokslininkai 
sutvėrė naują planetą mūšų 
saulinei sistemai.

Tai yra reikšmingiausia 
diena žmonijos istorijoj. 
Mes turėtume pradėti skai
čiuoti metus nuo sputniko: 
tiek ir tiek metų prieš sput- 
niką ir tiek ir tiek metų po 
sputniko, kadangi sputni- 
kas yra ženklas civilizacijos 
kryžkelėj, kuris rodo žmo
nijai du keliu — taikos ke
lią, žmonijos kultūros ir 
civilizacijos kelią, ir karo 
kelią, žmonijos pražūties 
kelią.

Spalio 4-tą dieną Sovie- 
tijos mokslininkai nuo Kas
pijos jūros kranto išsviedė 
184 svarų metalinį rutulį, 
sputniką, į 560 mylių aukš
tį nuo žemės paviršiaus. 
Sputnikas perskrodė tirštos

KARO PAVOJUS ARTIM. RYTUOSE
RODOSI, nei iš šio nei iš to susidarė didžiulis karo 

pavajus Artimuose Rytuose.
Tarybų Sąjungos užsienio reikalų ministras A. Gro

myko pareiškė Jungtinėse Tautose, kad Turkija, skati
nama Jungt. Valstijų, yra pasirengusi spalio mėnesio pa
baigoje pradėti agresiją prieš Siriją.

Mūsų šalies Valstybės department© sekretorius pa
reiškė Washingtone, kad jei Sirija su Tarybų Sąjungos 
pagalba pradėtų karą prieš Turkiją, tai Jungt. Valsti
jos Turkiją gintų ir pultų Tarybų Sąjungą.

Prieš kiek laiko N. Chruščiovas, kalbėdamas su 
New Yorko Times korespondentu Maskvoje, sakė, kad 
Tarybų Sąjungos vyriausybė turi savo rankose faktus, 
rodančius, kaip Jungt. Valstijų valdžia ragina Turkiją 
pradėti karą prieš Siriją.

Jungt. Valstijų valstybės departmentas po to sakė, 
kad jis jokių įsakymų (pradėti karą prieš Siriją) Tur
kijai nedavė.

Kaip matome, visas tas dalykas tebėra neišaiškin
tas. Bet aišku yra tai, kad Turkija sumobilizavo didžiu
les karines jėgas palei Sirijos rubežių.

Faktas liekasi faktu, kad Egiptas, kuris pasižadė
jo Siriją ginti, jei Turkija ją užpultų, jau pasiuntė į 
Siriją savo kariuomenės dalinius.

N. Chruščiovas atsišaukė į visas europiniu šalių so
cialistų partijas, kad jos darytų ką nors, kad jos veik
tų, nes karo pavojus yra didelis. Iš Artimųjų Rytų karo 
liepsnos gali persimesti į kitas šalis, iš tų į kitas —gali 
kilti pasaulinis karas!

Tas pats N. Chuščiovas andai sakė: jei Turkija už
pultų Siriją, Tarybų Sąjunga tuojau stotų Sirijai tal
kon, tuojau pradėtų karą prieš Turkiją.

Taigi padėtis labai rimta ir ji reikalinga kuo grei
čiausių veiksmų iš Jungtinių Tautų, taipgi iš visų taiką 
mylinčių žmonių: Tenka visa daryti, kad karas Arti
muosiuose Rytuose nebūtų prileistas.

Netolimoje ateityje, be abeioiimo, išsiaiškins, ar mū
sų Valstybės departments “kušino” turkus pradėti 
karą prieš Siriją ar ne. Bet kol tai bus padayta, kol 
viskas išaiškės, taiką mylinčio ii žmonija privalo griež
tai pasisakyti prieš bet kokius karinius veiksmus. __ ____

Mums rodosi, Jungt. Tautos turėtų tučtuojau susi- save. Įsukus i tam tikrą 
rinkti į pilnutinę sesiją ir ten dalykus išsiaiškinti, iš- greitį, akmeniukas ištempia 
klausant abiejų pusių nuomones, ir neprileisti agresijai botagą horizontalėn link- 
prasidėti. jmėn ir laikosi ore, kol jisk

Sputnikui nusviesti 560 
mylių į erdvę ir pastūmėti 
jį iki 18,000 mylių per va
landą greičio į horizontalę 
kryptį, yra spėjama, reikė
jo 3-jų stadijų rakietos. Jos 
ilgis turėjo būti netoli šim
to pėdų ir svoris apie šimtą; 
tūkstančių svarų.

Pirmoj stadijoj rakieta 
pakėlė sputniką į tam tik
rą aukštį ir pradėjo jį 
kreipti į horizontalę kryp
tį. Tuomet dalis rakietos iš
degė ir liekanos nukrito 
žemėn. Antrojoj stadijoj 
rakieta pakėlė sputniką jau 
iki 560 mylių aukščio ir 
taipgi pakreipė jį į horizon
talę poziciją. Ta dalis ra
kietos išdegė ir nukrito že
mėn. Trečioji stadija da- 
varė sputniką iki 18,000 
mylių per valandą ir atsi
skyrė nuo jo. Bet ji jau ne- 
bekrito žemėn. Sputnikas
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atmosferos klodą ir dalinai. turėjo ir gaubtuvą, kurį bus 
pasiliuosavo nuo žemės 
traukos. Dar kas nuosta
biau, kad Sovietams pasise
kė ne tik išsviesti sputniką 
560 mylių į dausą, bet ir 
nutaikyti jo kryptį taip, 
kad toje aukštumoje jis ke
liautų aplink žemę 18,000 
mylių į valandą. Iki aš 
baigsiu šį rašinėlį, sputni
kas apkeliaus bent tris kar
tus aplink žemės rutulį.

Teorijoje žemės palydovo 
kelionė jau seniai yra ap
skaičiuota. Sir Isaac New
ton tai apskaičiavo prieš 
300 metų. Bet praktikoj 
tai yra kas kita. Aš čia 
bandysiu, kiek galima, pa
aiškinti, kad ir nematema- 
tikams bus suprantama, ko
kios jėgos laiko sputniką 
erdvėje, ir kodėl jis kas 96 
minutės apkeliauja žemės 
rutulį.

Jūs esate mate Lietuvoje 
piemeniuką įrišant akme
niuką į botago galą ir su
kant tą akmeniuką aplink 

įsukus i tam tikra

----------- yra sukamas tam tikru
TURKIJA jau seniai yra Amerikos ginkluojama, greičiu. B'et jei piemeniu- 

Kalbant apie Siriją ir Turkiją, reikia atsiminti, kad kas paleistų botkotį iš ran- 
pastaroji (Turkija) buvo Siriją pavergusi, o Sirija Tur-jkos, akmeniukas su visu 
kijos nekad nebuvo pavergusi. Turkija kadaise pasižy- j botagu nulėktų tiesia linija 
mėjo daugelio tautų pavergimu ir labai žiauriu jų trakta- į erdvę. Ir jei tiršta at

mosfera jo nesulaikytų ir 
žemės gravitacija nenu
trauktų jo žemyn, jis lėktų, 
lėktų ir niekada nesustotų. 
Bet jei tiršta atmosfera jo 
nesulaikytų ir piemeniukas 
vis laikytų botkotį rankoje, 
tik iš karto pasuktų tą ak
meniuką, vėliau jis pats 
skristų aplink piemeniuko 
galvą ir tam tikra jėga 
temptų botagą. Kol to tem
pimo jėga būtų lygi akme
niuko svoriui, tai akmeniu

kai socialistiniai kraštai parduoda ginklų Sirijai, tai | kas, skrisdamas aplink pie- 
jau bloga. Kuomi gi Turkija geresnė už Siriją?'Kiek- meniuko galvą, laikytų bo- 
vienas, kuris kiek tiek pažįsta abiejų šalių padėtį, ži- t ago . virvutę horizontalėje 
no, jog Sirijoje šiandien daug daugiau i_____  __
laisvės negu Turkijoje. Gal dėl to turkų valdovams ir. 
kilo mintis sunaikinti Siriją.

Tenka viską daryti, kad neįvyktų kokia nors pro
vokacija ant Sirijos-Turkijos rubežiaus.

Mums rodosi, Jungt. Valstijos, kurios yra Turkijos 
bosas, turėtų įsakyti turkams, kad jie nepradėtų pro
vokacijų, kad jie susivaldytų, kad jie ištrauktų savo 
sumobilizuotą kariuomenę nuo Sirijos sienos.

Mums rodosi, Tarybų Sąjunga, kiek ji turi įtakos 
Sirijoje, turėtų panaudoti ją tam pačiam tikslui: sau
gotis* provokacijų,‘kad iš kibirkšties nekiltų gaisras, 
paliečius visą pasaulį.

MARION BACHRAŪH
SPALIO 16 dieną Manhattan General ligoninėje, 

New Yorke, mirė žymi veikėja ir publicistė Marion 
Abt Bachrach, sulaukusi 57 m. amžiaus.

Jos mirtis — nuostolis pažangiajam Amerikos dar
bininkų judėjimui. Marion Bačhrach, kaip žinia, 1952 
metais buvo teista pagal Smitho įstatymą, kaip komu
nistų vadovė. Ji jau tuomet sirgo (vėžio liga) ir todėl 
jos byla buvo nuo kitų teisiamųjų atskirta; vėliau ji

vimu, persekiojimu. Balkanų šalis išvaduoti iš Turkijos 
priespaudos padeio Rusiia, o Artimuosiuose Rytuose 
Turkijai sparnai buvo pakirpti tik laike Pirmojo pa
saulinio karo.

Matyt, Turkijos bėjai ir šiandien trokšta tą ar kitą 
šalį, savo kaimyną, nugalėti ir užkariauti. ‘Ginklų ji 
turi daug, nes Amerika jai jų davė.

Įdūkimas turkų ir imperialistinių šalių prieš Siri
ją prasidėjo no to. kai Sirija gavo iš socialistinių šalių 
ginklų; ypatingai no to, kai Sirija padarė kai kurių 
pakeitimų savo valdžioje, kai ii pareiškė noro gyventi 
geruose santykiuose su socialistiniu pasauliu.

