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KRISLAI
^tereikėtų džiaugtis.

Visi skaitome.
■Kodėl pražiopsojo?
*Milžiniškas

pasiruošimas.
Kampanija be dvasios.
Jau rengiasi. <

Rašo A. Bimba

Anglijos darbiečiai atsakė 
Chruščiovui: n esi darbu ošime 
kartu su jumis pašalinimui 
karo pavojaus Artimuosiuose 
Rytuose.'

Tą patį padarė ir Francūzi
jos socialistai, ir socialistai 
kitu Vakaru Europos kraštu' 

. Kam iš to naudos?
Toks socialistu nusistaty

mas labai pralinksmino nau- 
-p karo kurstytojus. Bet dar
bo žmonėms džiaugtis neten
ka.

Labai gražiai skaitomi ka
nadiečio d. Lesevičiaus įspū
džiai iš kelionės po Lietuvą.

Pasirodo, kad kanadiečiu 
delegacija visur Lietuvoje bu
vo -‘draugiškai, šiltai sutikta. 
Jie visur buvo laikomi labai 
mylimais svečiais.

Nenustokime vilties: kada 
nors praeis šaltojo karo pa
vietrė, plačiai atsidarys turis- 
tams durys iš Amerikos Lie
tuvon ir iš Lietuvos Amen i- 
$ on. Labai, labai daug seno- 

' sios kartos Amerikos lietuviu 
dar norėtų aplankyti savo se
nąją tėvynę!

Kai tik Sputnikas pakilo į 
dausas, visa komercinė spau
da vienu balsu sušuko: Tie 
rusai ir vėl mus apmovė! Jų 
mokslininkai slaptai pasiga
mino satelitą ir paleido skra
joti aplinkui žemę. Jie ir vėl 
nesilaikė sutarties!

Bet kasgi paaiški ?
Dabar paaiški, kad kalti 

ne rusai, bet mes, amerikie
čiai. Mes viską gražiai pra
žiopsojome. Pramiegojo net ir 
mūsų mokslininkai. <

ir- Taip sako admirolas Ben- 
r.et. Jis sako:

Tarybiniame žurnale “Ra
dio” dar birželio mėnesį buvo 
viskas apie Sputniką plačiau
sia aprašyta.

Man atrodo, kad Amerikos 
mokslininkai ir politikieriai 
tas žinias ignoravo. Netikėjo, 
kad tarybiniai mokslininkai 
pajėgtu tokį “šposą” iškirsti.

Dabar gailisi, dabar pirš
tus kramtosi!

L Visi pranešimai rodo, kad 
, ,farybų Lietuvoje ir visoje Ta

rybų Sąjungoje eina plačiau
sias pasiruošimas prie pami
nėjimo socialistinės revoliuci
jos 40-ųjų metinių. Lapkričio 
7 d. bus visoje šalyje tokios 
milžinišk o s demonstracijos, 
kokių iki šiol dar nėra buvę. 
Maskvon pribus daug ir iš to
li svečių kartu su tarybiniais 
žmonėmis pasidžiaugti.

Vienas korespondentas šo
ko: galimas daiktas, kad ta
pybiniai mokslininkai ta pro
ga vėl kokį nors stebuklą pa
rodys! 1 

. ______
New Yorke miestąvų rinki- 

l;nų kampanija neturi jokios

AFL-CIO jau laikinai pašalino Vežiką uniją
Franeuzi jos.uoste kariai 

sužeidė daug streikieriu

 ------------------------------- ----- H 
• I

Vėliausios
Pasaulio naujienos

Paryžius. — Saint Nazai
re uostamiestyje policija ir 
kariai žiauriai užpuolė lai
vų statyklų darbininkus, 
kurie buvo išėję į protesto 
streiką prieš vis kylančias 
kainas. Vienas darbininkas 
tapo užmuštas ir apie du 
šimtai sužeista. Gindamie
si darbininkai sužeidė kelio
lika kariu, v

Policija bandė išvaryti 
apie 2,000 streikieriu, ku
rie buvo užėmę didžiausią 
laivų statyklą. Kuomet po
licininkai to negalėjo pa
daryti, valdžia atsiuntė spe
cialų karių dalinį ir užvi
rė tikra kova.

Streike dalyvavo komu
nistų vadovaujama CGT 
unija ir katalikų vadovau
jama krikščioniška unija. 
Socialistų vadovaujama 
FO unija nebuvo oficiališ- 
kai prie streiko prisidė
jusi, bet jos eiliniai nariai 
visi streikavo.

Saint Nazaire tradiciniai 
yra vienas kovingiausių 
Francūzijos miestų. Jis tu
ri apie 50,000 gyventojų ir 
jie beveik visi dirba prie 
laivų statymo.

Kuomet streikas buvo 
paskelbtas, statyklų savi
ninkai paskelbė, kad jie ne
leis darbininkams likti dirb
tuvėse streiko metu. “Tai 
mūsų dirbtuvės”, sakė li
nijos. Saint Nazaire poli
cijos viršininkas tada pa
skelbė, kad darbininkai 
bus pabalinti jėga. Taip ir 
prasidėjo kraujo liejimas.

Visoje šalyje vyrauja 
didelis pasipiktinimas dėl

New Yorkas. — TWU 
(Transport darbininkų uni
jos) suvažiavime M. Quill 
sakė, kad jau laikas pra
dėti rimtą kovą už 30 va
landų darbo savaitę. Trum
pesnė darbo savaitė ypa
tingai reikalinga transpor
to darbininkams, kurie dir
ba prie įtempto darbo ir 
nuo kurių dažnai priklauso 
daugelio žmonių saugumas.

dvasios. Majoras Wagneris 
nesitiki pralaimėti, o republi- 
konų kandidatas Christen- 
berry nesitiki laimėti net ir 
su Eisenhowerio palaiminimu.

Visiems dabai* aišku : Rich
ard Nixonas tikisi būti repub- 
likonų kandidatu 1960 metų 
rinkimuose prezidento vietai. 
O Mr. Brownell 1958 metais 
kovos už New Yorko valstijos 
gubernatoriaus vietą.

Kaip nekalbėsime, bet 
Nixon ir Brownell yra žy
miausi republikonai. Abudu 
gerai išsigarsinę. Abudu, pri
imtini stambiajam kapitalui.

Jeigu jie nebūtų nominuo
ti, tai kas?

įvykių Saint Nazaire. Vie
na metalistų unija, kuri pri
klauso prie socialistų va
dovaujamo Force Ouvriere 
(Darbininkų Jėga) paskel
bė, kad ji neklausys socia
listinės vadovybės ir daly
vaus. protesto streikuose 
kartu su komunistais.

Bandaranaikė: 
pakviesti kinus 
į Jungi. Tautas

Colombo. — Ceilono 
premjeras Bandaranaikė 
sakė, kad Jungtinės Tau
tos turėtų pakviesti Kiniją 
stoti į jas. Kaip žinia, Ki
nija nori priklausyti prie 
Jungtinių Tautų, bet Ame
rikos vadovaujamos jėgos 
to neprileidžia.

Bandaranaikė kalbėjo 
mitinge, kuriame buvo mi
nimos J. T. įsteigimo 12 me
tų sukaktuves? Jis sakė, 
kad Kinija, kuri turi vie
ną ketvirtadalį viso pasau
lio gyventojų, negali būti 
ignoruojama. Kaip dabar 
yra, Jungtinės Tautos tik
rai nėra atstovingos, sakė 
jis.

Jungtinių Tautų sukak
tuvių minėjimai vyko ir vi
soje eilėje kitų Azijos kraš
tų, kaip tai Indijoje, Pakis
tane ir t. t.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Saigonas. ■— Pietrytinės 

Azijos bloko (SEATO) 
kraštai savo ateinantį pasi
tarimą laikys Amerikoje. 
Stebėtojai sako, kad tai 
gal gan logiška. Nors pak-’ 
tas vadinasi Pietrytinės A- 
zijos, prie jo priklauso 
tik šie Azijos kraštai: Tai
landas, Pietų Vietnamas, 
Filipinai ir Pakistanas. In
donezija, Burma, Laos, In
dija, Kambodija ir kiti at
sisakė prisidėti. Bet už tai 
prie to “Pietrytinės Azijos” 
bloko priklauso Amerika, 
Britanija, Australija ir 
'Naujoji Zelandija.

Las Vegiafc. — Žinomas 
dainininkas-^ktorius Bing 
Crosby, turįs 53 metus am
žiaus, vedė 23 metų aktorę 
Kathy Grant.

New Yorkas. — R. Abelio 
byloje prokuratūra ir gyny
ba baigė savo kalbas ir by
la perduota džiūrei.

Washingtoms.— Žurna
las “Business Week” pri
pažįsta, kad šiais metais 
turime šalyje 15 procen
tų daugiau bedarbių, negu 
praeitais.

Paryžius. — Smarkiausia 
streikų banga Francūzijos 
istorijoje paliete! (šalį. 
Streikuoja milijonai meta
listų, transportininkų, an
gliakasių. Miestuose strei
kuoja tarnautojai, gatviij 
valytojai. Daugelyje vie
tų penktadienį nebuvo gazo 
ir elektros.

Valdžia atskubino orlai
viais iš Alžyro kelis tūks
tančius žandarų, kad pa
dėti “palaikyti tvarką” Pa
ryžiuje. Visa atmosfera ša
lyje panaši į 1948 ir 1949 
rnetų^ kuomet ekonominės

Guatemaloje viena 
klika nuvertė kitą

Guatemala. —y Pasinau- 
domi peštynėmis tarp iš
rinkto prezidento Ortizo ir 
pralaimėjusio kandidato 
gen. Fuentes, kita klika, 
grupė karininkų, nuvertė 
laikiną Lopezo valdžią. 
Guatemalą dabar oficiališ- 
kai valdo karinė junta. Tuo 
tarpų, kai gen. Fuenteso ša
lininkai demonstravo gat
vėse ir kėlė riaušes., o laiki
nos valdžios policija ban
dė juos nuraminti, apie 240 
aukštų karininkų laikė pa
sitarimą ir paskyrė karinę 
juntą, susidedančią iš tri
jų pulkininkų. Jie yra Men
doza, Novoa ir Lorenzana. 
Mendozo, kaip atrodo, yra 
vyriausias tos juntos narys.

Naujoji karįnė klika pa
šalino pulkininką Olivą, ku
ris buvo apgynos ministru. 
Oliva buvo artimas nušau
to Armaso draugas.

Sakoma, kad didelio poli
tinio skirtumo nėra tarp 
Ortizo, Fuentės ir naujosios

Darbiefis laimėjo
padvigubinta jėgar*

Ipswich, Anglija. — Šioje 
srityje įvyko papildomieji 
parlamentiniai rinkimai ir 
darbiečiai juose pasiekė di
delę pergalę. Darbo parti
jos sekretorius Morgan 
Phillips paskelbė, kad da
bar jau negali būti ma
žiausios abejonės, kad ša
liai nusibodo toriška-kon- 
servatyvė valdžia. Per pa
skutinius metus pridėti
niuose rinkimuose darbie
čiai atsiekia vis naujus lai
mėjimus, bet šis laimėjimas 
Ipswich srityje yra di
džiausias.-*

1955 metais darbiečų 
kandidatas Čia laimėjo su 
3,528 balsų dauguma. Bet 
dabar darbietis Dingle Foot 
laimėjo su padvigubinta 
dauguma — su 7,737 bal

kovos buvo pasiekusios 
aukštį. Komunistai vėl 
kreipiasi į socialistus eiti 
vieningai su jais. Socialis
tų vadovybė neatsako, bet 
didelė dauguma socialistų 
unijistų dalyvauja streikuo
se. Tuo tarpu socialistas 
Mollet bando sulipdyti val
džią. Socialistų “Le Popu
lar re” sako, kad jeigu de
šinieji neis koalicijon, vie
ni socialistai sudarys val
džią. Bet kad išsilaikyti, 
jie turi arba sudaryti liau
dies fronto programą, ar
ba pataikauti dešiniesiems.

karinės klikos. Tai vis de
šinės grupės, kurios pešasi 
savo tarpe dėl galios. Nau
joji karinė junta paskelbė, 
kad ji valdys tvirta ranka. 
Išleistas patvarkymas, už
draudžiantis visus susirin
kimus. Laikinoji valdžia 
anksčiau buvo bandžiusi į- 
vesti apgulos stovį ir at- 
steigti tvarką, bet jai ne
pasisekė tą padaryti.

