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METAI 47-tl

KRISLAI
\Klaida ant klaidos.
Šunų draugai!
Kodėl atsiEkome?
Rlaivaus proto ir ramios 

sąžinės reikalas.

Rašo A. Bimba

Mūsų valstybės sekretorius 
Mr. Dulles sakosi turįs labai 
praktišką atsakymą i visus 
tarybinius sputnikus. Jis sa
ko: mums reikia daugiau mi- 
iitarinių bazių užsienyje. Esa
mųjų 250 bazių toli gražu 
nebeužtenka, kai turime rei
kalą su net dviem sputnikais!

Be to, girdi, visas bazes 
tuojau turime aprūpinti pa

nčiais vėliausiais atominiais 
pabūklais!

čia jau turime klaidą ant 
klaidos. Ponas • sekretorius 
galvoja atsilikusiai. Jis, pasi
rodo, nieko neišmoko ir nieko 
nepamiršo. .

Sputniku reikalas yra gry
nas mokslo reikalas. Militari
ses bazės nesuteikia atsaky
mu). Visi mato, kad Sovietai 
mus pralenkė.

Atsakymo reikia ieškoti 
moksle, o ne bombose. Milita- 
rinių bazių plėtimas didina 
karo pavojų. Tai irgi jau vi
sas pasaulis mato.
t Pono valstybės sekreto
riaus pasiūlymai nesuderina
mi su taikos reikalu. Militari- 
mės bazės svetimuose kraštuo
se pasidarė našta ir tiems 
kraštams, ir Amerikos žmo
nėms.

Sustojo ant kojų visi sūnų 
patronai. Jiems labai pagailo 
kai i u kės Laikos, kuri su Ant
ruoju Sputniku skrieja ir 
skrieja aplinkui žemę, teikda
ma mokslininkams labai rei
kalingų informacijų apie gy
vybės išsilaikymą aukštose 
erdvėse. Jie lermuoja ir pro
testuoja.

Bet kas jų paiso?
Kitas dalykas: jie smal

kiai veidmainiauja. Jie ne
mato ar nenori matyti, kad 

-I šiandien pat kasdien mūsų la
boratorijose šimtai šunų, bež
džionių, kiauliukių, paukščių, 

h įvairiausių žvėrelių sunaiki
nama vardan mokslo ir pro
greso.

Paimkime Dr. Salk skiepus 
kovai su polio. Jau tūkstan
čiai beždžionių pasiųsta be 
laiko į kapus, tuos skiepus ga
minant.

Mūsui šalies mokslininkai 
pradeda rimtai galvoti ir sta
lyti klausimą: Tai kodėlgi 
mes nuo Sovietų taip toli atsi
tikome kovoje už erdvės už
kariavimą. Jie jau net du 

^Sputnikus paleido, o mes dar 
neturime nė vieno!

/ Vėliausias jų atsakymas 
j ra maždaug toks: Su mumis 
bėda, kad mes visas savo 
mokslines pajėgas paskuti
niais keleriais metals' panau
dojome tobulinimui atominės 
ir hidrogeninės bombos, ieš
kojimui vis didesnių ir baise- 
nių masinio žmonių žudymo 
priemonių, o tarybiniai moks- 

' lininkai, matyt, sušilę ieškojo 
būdų užkariavimui erdvės 
\ardan mokslo ir progreso!

Jie tolį nu progresavo, o 
mes tebegarbiname atomines 
bombas!

. čia bus daug tiesos.

Popiežius skundžiasi.

Spalio sukakties šventimas 
dar tęsiasi Tarybų Sąjungoje 

labai pakilusioje dvasioje
Maskva. — Vyriausia 

Spalio revoliucijos sukak
tuvių šventimo dalis jau 
praėjo — masinis mitingas 
ir Aukščiausios Tarybos 
jubiliejinis posėdis sukak- 
tuviu išvakarėse trečiadie
ni, didelė demonstracija ii* 
karinis paradas ketvirta
dienį ir paskui iškilmingas 
pokylis Kremliuje ketvir
tadienio vakare, bet 
šventimas dar tęsiasi ir tę
sis visą savaitgalį. Mask
viečiai ir kitų tarybinių 
miestų ir kaimų žmonės 
pripildo teatrus, dalyvauja 
baliuose, kultūriniuose va
karuose, pasilinksminimuo
se.

Pokylis Kremliuje ket
virtadienio vakare buvo 
vienas didžiausių. Dalyva
vo visi valdžios ir parti
jos vadai, užsienio delega
cijos, taipgi visas diplomati

Vengrų ir kitokie bėgliai bandė 
kelti riaušes prie TSRS misijos., 
kur buvo minima Spalio sukaktis

New Yorkas. — Ketvir
tadienio vakare tarybinėje 
Jungtinių Tautų misijoje 
čia įvyko Spalio revoliuci
jos sukaktuvių minėjimo 
pokylis. Dalyvavo šimtai 
žmonių, tarp jų pakviestos 
J. T. delegacijos, žymūs a- 
merikiečiai kultūros žmo
nės ir t. t.