Mums atrodo, labai keistas, mūsų šalies vyriausy
bės nusistatymas: kai ji ginkluoja Turkiją — okei, bet

žmonės turi -pozicijoje.
Sputniko veikmės princi

pas tas pats. Įsivaizduokim, 
kad piemeniuko galva yra 
žemės kamuolio centras, o 
botago virvutė žemės gravi
tacijos jėga, kuri traukia 
žemyn kiekvieną daiktą, 
taigi ir sputniką^akmeniu- 
ką ant botago galo.

Išmetimas sputniko į 560 
mylių aukštį, kur oras skys
tas, arba kur jo ir visai nė
ra, sudaro didelę problemą. 
Bet pakeitimas jo krypties 
į horizontalę poziciją, pa
stūmimas jo horizontaliai 
ir įvarymas jo į 18*000 my
lių per valandą greitį, iki 
šiol buvo neįmanomas.

galima pavadinti kepure, su 
kuria jis perskrodė tirštą 
klodą atmosferos.

Yra žinoma, kad orlaiviui 
skrendant 800 mylių į va
landą tiršta atmosfera, jo 
p a v i ršius, trindamasis į 
orą, taip įkaista, kad su
tirpintų paprastą plieną. 
Klausimas kyla, kodėl sput
nikas, lėkdamas 18,000 į 
valandą, nesudegė?

Todėl jis nesudegė, kad 
pradedant kilti, kur oras 
tirštas, jis kilo lėčiau. Bet 
aukščiau, kur oras skystes
nis arba jo ir visai nebe
buvo, net ir spartesnis 
greitis jau nesudarė tryni
mos! tarpe oro ir sputniko. 
Gal jis ir kaito, bet nesu
degė. Yra sakoma, kad tre
čioji rakietos dalis, galima 
pavadinti jo sėdyne, nevisai 
sudegė.

Taigi dabar sputnikas, jo 
sėdynė ir kepurė, visi trys 
kartu, pagal ekspertų ap
skaičiavimą, keliauja ap
link žemės rutulį.

Sputnikas, dausoje be- 
pypčiodamas, aiškiai mums 
sako: “Žmogau, esi kryž
kelėje. Jei pasirinksi kelią 
į taiką ir koegzistenciją, 
užkariausi žvaigždyną. O 
jei pasirinksi kelią į karą, 
be jokios abejonės, žūsi!”

Yra sakoma, kad žmogus 
išsivystė iš beždžionės. Jis 
išlipo iš medžio, palaipsniui 
vystėsi, mokėsi ir daug iš
moko. Jis jau nebegyvena 
medyje, bet didmiesčių dan
goraižiuose. Ne tik jis ne- 
bebraido purvyno, bet plau
kioja jūromis tobuliau už 
žuvį, laksto žemės paviršiu
mi greičiau už vėją, skraido 
padangėmis lyg žaibas. Jau 
net ir beribę -erdvę jis pra
deda užkariauti. Reiškia, 
iš techniško tašk a r e g i o , 
žmogus jau seniai atsisvei
kino su savo protėviais, 
beždžionėmis, išlipo iš me
džio ir gana toli pažengė.

Bet jei jis neišmoks san
taikoj gyventi su tais, kurie 
turi skirtingas politines 
idėjas, jeigu jis dar vis te
bemano, kad idėjas bus ga
lima ginklais sunaikinti, 
tai jis dar neišlipo iš me
džio.

Bevardis
10-15-57

Washingtonas. — Tyms- 
terių-vežikų unijos prezi
dentas Beck 'atidėjo savo 
atsistatydinimą, ’ kadangi 
teismo įsakymu Hoffa da
bar negali perimti unijos 
vadovybės.

2 pusi. Laisvę (Liberty) Šestadien., spalio (Oct.) 19, 1957

buvo teismo išteisinta. i
Velionė daugiausiai dirbo kaip publicistė — ji para

šė daug brošiūrų ir straipsnių bėgamais reikalais. Ji 
kovojo už taiką ir už (šviesesnį darbo žmonių rytojų; Jos • 
palaikai buvo sudeginti krematorijoje. <

i.
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DAINAVAI
—Sveika, brangioji Dainava!
Linguok pušelę žalią
Kalneliuose
Ties ežerais žydrais . . .
Tenai, kur dainą 
“Susvarcyk, antela” . . . 
Dainuoja mano sesės 
Vakarais.
Tenai, kur Nemuno
Vingiuoja sriautas, •
Kur Liškiava, Merkinė
Ir Punia,
Tenai,
Kur vargo užtvankos išgriautos 
Ir ryto žaros
Raibsta Nemune.
Matau tave
Kaip Žmuidzinavičiaus peizažą, 
Pūkinių debesėlių
Pribertu dangum,
Girdžiu,
Kaip grikiai ir rugeliai čeža, 
Ratuota bitė
Grįžta su šilų medum . . .
Žinau tris berželius . . .
Gira juos apdainavo, 
Besvyrančius
Gale plačių laukų.
Žinau Čiurlionio “Pienę”
Ant kalvelių tavo
Ir drąsų “šaulį”

Su žvaigždynų vainiku.
Atsimenu
Krėvės pilkų šiaudų pastogę, 
Dvarus,
Nugrimzdusius į ežerus gilius. . .
- - - Kiek kartų, Dainava, 
Vaizbūnai tavo kraitį vogė 
Ir laimėn
Tau užkėlė vartelius?!. . .
Atsimenu ežeruose
Mažytį, pilką luotą
Ir žveją,
Besiirstantį baltuoju irklužiu...
Tenai aš “Tris dzienas,” 
“Bakūže samanota”
Paežerėlių tylumoj 
Girdžiu.
Graudžiais aidais
Armonika per naktį verkė
Klėtelėje
Lig rytmečio skaistaus . . .
. . . Nukaitus saulė
Keliasi už Merkio,
Už pušynėlių
Seno Alytaus ...
Einu aš... '
Ir matau
Liepsnotą, šviesų taką.
Javai liūliuoja
Lyg plati Dusia.
Visų žiedu rasoj
Saulėtekis jau dega,
Ir spindi jis 
Naujų sodybų languose.
Atgimę miestai,
Papuošti pastoliais, auga,
Ir gaudžia
Ankstų rytą fabrikai, 
Pasveikina tave
Kaip mielą, gerą draugą, 
Mokyklon skrisdami, 
Linksmi vaikai . . . z
Čionai, kur naują,
Bendrą vagą aria liaudis, 
Išplėšusi velėnas 
Ir ušnis—

Kur pilkas akmenėlis 
Prie smiltelės glaudės, 
Šakotos obelys 
Laimužę snigs.

•—Žydėk, brangioji Dainava! 
Linguok pušele žalia!
Dainom kaip juostomis 
Apjuosk laukus!
Nubersim žvaigždėmis 
Mes tavo naują kelią 
Ir pinsime
Turtingo derliaus vainikus!

JONAS KAšKAlTlS

Bomby sprogdinimą i-“ 
ligos ir mirtys C’

Bombos tos bombos—'ir vis branduoflinės !.. 
Bombos nežemiškos—vandenilinės

Kad’gi id gal&s tom bombom ateis?
Kad’gi tyrimams jų galą priteis?

Kiek jau lig Šiolei žalos pridaryta— 
Radioaktyviųjų dulkių prikrito!

Vargiai suprastų eilinis žmogus 
Koks amžinai jų veikimas stangus!..

Radioaktyvios tos dulkės vis skyla, 
Nuolat gadina gamtos ramią bylą . . .

Augalą, gyvulį, žmogų, viską 
Dilina, skaldo skyliino jėga!

Amžino to branduolinio skylimo— 
Kosmiškai greito dalelių skridimo

Niekas negal sulaikyt niekados,— 
Tos patvarios savaimingos eigos!

Tas branduolinis skridimas kosminis— 
Perskrodžia viską svetys nežeminis—

Radioaktyvūs pasieks spinduliai, 
Nors ir turėtum slėptuvę giliai.

Vaistų nėra! apgynimo nei jokio!
Mokslas įrodė—tai taip ir žinoki!

Viš'tik jus tntilkina Marso žirgai— 
Rūpi pabūt jietn galioj dar ilgai . . .

Sprogdymais bombų vistiek tebevyksta— 
žemei pavoju® didėja, nenyksta!

Bombų tyrimų gana jau! gana!
Grėsmo gamta jau ir taip sklidina!..

Stop! Kad tyrimų nebūt’ branduolinių! 
Apmaudas, rūstis apvienija minią:

Rėkia visur milijonai balsų,— 
Jų neklausyt būtų kvaila, baisu.

Londone tarias aukšti diplomatai*— 
Vilkina, delsia, vis sšlygas stato . . .

Skubinas bombas sprogdint tuo tarpu: 
Kas jiem, jei djrgsta naujų vis kapų?..

Vėžiškos mirtys vis auga, dažnėja: 
Radioaktyviosios dulkės jas sėja!

Tūkstančiai vaikšto aukų pasmerktų, 
Skaičiuj tame gal ir aš arba tu . . .

Kiek vėl paliegėlių, puspročių gimsta! 
Būsimos kaitos—širdis nenurimsta—

Pasmerktas jau dar labiau ir už mus . . . 
Pyškina bombų vistiek tyrimus . . .

Broliai, draugai, kur nejudinot piršto, 
Niaugi širdis jum apsnūdo? neniršta?

Niaugi patapot akli nebyliai?
Argi letargu užmigot giliai?

šokit, protesto įjunkite balsą,
Laišką rašykit trumputį ir skalsų, ••

Parašą dėkit draugėn prie kitų,— 
Behtgi jausiės, kad ko vertas ir tu.

Sąžines balsą eilinio piliečio
Būsit nutildę—kiekvieno tai liečia.

Šprogdymai tie nelemti kai apstos, 
Gal. susilauksim gadynės kitos.

Bombų sprogdinimai—ligos ir mirtys! 
Priešintis turime, spardytis, spirtis!

Viršų paims sudėtinė valia,— 
Liaudies valia tai didžiausia galia!

Ličp. 31. 1957

Binghamton, N. Y.
Mrs. A. Maldaikienė ga

vo liūdną žinią iš Amster
dam, N. Y., kad mirė jos 
dėdė Vainauskas. Taigi jai 
buvo dvejos šermenys. Ve
lionio Antano Mainionio ir 
jos dėdės, tik pora dienų 
vėliau.