Pulk. Mendoza iš valdžios 
rūmų balkono kalbėjo į mi
nią žmonių. Jis ragino juos 
ramiai užsilaikyti. Minia, 
kaip matyti, susidėjo vy
riausiai iš gen. Fuentės ša
lininkų, nes Mendozos kal
ba buvo pertraukiama šū
kiais: “Generolas prie vai
ro !”

Atrodo, kad pažangūs e- 
lementai kol kas tik stebi 
reakcininkų tarpusaves 
peštynes, kurios rodo, kad 
reakcijos pamatas šalyje 
darosi silpnesnis.

sais. Foot iš viso gavo 
26,898 balsus, o torių kan
didatas John Cobbold tik 
19,161 balsą. Liberalų kan
didatė M. Sykes gavo 12,- 
587 balsus.

Darbiečiai dabar sako, 
ką jie jau sakė per nekurį 
laiką: kad konservaty vė 
valdžia turėtų paklausyti 
liaudies balso ir paleisti 
parlamentą ir prileisti nau
jus rinkimus. Konservato
riai puikiai žino, kad jie 
tokius rinkimus pralaimėtų 
ir todėl delsia, sako darbie
čiai, bet jie darosi vis ma
žiau populiarūs, taip valdy
dami prieš tautos valią, ir 
anksčiau ar vėliau turės 
šaukti rinkimus prieš ter
miną.

Jai bus leista sugrįžti, 
jeigu pašalins Jim Hoffą

Washingtonas. — AFL- 
CIO pildomoji taryba nuta
rė suspenduoti Vežikų-tym- 
sterių uniją, International 
Brotherhood of Teamsters 
Ta unija galės grįžti į AFL 
-CIO, jeigu išpildys dvi jai 
statomas sąlygas: pašalinti 
prezidentą James Hoffą ir

Gyvenimas
J

Lietuvoje
Mūsų korespondento

Užsieno rašytojų kūriniai 
lietuvių kalba

Vilnius. — Respublikos 
darbo žmonių tarpe labai 
populiarūs užsienio rašyto
jų kūriniai, išleidžiami lie
tuvių kalba. Vilniaus kny
gynuose šiomis dienomis 
galima sutikti skaitytojus, 
kurie įsigyja tik ką išleis
tus anglų rašytojos Š. 
Brontės romaną “Džeine 
Eir” ir 'dabartinio ameri
kiečių literato A. Sakstono 
romaną “Vagonų šešėlyje”.

Lietuvos Valstybinė gro
žinės literatūros leidykla 
šiais metais išleido 24 užsie
nio rašytojų knygas bend
ru tiražu, viršijančiu 400 
tūkstančių egzempliorių. 
Atskiromis knygomis išė
jo antikinės, ir renesanso 
poezijos, o taip pat Vaka
rų Europos klasikų rinki
niai. Lietuvos skaitytojai 
gavo gimtąja kalba didžio
jo indų rašytojo R. Tagorės 
romaną “Sudužimas”, 
Tarptautinės taikos premi
jos laureato, danų rašytojo 
M. Anderseno-Neksės. ro
maną “Ditė — žmogaus kū
dikis”, dabartinio anglų ra
šytojo A. Kronino romaną 
“Citadelė” ir kitus veika
lus.

Lietuvių kalba išleidžia
ma daug liaudies demo
kratijos šalių literatų kny
gų. Šiais metais iš spaudos 
išėjo vengrų literatūros, 
klasiko G. Gardonio roma
nas “Egero žvaigždės”, len
kų klasiko B. Prūso roma
nas “Lėlė”, dabartinio len
kų rašytojo J. Andžejevs- 
kio romanas “Pelenai ir 
deimantas”, čekų rašytojo 
I. Olbrachtp knyga “Plėši
kas Nikola Šuhajus”, Čžao 
Šu-li apsakymų rinkinys, 
apie naują gyvenimą Kini
jos kaime.

Stockholmas. — Agrarų 
partija pasitraukė iš koali
cinės valdžios, kurion į- 
eina kartu su socialdemo
kratais.

Damaskas. — Sirija kal
tina, kad penki Turkijos 
orlaiviai skraidinėjo virš 
jos teritorijos.

leisti specialei AFL-CIO 
komisijai daryti pagerini
mus pačioje vežikų unijo
je, apvalant kitus korup- 
tuotus elementus.

AFL-CIO pildomasis ko
mitetas už Vežikų unijos 
suspendovimą balsavo 25 
balsais prieš 4. Keturi, ku
rie balsavo prieš, yra pa
čios Vežikų unijos J. F. 
English, Kepyklų darbinin
kų unijos H. Winter, Stalių 
unijos M. Hutchinson ir 
Laiškanešių unijos W. Do- > 
herty. Tai vis unijos, ku- \ 
rios turi mažiausiai uniji- 
nių-pažangių tradicijų. J. 
P. English, tiesa, pačioje 
Vežikų unijoje kovojo prieš 
Hoffą, bet jis laikėsi nuo
monės, kad pačią uniją su
spenduoti nereikia.

Hoffos prezidentavimo 
reikalas dabar miglotas. 
Jis tapo išrinktas preziden
tu kelios savaitės atgal į- 
vykusioje unijos konvenci
joje Floridoje, bet teismai 
neprileidžia jo prie .prezi
dentavimo perėmimo, nes 
grupė eilinių unijos narių 
iš New Yorko teismu kal
tina, kad Hoffos šalininkų 
tarpe suvažiavime buvo 
daug delegatų, kurie buvo 
išrinkti nelegaliai.

Prieš AFL-CIO pild. ko
miteto nuosprendį, pats Ho
ffa aiškinosi ir prašė, kad 
unija nebūtų suspenduota. 
Po to, jis buvo paprašytas 
palaukti kitame kambary
je. Trumpas laikas vėliau 
jis buvo pakviestas posė
džio kambarin ir informuo
tas, i kad unija suspenduo
jama ir liks suspenduota, 
nebent jis bus pašalintas. 
Hoffa apleido kambarį be 
komentarų.

Darbo unijų 
kovos lauke
Minneapolis. — AFL ir 

CIO unijos lapkričio 16 d. 
laikys specialią konferen
ciją prieš rasinę diskrimi
naciją. Vietinės unijos la
bai darbščios prieš rasiz
mą. Kuomet čia neseniai 
lankėsi Arkanso NAACP 
vadovė L. C. Bates iš Little 
Rok, ją sutiko beveik vi- t, 
sų unijų atstovai. Ji kal
bėjo mitinge, kur buvo 
tūkstantinė publika, susi
dedanti vyriausiai iš uni
jistų. Mitinge dalyvvavo 
ir miesto majoras P. K. 
Peterson.

Washingtonas. — Skel
biama, kad pasitarimai 
tarp Eisenhowerio ir Mac- 
millano vyksta “kuo drau
giškiausioje atmosferoje”.

i



/

LAISVE Darbininkų Sveikata J. TORNAU

IJTHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

The Laisve, Inc.
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays and Holidays 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

President CLEMENT BREADY; Seer.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS
Editor, ROY MIZARA

J. J. Kaškiaučius, M. D.

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year .....  $10.00
United States, per 6 months $6 00 
Queens Co............. $11.00 per year
Queens Co..........  $6.50 per six mos.

Canada and Brazil, per year $11.00 
Canada and Brazil, 6 months $6.50 
Foreign countries, per year 115.00 
Foreign countries, 6 months $8.00

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica. N. Y. 
under the Act of March 3, 1879

H. BROWNELL JR. ATSISTATYDINO
JUSTICIJOS deparmento sekretorius (ministras), 

kuris dažniausiai vadinamas Attorney General titulu, 
Herbert Brownell Jr., atsistatydino. Jo rezignaciją prez. 
Eisenhoweris priėmė. Prezidentas paskyrė Brownellio 
vieton William P. Rogers, kuris iki šiol buvo Browne- 
lio padėjėjas.

Taigi trumpo laiko bėgyje iš Eisenhowerio kabine
to pasitraukė du stambūs šulai: gynybos sekretorius 
Charles Wilson, o paskui jį — Brownell Jr.

Nežinome mes Washingtono užkulisinių painiavų, 
todėl nežinome tikros Brownellio atsistatydinimo prie
žasties. Jis pats sako, jog pasitraukiąs dėl to, kad jam 
vyriausio šalies prokuroro pareigos pakarto, kad jis 
norįs užsiimti advokatūra — jis žada apsigyventi New 
Yorke, ir net pasakė advokatų firmą, su kuria jis bend
radarbiaus.

Yra tačiau spėjimų, būk Brownell Jr. “turi akį” ant 
1958 metų rinkimų. Sekamais metais bus renkamas 
New Yorko valstijos gubernatorius, na, ir Brownell ruo- 
šiąs dirvą būti republikonų partijos kandidatu guber
natoriaus vietai.

BROWNELLIUI esant Justicijos departmento gal
va, daug svarbių klausimų buvo spręsta. Jam vadovau
jant Justicijos departments, buvo nemaža darbininkų 
veikėjų areštuota ir teista. Tačiau jo vodovaujamas de
partmentas, “atvėsus” politiniam orui, prakišo nemaža 
bylų Aukščiausiame Teisme.

Pažangiesiems Amerikos lietuviams Brownellis
bus tuo žinomas, kad io vadovaujamas departmentas 
buvo pasimoies 
vių organizacijas:

RENTGENO
SPINDULIAIS

GYDYMAS
Rentgeno spinduliais tūli 

gydytojai gydo daugybę li
gų. Ar jie tą kurią ligą 
nugydo, tai klausimas. Bet 
kad jie dar pavojingesnę li
gą padaro, tai irgi skaudi 
teisybė.

Viena apyjaunė moteris 
turėjo galvoj pleiskanų. Ne
galėjo jų išgydyt jokiais 
vaistiniais būdais. Tai vie
nas gudrus specialistas pa- 
švitino jai galvą su rentge
no spinduliais. Ilgokai pa- 
švitino, gal ir valandą, gal 
ilgiau. Girdi, tie spinduliai 
per visą odos storumą ir 
plaukus pereis giliai — ir 
išnaikins kokius tai mena
mus parazitus . . .

Po kelių savaičių, po pir
mojo visam organizmui di
džiulio smūgio, ligonė pasi
darė nebesava. Nuvarė jai 
plaukus, nupliko visai. Po 
keliolikos savaičių pradėjo 
jai želti retučiai plonučiai 
plaukai. Metai, du metu— 
plaukai kiek paūgėjo, reti, 
ploni . . . pleiskanų nėra, 
nes nebėra iš kur jom ir su-

kiukais, kurių nebeatgaivi-
na jokie “tonikai,” kosmeti
kai, tepalai, aliejai ...

Dar blogiau. Ligonę apė
mė melancholija, vaitojimo 
priepuoliai, paskiau ir pro
to pamišimas. Nebegalėjo 
pasilaikyti darbe, — atsta
tė ją nuo darbo. Gydėsi pas 
psichiatrus. Vienas jų nu
statė, kad tie rentgeno spin
duliai apdžiovino moteriai 
ir smegenų ląsteles: jos nu
vyto, nudžiūvo, ir protavi
mas pašlijo ...

Su tais spinduliais gydo 
ir kitas odos ligas ir nauji- 
kus, karpas, intapus, apga
mus. Čia irgi įvyksta liūd
nų apsideginimų ir bendros 
sveikatos sužalojimų.

Kitos moterys nenori tu
rėt vaikų. Tai miklus gy
dytojas moteriai pašvitina 
pilvo apačią, gal valandą ar 
ilgiam Tie spinduliai išdžio
vina kiaušides (ovarus), 
moteriai dingsta mėnesinės, 
dingsta neretai ir lytinis 
jausmas... Nesveika jaučia
si moteris. Po kelių metų
kiaušidinės liaukos gali at
sigaut. Moteris irgi trupu
tį atsigauna, vėl turi mėne
sines. Gali ir vaiką turėt,
deja, nesveiką, kokį puspro
tį, sukrypėlį arba ir visai 
negyvą. Tai tų spindulių 

. . . Panašių tragiškų

sidaryti. Tie pragariniai 
spinduliai iškepino visas 
galvos odoje riebalines liau- 
kūtes. Čia, žinoma, blogai, dėka . 
tragedija, jaunai moteriai istorijų pilna medicinos li- 
su tokiais menkučiais plau- teratūroj.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Pittston ietis Valinčius

sužlugdyti dvi dideles ir svarbias lietu- i gavo savo giminaitės laišką iš 
: Lietuvių Darbininkų Susivienijimą, j Gražiškių. Talpiname jo iš- 

pašalpinę ir apdraudos organizaciją, taipgi kultūros ir i traukėles, liečiančias kai ku- 
apšvietos organizaciją Amerikos Lietuvių Darbininkų .nuOs ne asmeninius dalykus. 
Literatūros Draugiją.

Abidvi šias organizacijas Brownellio vadovauja
mas departmentas buvo paskelbęs “subversyvėmis” ir 
jkergęs į “subversyvių organizacijų sąrašą”. Abidvi tos 
organizacijos buvo paskelbtos “pavojingomis” Ameri
kai, abiejų organizacijų nariai kai kur buvo persekio
ti darbuose tik dėl to, kad Justicijos departmentas jas, 
be lokių apklausinėjimų, be nič nieko buvo paskelbęs

— Red.
Nežinau, kaip pas jus, bet 

mes 'tai šiemet jau supykome 
ant lietaus. Jis mums supūdė 
bulves, sudaigino rugius ir 
dar nežinau 
ti, nes lyja 
traukomis, 
mus rimtai

rugius
ką, žada padary- 
su mažomis per- 

Jau kai kas pas 
susirūpinę, kaip

Šiandien Lietuvoje žmonės * 
skaito daug knygų

“subversyvėmis”*
Abidvi organizacijos vedė kovą prieš tokį Justi

cijos departmento žygį — kovą teismuose. Bet kai LDS 
ir ALDLD apeliacija pasiekė Aukščiausią Teismą, tai 
Herbert Brownell Jr., matyt, bijodamas, kad teismas 
gali organizacijas išteisinti ir įsakyti jam ištraukti jas 
iš “juodo sąrašo”, pats jas iš ten ištraukė.

Aiškus dalykas, bylinėjimasis minėtom organizaci
jom nemažai lėšavo, bet jos išėjo laimėtojomis.

Nemaža ir kitų organizacijų Justicijos departmen
tas irašė i “juodąjį sąrašą” — pav., Amerikinę Advokatų 
Gildiją, kurios byla, rodosi, dar tebėra teismuose.

KOKIĄ POLITIKĄ praves Brownellio įpėdinis, W. 
P. Rogers, sunku pasakyti.

Vienas nelabai malonus dalykas yra tas: naujasis 
Justicijos departmento sekretorius yra labai artimas 
bičiulis vice-prezidento Nixono. Sakoma, jis darys visa, 
kad paruošti Nixono kandidatūrą prezidento vietai 
1960 metų rinkimams.

Mr. Rogers yra dar jaunas vyras, vos 44 metus 
pragyvenęs. Jis kilęs iš New Yorko valstijos. Kai kurie 
sako, kad Rogers ir iki šiol daugiau dirbo Justicijos de- 
partnąente negu Brownellis, kad jis sprendė daug svar
bių klausimų.

Naujam Justicijos departmento valdytojui tektų 
palinkėti sveikatos ir sėkmės, kartu primenant, kad jis 
visas departmento jėgas sukoncentruotų suvaldymui ra
sistų pietinėse valstijose; kad jis dėtų pastangas suval
dyti bilijonines korporacijas-trustus, kad jis panaikintų 
visokias bylas, vedamas prieš darbininkų judėjimo vei
kėjus, nekaltai puolamus.

NIEKS NESUPRANTA, KODĖL?
ANĄ DIENĄ Wall stryto biržoje (Stock Exchange) 

smarkiai nusmuko daugelio korporacijų Šerai (akcijos). 
“Popierinių nuostolių” buvo apie šeši bilijonai dolerių.

Kodėl taip įvyko? Nieks tikrai negalėjo paaiškinti 
— net ir patys spekuliacijos centro tūzai.

Vėliau, trecią dieną po to, serai nepaprastai pakilo 
ir nustelbė anuos nuostolius. Tai buvo trečiadienį. Spau
da skelbia, jog trečiadienio biržos biznis buvo tokis
didelis, kaip vieną kartą 1929 metais, didžiosios krizės 
išvakarėse.

Kodėl trečiadienį biržos biznis buvo toks riebus? 
Nieks tikrai negali pasakyti. Vieni skelbia, būk tai bu
vę dėl to, kad prezidentas Eisenhoweris iš vakaro savo

2 pusi. Laisvė (Liberty) Šestadien., spalio (Oct.) 26, 1957

nuraminti mėgstantį bulves 
bekoną.

Tai tiek apie kasdieninius 
reikalus. Geriau aš jums pa
rašysiu kaip laikosi jūsų pa
žįstami Gražiškiai, gal tai 
bus įdomiau. Gražiškiai ne
prarado savo vardo ir kolū
kius steigdami. Kolūkį pava
dino “Gražiškiečio” vardu. 
Mūsų kolūkis apima šiuos kai
mus: Gražiškių, !Karpiejų, 
Gražupių, Bambinių. šie visi 
gyventojai suskirstyti į 4 bri-
gadas. Kiekvienai brigadai 
paskirtas žmogus vadinamas 
brigadininku. Jis, taip sakant, 
brigados šeimininkas. Jis ra
gina kasdien žmones į darbą, 
jis užrašo, kiek atlikta darbo 
ir šiaip viskuo turį rūpintis, 
žodžiu — “gaspadorius”. Pas
kiau1 yra kolūkio raštinė, kur 
jis kiekvieną dieną turi pra
nešti darbų eigą. Vyriausia 
kolūkio galva yra pirminin
kas. Tai taip tvarkosi mūsų 
kolūkiai.

O dabar pasigirsiu, jog 
Gražiškiuose yra pilna viduri
nė mokykla (11 klasių). Ir 
kodėl ji negalėjo būti mano 
laikais, aš dažnai apie tai 
galvoju ir jaučiuosi1 lyg nu
skriausta šiuo atžvilgiu. O 
kad aš būčiau 10 metų vėliau 
-pradėjusi gyventi gal būčiau 
iškovojusi sau laisvesnį gyve-
mmą, nekaip amžiną kiaulių 
šėrimą, drabužių taisymą, na
mų ruošą... man šis viskas jau 
be galo įkyrėjo, bet ką pada
lysi... tokia jau mano dalia.

Be to, mūsų Gražiškiuose 
yra biblioteka — skaitykla, 
kur galima eiti skaityti, ar

namo parsinešti įvairių kny
gų, žurnalų, laikraščių, žie- 
mos metu ir aš įsijungiu į šią 
kompaniją, o vasarą vos spė
ju perskaityt savo užsirašytą 
žurnalą “Tarybinę moterį” ir 
man šito turi pakakti, nes 
daugiau laiko nėra. Dar nepa
minėta viena pramoga Gra
žiškiuose, tai kad būna kinas 
rodomas 4 kartus į mėnesį. 
Tai aš manau šių laikų Gra
žiškius Jums sunku bus pa
lyginti su anais buvusiais.

Tiesa, aš noriu Jūs pa
klausti, nes pas mus kyla to
kių ginčų.

Yra sakoma, jog Amerikos 
lietuviai deda aukas nukentė
jusiai Lietuvai sušelpti ir 
siunčia per raud. kryžių Lie
tuvon savo pažįstamų adre
sais. Ir jei čia tiesa, tai labai 
klaidingai elgiamasi. Todėl, 
kad jau kai kas pas mus bai
gia paskęsti amerikoniškuose 
audiniuose, o yra ir tokių, ku
ris gal daugiau nukentėjęs, 
gali tik iš tolo pasigėrėti 
anuo, pasipuošusiu. Mat, pas 
mus dar truputį per brangiai 

įkainuoja būti gražiai apsiren- 
į gūsiam, ne visiems tai priei
nama.

Lietuviška pjesė latvių 
teatro scenoje

Didelį pasisekimą Rygos 
darbo žmonių tarpe turi 
Latvijos teatre pastatyta 
Lietuyos rašytojo K. Binkio 
pjesė “Atžalynas”. Įvyko 
pirmieji trys, spektakliai.

Pagrindinius vaidmenis 
atlieka Latvijos nusipelnęs 
artistas J. Grantiš, jauni 
aktoriai J. Tomsons ir Z. 
Ošolniece.

Spektaklį režisavo Lat
vijos nusipelnęs artistas P. 
Lucis. Dekoracijos — daili
ninko R. Piladžio.

Kairas. — Egiptas pako
rė du Gazos arabus, kurie 

Į buvo nuteisti mirti kaip 
i Izraelio šnipai.

kalbomis New Yorke visus labai suramino. Kiti duoda 
kitokias priežastis.

Mums rodosi, visiems turėtų būti aiškus vienas 
dalykas! kai biržoje Šerai vieną dieną galvatrūkčiais 
kainomis krinta, o kitą dieną galvatrūkčiais kyla, pa
dėtis nėra sveika, nepaisant, kas kaip aiškintų!

DUOKITE GROŽINĘ LITERATŪRĄ!
Kas prieš karą gyveno Kaune, prisi

mena “Spaudos Fondą.” Tai buvo gerai 
sutvarkytas, dailiom vitrinom knygynas 
Laisvės alėjoje, pačiame centre.

Dabar beveik visiškai priešais, nau
jai pastatytame keturių aukštų name įsi
kūrė Kauno centrinis knygynas. Jis be
ne tris-keturis kartus didesnis ir erdves
nis, negu senasis “Spaudos Fondo.” 0 
buvęs “Spaudos Fondo” direktorius Žy
gelis dažnai užsuka čia pavartyti knygų 
naujienas. Malonu jau vien tik pasėdė
ti fotelyje jaukiose patalpose, išpuoštose 
lietuvių tautiniais ornamentais.

Būdingi du dalykai — knygyne beveik 
visada daug naujų leidinių ir daug žmo
nių, atėjusių jų nusipirkti. Prekystaliai 
apstoti smalsių pirkėjų. Šitaip yra ir 
Vilniaus centriniame knygyne, kuris 
taip pat užima visą^ naujo namo pirmąjį 
aukštą. Apie jo dydį galima spręsti iš 
vitrinų — jų trylika, pilnos įvairiausių 
knygų.

Bet pereikime ir kitus knygynus—vaiz
das gana panašus, nes spaudos mylėtojų 
gretos sparčiai auga.

—Kas šiandien naujo? — yra didžiau
sias klausimas, kurį girdi pardavėjos.

Skaitytojų skoniai labai įvairūs, vieni 
mėgsta nuotykių literatūrą ir jam duok 
tik Main Ridą ar Džeką Londoną. Ki
tas perka tik lietuvių literatūros klasi
kus. Ypatingai greit išperkami nauji 
mūsų rašytojų romanai, apysakos ir ge
resnieji poezijos rinkiniai. Pavyzdžiui, 
Ievos Simonaitytės apysakos “Pikčiur
nienė” pirmoji 8,000 -eg. laida buvo par
duota per kelias savaites. Teko pakarto
ti dar 15,000 eg., bet ir tų neilgam tebu
vo, —dabar apysaka vėl bus išspausdin
ta jos Raštuose 15,000 eg. tiražu. Ir tai 
būdinga eilei kitų knygų.

Palieku šio laikraščio skaitytojams 
patiems spręsti apie gimtojo krašto žmo
nių meilę lietuvių literatūrai.