Gilios užuojautos A. MaU 
daikienei ir šeimai.

* •

Pas J; ir M. Sadauskus 
svečiavosi Sadauskienės mo
tina Mrs. Žubrickienė ir 
brolis su broliene, iš Scran- 
tono. Jaunieji Zubrickai vis’ 
dar leidžia savo medaus me
nesį. Jiedu riėsėniąi šuši- 
tūoke.

Čeponių dukra ir žentas, 
Mr. ir Mrs. Harvey Jump, 
svečiavosi pas juos ir kitus 
RTfimus gimines.

A

Iž. ir H. Vėžiai jau great 
gfand Ma ir Pa. Jų anūkė 
kugina gražų ir sveiką sū- 
hų. Buvo atvažiavusi pas 
juos ir svečiavosi. O vyres- 
hė anūkė baigs mokslą šie
met. Anūkas Petras Wizis 
jau treji metai mokosi gy
dytoju.

J. ir A; Kireilių sūnus 
praleido 2 mėnesius Londo
ne, Anglijoj. Jis y Pa gavęs 
pnėmljį yiž pasižymėjimu 
moksle. Teh buvo is važia
vęs studijuoti. Karolis Ki-

■ ; i .................... ■■ —

reilis yra profesorius vienoj 
kolegijoj N. Y. valstijoj.

Mrs. John Strolienės sū
nus Albert Krank Kamins
ky yra išrinktas vicė-preži- 
dentu Home Builders Asso
ciation.

Taigi jauhi žmonės lietu
viai vis pasižymi profesijo
se. Geriausio pasisekimo!

I • .

J. ir M. Kazlauskai ir 
žentas Walter Ewanov su
grįžo iš Miami, Floridos, 
kur buVo išvykę biznio rei
kalais. M. KažlaUSk i e n ė 
man parvežė gerų linkėji- 
mi| nuo E. ir J. Sliekų. Dė
kui jai! Jos&phine



A. RUZGAITĖ

IŠ KELIONIŲ 
ĮSPŪDŽIŲ

Rytmečio saulės nutvieks
tame Tiranos aeroporte šil
tai atsisveikinome su drau
gais albanais. Dvylika die
nų mes grožėjomės rūstoka 
Albanijos gamta, miestais, 
stengėmės giliau pažinti 
svetingus- šio krašto žmo
nes, gyvenančius neseniai 
atgautosios laisvės džiaugs
mu. Mes stebėjomės šių 
jaunų socializmo kūrėjų 
jaunatvišku entuziazmu ir 

^energija. Jie sparčiai ir 
sėkmingai nugali visus sun
kumus.

- Ne paslaptis, kad Albani
ja buvo labiausiai atsilikusi 
Europos šalis. Dar ir šian
dieną čia tenka kovoti su 
feodaliniais papro č i a i s , 
prietarais. Faktiškai Alba
nija nacionalinę ir socialinę 
laisvę atgavo tik 1944 me
tais, kada Tarybinė Armija 
galutinai sunaikino hitleri
nius pulkus Balkanuose. 
Kraštas buvo labai nualin
tas. 80 proc. Albanijos gy
ventojų buvo beraščiai. Ir 
jtai suprantama. Albanai 
penkis šimtmečius kovojo 
su turkais, užvaldžiusiais 
jų kraštą. Niekuo nuo tur
kų nesiskyrė ir “kultūrin
gieji” okupantai italai ir 
vokiečiai, kurie kraštą oku
pavo 1939 metais. Tuo me
tu Albanijoje užvirė parti
zanų kova. Kalnai buvo 
geras prieglobstis karin
giems albanams. Ir ne vel
tui albanai savąją tėvynę 
vadina škiperi ja, tai yra 
erelių šalimi.

Žinant Albanijos istoriją, 
visai netenka stebėtis, kad 
tįk po 1944 metų Albani

joje buvo išleistas pirmasis 
romanas, nutiesta pirmoji 
geležinkelio linija (šiuo me- g i a u s i a teko susikalbėti 
tu turinti 100 kilometrų ii- mostais. Albanijoje galima 
gį), įkurti pirmieji institu- laisviau susikalbėti itališ- 
tai, teatrai. Su džiaugsmu kai, prancūziškai. Rusų 
jaunieji albanai laukia šių kalba irgi dėstoma mokyk- 
metų rudens — kada bus 
a t i d aromas universitetas. 
Vienas albanas mums sakė:

-—Gaila, kad jūs nem'atėte 
Albanijos prieš dešimtį me
tų. Tik tada jūs-gerai ga
lėtumėte įvertinti mūsų pa
siekimus. O visa tai mes pa
siekėme tik draugiškai pa
dedant Tarybų Sąjungai.

Kad tai nebuvo tušti žo
džiai, mes įsitikinome ap
lankę Lenino vardo hidro- 
elektrine, kuri buvo baigta 
1951 m. Ji aprūpina 3 
miestus elektra ir vandeniu, 
"Mes matėme ir modernišką 
kino studiją, kurioje šiuo 
metu sukamas pirmas alba- 
niškas kinofilmas iš koope- 
ratyvinių ūkių gyvenimo. 
Vis tai — Tarybų Sąjungos 
dovanos jaunai besikurian
čiai Albanijai. Iš viso Tary
bų Sąjunga pastatė Albani-, 
joj 7 fabrikus ir įmones. Iš 
Tarybų šalies siunčiami į 
Albaniją specialistai, Są
jungos universitetuose, te
atriniuose institutuose mo

kosi Albanijos jaunimas.
/ Tarybų Sąjunga buvo pir- 

. anoji šalis, kuri suteikė Al
yl banijai draugišką paramą.

z Gal todėl mes čia pajutome 
sunkiai aprašomą nuošir
dumą ir meilę. Visur mus 
sutikdavo šiltai, su šypseno- 
miSį Apžiūrint vieną pui
kų vynuogyno sodą, mus 
rusiškai prakalbino jaunuo
lis. Pasirodo, jis mokosi 
Leningrade. Jis mus nu
sivedė pas save, kad supa
žindintų su savo šeima. 
Mus įvedė į kambarį. Ant 

Wgbiiidu buvo ištiestas kili
mas, sudėliotos pailgos pa-

1 galvelės. Pajutę, kad šeimi- 
. njnkė' rengiasi mus vaišin

ti, mes ruošėmės išeiti, ta

Čiau mūsų gidas, kurį mes 
tiesiog vadinome vardu 

, Fechme, perspėjo, kad tuo 
labai įžeistume šeiminin
kus. Nepaprastu albanų 
vaišingumu įsitikino ir vie
nas mūsų grupės keleivių, 
kuris, visai nepagalvojęs, 
pagyrė vieno albano žieb
tu va. Šis iš karto jį pado
vanojo svečiui. Nepriimti 
dovanos buvo negalima.

Ir mes, jau žinodami al
banų svetingumą, palau
kėm, kol simpatinka šeimi
ninkė, albanų ■ papročiu, iš 
eilės svečiams nešiojo kavą 
ir saldumynus. Ji labai do
mėjosi moterų gyvenimu 
Tarybų Sąjungoje. Pasiro
dė, kad ji buvo aktyvus Al
banijos moterų organizaci
jos narys. Šios organizaci
jos tikslas kovoti su ilgaam
žiais prietarais. Reikią at
siminti, kad visai neseniai 
čia reikėjo prievarta ati
dengti moterų veidus, kad 
albanės buvo laikomos už 
aukštų akmeninių tvorų. 
Joms nebuvo leidžiama iš
eiti į gatves. Dar visai ne
seniai Albanijoje visus sun
kiausius darbus dirbo mote
rys.

Albanijos jaunoji karta 
skiriasi nuo senosios. Dide
lę įtaką turi naujoji aplin
ka, mokykla. Mums patiko 
juodaplaukė, gyvų, akių 
jauna mergina Rita. Ji at
ėjo į viešbutį, ieškodama 
lietuvių. Pasirodo, kad 
prieš keletą metų ji pradėjo 
susirašinėti su viena mer
gina iš Kauno. Buvo labai 
įdomu bendrauti su šia 
linksma, mokančia daug al
banų dainų, mergina. Rita 
mus supažindino su savo 
drauge, būsima dramos ak
tore. Tiesia, čia mums dau-

Diehos metu Tirana atro
do apmirusi. Karšti saulės 
spinduliai tirpdo asfaltą. 
Vargsta tik milicininkai, 
kurie stovi ant dėžių ir 
tvarko nedidelį judėjimą. 
Albanijoje žmonės pradeda 
dirbti 6 Valandą ryto. Dvy
liktą valandą uždaromos 
krautuvės. Tirana vėl atgy
ja apie 18 valandą. Gatves 
užplūsta žmonės. Atsidaro 
mažos krautuvėlės. Albani
joje dar tebėra leidžiama 
smulki privatinė prekyba.

Tirana sparčiai auga. Pa
staruoju metu čia koncent
ruojasi ir pramonė — Sta
lino vardo tekstilės kombi
natas, vilnos, baldų, odos 
fabrikai. 1948 metais čia 
pradėjo veikti Enver Cho- 
džios vardo metalurgijos 
fabrikas.

Savo istorine praeitimi 
mus sudomino ‘ Albanijos 
uostas Diuresas. Tai se
niausias Albanijos miestas. 
Šio miesto muziejuje sunkų 
įspūdį padarė mums iš III 
amž. prieš mūsų erą išlikę 
vergų pančiai. Šias sunkias 
grandines vergui užkaldavo 
visam amžiui. Kad vergas 
negalėtų pabėgti, prie pan
čių buvo pritvirtinamos aš
trios vinys.

Mieste istoriniu ir archi
tektūriniu požiūriu įdomūs 
senų tvirtovių ir miesto sie
nų likučiai. Čia atsispindi 
dar bizantiška statyba. 
Diures-e yra išlikęs XVI 
amž. veneėijiečių statybos 
bokštas ir XVI amž. turkų 
siena. Šios sienos padėjo 
albanams gintis nuo priešų. 
Diureso gyventojai didvy
riškai kovėsi ir su fašisti
niais okupantais, kurie taip 
ir nesuspėjo išsprogdinti 
miesto.

Tikrąjį Albanijos gamtos 
grožį pajutome keliaudami 
į Pogradecą. Kelias nuolat 
vingiavo tarp uolėtų kalnų 
ii* ramiai žalsvų slėnių. 
Mus ilgą laiką lydėjo rami, 
neprimenanti kalnų upių, | 
Skumbi. Autobusas kilo vis 
aukštyn. Prieš mus atsivė
rė didingos kalnų viršūnės 
ir žalios pievos. Sutikda
vome grakščių kalnų bžkį 
ir avių kaimenes. Pasisu
kus už kalno, visai netikė
tai apačioje atsiskleidė nuo
stabiai skaidri Ohrido eže
ro mėlynė. Pats ežeras šiek 
tiek primena Ricos ežerą 
Kaukaze, tik yra žymiai 
didesnis. Pogradece mes 
arčiau susipažinome s u 
naujaisiais Albanijos žmo
nėmis.

Ypač draugiškai praėjo 
susitikimas su čia poilsiau
jančiais albanais. Greitai 
užsimezgė įdomūs pasikal
bėjimai, nes kiekvienas čia 
galėjo rasti savo profesijos 
žmonių. Kdrčos dramos te
atro direktorius pasakojo, 

įkad prieš katą Albanijoje

lose. Mums išvažiuojant 
nauja pažįstama apdova
nojo mus savo rankų darbo 
staltiesėlėmis ir prašė ne
užmiršti jos tėvynės.

Tirana, turinti 110,000 
gyventojų, yra jauniausia 
Europos sostinė. Šiame 
mieste, šalia plačių gatvių, 
modernių pastatų, vingiuo
ja siauručiai skersgatviai. 
Aukštos tvoros slepia vidi
nį miesto gyvenimą. Kituo
se miestuose tvorose matė
me skyles. Pasirodo, kad 
okupacijos metais tokie at
skiri namai virsdavo savo
tiškomis mažomis tvirtovė
mis, iš kurių buvo kovoja
ma su fašistais. Pietietiš
ką miesto koloritą Tirano
je sudaro aukšti mečečių 
bokštai, žydintieji oleandrų!__  __ „ v
palmės. Šalutinėse gatvėse ( nebuvo teatro. Šiuo, metu 
dažnai galima sutikti našto
mis apkrautus asiliukus, 
jie ir be savininkų žino ke
lią į turgų. Tiranoje ir ki
tuose miestuose didelė da
lis gyventojų . dėvi įvairia
spalviais nacional i n i a i s 
drabužiais. Beveik visi se
nesnio amžiaus vyrai ne
šioja baltas apskritas vil
nones kepures-feskas. Mo
terys nešioja plačias kel
nes, dažnai ant viršaus už
dedamos sijonus. Jos ryši 
įvairias skaras. Kiekvienas 
rajonas turi savitus kostiu
mus, spalvas. Kai kurių 
kostiumai gausiai siuvinėti 
margais karoliukais, auksu. 

‘Tiranoje šalia automobilio 
pamatai jaučiais traukia
mą vežimą, šalia europietiš- 
kais rūbais apsirengusių 
jaunuolių — senius, sėdin
čius ant žemės turkiškai ir 
ištisomis dienomis rūkan- Alžyro padėtį, alžyriečių, 
čius pypkes. _ didvyrislęą kovą su prancū-

zų imperialistais. Alijata 
puikus oratorius, mokantis 
sudominti ir uždegti audi
toriją.
padėti narsiems alžyrie
čiams.
nai, gali taip Užjausti alžy
riečius. j Juk dar neseniai 
600 Korčos sūnų paaukojo 
gyvybę kovoje už Albanijos 
laisvę.

Jaunos socialistinės Alba
nijos pulsas jaučiamas ir 
kaime. Mes aplankėme “Ge
gužės Pirmosios” koopera
tyvą Tušemište. Namus su
panti akmeninė siena teikė 
gyvenvietei tvirtovės įspū
dį. Mus sutiko įdegęs, aukš
to ūgio kooperatinio ūkio 
pirmininkas. Jis mums pa
pasakojo, kad šiuo metu 
kooperatyve dirba 28 šei
mos. Kooperatyvas nėra di
delis — jis turi 50 hektarų 
žemės. Valstybė iš pradžių 
padėjo kooperatyvui kredi
tais. Šiuo metu kooperaty
vas jau sustiprėjo. Jo na
riai užsiima sodininkyste, 
didelis dėmesys skiriamas 
gyvulininkystei. D o m ėjo- 
mės kooperatyvo narių ma
terialine padėtimi. Pirmi
ninkas paaiškino, kad per
nai už darbadienį kiekvie
nas žmogus gavo 4 kilogra
mus grūdų ir 70 lekų pini
gais. Šiemet išeis už darba
dienį po 5 kilogramus grū
dų ir 80 lekų. Pirmininkas 
su pasididžiavimu aprodė 
mums derlingus tabako, 
svogūnų, pipirų laukus. Vė
liau užsukome i vėsius na
mus. Susėdome ant kilimų 
ir kalbėjomės su pačiais 
kooperatyvo nariais.

Viena sena albane papa
sakojo, kad seniau šiame 
krašte žmonės gyvendavo 
labai vargingai. Jiems ne
užtekdavo savos duonos. 
Labai dažnai albanas palik
davo šeimą ir išvykdavo 
uždarbiauti į Ameriką. De
šimtimis metų jis nematy
davo šeimos. Amerikoje 
mirė ir šios senutės vyras. 
Šiuo metu iš Amerikos į sa
vąją tėvynę grįžta daugelis 
albanų.

Iškeliaudami iš Albanijos 
mes išsivežėme ne tik dai
lius jų rankų darbo suve
nyrus, susipažinome su jų 
gyvenimu, buitimi, bet kar
tu pajutome neišdildomai 
šiltą jausmą žmonėms, ku
rie nepaisydami jokių sun
kumų, taip optimistiškai 
žiūri į ’šviesią savo krašto

Jis kvietė albanus

Kas, jeigu ne alba-

NEWARK, N. J

buvo

Kaip Vyko “Teismo 
komedija’’ Niūvarke 

šeštadienio vakare, kaip 8 
vai, Niūvarko ukraihų svetai
nėj, 57 Beacon St., ėjo įdomi 
ieisnuo procedūra. Teismo 
vyksmas bendrai yra 'įdomus 
dalykas, bet šito teismo eiga 
buvo dar įdomesnė už papras
tą tikrovišką teismą. Čia teis
inas buvo pavaizduojamas ko
miškoj formoj, su muzika,'šu 
c-ainomis, su individiniais teis
mo vykdytojų ypatumais. Tai 
buvo skambi bpferetė.

Įdomus, įspūdingas
dalykas. Teismas ilgai nenusi- 
tęsė, vyko gyvai ir sklandžiai, 
ir beveik porą valandų publi
ka stebėjo šitą juokingą teis
mą su dideliu' pasitenkihimu.

Pertraukoje tkrpe dviejų 
aktų ir teismui pasibaigus, te
ko užgirsti pagyrimų “Teismo 
komedijos” aktoriams. Bend
ras įspūdis susidarė tikrai ge
ras, džiugus. 'Mačiau nušvitu
siais veidais klausovus, būre
liais stoviniuojančius ir girian- 
čus tą ar. kitą teismo vietą bei 
jo dalyvius aktorius.

...“Gerai vaidino, gerai su
drožė”... “Geriau išėjo, negu 
buvo galima tikėtis”. “Iš tik
ro, tie brukliniečiai Aido cho
ristai puikiai atsirekomenda-; 
vo...” “Tokios gyvos, įdomios, 
komedijos ilgai nesu girdėjęs: 
klausykis, stebėkis ir gėrė- 
kis”...

Tokias ir panašias pastabas 
teko užgirsti iš daugelio lūpų. 
Ir visos jos teisingos. Kiti dar 
pridėdavo: “Gailėsis tie, kurie 
patingėjo pribūt į šitą įdomų 
teismą. Yra apsileidėlių, tin
ginių, kurių jokiti būdu neiš
krapštysi, nenutrauksi nūu 
kortų, nuo kožyrių, nuo alauš 
gurkšnojimo”...

Asmeniškai žinau, kiek 
laiko ir energijos padėjo ai
diečiai, besimokydami, repe
tuodami šitą įdomią komediją 
operetę. Kiek pastangų ir pa
siaukojimo dėjo važinėdami į 
vieną, į kitą, į trečią atokią 
koloniją, su savim kartu ve- 
žiodamiesi aktoriškus 'koštlu- 
mu's, būdingus praėjusio šifnt- 

’ | mečio laikotarpiui.

ir, esą, lengviau būtų buvę 
dainininkams susiklausyti ir 
susiderinti.

Jonas Kaškaitis

Paieškojimai
Rašau, kad gavau Laisvės laik

raščius, du numerius. Norėčiau pa
dėkoti tam asmeniui, kuris man už
rašė. Tad prašome surasti tą žmo
gų, kad galėčiau susirašinėti. Man 
buvo pasiųsta Senu adresu, bet vis- 
tiek rado mano naują adresą. Aš 
galvoju, gal Tamosevičius Prašau 
man rašyti: Jonas Krušinskas, Bra
ziūkų kaimas, Zapiškio paštas, Kau
ras, Lithuania, USSR.

Mildutei Štėpslėrie-

draugiškai pabarti 
tbkių nėpribuvušių, 
abejo pribūt galėjo,

il* aktoriškus gabumus, kad 
tik išeitų kuo šauniausiai. 
Taip ir išėjo.

Ir visa tai labai nblehgva 
dabartinėse sąlygose, kai vi
sai maža tepasiliko sugabių ir 
veiklių, balsingų dainihinkų. 
Tas bfiikliniškis Aido choras 
yra brkhgi meno pažiba! Nuo
širdžiai dėkui visam Aido 
chorui bendrai ir kiėkvienam 
choristui bei choristei paski
rai! Dėkui choro nenuoalsiai 
vedėjai 
hei!