KLASIKAI, LITERATŪRINIS 
PALIKIMAS

Knygynuose pasirodė Žemaitės Raštų 
naujojo leidimo keturi tomai. Tai jau 
ne pirmas didžiosios lietuvių klasikės kū
rinių leidimas. Prieš aštuonerius metus 
išėjo jos Raštų keturi stori tomai, vėliau 
buvo išspausdinta keletas atskirų rinki
nių ir knyga apie jos gyvenimą bei kūry
bą. Šis leidimas skiriasi nuo! anksty
vesniųjų visų pirma tuo, kad jame 
spausdinami visi rašytojos kūriniai, jų 
tarpe ir publicistika, laiškai. Tuo būdu 
susidarys šeši stori tomais kurie šiemet 
ir pasirodys šviesoje. Bet ne tik tuo ski
riasi leidinys — jis ypatingai kruopščiai 
paruoštas tekstologiniu požiūriu. Visų 
tomų redagavimo pagrindu paimti prin
cipai, kurių laikėsi prof. J. Jablonskis, 
ruošdamas Žemaitės Raštų pirmą tomą. 
Tekstai iš naujo sutikrinti su rankraš
čiais ir pirminiais spausdintais šalti
niais. Šį sudėtingą darbą prižiūrėjo re
dakcinė komisija iš prof. Korsako, prof. 
J. Žiugždos ir Mokslų Akademijos nario- 
korespondento A. Venclovos. Kiekvie
nas tomas iliustruotas dailininkų pieši
niais.

Norint apibūdinti kiekvieną klasiko 
knygą, kuri tik buvo išleista po karo, 
tektų užimti daug vietos. Gal būtų įdo
mu paminėjus tik vieną kitą.

Paimkime Kristijoną Donelaiti, kuris 
Tarybų Lietuvoje labai aukštai vertina
mas. Prieš pat karą turėjome puikų 
“Metų” leidimą su gražiomis prof. Jony
no iliustracijomis. Po karo Donelaitis 
periodiškai kas keli metai kartojamas. 
Pradžioje išėjo laida 4,000 egz. tiražu, 
po to — 6,000,. o praeitais metąis — jau 
25,000. Pastarasis leidinys iliustruotas 
poetiškais, nuotaikingais dail. V. Jurkū
no medžio raižiniais. Neseniai prieš tai 
Mokslų Akademijos Lietuvių kalbos ir 
literatūros institutas buvo paruošęs kitą 
įdomų leidinį: “Kristijono Donelaičio 
rankraščiai,” į kurį pateko po karo at
rastos “Metų” dvi giesmės ir du laiškai. 
O dabar ir paskutinė laida baigiama iš
pirkti! Mums, leidėjams, atėjo karštas 
laikas. Ncbespėjome knygų kartoti.

Juk Maironio rinktinių kūrinių dvito
mį išleidome 30,000 egz. tiražu. Čia bu
vo i š s p a u sdinti “Pavasario balsai,” 
“Jaunoji Lietuva,” “Nelaimingos Dan
gutės vestuvės.” Per pora-trejetą savai
čių neliko viso tiražo! Dabar ruošiamės 
vėl išspausdinti “Pavasario balsus.” O

juk po karo jau buvo išleisti “Pavasario 
balsai” ir eilėraščių rinktinė mokyk
loms.

TAIP YRA IR SU KITAIS
Strazdas, Poška, Stanevičius, Bara

nauskas, Valančius, Daukantas, — šito
kiais vardais Įi&eina vis naujos knygos. 
Strazdo kūrinių tomelyje išspausdinome 
viską, kas tik pavyko surinkti apie liau
dies poetą. Dabar išėjo nauja dainų lai
da su meniškomis daiL J. Kuzminskio 
iliustracijom^, raižytomis medyje.

D. Poškos “Mužikas Žemaičių ir Lie- ' 
tuvos” po karo išėjo dviem tekstais — 
vienas visiškai autentiškas, pateiktas f 
ano meto rašyba, o šalia antras, tran-» ' 
skribuotas šių dienų rašyba.

Taip buvo išleistas ir S. Stanevičiaus 
“Pasakėčios,” bei “Dainos Žemaičių.” O 
dabar ruošiami pilni D. Poškos Raštai. 
Tiesa, jo kūrinių yra išlikę neperdaug, 
bet vis tik apystoris tomas susidarys, 
nes knygoje bus pateikti du tekstai — 
originalas ir šių dienų rašyba parašy
tasis, visiems suprantamas tekstas.

A. Baranausko “Anykščių Šilelis” iš
ėjo 5,000 egz. ir 10,000 egz. tiražais. 
Pastarasis leidinys papuoštas gražiomis 
dail. J. Kurminsko graviūromis. Poema, 
išversta žymaus rašytojo N. Tichonovo ' 
į rusų kalbą, turėjo didelį pasisekimą; 
ir jau buvo kelis kartus išspausdinta. 
Anykščių poetas dabar, beveik po šimto- 
metų, darosi garsus ir už savo Tėvynės 
ribų.

Kruopščiu teksto paruošimu pasižymi 
ir Simano Daukanto “Rinktinių raštų” 
knyga, Prano Vaičaičio “Rinktinė.”

Rašytojai, kurių kūriniai dabar 
spausdinami Lietuvoje, dažnai yra bu
vę labai įvairių politinių pažiūrų ir net 
įvairių partijų veikėjai. Paimkime, pa
vyzdžiui, J. Tumą-Vaižgantą. Jo visuo
meninė veikla ir artimi ryšiai su tauti
ninkų sąjunga yra plačiai žinomi. Tie
sa, jis garsėjo kaip didelis originalas ir 
tolerantas savo priešų atžvilgiu, tačiau 
jo ideologiniai pagrindai abejonių nekę- / 
lia. Tačiau jis buvo didelis rašytojas,/ 
mūsų literatūros klasikas, kurio kūryba; 
ir dabar nenustojo savo reikšmės, o todėl V 
ir jo kūriniai nuolat išleidžiami. Atski
rai išėjo “Dėdės ir dėdienės,” vėliau, — 
beveik šešių šimtų puslapių rinktinių 
kūrinių knyga “Vaizdai,” o dabar spaus
dinami 15,000 egz. tiražu Vaižganto 
“Raštų” trys tomai, iš kurių du jau par
davinėjami.

Arba pažiūrėkime į tokį stambų rašy
toją kaip Vincą Krėvę. Kaip žinoma, jis 
emigravo iš Lietuvos, o prieš porą metų 
toli nuo savo Tėvynės ir mirė. Daug ką 
iš to, kas vyko Tarybų Lietuvoje, jis ne
įstengė teisingai suprasti. Tačiau jo kū
riniai pas mus neužmirštami, ir prieš 
kurį laiką išėjo jo rinktiniai apsakymai 
bei padavimai 10,000 egz. tiražu, “žen- 
tas” — 15,000 egz., o šiuo metu spausdi
nami dailininkės S. Valiuvienės iliust
ruoti “Dainavos šalies senų žmonių pa-* 
davimai;” dail. A. Galdikas daro iliust
racijas “Raganiui.” Pradedamas ruošti 
kelių tomų “Raštų” leidimas.

Taip elgiamasi todėl, kad, vertinant 
praeities' rašytojo, klasiko kūrybą, visų 
pirma į jį žiūrima kaip į literatą, kūrėją, 
o ne kaip į politinį veikėją. Tarp jo ideo
logijos ir kūrybos nėra statomas lygy
bės ženklas. Yra žinoma, kad žymes
nieji rašytojai savo kūryboje toli prašo
ka tuos uždavinius, kuriuos jie sau daž
nai kelią.

Savotiškas galvosūkis kilo surenkant 
Lazdymį Pelėdos apysakas, romanus, ap--< 
sakymus, straipsnius ir laiškus. Kaip ją 
išleisti? Juk daug kūrinių buvo paraĄ ’ 
syta ne vieno žmogaus — ne vien tik So- 
fijos Pšebiliauskienės, kuri pasirašinėjo 
tuo slapyvardžiu. Ji kai kuriuos sesers 
apsakymus tiesiog perrašė savo ranka, o 
kitiems skolinosi siužetus arba taisė tai, 
kas sesers parašyta. Iš kitos gi pusės 
jos sesuo Marija Lastauskienė parašė 
dalykų visai savistoviai, ypač po Sofijos 
mirties. Tad buvo nutarta abiejų seserų 
kūrybą apjungti i vieną leidinį Lazdynų 
Pelėdos slapyvardžiu, paliekant literatū
ros istorikams išnagrinėti, kiek jų kūry
ba tarp savęs persipyhė. Tuo būdu su
sidarė septyni storoki tomai, po 10,000 
egz. kiekvienas. •

Jau pirmaisais pokario metais buvo' 
skiriama daug dėmesio Jono Biliūno kū- V 
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Šiandien Lietuvoje žmones 
skaito daug knygi| Cleveland, Ohio

PranešimasI

(Tąsa nuo 2 puslapio)
Pradžioje išėjo Raštai vienojerybai.

knygoje, vėliau — keli rinkiniai. Geres
nieji apsakymai buvo išversti į rusų kal
bą ir kartu su kitomis lietuviškomis kny
gomis pateko į Lietuvių literatūros ir 
meno dekadą Maskvoje. 0 dar vėliau 
buvo surinkta šio pažangaus rašytojo li
teratūrinė kritika, straipsniai, korespon
dencijos, laiškai žmonai, P. Višinskiui, 
V. Kapsukui, J. Šauliui, A. Rucevičiui ir 
kartu su jo grožine kūryba išleista dviem 
storais tomais. Tai pats pilniausias ra
šytojo kūrybos leidimas iki šiol.

Panašiais principais buvo sudalytas 
Juliaus Janonio Raštų dvitomis. Čia 
surinkta ne tik. visa jo poezija, proza, 
bet ir publicistika, laiškai. Labai kruopš
tai buvo sutikrinti tekstai, peržiūrėti 
archyvai už respublikos ribų, ištaisytos 
ankstyvesnės korektūrinės klaidos ir 
pan. Iki šio leidinio, kuris pasirodė 1957 
metais, anksčiau buvo išspausdinta dar 
trys leidimai bendru 24,000 egz. tiražu, 
o su paskutiniuoju sudarys 34,000 egz.

TEKSTOLOGINIS DARBAS
Bendrai reikia pasakyti, kad klasikų 

kūrinių tekstų paruošimas yra labai at
sakingas darbas, kuris visada pareika
lauja didelių paruošėjų pastangų. Pir
miausia tenka kruopščiai ištyrinėti ra
šytojo kūrinių visus leidinius, išėjusius 
jįm gyvam esant ir po jo mirties, su
lyginti su rankraščiais, jei tokie yra iš
likę. Paprastai prisilaikoma paskutinio 
leidimo, kuris pasirodė iki autoriaus 
mirties. Kaip taisyklė, jokių autoriaus 
teksto išbraukymų, ištaisinėjimo, kopiū- 
ravimo nedaroma. Jei kūrinys paima
mas, tai jis spausdinamas ištisai. Daž
niausiai tik rašyboje vadovaujamasi šių 
dienų normomis. Kiekvienam didesniam 
leidiniui sudaromos redakcinės komisi
jos iš rašytojų bei literatūros! moksli
ninkų, kurie sprendžia iškylančias prob
lemas. Be to, tais reikalais vyksta kon
sultacijos su Lietuvių kalbos ir literatū
ros institutu, Vilniaus universitetu, 
Knygų Rūmais, atskirais specialistais.

1 PRAEITIES RAŠYTOJAI
Įdomi knyga iš praeities rašytojų kū

rybos yra “Lietuvių poezija. XIX am
žius.” Čia šalia klasikų pateko daug 
mažiau žinomų arba beveik visai užmirš
tų praeito šimtmečio rašytojų. Iš jų kū
rinių buvo atrinkti reikšmingesni daly
kai, ir susidarė didelio formato stambi 
knyga, kuri vaizdžiai parodo, kad mūsų 
klasikai neišauga tuščioje vietoje, kaip 
atskiri milžinai, o turėjo gana gausią 
literatūrinę aplinką. Leidinyje pateikta 
net 45 poetų kūriniai. Be jau minėtų 
klasikų čia pateko A. Klementas, S. Va
liūnas, L. Rėza, E. Budrius, A. Savickas, 
K. .Nezabitauskas, L. Jucevičius, V. Za- 
gruskis- -Ažukalnis, L. Ivinsis, K. A- 
leknavičius, K. Praniauskaitė, A. Viena
žindys, J. Anusavičius, A. Vištelis, P.