Reikia 
daugelį 
kurie be
tik apsileido, patingo. Tolimų
jų 'kolbhijų draugai šiuo at
žvilgiu daUg šaunesni: suva- 
žiubja ir iš tolimesnių mieste
lių, o mūsiškiai Niūvarkb ar 
apylinkes draUgai pasirodė 
nerahgūs. Ėližabėtas, Patėr- 
sonaš, Bajonė — ohei vieno! 
Džibrsisitei atstovavo d. Anta
nas Matulis su žmona ir OnU- 
tč Kačergienė... Net iš Penn- 
sylvahijoš pribuvb darbštusis 
Vihbas ir Oha Žilinskai. Ne
blogai pasirodė Karlsonas, 
Karnė bei Arlingtonaš su bū
reliais ' draugių ir draugų. 
Dd. SlahčaUskai pribuvo iš 
Rovės, dar atsivežė ir dvi 
drauges.

Bejb, operetei pasibaigus, 
aidiečiai, o dar ir keletas siety 
piečių, puikiai sudainavo kele
tą liaudibs dainų. Tikrai mie
la buvo klausyt tų skardžių 
dailių dainų, kurios iiiUs džiu
gino gerą 15—20 minučių.

Pertraukoje d. Antanas 
Bimba pasakė pritinkamą 
prakalbą. Ragino dėtis į LLD, 
į LDS, kai dabar nuo jų nuim
tas nekaltai užmestas apkalti
nimas kokiu tai perversmin- 
gumu. O atsimetėlių nuo šitų 
draugijų ir bendrai nuo veiki
mo yra daugybė. Metas bent 
cabar subrusti 
veikti, krutėti, 
pavirsti gyvais
gadinti savo gražias tradici
jas.

Dar pastabėlė. Dainavo 
kvartetas. Sudainavo gražiai, 
tik paskiau teko nugirsti, kad 
dainavimas būtų buvęs dar 
skardesnis, jei visas Ketvertu
kas būtų artimai • susibūręs, o 
he taip toli išsiskirstęs. Būtų 
balsai geriau krūvon susilieję,

Norėčiau surasti savo gimines, 
serbai išvykusius iš Lietuvos. Kiek 
atsimenu, gyveno Chicagoje. Mos
teikienė Bronė-Blinkytė, Adomo; 
gyveho su vyru ii’ vaikais. Liudvi
kas Pranas. Elena ir Pranciška. 
Paieško Mosteikienės sesers Petry- 
lėhės dukters duktė, nes Mosteikie
nės sesuo Petrylėnė jau mirusi. 
Elė Bakartenc, Kazio, Jurbarko ra
jone, Raudonės paštas, Lithuania, 
USSR.

IEŠKAU MYLIMO BROLIO
N h r s praėjo jau beveik penkioli

ka metų, bet ir šiandien atsimenu 
tą baisią naktj j mūsų butą Kaune, 
Žemaičių gatvėje, įsiveržė vokiečių 
kareiviai. Prikelti iš miego ne
spėjome susivokti,, o į mus nukrypo 
automatų vamzdžiai. Nieko neklau
sę, liepė mane broliui Boleslovui 
apsirengti ir išsivedė pro duris... 
Nuo tos dienos aš daugiau jo ne
bemačiau.

Kažkas kalbėjo, kad po karo jis 
išvykęs j Miucheną, o paskui toliau 
j Vakarus. Sunku pasakyti, kiek 
šiuose žodžiuose yra teisybės.

Mano brolis Boleslovas Linkevi- 
vlčftis, Fabijono sūnus, gimęs 1925 
gyveno Kaune ir mokėsi V-je ber
niukų gimnazijoje. Mokslo draugai 
jį vadino Lingiu.

Prašau gerbiamus “Laisvės" skai
tytojus padėti surasti mano brolį. 
Jeigu kas yra jį matęs ar girdėjęs, 
malonėkite parašyti iuo adresu: 

ZUmėriėhč-Linkevlčiūtė Leokadija 
Kaunds, Tvirtovės alėja 37, buto 1 
Lithuania, U. S. S R.
Už suteiktas žinias būsiu labai 

dėkinga. Zumerienė L. F.
(203-204)

ir prisidėti, 
Nėra reikalo 

numirėliais,

Ematthewa.^
h BUYUS
L (BUYAUSKAS) •;

dramos teatrai veikia visuo
se stambesniuose mieštuose. 
Tiranoje veikia ir operos ir 
baleto teatras. Sū albanų 
šokiais mus supažindino 
jauni pionieriai. Kadangi 
mūsų grupėje buvo meni
ninkų, tai šeitfiininkai pa
prašė ir mūs šį tą paim
provizuoti. O paskui, mus 
užbėrė klausimais apie Pa
baltijo žmones.

Iš Rogradeco vūžiavotne .į. 
Korčą, esantį netoli Grai-i 
kijos. Korčos mieštas glau
džiasi prie kalnų papėdės.; 
Albanai ne veltui dįdžiuo-1 
jasi šiuo jaukiu, žalumy
nuose skęstančiu miestu.. 
Mieste jaučiasi aukštesnis' 
kultūrinis gyventojų lygis. 
Visai netikėtai tries pateko-; 
me į Maroko komunistų, 
partijos sekretoriaus Alija- 
tos paskaitą apie dabartinę:

Baltimore, Md.
šeštadienį, spalio 12 d.1 įvy- 

kusis susirinkimas Literatuos 
Draugijos tiesiog buvo vienas 
iš gyviausių ir linksmiausių. 
Daug kas buvo prisiminta iš 
nesrrtagių pereitų kelctbs me
tų nuotykių, bet kada nariai 
gali lengviau atsikvėpti be 
baimės, tada daug daugiau 
energijos randasi darbe. O tų 
darbų prieš mus yra gana 
daug.

Pačiu artimiausiu tai VI 
apskrities konferencija ir pie
tūs, kurie yra rengiami spa
lio 20 d. Workmen’s Hal), 
2507 Madison St. Pradžia b 
Vai. po pietų, žinoma, konfe
rencijos laikas negali būti 
praneštas dabar, tai delega
tų reikalas, bet užtikriname 
mes, jogei baltimoriečiai nuo
širdžiai laukia delegatų at
vykstant. Juo daugiau, 
anksčiau, tuo geriau.

įŪO 
Todėl 

delegatai nesuvilkite mūs, pri
būkite anksti virš minėtoje 
vietoje.

L.L.D. 25-a kp. išrinko de
legatus š save tarpo.

Noks dar per anksti kviesti 
sekantin susirinkiman, kuris*, 
atsibus lapkričio 9 d., bet tik 
tiek galima priminti, jogei jis; 
turi įvykti taip energingai 
kaip pastarasis; be dtaugą- 
draugių .atsilankymo to at-Į 
siekti negalima, Todėlei pusi-

Aktorės ir aktoriai vaidin
dami parodė savo gabumus, 
aktoriškus ir vokalinius. Vi
sos operetės arijos buvo skar
džios, sklandžios — 
syk ir gėrekis. Pati 
mokytoja ir vedėja 
Stenslerienė ir pianu 
ranka mostelėdavo, galva 
kryptelėdavo, bet režisavimo 
nebuvo reikalinga: aktoriai 
sugebėjo savo vaidmenis su
vaidinti, sudainuoti šauniai;1

Teisėjo vaidmenį labai gy
vai ir energingai atliko bari
tonas Tadas Kaškiaučius. 
Nuotakos vaidmenį, kaip ne
galima geriau, sudainavo ir 
suvaidino puiki sopranas 
Anelytė Ventienė. Ir savo dar
nia išvaižda ir savo skambiu 
sopranu buvo labai patraukli 
jaunuolėlė. Nestebėtina, kad 
jaja taip grožėjosi visi prisai- 
kintieji teisėjai, teismo sar
gas ir pats teisėjas, kurs ga
liausiai nusprendė pats ją ves
ti ir tuo užbaigti teismo pai
niavą. Advokatu buvo Elenutė 
Biazausk ietie, įspūdinga pa
žiūrėt, paklausyt ir pasigėrėt 
vaidinimu, labai žvitri, gabi, 
įdomi dainininkė aktorė.

Pagyrimo vertas jaunasis 
Jonas Grybas, teismo sargas 
Petras Grabauskas, visos mer
ginos bei moterys, kurtos su
darė teismo klausytojų publi
ką. Turėčiau vardais paininėt 
beveik kiekvieną aktorę, tik 
kad vietos laikrašty Tnaža. 
Tikrai kiekviena choristė įne-; 
še savo individinius balsinius

tik klau- 
operetes 
Mildutė 

lydėjo ir

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

-OO**t»*

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

DėMBSIO! DĖMESIO!

GENERAL
PARCEL & TRAVEL CO.. Inc.

(Laisniuota per U. S. S. R.)

135 W. 14th St Tel. Chdsea 3-2583
(tarp 6th ir 7th Avės.) (arti visų Subways)

New York 11, N. Y.
Mūsų nusistatymas yra: specialus atidumas1 ir 

GENERAL PARCEL yra gavęs nuo “INTOURIST” 
Maskvos oficialų leidimą tiesioginiam daiktų pasiuntimui.

Priima siuntinius į USSR, Lietuvą, Estiją, Latviją, 
Baltgndtją ir į visas kitas respublikas

Sovietų Sąjungoje
Pakai gali būti pristatomi atvežant asmeniškai, prisiunčiant 

paštu, arba kaip patogiau mūsų klientui.
Kituose mieštuose gyvenantieji mūsų kostumeriai gali 

būti užtikrinti greitu atidumu ir tuojau atlikimu persiunti
mo. Tik už keleto dienų siuntėjas gauna oficialią kvitą 
iš pašto. Aplaikę jūsų paką mes tuojau pasiunčiame jums 
smulkmenišką sąskaitą kaštų.

Visi kaštai Įruokuojant Muitą Apmokami čia 
jūsų giminės ir draugai gaus pakus be jokio mokesčio.

Patbguniui mūsų klientų mes turime neribotą įvairybę 
prekių j Odinių, jgUmihių, žemų ir su aulais batų, Piešinių ir 
siėhihiiį laikrodžių, vaikams aprėdalų, skarelių, skepetukių 
ir kitokių daiktų geriausios kokybės už žemas kainas. Rei
kalaukite mūsų kainų sąrašo.

rodykime, ką galime, ne tik, 
atsilankymu, bet ir balsavimu 
į Centro Valdybą bei kiek 
prisidedant Kanados “L. Bal
sui” jo 25 metų sukakčiai at
žymėti. i

Taipogi nuoširdžiai laukia-, 
me narių, kurie dėl vienokios) 
bei kitokios priežasties buvo, 
apleidę Draugiją. Dabar tik 
dabar laikas atgal grįžti!