Arminas, S. Dagilis, M. Davainis - Sil
vestravičius, J. Miliauskas - Miglovara, 
K. Sakalauskas, J. Andziulaitis - Kalnė
nas.

Atskiromis knygomis yra išleista ne
maža kitų rašytojų kūrybos. Sunku čia 
visus ir išvardinti. Gal vertėtų paminė
ti A. Fromą-Gužutį, kurio kūrinių to
mas parodė jį ne tik kaip pirmąjį dra
maturgą, bet ir kaip gana reikšmingą 
prozaiką, vaizdavusį baudžiavos* laikų 
gyvenimą. Aš jau nekalbu apie tokių ra
šytojų leidimą kaip Z. Gėlė, Aišbė, Jova
ras, P. Pečkauskaitė - Bitė, J. Mačys- 
Kėkštas, K. Jasiukaitis, Br. Vargšas- 
Laucevičius ir kt. Tas darbas tęsiamas 
ir toliau.

Išėjo iš spaudos L. Didžiulienės-žmo- 
nos kūriniai, pavadinti bendru “Atga
ilės” vardu, M. šikšnio “Rinktinė,” A. 
Lasto “Poezijos rinktinė.”

Stambų leidinį sudaro Balio Sruogos 
Raštų šeši tomai. Tarybų Lietuvos skai
tytojai gavo gana pilną vaizdą apie šio 
įžymaus rašytojo kūrybą, nes į leidinį 
pateko po poezija, dramos kūriniai, jų 
tarpe — “Milžino paunksmė,” “Baisioji 
naktis,” “Kazimieras Sapiega,” “Apy
aušrio dalia,” satyrines pjesės, parašytos 
hitleriniame kanclageryje, drama “Pajū
rio kurortas,” nebaigta drama “Barbo
ra Radvilaitė,” o taip pat prisiminimai 
iš kanclagerio “Dievų miškas,” literatū
rinė kritika bei publicistika. Tai yra 
pirmas toks stambus rašytojo kūrinių 
leidinys, nes ir prieš karą tebuvo išleista 
nedidelė jo kūrybos dalis atskiromis 
knygomis.

RUOŠIAMA SPAUDAI
Be visų čia minėtų autorių dar ruošia

mas Vinco Kudirkos kūrinių tomas, ku
riame bus jo poezija, proza, publicistika, 
kai kurie vertimai.

Ryšium su 90-mečiu nuo Vydūno gi
mimo ruošiami spaudai jo veikalai. Iš 
kitų autorių galima paminėti S. ^Valiū
ną, A. Vienažindį, L. Rėzą, V. Pietarį, o 
taip pat M. Pretorijaus rankraščio ver
timą, M. K. Sarbievijaus poezijos verti
mus, L. Jucevičiaus kūrinių “Rinktinę” 
ir kt. Nors pastarieji trys autoriai ra
šė ir ne lietuvių kalba, vis tik jų kūrybo
je atsispindėjo ano meto Lietuvos gyve
nimas, o tas svarbu mūsų krašto kultū
rai pažinti.

Ir visos tos knygos spausdinamos ga
na dideliais tiražais. Knygos palyginti 
yra pigios ir todėl darbo žmonėms leng
vai prieinamos. Tiražai dažniausiai ga
na. greit išperkami. Be to, knygos pa
sklinda į daugybę bibliotekų, kuriose 
žmonės jas gali pasiskolinti visiškai vel
tui.

Kaip matome, praeities prašytojų lei
dimui skiriama daug dėmesio ir tam rei
kalui nesigailima nei pastangų nei lėšų, 
nes tai padeda kelti respublikos darbo 
žmonių kultūrą.

Atminčiai 4 metu nuo mano brangios

EVUTES SIMANS
išsiskyrimo iš gyvųjų tarpo.

J. N. Simans

Philadelphia, Pa.
Snaudė, bet nemiegojo

Kas sakė, kad philadelphie- 
čiai veikėjai buVo užmigę ir- 
atsipalaidoję nuo veiklos? Tai 
netiesa! Mūsų veikėjai ligi šio 
laiko tik snaudė ir nieko ne
veikė kultūrinėje meno srity
je. Tačiau dabar kiek teko 
girdėti, pirštų krumpliais pa- 
sitrynę savo mieguistas akis, 
jau pradeda krutėti... Netik 
vakarais išėję iš namų laukan 
užrietę galvas aukštyn stebi 
“sputniką”, bet jau ruošiasi ir 
prie kultūrinės meno veiklos. 
Sakoma, kad jau išrinkta ko
misija, kuri kviečia iš New 
Yorko aukštai prasilavinusius 
meno srityje artistus, kad jie 
suvaidintų scenoje puikią 
operetę, “Katriutės gintarai’’, 
sekamą lapkričio mėnesį. Tai 
1inks'm.a girdėti, kad veikėjai 
pasiryžo įvykdyti tokį užmo
jį! Neužilgo apie tai bus pla
čiau laikrašty parašyta.

LLD 6-osios apskrities 
konferencija Baltimorėje
Spalio 20 d., anksti, dar 

prieš salėtekį, ketvertas vyrų 
ir dvi moterys, susėdę į. drau
gų K. ir H. Pietų naują f or
dą, važiavome visi linksmi į 
Baltimore, Md. Visa diena 
buvo saulės apšviesta. Oras 
puikus, nešaltas. Per su virš 
50 mylių abiejuose kelio šo
nuose mes stebėjom gražius 
ga'mtos peizažus. Kur tik pa- 

| žvelgėm, visur įvairiausiomis 
f.YAn 1 tT/Amin vnn/U/iii lonm* <707’5-

Waterbury, Conn.
Puikiai atsižymėjęs įžymių 

lietuvių sūnus

Plačiai žinomų ir labai ger
biamų Dr. Jono Stanislovaičio 
ir Kristinos Stanislovaitienčs 
sūnus Povilas Stanislovaitis su 
žmona išskrido Belgijon. Apie 
tai skaitome pranešimą vieti
niame dienraštyje “Waterbu
ry American” (spalio 11 d.) 
Paduodame jį neišvertę. “Wa
terbury American” rašo:

Paul Staneslow, son of Dr. 
and Mrs. John Staneslow, 
Summit Rd., Prospect, is leav
ing today by plane for Belgi
um on his way to India with 
his wife. He has an appoint
ment as a scholar in linguis
tics at the Deccan College in 
Poona where he will be a jun
ior linguist studying Gujarati.

CLEVELAND, OHIO

Nepaprastas parengimas spaudos 
paramai. Kartu bus pasidžiaugimas 
mūsų organizacijų bylos laimėjimu 
ir pasijuokimas iš ilgaliežuvių skun
dikų pralaimėjimų.

ALDLD 22 kuopa užprašo visus j 
savo linksmą pokyli. Bus šokiai 
prie geros muzikos, gros Pleikio- 
Salduusko orkestrą, šeimininkė pa
gamins gerą vakarienę, kaina tik 
$1.00

Bus LDS salėje, 9305 St. Clair 
Ave., pradžia 6 vai. vakare. Maloniai 
kviečiame visus atsilankytai.

Rengėjai.
(207-208)

( ne of the major Indian lan
guages, under the program ot 
studies for linguistic develop
ment and research, under
taken by a grant of the Rock
efeller Foundation. The ap
pointment is for one year, but 
may be renewed for another 
year.

Staneslow received his mas
ter’s degree from Cornell uni
versity in 1955 and' has been 
studying for his PhD at the 
University of Pennsylvania. 
His wife is the foriner Olga 
Bruun, Ithaca, N. Y. and she 
has a master’s degree In psy
chology and may do, some 
research work in her own 
field. The couple will travel 
through Europe visiting rela
tives and friends.

ATIDOS!

SKAITYTOJU BALSAI
ATOSTOGŲ NAUDINGU

MAS DARBO ŽMOGUI
Kožrias darbo žmogus, ar 

jis būtų protinio ar fizinio 
darbo, nori poilsio. Nors ne 
visi gauna lygias atostogas, 
bet kalbėsime apie dvi sa-

spręsti, kur manai atosto
gas praleisti. Knygynuose 
yra daug knygų, kur apra
šyta visos Amerikoje ato
stogaujamos vietos. Antrus 
metus aš praleidau -atosto- 

'gas Saratoga Springs, N.
yravaites apmokamų atostogų Y. Saratoga Sprin 

ir jų reikšmę darbininkui, gausiai gamtos apdovanotą 
Reikia įsivaizduoti per me- mineral iniais šaltiniais, 
tus įtemptą sunku darbą ir kurie yra naudingi žmo- 

~ . Lieki laisvas po- gaus sveikatai, taip pat su- 
rai savaičių apmokamų ato- daro gražų reginį .šmirkš-
pareigas.

įrengtas, tai Šaltinių Sve
tainė — HaU of Springs. Ši 
apylinkė apsodinta pušaitė
mis ir jos sudaro labai ma
lonų reginį.

Congress parkas labai gra
žus, muzika groja nuo 1 iki 
5 valandos vakaro. Seni 
žydai sėdyniauja ir vie
na rusų šeima iš New Jer
sey. Kildavo man mintis, 
kur tūkstančiai New Yorko 
lįetuvių atostogauja, kad 
čia nėra nė vieno?

Jungtinės Tautos. — Ha- 
mmbarskjoldas turėjo ilgo
ką pasikalbėjimą su Siri
jos užsienio reikalų mi
nistru Bitaru.

PHILADELPHIA, PA. 
HELP WANTED MALE

METAL SPINNERS
rhoroughly experienced, all typęs 
jf metals. Good rate, steady 
work. Paid holidays & vacations.

Eve. interview.
Kosempel ftifg. Co.
5112 Germantown Ave.

TE. 9-8080

(207-209)

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) '

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

ATIDOS!

stogų. Esi laisvas nuo at- 
ssfkomybės ir perdėti n ių 
įsakymų. Esant laisvu, 
'daug visokių minčių kyla 
vaidentuvėje: kaip geriau 
išnaudoti tą laisvalaikį, kur 
eiti, ką daryti ir ką naujo 
pamatyti? Neturint auto
mobilio, prisieina prasitrin
ti bile kur, be jokių giles
nių įspūdžių. Tie, kurie tu
ri automobilius, gali daug 
apvažiuoti ir labai įspūdin
gai savo atostogas praleisti. 
Betgi yPa daug nusivylimo 
ir tarpe automobiliu keliau
jančių.
i-^Kaip prisirengti atosto- 

• goms, kad jos būtų sėkmin
gos? Pirmiausia reikia nu-

čian tieji augštyn iš žemės 
mineralinių šaltinių vande
nys. Miestelio atmosfera 
labai patraukianti, labai 
malonu vakarais pasivaikš
čioti. Mineralinio vandens 
vonios, kurios čia puikiai 
įrengtos, naudingos nuo 
raumenų ir sąnarių gėlimo.

Čia nėra jokios pramo
nės, kur gyventojai galėtų 
užsidirbti pragyv e n i m ą . 
Vienoj miestelio daly, kur 
vonios įrengtos, 
bai gražiai užlaikoma. 
Nauji, gražūs 
rūšies pastatai, 
iųo pastatyti; vienas iš gra
žiausių pastatų iš lauko ir 
iš vidaus labai puikiai

viskas la-

tam tikros 
del įvairu-

3 pusi. Laisvė (Liberty) Še šiądien., spalio (Oct.) 26, 1957

Važiuojant keliu arčiau 
Kanados, privaži u o j a m a 
žaismavietė, vadinama pa- 
s a k ų miesteliu — Story 
Town. Sustatyti dalykėliai 
iš vaikų pasakų, kaip tai 
Jack and Jill ir Mother 
Goose, ir panašiai. Aš šitą 
vietą primenu tik tam, kad 
parodyti, ką žmonės myli. 
Tūkstančiai atostogininkų 
aplanko šią vietą kasdien, 
užsimokėdami po $1.30 įėji
mo, o viduje nieko nėra au
gusiam žmogui, kuo galėtu
mei susidomėti.

Pavažiavus kokią penkio- 
liką mylių aukštyn, priva
žiuojama prie Revoliucinio 
karo garsių Ticonderoga 
tvirtovių. Čia yra atviri< 
kareivių kapai, kurių kau-

spalvomis medžių lapai žėrė
jo patekėjusios., saulės ap
gaubtuose spinduliuose. Ir vi
sų žiūrovų akis patraukliai 
prie savęs viliojo. Aš galvo
jau: Ach, kad tokis širdį jau
dinantis gamtovaizdis pabūtų 
nors keletą mėnesių., tad bū
tų kuomi pasigrožėti. Bet taip 
nebus. Neužilgo išnyks...

Konferencija buvo nors ir 
neskaitlinga, bet pavyždinga. | 
Daug gerų sumanymų buvo 
nutarta mūsų brangios orga
nizacijos reikalais, kad ją ug
dyti didesnę ir tubulesnę kul
tūrinėje apšvietos veikloje.

Po konferencijos, draugiš
ki ir vaišingi baltimoriečiai , 
pavaišino delegatus, ir sve
čius skaniausiais valgiais ir 
gėrimais. Aš manau, kad to
kių vaišių negavo nei Angli
jos karalienė Elzbieta, viešė- 
da.ma JAV. Užtad reikia tar
ti baltimoriečiams didelį ačiū!

Philadelphijos 10-ta kuopa, 
galėjo išrinkti 3. delegatus į 
konferenciją, 'bet išrinko tik 
du. Ir tų dviejų tik vienas de
legatas nuvyko, o viena del. 
be numatomų priežasčių pasi- Į 
lįko namie. Taip pat ir Cam-1 
deno delegatas pasiliko, būk 
tai neturėjęs su kuo nuvažiuo
ti. O draugas Lipčius sake, 
kad jis galėjo pasiimti į savo 
automobilį apie 3, ar 4 dele
gatus, nes jie tik d vie j e va
žiavo.

lai buvo surinkti griovyje 
po kiek laiko karui pasibai
gus. Čia pat gražiausias 
Amerikos ežeras Lake 
Champlain.

Dar kiek toliau — stebė
tinas akmens tiltas ir žemė
je urvų.

Baigdamas šiuos žodžius 
rašyti, apgailestauju, kad1 
neturiu gabumo tuos nuo
stabiai gražius gamtos tva
rinius aprašyti, kurių čia 
yra šimtai. Gal gražiausią 
šioms sritims pavadinimą 
galiu duoti • 
ninku rojus.

tai t atostogi- 
J. Balsys

T

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc.
(licensed By U.S.S.R.)

135 W. 14th St, New York 11, N.Y. Tel. CHelsea 3-2583
I

Mūsų firma gavo nuo “Intourist” iš Maskvos oficialų leidimą tiesioginiam 
išsiuntimui pakų į U.S.S.R., Lietuvą, Es tiją, Latviją, Ukrainą, Baltarusiją, Bu
koviną Armėniją ir j visas Sovietų Sąjungos respublikas.

Pakai gali būti atnešami asmeniškai, atsiunčiami paštu ar bet kokiu kitu būdu, patogiausiu klientui, * 
mums pristatyti. Siuntiniai yra gerai supakuojami ir išsiunčiami tuojau. Išskintus po kelių dienų 
siuntėjas gauna oficialią kvitą iš pašto. ’ j

Kituose miestuose gyvenantieji mūsų kostumeriai paštu ar bet kokiu kitu būdu, patogiausiu klientui.
mas greitam išsiuntimui. Aplaikę jūsų paką, mes paštu ar bet kokiu kitij^ūdu, patogiausiu klientui, 

SVARBU! Visi persiuntimo kaštai, įskaitant muitą, yna apmokami čia. Jūsų 
gimines ir draugai gaus pakus ba jokio mokesčio—visai dovanai.

Patogumui mūsų klientų mes turime neribotą įvairybę prekių: • odinių, guminių, žemų ir su aulais 
batų, riešinių ir sieninių laikrodžių, vaikams aprėdalų, skarelių, skepetukių ir kitokių daiktų geriausios ■ 
kokybės už žemas kainas. Taipgi pilnas pasirinkimas medicinos ir vaistinių gaminu. Mes sunčiame 
siuvamas mašinas, rašomąsias mašinėles, mechaniškus ir techniškus instrumentus. Reikalaukite mūsų 
kainų sąrašo

SPECIALIAI KALĖDINIŲ DOVANŲ PASIŪLYMAI?
Siųskite dovanų siuntinius savo giminėms ir draugams Sovietų Sąjungoje.

2
1
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No. 1. Dėl Berniuku (amžiaus 5 iki 12) 
Pilna kaina $38.33

jardai 100% vilnonės materijos berniuko žieminiam 
paltui. Puikiausia kokybė. Visokių spalvų.

2 jardai pamušalui. .Puikios rūšies, pritaikytos npalvos.
21/? jardo Rayon Gabardine, 60 colių pločio, dėl 

siūto. Specialiai stiprus dėvėjimui.
jardai pamušalo. 1 jardas kišeniam ir tt. dėl siūto, 
pora batų žiemai pritaikytos odos, kailiniais pa

mušalais. Puikios kokybės.
jardai flannel medžiagos dėl marškinių. Geriau

sios rūšies. Didelis pasirinkimas spalvų.
Setas iš 6 Ball-point plunksnų (skirtingų spalvų 

rašalai), plastikiniame valete

2
1

3

2

2

1

1
2

No. 2. Mergaitėms (amžiaus 4 iki 10) 
Pilna kaina $38.96

6 jardo suknelei materijos, 85% vilnos, 15% Ny
lon. Geriausios kokybės, skalbiama, platus 
pasirinkimas petrinų ir spalvų.

jardai 100% vilnonės materijos dėl mergaitės pal
to. Geriausios rūšies, visokių spalvų.

jardai su vata vilnonio pamušalo dėl palto, pri
taikant spalvą.

pora batukų, žiemai taikomos odos, kailiniu pa
mušalu. Puikiausia rūšis. •

puikus vilnonis šalikutis, pritaikytas paltui, 
poros šiltų kojinių.
svaro šokolado, žymios išdirbyątes.

No. 3. Dėl Motinos. Pilna kaina $56.74
Riešinis laikrodėlis, šveicariškas, 17 akmenų, Stain

less Steel viršais, apsaugotas nuo drėgmės 
ir nuo sukrėtimo, su gražiu dirželiu arba pri
taikomas apyrankei.

jardai 100% vilnonės materijos dėl suknelės arba 
2-jų kavalkų siūto. Puikiausia kokybė. Di
delis pasirinkimas spalvų.

Nylon Slip-apatinis, gražiai iškirptas.
pora Nylon kojinių, pirmos rūšies.
importuota vilnonė skepetaitė, didoka, turkiška 

arba Florai petrinas.
1 karieliai arba artificialūs perlai.
1 svaras muilo, Ivory arba Swan.

3

1
1
1

No. 4. Del Tėvo. Pilna kaina $50.95
Riešinis laikrodėlis, 17 akmenų. Stainless Steel vir

šeliai, apsaugotas nuo sukrėtimo, odinis dirželis. 
31/2 jardo 100% vilnonės medžiagos vyriškam siutui. 

Puikiausios kokybės, visokių spalvų.
2 jardai pamušalo, pritaikytos spalvos.
1 jardas kišeniams ir kitos smulkmenos.
3 jardai baltos medžiagos marškiniams, geriausios

rūšies.
2 poros vilnonių kojinių (elastiškos).
1 kaklaraištis, pritaikytos spalvos.
100 cigarečių, populiarios gamybos

1

1

1
1
1

1

No. 5. Dėl Senelės. Pilna kaina $52.14
pora batų, žiemai pritaikytos odos, kailiniu pa

mušalu, aukščiausios rūšies. .>
jardai 100% vilnonės materijos suknelei, 2-jų 

dalių siūtas, geriausios rūšies.
sweater-jacket, 100% vilnonis, geros rūšies, vi

sokių spalvų ir mieros.
pora žieminių apatinių (slip ir kelnės). Puikiau

sios rūšies.
pora vilnonių pirštinių.
svarąs kietų saldain’ių, atskirai suvyniotų.
svaras sviesto, užlydytoj* skardinėj, geriausios rū-. 

sies grietinės.
svaras muilo, Ivory arba Swan.

3V2

2 U

No. 6. -Dėl Senelio. Pilna kaina $51.81
1 pora namuose avėti batelių, odiniai, kailio pamu

šalu, aukštos rūšies.
jardo 100% vilnonės materijos dėl siūto, viso

kių spalvų, puikiausios rūšies. ,
jardo pamušalinės materijos, visokių spalvų.

1 jardas kišeniams ir visos smulkmenos.
Union Suit šiltos, žiemai taikytos medžiagos.
Sweater-Jacket, ilgomis rankovėmis, 100% vilno

nis, įvairių mierų ir spalvų.
pora vilnonių pirštinių. Visokių mierų ir spalvų, 
svaras tabako, dėl cigarečių aiba pypkės. Ge

riausios rūšies.

1
1

1
1

No. 7. Visai šeimai. Pilna kaina $33.75
1 svaras šokolado, garsios gamybos, geriausios rūšies.
1 svaras Cocoa, Van Houten’s De Luxe.

. 1 svaras kavos, skardinėj, nacionaliai garsios gamybos.
% svaro arbatos, Lipton.
2 svarai cukraus, tabletėse arba sumalto.
2 svarai sviesto, Grade A., geros gamyklos, užly- 

ddytose skardinėse.
svarai baltų miltų, Gold Medai.
svarai medaus, gryno, užlydytose skardinėse.

3 svarai taukų, grynų, išvalytų.
2 svarai ryžių, baltų, pailgųjų, Carolina.
1 svaras kietų saldainių, tyro cukraus, skardinėj.
1 svaras muilo, Ivory arba Swan.

2
2

Šios kainos yra viskas, 
kiek jūs užmokate.

Jos apima visą muitą, paštą 
ir visus kitus mokesčius.

Pralinksminkite savo gimines pasiuntimu dovanų Kalėdoms! 
Greitas išsiuntimas ir pristatymas garantuotas.

Atdara dienomis nuo 9 A. M. iki 6 P. M. Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.
Atsiminkite, kad jūs turite lik keletą savaičių pasiuntimui dovanų, 

kad nueitų iki Kalėdų. , .

lt M
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Po miestą pasidairius
Pikietavo miesto rotušę

Sportininkas negras Jackie 
Robinson vadovavo delegaci
jai, kuri buvo pas majorą 
Wagneri ir reikalavo iš jo, 
kad kęo greičiau būtu praves- 
lasanti - diskriminacinis 
Brown - Isaacs - Sharkey bi- 
l us. Tuo tarpu, kai delegaci
ja kalbėjosi su Wagneriu, 
apie 300 pikietuotoju supę 
miesto rotušę.

Po pasikalbėjimo su majo- 
u; Robinsonas sakė, kad jis 
patenkintas. Wagneris Įtikino 
delegaciją, jog jis deda ir dės 
visas pastangas, kad bilius 
būtu pravestas. Bet vienas da
lykas žadėti delegacijai — 
ypatingai trumpas 1 a i k a s 
prieš rinkimus. o kitas pra
vesti gyvenime. Pažadu Wag- 
neris ir praeityje padarė la
bai gražiu.

Rekomendacija mažai gelbės

šią savaitę prezidentas Ei- 
senhoweris buvo atvykęs New 
Vorkan. Jo oficialus tikslas 
buvo kalbėti kokiu tai sveika
tos organizacijų konferencijo
je Waldorf-Astoria viešbuty
je. Tei jis ir kalbėjo,’ bet tik
ras tikslas buvo kitoks: Jis i 
savo kalbą Įjungė stiprią re
komendaciją už Christenber- 
ry, repubiikonu kandidatą Į 
majorus.