Vinco Duktė

Pnaidžiitigiinkite savo gimines 
pasiųsdami dovanų paką Kalėdoms.

Greitas Pasiuntimas ir Pristatymas Garantuotas.

Atdafa kasdien 9 A, M. iki 6 P. M. 
Sekmadieniais 9 xA. M. iki 4 P. M.

Atsiiminkitfe, kad jūs turite tik keletą likusių savaičių 
pasiuntimui pakų, kad nueitų iki Kalėdų.

.. ........................-....... •........... ........ .. .................. .......... .t.,.—i-rt.’g.rcff.nrih
Z 3 pusi. Laisve (Liberty) šeštadien., spalio (Oct.) 19, 1957

v •
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Veros ir Valio Bunkų 25 metų 
vedybinio gyvenimo banketas

Banketo komisijos sekreto
rius praneša, kad kvietimai Į 
banketą eina kaip šiltas tor
tas. Numatoma, kad bankete 
gali dalyvauti apie 300 žmo
nių.

Ką. gi komisija duos atsi
lankiusiems? Pirmos rūšies 
maistą, pakankamai įvairių 
gėrimų. Bus unijos orkestras 
iš penkių muzikantų, kurie 
gros šokiams. Aido Choras su 
mokytoja Mildred Stensler 
tarpais paįvairins banketą su 
dainomis. Fotografas trauks 
dalyvių paveikslus.

Kad būti .banketo dalyviu, 
turi įsigyti kvietimą. Kvietimų 
galima gauti pas komisijos 
narius arba pašaukiant Joną 
Grybą vakarais Liberty Audi
torijoj. Telefonas: VI. 9-4678.

Minimas banketas, kaip ži
note, Įvyks sekmadienį, spalio 
27, Libeity Auditorijoje, Rich
mond Hill, N.Y.Pradžia 1 vai.

KLAIDOS PATAISYMAS

Spalio 15 d. laidoje, šioje 
vietoje, tilpo M. Klimo sesers 
Julijos laiško dalis, kurioje 
įsiskverbė sekama klaida:

Ten buvo parašyta: “Mūšy 
kaime taipgi vyksta didžiuliai 
darbai, statoma didelė hidro
elektrinė, nukeldinami ištisi 
kaimai” ir tt. Turėjo būti: 
“Mūsų Kaune”.

Padėka
Ačiū visiems draugams ir 

ir draugėms, kurie mane lan
kė ligoninėje ir kurie prisiun
tė gražius laiškus su gerais 
linkėjimais ir net su dovano
mis brolis Chas Babarskas iš 
Luzerne, Pa., Helen ir Doro
thy Fitzman.

Laiškais linkėjimus prisiun
tė O. Kačergienė, M. Stako- 
vas su šeima. Daug laiškų ga
vau nuo kitataučių, kurių var
dų nėra reikalo čia minėti.

širdingai ačiū visiems.
Petras Babarskas,

90-70 202 St., 
Hollis 23, N. Y.

Sumušė 5 jaunuolius 
Forest Parke

Apie 20 jaunuolių užpuolė 
penkis 14—15 metų jaunuo
lius Forest Parke ir smarkiai 
juos sumušė. Sumuštieji sako, 
kad jie neprigulį prie jokių 
gengių ir nežiną, kodėl jie 
buvo sumušti.

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Siuvėjų 54 skyr. mėne
sinis mitingas įvyks spalių 23 d., 
5:30 v. v. Uunijos patalpose, 11-27 
Arion PI. Bus svarbių pranešimų. 
Kipras Sakalauskas, Skyr. Sekr.

204-206)

VILLAGE GROVE
Patarnaujame vestuvėms, ban

ketams, susirinkimams, ir tt. 
Turime Dvi Sales

Pietus duodame kasdien ir 
sekmadieniais.

Puiki vieta atsivesti šeimą. 
132-20 14th Ave., College Pt.» N Y. 

FL. 9-8971.

EMMA HAUFFE
(Gėlės)

Per daugelį metų vien tik ge
riausios rūšies. Ateikite, persitik
rinkite

67-44 Metropolitan Avė.
Maspeth, L. I.
HE. 3-9444

JŪSŲ VEDYBOS. Tai turėtų 
gauti pilną, gerą prižiūrėjimą 
reikale fotografijų. Leiskite mū
sų profesionališkom kamerom tai 
attikti, turėsite puikių atminčiai 
paveikslą. Mes maloniai išaiš
kinsime visą mūsų vedybinių 
paveikslų patarnavimą.

AL VICTOR
Photo Studio 

150-11 14th Avė. 
Whitestone, N. Y. IN. 1-2881. 
Nuolaida su šiuo garsinimu.

Mano istorija su ponia dipuke
(Tąsa)

— žinai, Jule, jau keturios 
savaitės, kai atvažiavai, po 
kelionei pasilsėjai. Pas. mus 
visą laiką “etike” gyvent ne
galima, reikia jums kamba
rius surasti, renda, elektriką 
reikės mokėt, o vaikas nors 
stambus, bet dolerį gaudamas 
į valandą jūsų 3 neišmaitins, o 
mes jus visą laiką maitinti ne
galim. Reikia pradėt jums 
darbo ieškot.

— Mes su jūsų žmona šian
die buvom nuėję į 2 kriaučių 
dirbtuves, tai vienoje sakė, 
sėsk, aš išmokysiu dirbti. Va
je, kaip apsidairiau, tai bai
mė mane paėmė matant, kaip 
ž i ponus siuva, verčia, meta ir 
prosina. O dušna, dulka, tam
su, kaip ten gali dirbti, išsi
gandau. |

— Aš nežinau, ko tau rei
kėjo išsigąsti, juk aš tik va- 

i kar joje buvau ir prašiau, kad 
jus priimtų ten dirbti, — aiš
kinau jai. — Aš 45 metus pas 
kraučius dirbau. Kai aš pra
dėjau dirbti, tai dirbtuvės bū
davo žiemą šaltos. Pečių ang- 

llim kūrenantį kampe pastaty
davo. Ryte būdavo užkuria su 
skudurais, prirūksta, o smar
vė, net kartu pasidarydavo! 
žibindavom su kerosininėm %
lempom. Paskiau jau pradėjo 
gazu žibint. Apreiteriai, ką 
ant mašinų siuva, turėdavo 
sukt mašinas, kojom spardy
dami. Kada reikėdavo eiti į 

;kitą dirbtuvę, tai tuos spardo
mus įrankius turėdavai ant 
pečių užsidėjęs neštis. Prese
rvai turėdavo prosus kaitinti 
ant anglinio pečiaus. Vienu 
prosina, o kiti kaista ant pe
čiaus. Dirbdavome 60 valandų 
į savaitę ir džiaugdavomės, 
kad gauni dirbti, nes reikėda
vo dažnai būt be darbo no 
kelias savaites. O dabar dirb
tuvės štymu apšildomos, blogą 
orą ir smarvę fenai išvaro lau
kan. Lempos dienos šviesa 
šviečia. Mašinas elektra be 
balso .suka. Prosinamos maši
nos štyminės, prosai su' vėju 
be smarvės. Prisiminus perei
tų laikų dirbtuves, tai dabar
tinės yra pakajai. O tu bijai 
pradėti dirbti, išsigandai, tai 
blogai bus su tavim.

Man sakė, kad galima gau
ti New Yorke vakarais ofisų 
čystyti, penkias valandas rei
kia dirbti, $1.47 moka į va
landą, pradeda dirbti nuo 6 
iki 11 vakare.

— Sakai, reikia važiuoti į 
New Yorką. Aš nenuvažiuosiu 
ii namo neparvažiuosiu.

— Nesirūpink apie tai, —• 
sakau jai, —'aš nuvešiu ir 
parvešiu, pakol viena išmoksi 
važinėti.

— Juk naktim niekas ne
dirba, vis miega naktį, o tu 
nori, kad aš naktį eičiau 
dirbti!

— Nu, kibą tu iš maršo at
važiavai, ne iš Vokietijos, jog 

SIŲSKITE GIMINĖMS IR DRAUGAMS 
DOVANŲ PAKETUS KALĖDOMS

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N. Y.

. Telefonai: IN. 7-7272 ir IN. 7-6465

Labiausiai patikima firma siuntimui paketų į Sovie
tų Sąjungą, Latviją, Lietuvą, Ukrainą su apmokėtu 

muitu ir garantuotu pristatymu, yra
PAKIBTAI Į RUSIJĄ, INC.

Mūsų firma taip suorganizuota, kad kiekvienas siunti
nys yra išsiunčiamas į 2-3 dienas ir pristatomas į 6-8 sa
vaites. Paketai oro keliu pristatomi į 8-10 dienų.

Jūs galite pasiųsti naujus drabužius, maisto produktus, visokių 
rūšių vaistus, siuvamas mašinas, akordionus ir kitką.

Mes garantuojame grąžinamąsias kvitas su priėmėjo parašu. Mūsų 
firma* atdara kasdien, įskaitant sekmadienius, nuo 9:00 A. M. iki 
6:00 P. M. Šeštadieniais nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.

MES PRIIMAM PAKIETUS MAN'HATTANE
78 SECOND AVE., NEW YORK 3, N. Y.

ORCHARD 4-1540

nežinai, kad žmonėms reikia 
naktį dirbti. New Yorke tūks
tančiai naktim dirba.

— Juk aš ne valkata nak
tim dirbti, — šaukia ponia di
puke. —Sustok taip kalbėjęs! 
Vaje, tu man širdį užgavai! 
Vaje, skauda ‘po krūtine, aš 
naktį miegot negalėsiu!

— Kaip, sakai, naktim nie
kas nedirba, tai radau tau 
darbą dienomis ligoninėje, 
—sakau, — liepė ateit- šian
dien, daktaras peržiūrės, ar 
r si sveika, tai rytoj galėsi 
pradėt dirbti.

—«Nu, kaip patiko dirbti, 
kokį gavai darbą? — klau
siu' kitą dieną.