Bet Eisenhowerio rekomen
dacija ar ne — visi gerai ži
no, kad repubiikonu kandida
tas turi labai mažai šansu lai
mėti.

HaEinanas kalbėjo 
' trockisty mitinge

Buvęs Progresyvią partijos 
prezidentinis kandidatas Vin
cent Bailinau šĮ penktadieni 
kalbėjo Socialistinės darbinin
kų partijos (SWP) priešrinki
miniame mitinge. Minimoji 
partija yra trockistinė. Mitin
ge taipgi kalbėjo tos partijos 
kandidatė i miesto majorus 
Joyce Cowley, Mrs. Clifford 
T. McAvoy ir kiti. Hallinanąs 
sakė, kad jis nepritaria pil
nai trockisty programai, bet 
remia jų kandidatus, nes šiuo
se rinkimu'os.e nėra kitu socia
listiniu kandidatų.

Mitingas buvo garsintas ir 
“Daily Workeryje”. Tai .gal 
pirmas kartas ilgų metų bė
gyje, kad šis laikraštis turėjo 
toki garsinimą.

Nušovė žmoną ir pats 
nusišovė

Louis Rodriguez paleido 
Šūvį Į savo žmoną Lucy 
Greenwich Village gatvėje 
prie metodistų bažnyčios ir 
vietoj ją užmušė. Paskui po
licijos gaudomas ir atsišaudy
damas pats nusišovė.

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisves paramai, 
reikalu!

PRANEŠIMAS
ROCHESTER, N. Y.

Moterų ir Vyrų LLD kuopos ren
gia pažmonį Laisvės vajaus naudai, 
kuris jvyks lapkričio 2 d., 575 
Joseph Ave., Gedimino salėje, pra
džia' 6:30 v. v. Bus skani vaka
rienė, karštų ir šaltų gėrimų. Kvie

čiame visus dalyvauti, paremti šj 
svarbų darbų. Pelnas eis spaudos 
naudai. Nepamirškite lapkričio 2 d. 
L. B. (208-210)

RANDA VOJIMUI
PASIRENDAVOJA ROMAI

Pasirendavoja 4 gražūs dideli rū
mai, garu apšildomi, moderniniai 
Įrengti, prieš parką. Pageidaujama 
rendauriinkų be vaikų. Kreipkitės: 
Joseph Mačiuta, 792 Madison St , 
Brooklyn, N. Y. (208-210)

PAKOL JIE PASILAIKO
Sutaupykite $200 Dabar! Pilnai
12C bass Italian, Piano Accordion.

Užregistruoti
$350. Dabar $150.88.

NORMANDIE MUSIC SHOP
26 Warburton Ave., Yonkers, N. Y.

Yonkers 3-2557

(208-210)

Šį sekmadienį vaišinsimės, 
šoksime ir dainuosime

šis sekmadienis yra svar-
bus mums visiems, nes tą eise
ną galėsime visi bendrai mi
nėti mūšy veikėjų Valio ir 
V eros Bunk u 25 metų vedybi
nę sukakti.

Susirinkę i Liberty Audito
riją kaip 1 vai. galėsime pasi
vaišinti skaniais valgiais ir

New Yorko spaudoje
Prieš Jungtines Tautas

Minint Jungtinių Tautų 12 
metų, sukakti, visa New Yor- 
ko spauda, su viena išimti
mi, joms palinkėjo geros sėk
mės ateityje. Visi pabrėžė, 
kad. nepaisant visokių silpny
bių, Jungtinės Tautos lieka 
didele taikos jėga. Laikraštis, 
kuris laikosi kitokios nuomo
nės. yra “Daily News”.

šis Šovinistiniai - izoliacio- 
nistinis laikraštis jau seniai 
nori, kad kas nors drastiško 
l-ūtų darbma apie Jungtines 
Tautas. Kartais jis reikalauja, 
tad Tarybų Sąjunga iš J, T. 
būtų pašalinta. Kartais jis 
reikalauja, kad Amerika iš
stotų. Kartais jis net reika
lauja, kad Amerika Įsakytų 
Jungtinėms Tautoms krausty- 
lis iš New Yorko — ir tegul 
didysis stiklinis dangorėžis 
1 rie East upės būna perduo
tas biznio Įstaigoms..

Dabar, minint J. T. 12 me
tų sukaktuves, “Daily News” 
sako, kad Jungtinės Tautos 
gimė “Hisso pastangomis”. 
Hiss, kaip žinia, buvo Roose- 
velto administracijos pareigū
nas ir J. T. Įsteigimo konfe
rencijoje buvo sekretorium. 
Vėliau Hiss buvo teistas kaip 
šnipas TSRS naudai. Su ves
damas Hiss su J. T., “News” 
lyg sako savo skaitytojams, 
kad Jungtinės Tautos yra tik
tai sovietinis sąmokslas ir tik 
tokie raudonųjų užgeri nto j ai, 
kaip Rooseveltienė, Stassęnas, 
Achesonas ir kiti joms prita
ria.'

Tai taip Į J. T. atsineša pla
čiausiai skaitomas didžiausio 
Amerikos miesto laikraštis...

Sumažintas “D. W.”
Perus sumažintas kairiecių 

“Daily Worker”, turįs tik ke- 
turius puslapius, žinoma, yra 
žymiai neturtingesnis. ’Bet re
dakcija deda pastangas Įtal
pinti Į tuos mažus keturius 
puslapius kas svarbiausia — 
ir reikia pasakyti, kad tą pa
daro gan sugabiai.

CHAIR $4. SOFA $8
Bottoms rebuilt like new. 10 yr. 
gr. New heavy webbing, springs 
interlocked. Dust proof lining. 
Chair cushions reb. $5. All rep. 
work done in home. Foam rub. 
cushions all sizes. Furniture 
expertly shampooed.

TU. 2-5927. All Boros. OX. 7-5898

Naudokitės mūsų gražiomis kop
lyčiomis. šermenys už prieina
mą kainą. Leiskite laidotuvių 
direktoriui vesti jūsų reikalus.

LYNCH FUNERAL 
HOMES, INC.

43-10 30th Ave. Long Island City 
AStorla 8-2111

KERN’S STUDIO
Wedding—Studio—Candid 

Child Portraiture
Copies and Reproductions 

Photostats
32-09—31st Ave 
Long Island City 

AS. 4-0986

Daug asmeniškų reikalų yra 
pavesta laidotuvių direktoriui. 
Mūsuxištaigos vardas yra užtik-, 
rinimas jums tinkamo, paprasto 

gražaus asmeniško patamavi- 
, 'fno. žema kaina. Oru vėdinama 

koplyčia.
YONKERS FUNERAL 

HOME
267 So. Broadway, Yonkers, N. Y, 

YO. 3-0793. — YO. 5-3032 

gėrimais, taipgi išklausyti 
programos, kurioje dalyvaus 
Aido Choras, visi sykiu padai
nuoti Mildred Stensler vado
vybėje, o vėliau prie lietuviš
ko orkestro smagiai pasišokt’.

Banketo rengėjai prašo vi
sų svečių susirinkti laiku, kad 
1 vai. jau galėtume pradėti 
banketą. * t ‘

Drastiškai sumažintas spor- 
to skyrius — vietoje pilno 
puslapio, telpa viena skiltis,' 
rašoma, jauno redaktoriaus 
Roosevelt Ward. Užtenka. 
Dauguma “D, W.” skaitytojų 
visvien sporto skyriaus ne
skaitė, ir kas tikrai svarbu 
sporte iš visuomeninio taško, 
galima sukoncentruoti vieno
je gerai redaguojamoje skil
tyje. Reikia atsiminti, kad be
veik nėra “Daily Worker i o” 
skaitytojo, kuris neskaitytų ir 
kokio nors didelio komercinio 
laikraščio, o ten sporto nau- 
jienoms skiriama tiek ir tiek 
vietos — su jais tuo atžvilgiu 
ne konkuruosi

Literatūros - apšvietos sky
rius, užėmęs pirmiau visą 
septintą puslapį, dabar irgi 
vienoje skiltyje, rašomoje D. 
Platt’o. Čia jau, žinoma, sun
kiau viską apimti, bet kai ku
rios anksčiau talpinamos da
lys buvo kaip ir ekstra baga- 
žasi Pavyzdžiui, kasdien be 
pertraukos buvo kartojami 
sąrašai gerų filmų ir vaidini
mų, ir tas užėmė nemažai 
vietos. Naudos iš to buvo ma
ža, nes dauguma “D. W.” 
skaitytojų yra neblogąi susi
pažinę su teatro pasauliu ir 
gerai žino kas kur rodoma be 
kasdieninio “vedėjo”. Platt* 
taipgi turėjo palinkimą rašy
ti neekonominiai, kartojant, 
perdaug cituojant kitus, ir tt. 
Dabar jis priverstas suglaus
ti savo rašymą, labiau ji 
koncentruoti.

Gerai padaryta, kad palik
ta satyriniai - jumoristinė, 
kandanti Alan Max 'kolumna 
ir labai gerai, kad lieka skai-. 
lytojų laisva tribūna “Speak

EMMA HAUFFE
(Gėlės)

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

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

JOHNNY LUCCI
Televizijų ir Radijų Pataisymai. 

9 Ekspertiški technikai patarnau
ti jums ntio 9 v. r. iki 6 v. v. 
Neapsivilsite. Mūsų firma pati
kima.
810 Forest Ave., kamp. Broadway

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

JŪSŲ VEDYBOS. Tai turėtų 
gauti pilną, gerą prižiūrėjimą 
reikale fotografijų. Lęiskite mū
sų profesionališkom kamerom tai 
atlikti, 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.

SCHULER’S BAKERY
Specializuoja Vedyboms 
ir Parėtns Tortais-Cakes 
Skanūs Ice Cream Cakes

Geriausi už Mažiausia 
Užvažiuokite—Telefonuokite 

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

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.

LIETUVIŲ TARPE
PARENGIMAI LIBERTY 

AUDITORIJOJE
Artimiausias p a rengimas 

— tai sekmadienį, spalio 27. 
Tai Valio ir ♦ Verutės Bunkų 
vedybinio gyvenimo sukakties 
banketas, Pradžia (pietūs) 
j vai.

Lapkričio 2 d. vakarą 
įvyksta pergalės sueiga, kurią 
Tęngia LLD apskritis.

Lapkričio • 17 d. — dien
raščio Laisvės koncertas.

Lapkričio 30 d. — Lietuvių 
Nąmo Bendrovės (Lietuvių 
Kultūrinio Centro) šėrininkų 
mėtinis suvažiavimas •' ir po 
suvažiavimo banketas.

Gruodžio 15 d. — LDS 13 
kuopos pietūs.

Gruodžio 22 1 d. — Kūčių 
pietūs.

Gruodžio 3,1 d. — naujų 
metų pasitikimas.

Patartina šiuos parengimus 
visiems pasižymėti.

Seni žmones daugumoje 
yra nervuoti. Gražios kom 
panijos yra puikus nervų 
a tli Mosavimas. Lankykite 
Laisves naudai parengi
mus del pasilinksminimo.

Your Piece”.
Mažindami, laikraštį “Dai

ly Worker” redaktoriai sakė, 
kad reikės dėti pastangas 
laikraštį vėl padidinti, bet kol 
kas jie stengsis “iš bėdos pa
daryti ir tam tikrus pagerini
mus”. Tas jiems pasisekė. 
Laikraštis dai* gan įdomus ir 
vertingas. -O

Pasirūpinkite iš anksto laidotb- 
vių reikalais. Kainos prieinamos. 
Koplyčios oru 'vedinamos. Kai 
reikalas prieiną, tai turite šį pa
tarnavimą pasirinkti išmintingai.

GEORGE W. NEUBERT,
■ . INC.

600 Melrose Avė;, Brony 
ME. 5-0071

ZIMMER GIFT SHOP
. Įvairių Gražių Dovanų

: Senų laikų ir Moderniškų Ra
kandų. Lempų, kinietiškų lekš- 

' Čių, lempoms uždangos ir vaka
rienėms setai. , ’
738 Eiwt Trėmont Ave., Bronx.

TR. 2-8665

VILLAGE GROVE
Patarnaujame vestuvėms, ban

ketams, susirinkimams, ir tt.
Turime Dvi Sales 

Pietus duodame kasdien! ir 
sekmadieniais.

Puiki vieta atsivesti šeimą. 
182*20 14th A ve., College Ft., N Y.

FL. 9-8971.

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 Sąjungų, 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 8rl0 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

RAlPPAPORT’S 
RESTAURANT

Viskas šviežiai prigaminta. 
Pieniški ir daržoviški valgiai. 
Pigiai kainuoja. Atsiveskite visą 
Šeimą, bus banketas už prieina
mą kainą.

93—2nd Avė., N. Y. O.
Tarpe fith ir 6th Avės.

QR. 7-9888.

REDMOND FUNERAL 
HOME, INC.

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

Air-conditioned Chapels
470—73rd St., Brooklyn, N. Y.

Shore Road 5-4646.

Įvairūs atsitikimai
Tarybiniai mokslininkai 

lankosi New Yorke
Penki tarybiniai mokslinin- 

kai lankosi New Yorke. Jie 
apžiūrėjo džiovininkų susivie
nijimo įstaigą ir kelias kitas 
medi kalines įstaigas. Sako 
esą jomis labai suinteresuoti.

• ■ "
Miegamosios pilės 
amžinai užmigdė

Mrs. Susanne Crowther ras
ta jos apartmente lovoje mi
rusi. Ištyrus surasta, kad ji 
buvo paėmusi per daug mie
gamųjų pilių.

Dirbtuvėje eksplozija 
sužeidė tris

Crystal Pearl Co. firmoje 
ištikusi eksplozija sužeidė ten 
dirbusius tris žmones. Vienas 
sužeistas 1 pavojingai.

Studentė užsimušė
%

Rebecca Resnikoff iškrito ir 
savo kambario ir nukritusi 
nuo devinto aukšto užsimušė.

PAIEŠKOJIMAS
Pąješkau brolio, Lubo Prano 

(Stasio), gyveno Brooklyne. Taip
gi pąieškau sesers Lubaitės Kris
tinos (Stasio), gyveno Greenpoint. 
Po vyru pavardė Pr. Kaunickis. 
Rašykite: Aleksas Lubas, Pagėgių 
rajonas, Stoniškių Apyl., Berslinin- 
kų kaimas, Lithuania, USSR.

(09-213)

Puikius Pietus Gausite
THE ROCK HOUSE

Atdara nuo 12 v. dieną—12 v. v. 
Pietūs duodami 12 dieną—9 v. v.

1205 Warburton Ave., Yonkers. 
Dėl užsakymų vietų— 

Greenleaf 6-0013 
Uždara pirmadieniais.

i i .............. i

Daug asmeniškų reikalų yra pa
vesta laidotuvių direktoriui. Nau
dokitės mūsų oru vėdinamomis 
koplyčiomis.

STEPHEN FUNERAL 
HOME

Stephen V. Oddo, lie. 
138-18 Cross Bay Blvd. Ozone Pk.

VI. 3-9268
2601 Pitkin Ave.

Brooklyn. AP. 7-8340

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.

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 Dltmars Blvd.
Ii I. City, N. Y.

AS. 8-2692.

HELP WANTED—FEMALE

Operatorė. Patyrusi. Prie firan- 
kų ir krėslų uždengimų. Alga. 
Nauja krautuvė. Nuolatinis darbas. 
Geros darbo sąlygos. Kalbanti bis- 
kį angliškai. HOBBY DFCORA- 
TORS, Lynbrook 3-9984. 7 iki 10 
vai. vak. (208-210)

TARNAITĖS 
GUOLIS VIETOJE

Skambinkite Šiandien
IV. 6-4400

Pradėkite darbą rytoj
THE NASSAU AGENCY 

67 Main St., Hempstead, L. I.

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
nesses, UNITED AGENCY, 7 E. 
59th St. Plaza 5-6700.

MISC. ADS

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 antrarankių TV se
tų, kaip nauji, 1 m. garantija. EL. 
1-1914

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 Mot t St., N. Y. C.
WO. 4-8034 — BE. 3-9404

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

Viešbutis, Baras ir Restaurantas. 
Galite užsisakyti datas vestuvėms, 

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

Businessmen's Lunch Served 
12 to 2

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

Įsteigta 1872.

Many personal matters arc en
trusted to the funeral director, 
<when the need arises. Always 
^superior service at minimum cost.:

PACE FUNERAL HOME :
Michael J. Orofino

911—2nd Ave., N. Y. C. ;
;! Plaza 8-6878
!; 300 E. 104th St., N. Y. C. ;
!; LE. 4-0550. ;

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 organiz.—Vynų, Likerių

FL. 9-9263.

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. 8-4590.

REAL ESTATE

Flushing. No. B'way. 1 blokas iki 
transp., arti mokyklų ir bažnyčių. 
Gerai užlaikomas namas (colonial), 
kampinis, 140x107; 11 kamb.; 2x,i 
vonios, tinkamas profesionalui, mo- 

■ tinai-dukteriai; 3 aukšt. apt., 3 ka
ram garadžius, 26 x 30. Geras pir
kinys, $35,000. IN. 3-3588. (209-215)

---------------------------------------------
OZONE PARK SEKCIJA, 2 šeimų 
mūrinis nanfas, 2 karam mūrinis ga
radžius. 3^ ir 3 rūmai, aluminiai 
screens, ištisai; Hollywood mau
dynės, daug ekstra įrengimų. Cen
trinė vieta. Pusiau ištaisytas skie
pas. Tuojau užimtinas. Šv. Silvestro 
ir Šv. Fortunato parapijos arti. 
Taipgi arti mokyklų. Kainos aukštis 
$18,000. 107-38 79th St., Ozone
Park, Queens, ašukite: VI. 8-0971.

(207-209)

8 ŠEIMŲ NAMAS BROOKLYNE
Ground floor, 5 rūmai tušti, 5 rūmų 
apartmentas ant 3-čių lubų tuojau 
užimamas.

145 Guernsey St., Brooklyn, N. Y.
Tel. EV. 8-8291

(208-209)

STATEN ISLAND, N. Y., Mariners 
Harbor, naujas 2 šeimų namas, lo
tas 50 x 100. Jūsų pirkinys puikiau
sias kiek randama, tikrai pakils 
greitoje ateityje. Puiki vietą, per
sitikrinkite patys. Pilna kaina 
$11,500. Rudolph Dalesandro, 3018 
Richmond Terrace. GI. 2-2195, Ma
riners Harbor. (208-210)

4 pusi. Laisve (Liberty) šeštadien., spalio (Oct.)

BUSINESS OPPORTUNITIES

AUTO BODY & FENDER SHOP 
(or sale. Well equipped. 4 men^ 
working steady, can do more. Weil 
established. Tow truck included. 
Priced right for immediate sale. 
Owner has other interests. Good 
location in Brooklyn. Ask for Mr. 
Kulak.

DI. 5-0903 (6-8 P. M.)
(208-210)

BEAUTY SALON
Doing excellent business, good loca
tion, Franklin Square, L. I. Selling 
due to ill health. Terrific for a 
couple. Split level shop, equipped 
with 5 most mqdern dryers, 3-beauty 
station, 1 wet booth. 2 year lease, 
3 year option at $135 per month P,2 
to go. Air conditioning & central 
heated by landlord. Priced right for 
immediate sale.* Call LO. 1-6798 
after 7 P. M (207-213)

DELICATESSEN-GROCERY
Brooklyn. Stebėtina vieta arti sub
ways, teatrų, didžiausia perėjimų* 
vieta. Pilnai įrengta. Alus, salads, 
cold cuts, namų gaminimo valgiai. 
Savaitinės įeigos $2,100 ir daugiau. 
Prieinama kaina. GE. 5-4214. s .

(207-212)’ ’

BRONX, CARPENTER SHOP, par- 
S’duoda su mašinerija, pilnai įreng
ta, lengvas išmokėjimas, žema ren- 
da. Gera proga pusamžiam vyrui. 
Perleidžiami visi kostumeriai. Savi
ninkas atsistatydina dėl nesveikatos 
ir senatvės. Šaukite: WY. 2-1373.

(207-209)

MASPETH
NEW 1 FAMILY HOME (20 pėdų), 
grynų plytų, 1 karui garadžius, 
6V2 rūmo, 1 ’/į 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^

Upholstery & Drapery Shop, estab
lished 8 years, plenty werk, cater
ing to a fine cliantel^' Excellent^ 
income to capable party. Located 
in Manhasset, L. I. Cannot con
tinue due to operation. Must sa
crifice for immediate sales All 
customers turned over with the 
business. A chance of a life-time.
Call MA. 7-0444 or BA. 4-3327.

(205-211)

GAS STATION
Išsiduoda ant lyso. Proga mecha

nikui. 74-24 101st Ave., Ozone Park 
(tik pervažiavus Brooklyn line). Li
ga verčia parduoti. Kaina prieina
ma Šaukite: MI. 1-1851 arba VI. 
5- 9549. (205-211)

DEKORAVIMO KRAUTUVĖ 
įsteigta 30 metų. Forsyth St. KeUi- 
rios reguliarės sirtgers, (1) Blind- 
shotch, (1) overlock, (4) dideli sta/ 
lai, Ofiso įrengimai Daro geną 
biznį. Puikiausios įeigos. Daųo 
$1,000. Renda $100 į menesį. Lj>-t 
sas iki 1960. CA. 6-3624.

(205-211)

Brooklyn. 18th Avė. gyva apy
linkė. 2 šeimų namas, įskaitant 
krautuvę, 1 apt., tuojau užimama. 
Vamzdžiai misinginiai, aliejus, vis
kas A-l. Ideališka vieta Dclikatos- 
sen bizniui. Kaina prieinama. Ben- 
sonhurst. Skambinkite Broker’iui. 
BE. 2-6371. (209-218)

Geležinių tavorų ir namams įran
kių krautuvė. Nassau. Įsteigta 9 
m. Įeigos virš $40,000 j m. Renda 
$200, ilgas lease, gera apylinkė. Tu
rite matyti įvertinimui. Kaina že
ma greitam pardavimui. Šeimoj ne
susitaikymas. 666 Merrick Rd., 
Rockville Center, L. I. RO. 6-8093.

(209-215)

HELP WANTED MALE f

REIKALINGAS 
SUPERINTENDENTAS

12 Šeimų namas anglim apšildo
mas, vienas gali dirbti kitur. 2’/3 
rūmo, $30 į menesį, elektra ir ge- 
sas nemokamai. Kreipkifės 1814 E. 
19th St., Brooklyn. Važiuokite 
Brighton Beach traukiniu, išlipkite 
Kings Highway stotyj. (20S-209)

FLOOR SCRAPERS
Patyrusių, nuolatinis darbas, aukš

čiausia mokestis. Stokite į darbą 
7 A. M.

A.A.A. Floor Scraping, Inc.
2570 Amsterdam Ave. (prie 188th St.) 

Arba šaukite WA. 8-0300
(208-214)

MECHANIKAS
Patyręs prie užsieninių karų. 

Gera mokestis, nuolatinis darbas,.
Kreipkitės Port Washington. )

BEACON SERVICE STATIONJ
Telefonas PO. 7-1122

(208-210)

PIANO DIRBTUVEI REIKIA
Cabinet Maker

Fly Finisher—Rubbers 
Jaansen Piano Co.

237 E. 23rd St., N. Y. C
ŠAUKITE MU. 4-4827

x (205-211)

TRUCKS

MACK 1950 Model E. H., 16 jardų 
dydžio, packer garbage body. A-l 
stovyje, privatus savininkas, par. 
duodamas pigiai, persitikrinkite pa
tys. Galima pamatyti Big 10 Service 
Station, 78-15 31st Avė., 
Heights, L. I. HA. 6-9100. 

( 208-2(4)
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