— Sunku, reikėjo servyzai 
dėt į blėkines, sudėjus stumt 
į pečių, iš ten traukt, ir vėl ki
tas dėt ir stumt į pečių. Ten 
radau iš Vokietijos 3 norses, 
su jomis gerai pasikalbėjome. 
Sakė, jos ten dirba jau pen
kiolika metų. Jos sakė, pas
kiau man duos geresnį, leng
vesnį darbą. Negras mokino, 
kaip aš turiu ką dirbti, koks 
bjaurus — take this, take 
this! Dirbau ir mislinau,nu. tu 
prakeiktas, rytoj tu mapęs čia 
daugiau nematysi! & dau
giau ten neisiu dirbti. Man po 
krūtine pradėjo skaudėt, da 
galiu' užsikrėsti Hr vaikus už
krėsti kokia, liga.

— Aš manau, jūs dangau 
esate pripratus prie stubos 
darbo, tai, va, už .mūs. apart- 
mentuose daug biznierių gy
vena, jie samdo kambarius 
čystysi, aš nuvešiu, galėsi 
gaut dirbti.

— Ka tu, pas žydus nori 
mane vesti dirbti, tu nori ma
ne padaryt tarnaite žydų ’ O, 
ką aš dagy'venau! Nesitikė
jau, kad mano giminė Ameri- 
ke toks yra... Daugiau tu nieko 
nežinai kalbėt, kaip tik apie 
darbą. O ta Marė iš Chicagos 
man vis rašė, kad aš važiuo
čiau į Ameriką, į New Yorką, 
ten, girdi, dėdė bagetas, vai-1 
kų neturi, bus tau gerai. O 
jūs matote, ką jis man siūlo.

— Man sakė, Williamsbur- 
ge yra 4 kambariai. Apsirenk, 
važiuosime pažiūrėti.

— Kur tu mane atvedei, ko
kios čia nešvarios gatvės, vi
sur šiukšlės, o koki purvini 
namai, baisu įeiti į tokį namą. 
O tu mane atvedei, kad mes 
eitume gyventi į slams, kur 
ubagai gyvena.

-—Juk jūs neesate bagotes- 
nė už ubagus, — surikau už
pykęs.

(Bus daugiau)

REIKALAVIMAI
MERGINOS! MERGINOS!

Lengvas šapos Darbas 
Patyrimas Nereikalingas 

ROSS WATCH CASE CORP 
21-30 44th Dr., L. I. C.

ST. 4-7840
(201-201)

Politinėje padangėje
Ponas Christenberry, re- 

publikonų kandidatas į miesto 
majorus, didžio viešbučio sa
vininkas ir bendrai nemenkas 
turtuolis, apsilankė lūšnynuo
se. Harleme, West 188-oje 
gatvėje jis atvyko į Mr. ir 
Mrs. Henry Collins butą. Toje 
šeimynoje mažame bute gyve
na tėvai ir penki vaikai. Ke
lios dienos, atgal žiurkė įkan
do jauniausią kūdikį.

Christenberry atėjo, žiūri
nėjo, klausinėjo. Bet atrodė, 
kad jis ne tiek nori sužinoti, 
kame dalykas, kiek atvyko 
kitu tikslu: nusifotografuoti 
lūšnyne, kad parodyti, jog jis 
vargstančiųjų draugas. Tad, 
užtraukęs liūdną ir simpati
jos pilną išraišką ant savo vei
do, Christenberry pozavo spe
cialiai atvežtiems fotogra
fams. Paskui Christenberry 
greit atsisveikino su Collins 
šeima ir savo limuzinu nusi
skubino namo.

Sekantį rytą ta fotografija 
tilpo visoje spaudoje. Ir Cris- 
ten berry su ' ' pasitenkinimu 
galvojo, kad gal laimėjo kelis 
tūkstančius balsų Harlemo 
varguolių tarpe...

Tuo tarpu, kai Christen
berry teikėsi apsilankyti lūš
nynuose, majoras Wagneris 
teikėsi apsilankyti mokyklose. 
Jis aplankė keletą seniausių ir 
labiausiai apleistų mokyklų, 
teiravosi, kodėl jos netaiso
mos — lyg nežinotų, kad Jo 
paties administracija neskiria 
pakankamai pinigų,- mokyk
loms.

Panašiai kaip Christenber
ry lūšnynuose, taip ir Wagne
ris fotografavosi...

Tai taip eina priešrinkimi
ne 1 kampanija.

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalinga.

THE BASILE 
ROOFING CO.

Roofing Contractors since 1911. 
Also Slag, Gravel; Asbestos, Flat 
Tile Roofs, Water and Damp 
Proofing. Roof Insulation, etc. 
Low prices. Time payments.

37-16 Ditmars Blvd.
L. I. City, N. Y.

AS. 8-2692.

BEHAN’S
BAR & RESTAURANT

127th St. & E. River 
College Pt., N. Y.

Dabar turime šutintų klemsų, 
įvairių žuvų, steak'ų ir kitos mė
sos. Galite užsiregistruoti datas 
iš ariksto vestuvėms, parems ir 
t. t. •
Nuolaida organlz.—Vynų, Likerių

FL. 9-9263.

RAPPAPORT’S 
RESTAURANT

Viskas šviežiai pagaminta.;; 
'Pieniški ir daržoviški valgiai.;; 
; Pigiai kainuoja. Atsiveskite visą J 
;šeimą, bus banketas už prieina-;! 
imą kainą. I;

93—2nd Avė., N. Y. C. ;i 
; Tarpe 5th ir Gth Avės. ;! 
! < GR. 7-9388. !;

REDMOND FUNERAL 
HOME, INC.

Many personal matters are en
trusted to the funeral director. 
When the need arises, this serv
ice should be choseri at minimum 
cost.

Air-conditioned Chapels
476—73rd St., Brooklyn, N. Y.

Shore Road 5-4646.

THE NASSAU FUR CO.
Padarykite jai dovaną gražius 
kailinius. Kokybė pati geriausia, 
kainos žemos.

Jūsų Senus Kailinius 
Ištaisome Kaip Naujus 

Palyginus mūsų kokybę ir kainas, 
jūs matysite skirtumą.

650 Manhattan Avė. 
Brooklyn, N. Y. EV. 3-1880.

SCHULER’S BAKERY
• Specializuoja Vedyboms 

ir Parems Tortais-Cakes
Skanūs Ice Cream Cakes

Geriausi už Mažiausia 
Užvažiuokite—Telefonuokite

514 86th St., Brooklyn, N. Y.
Tel. $H. 8-0508

Teatruose HELP WANTED MALE
“Times” ir kiti laikraščiai 

palankiai rašo apie Lenkijos 
satyrinio- teatro “Wagabun- 
da” gastroles Amerikoje. 
Kaip žinia, ta teatrinė grupė, 
kuri čia atkeliavo iš Lenkijos, 
davė kelius perstatymus New 
Yorke.

Iš “Times” aprašymo atro
do, kad nors ta teatrinė grur 
pe atkeliavo iš Liaudies Len
kijos, į ją čia palankiai žiūri 
ir reakcinės lenkų grupes. 
Mat, ta teatrinė grupė pašie
pia kai kuriuos dalykus Len
kijoje savo komiškuose per
statymuose ir reakcininkai tą 
randa pagal savo skonį.

Pasirodo, kad “Wagabun- 
dos” gastrolių globėju šioje 
šalyje yra ne Lenkijos amba
sados kultūros skyrius, o tūlas 
Jan Wajewodka, kuris yra 
vargonininkas ir plokštelių 
krautuvės savininkas Chica
go j e. 

--- z----------
Nukritusi nuo stogo užsimušė

Elizabeth Savander, atvy
kusi į New Yorką iš Butler, 
Pa., kažkaip nukrito nuo pen
kių aukštų namo stogo ir už
simušė.

HILLCREST NURSERY
& GARDEN CENTER

Landscape Contractor. Ever
greens, Shrubs, Shade trees Top- 
soil, fertilizer, sodding and seed
ing. Free estimates. Free deliv
ery. Open 8 A. M.—7 P. M.

165-30 Union Turnpike
, Flushing, L. I.

JA. 3-4590.

Susitikite su senais draugais pas
H. FLESSEL
(buvę Eifel’s) 

Viešbutis, Baras ir Rcstaurantas. 
Galite užsisakyti datas vestuvėms, 

šokiams, banketams, ir tt.
FL. 9-8901. 

Businessmen's Lurich Served 
12 to 2

119th St. & 14th Rd. 
College Pt., N. Y.

Įsteigta 1872.

KERN’S STUDIO
Wedding—Studio—Candid 

Child Portraiture 
Copies and Reproductions 

Photostats
32-09—31st Ave 
Long Island .City 

AS. 4-0986

JOHNNY LUCCI
Televizįjų ir Radijų Pataisymai. 

9 Ekspertiški technikai patarnau
ti jums n’uo 9 v. r. iki 6 v. v. 
Neapsivilsite. Mūsų firma pati-/ 
kima.
810 Forest Ave., kamp. Broadway

W. Brighton, S. I.
Gibraltar 8- 1515.

I
 Many personal matters arc en-i; 
trusted to the funeral director,;; 
when the need arises. Always!; 
superior service at minimum cost.!;

PACE FUNERAL HOME ;

Michael J. Orogino. ;!

911—2nd Ave., N. Y. C. ;!

Plaza 3-6878
300 E. 104th St., N. Y. C. !;LE. 4-0550. ;

INSURANCE

PLANNED INSURANCE
At a Saving ' * 

Call for Free Survey 
Get the best for less.
WETLESEN AGENCY

826 Forrest Ave., Staten Island.
' GI. 8-1545.

Valgykite
Pačiam Viduje Chinatown 

JOY YOUNG 
RESTAURANT

Kinietiški valgiai, už prieina
mas kainas. Orientališka atmos
fera, oru vėdinama. Atdara nuo 
11 v. r. iki 2 v. r. Puiki vieta 
atsivest šeimą. Yra baras.

65 Mott St, N. Y. C.
WO. 4-8034 — BE. 3-9404

ZIMMER GIFT £HOP
Įvairių Gražių Dovanų

Senų laikų ir Moderniškų Ra
kandų. Lempų, kinietiškų lėkš
čių, lempoms uždangos ir vaka
rienėms setai.
738 East Tremont Ave., Bronx.

TR. 2-3665

Daug asmeniškų reikalų yra 
pavesta laidotuvių direktoriui. 
Mūsų įstaigos vardas yra užtik
rinimas jums tinkamo, paprasto 
ir gražaus asmeniško patarnavi
mo, žema kaina. Oru vėdinama 
koplyčia.

YONKERS FUNERAL 
HOME

267 S4. Broadway, Yonkers, N. Y.
YO. 3-0798. — YO. 5-8082

Namų Prižiūrėtojas. 2 šeimų na
mas Bronx. 4 kambariai, apart- 
mentas, žema renda. Skambinkite 
tarpe 5-6 v. v. Oldfield 3-2637.

SKINNER, HAND & MACIŪNE
Patyręs vyras dėl fleshing sunkių 

kailių, mefrkų etc.

JONAS BROS
Tel. MO. 4-1863

(203-205)

ELECTRICIAN
Patyręs prie kontraktoriau's.

Nuolatinis darbas 
Turi kalbėti angliškai.

Šaukite: BAyside 5-7888
(203-205)

REIKALINGAS SIUVĖJAS
$75.00 į savaitę
5 dienų savaitė

CONNIE CLEANERS
740 Middle Neck Rd.

Great Neck, L. I., N. Y.
HUnter 7-1843

(203-205)

REIKALINGAS 
SUPERINTENDENT

Mažas apartment inis names.
• Be vaikų. Be šilumos.

A. SCHMIDT
78-27—87th Ave., Jackson Heights

(202-204)

Superintendent. Bronx. Patyręs 
prie pataisymų, 12 ir 6 aukštų na
mai No. 6 aliejus—6 pagelb. 3 
kamb., basemente, su priedais. $65 į 
savaitę. Vieta E. 80th. Turintis nuo
savus įrankius. Mr. Pletz, MU. 8- 
2614. (202-204)

MALE and FEMALE

JUST TO INFORM YOU. Our 
season is in full swing. We have 
num hsehold help for immediate 
placement such as cooks, chamber
maids, waitresses. Houseworkers 
sleep in or out. Nurses and Gover- 
rtesses. UNITED AGENCY, 7 E. 
59th St. Plaa 5-6700.

____________________/_______

HELP WANTED—FEMALE

Namų Darbininkė. Jauna mote
riške, su patyrimu 2 dienas į sa
vaitę. $10 ir važinėjimo išlaidos. 
G kambarių namas (ranch) Jamaica. 
AX. 7-3821.

SUKNELIŲ 
SIUVĖJOS

Tuoj reikalingos 
Su patyrimu. Gera alga.

TE. 8-2975.
(201-207)

Westchester. Virėja—namų tvarky
toja. Guolis vietoje. Privatus kam
barys. Dirbanti pora, 5% dienos, 
gera alga Kalbanti angliškai. Pa
liudijimai. 25 m. nuo Yard Central 
Stoties, N. Y. Paprastom dienom 
5-6 v. v. LO. 9-8500. Savaitg. 12 ir 
1 v. dieną DE. 7-8397. (02-204)

REAL ESTATE

1 šeimos namas, 8 dideli kamb. 
2 virtuvės, garadžiuš, arti subvių, 
Main St. Sta. A. & P., Bohack ir 
kitos krautuvės. St Michaels Para
pija, mokykla, high school. Geras 
pirkinys, $16,500. Reikia rankpini
gių. Šaukite sav. Gallo. Flushing 
8-9656. 144-35 35th Ave., Flushing.

(202-204)

Coney Inland, B'klyn. 3 šeimų, 
mūrinis. 14 kamb., 6-5-3. $145 į
mėn. įeigos, priskaitant 5 kamb. 
apt. Didelis kiemas, porčiai iš 
priešakio ir užpakalio. Arti parkoj 
maudynių, mokyklų, bažnyčių ir 
subvių. Parapija — Our Lady of 
Solace. Turime tuoj parduoti, tu
rime kitus reikalus. Tikrai prieina
mas pirkinys. ES. 2-6959. (201-204)

Myrtle Ave.—Williamsburg, 20 
family brickhouse. No heat. Cold 
flat. Rent $6,600. Cash $6,000. Very 
good income. PR. 1-8800.

(200-206)

MISC. ADS

Tractor & Trailer Clearance. All 
in A-l condition, many years of 
service, from these low priced units. 
Heavy duty 100% rubber Diesel 
Tractors. (1) ’52 Mack & 1 '53 
Cummins, (5) -Flat Trailers, from 32 
ft to 40 ft. long. Steinway Trucks, 
4202—19th Ave., Astoria. RA. 8- 
9142. (200-206)

TELEVISION
Kodėl jums reikia vaižuoti į N. 

Y. ar N. J. pirkti Televiziją, šal
dytuvus, Hi-Fi, skalbyklas; kuomet 
galite gauti su taupinimu pas NEW 
DORP T. V. & APPLIANCES. 86 
New Dorp Plaza, New Dorp, Staten 
Island Turime anVrarankių TV se
tų, kaip nauji, 1 m. garantija. EL. 
1-1914._________ v________________

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai

4 pusi. Laisvė (Liberty) šeštadien., spalio (Oct.) 19, 1957*

..... • “ V. - ■ ■- .»

BUSINESS OPPORTUNmUS

GROCERY X
FRUIT & VEGETABLES

Vieta super markete. Geras pasiū- * 
lymas priimtinas. 186-06 122nd
Ave., Springfield Gardens, šaukite^ 
LA. 5-9474, po 6 P. M. JA. 3-8604.

(203-5)!

MASPETH
NEW 1 FAMILY HOME (20 pėdų), 
grynų plytų, 1 karui garadžiuš, 
6V2 rūmo; l’/i maudynės, sci
ence virtuvė, Hollywood maudynės, 
misingio vamzdžiai, garu šildoma. 
Arti dirbtuvių, krautuvių, mokyklų 
ir bažnyčių. $19,990. COLBY 
HOMES, 62nd St. & 53rd Drive, 
Tel. HA 6-4700. (203-212)

Luncheonette. B’klyn. Opp. Kings 
Co. Hosp. Gross $1200-1250 wkly. 
Net $300-350 wkly. 7 A. M.—9.30 
P. M , 7 days. Rent $175. Partners 
or family. $13,500. Established 9* 
yrs; family difficulties. PR. 3-9619, 
after 7 P. M. (202-206)

Hardware - Locksmith pataisymai, 
įsteigta 35 m Puiki proga tinka
mam asmeniui; įeigos $25,000 į me
tus. Galima pagerinti biznį. Renda 
$110 j mėn. 5 metų lease. Reikia 
parduoti iš priežasties mirties šei
moj. $6000 pinigais. BU- 8-4848. 
Bronx. (202-208)

Luncheonetet. Kaina tinkama grei
tam pardavimui. Dabar daro $500- 
600 į savaitę, 5V2 dienos. Pora gali 
pagerinti biznį, operuojant 6 dienas. 
Artį fabrikų, mokyklų, St Micha
el’s parapijos. Brooklyne, kampi
nis. Visos transportacijos. $80 mėn. 
rend. 3 m. lease. ST. 8-9182.

(201-207)

Gera vieta. E. 149th St , arti A.' 
ir P. ir Šv. Marijos projektinių naJ 
mų. Jeiga $2000 j mėnesį. Ideališ
ka porai. Parduodame su nuosto
liu Per daug valandų vienam 
rui . M O. 9-9674.

(201-207)

KEPYKLA
Daro gerą biznį, Flushing, N Y. 

$1,800 į savaitę.
PR. 5-6574 (3—6 v. v.)

(201-207)
1

! DELICATESSEN. Estblished 9yrs. 
100% location, Nassau County. 
Large new packing lost, $1300 
weekly gross without salads. No 
living quarters, low cash. Owner. 
Call PY. 8-9777. Attorney IV.3-7593,

(200-2061

Luncheonette. Modern, exc. opp. 
for couple Now Grossing $600 per 
Wk. 5 days, can do more. Est. 7 
yrs. All modern, near factories and 
trucking compariys. Moderate rental, 
4 yr. lease to go. Option. Priced 
right for quick sale. Owner has 
other int. 540 W. 35th St., bet. 10th 
& 11th Aves , LO. 3-0339.

(200-206)

Stapleton, S. I. Degtinės Krau
tuvė, įeiga $70,000, pačioje biznio 
sekcijoje. Gerai įsteigtas biznis, ge
ras lease. Augkite su Staten Is
land. Privatinis savininkas. Vientik 
pirkėjai. Gibraltar 8-1409.

(200-204)

LUNCHEONETTE—FOUNTAIN, 
Westchester. Good location, com
mercial & factories. Nr. Bus stop, 
grossing $650 per wk. 5% days, 
rent $115, lease 9 yrs. Wonderful 
opp. for a couple, good reason for 
selling; investigate. Very reasonable V 
to right party. Call Atty at YO. 8- 
5044, 9 A. M.—5 P. M. (198-204)

RESTAURANTAS.‘Su ar be nuo-#. 
savybės. 6 rūmų apt. gaunamas. 
Biznio apylinkėj. 5 dienos. įima 
$700-800 į savaitę. įsteigta 30 metų. 
Ilgas lease. Renda už krautuvę ir 
apt. $220. Gera jeiga. Tinkama ge
rai porai. Galite ir gyventi apart- 
mente. 861 Glenmore Avė., B'klyn. 
AP. 7-9709 (198-204)

BEAUTY SALON. Modem air 
conditioned. 1 wet booth, 3 dryers. 

'Park Slope section, B’klyn. Est.
15 years. Good income, reasonable 
rent. Priced right for quick sale. 
Call SO. 8-4362 days or ST. 8-2192.

(198-204)

PALM BEACH, FLA. 7 Urtit Apart-, 
ment for sale at sacrifice. Good* > 
proposition for couple who wish 
reside in Florida to make living. \ 
Call (NY) JU. 2-0990 or RH. 4- 
2388. (198-204)

Iškrito iš virtuvės ir užsimušė
Mrs. H. Blank iškrito iš sa

vo apartmento virtuvės pro 
atvirą langą ir nukritusi nup 
9-to aukšto užsimušė.

Laimėjo už apsidegnimą 
darbe

Automobilių taisytojas M. 
Lawreące gazolinu apsidegino 
abi kojas. Brooklyn© teisme 
jis nuo gazolino stoties savi- / 
ninku laimėjo $87,500 atlygi- 
nimo.