Prie Park Ave. pastato, 
kur randasi tarybinė J. T. 
misija, susirinko grupė re
akcinių pabėgėlių, ypatin
gai vengrų ir ukrainiečių.

Mokslas pradėjo ne kaip atsi
liepti į katalikų bažnyčios 
biznį.

Popiežius sako:, bloga, ne
berandame pakankamai jau
nų vyrų, kurie norėtų siekti 
kunigiškos karjeros.

Jis pamini Italiją ir Fran- 
cūziją, kur pradeda pritrūk
ti kunigų!

Kame dalykas?
Būti kunigu, šiais mokslo 

ir išradimų laikais, reikia at
sisveikinti su dviem labai 
brangiais dalykais: su blai
vu m protavimu ir sąžine..

Kur rasi mokytą blaivaus 
proto žmogų, kuris tikėtų i 
dangų erdvėse, kuomet ten 
yra užviešpatavę sputnikai ? !

Arba, kur rasi mokytą svei
ko proto žmogų, kuris skelb
tų “mokslą”, kad “po mūsų 
žeme” randasi čyščius ir pra
garas, kuomet jau po kelis 
šimtus sykių dirbtinieji žemds 
palydovai yra aplėkę žemę ir 
niekur nesusidūrę su praga
ru ?

Kaip su sąžine ? Pagalvoki
me : kaip šiandien gali šva
rios sąžinės mokytas žmogus 
skelbti bibliškas nesąmones?

Jaunas žmogus, pasėdėjęs 
keletą metų mokykloje, sako: 
visiškai kvila ir nepaaoru pa
siaukoti prietarams ir melui, 
ko yra reikalaujama iš kata
likų bažnyčios kunigo! 

nis korpusas. Viskas vy
ko gan neformalėje papras
toje, bet džiaugsmingoje 
atmosferoje. Vienu metu 
Chruščiovas ir Furcieva ko
kį pusvalandį vadovavo se
nų revoliucinių dainų dai
navimui — dainoms, kurios 
buvo dainuojamos kovoje 
prieš carizmą metu, parti
zaninėms ir t. t.

Pokylio centre radosi 
Mao Tse-tungas, su kuriuo- 
mi visi bandė bent trum
pai pasisveikinti arba pasi
kalbėti. Tuo tarpu, kai 
Kremliuje vyko tas balius, 
Maskvos gatvėse ėjo šo
kiai, griežė orkestrai.

Eisenhoweris sveikino
Prezidentas Eisenhowe

ris pasiuntė trumpą tele- 
graminį sveikinimą Tarybų 
Sąjungos prez. Vorošilo- 
vui Spalio revoliucijos su
kakties proga.

Jie šaukė, koliojosi, bandė 
užgauti atvykstančius sve
čius. Policija bandė palaiky
ti juos skersai gatvės, bet 
bėgliai elgėsi chuliganiškai, 
metė butelius, pilnus rau
dono skysčio, akmenis ir t.t.

Vienas policininkas tapo 
sunkėliau sužeistas, keturi 
lengviau. Policija suėmė 
kelis triukšmadarius.

Chuliganams pasisekė iš
mušti vieną misijos pasta
to langą.

D. Eisenhoweris 
nevyks Londonan

Washingtonas. — Anks
čiau buvo paskelbta, kad 
po NATO konferencijos Pa
ryžiuje prez. Eisenhoweris 
vyks apsilankyti Britanijo
je. Dabar skelbiama, kad 
jis Britanijon nevyks.

Londono spauda, ypatin
gai darbiečių “Daily Re- 
rald” sako, kad Eisenhowe
ris tuomi kaip ir įžeidė 
Britaniją, ypatingai, kad 
jis bus taip arti Britanijos, 
toks trumpas laikas po ka
ralienės viešėjimo Ameri
koje — ir jis galėtų ten 
lengvai užsukti.

Prie prezidento artimai 
stovį asmenys sako, kad jo 
patarėjai jam pataria ne
vykti Britanijon, nes Vi- 
.durvakariuose ir kai kurio
se kitose Azijos dalyse susi
darė įspūdis paskutiniu lai
ku, kad Eisenhoweris yra 
perdaug pro-britiškas.

Nicosia. — Nušautas ci
vilinis kiprietis. Britai sa
ko, kad tą padarė nacio
nalistai.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Washingtonas. — Prez. 
Eisenhoweris ^paskyrė spe
cialią tarybą civilinių lais
vių klausimams spręsti. .Į 
tarybą įeina trys republi- 
konai ir trys demokratai. 
Tarybos pirmininku paskir
tas Stanley F. Reed, buvęs 
Aukščiausio teismo teisėjas.

Cambridge, Mass.—Cam
bridge universiteto obser
vatorija čia gavo ilgą te
legramą iš Maskvos, kurio
je Amerikos mokslininkai 
smulkmeniškai informuo
jami apie antrojo Sputniko 
orbitą, pralėkimo laiką, 
signalus, ir paduodama ki
tokia informacija.

Maskva. — Tarybų Są
junga pastatė didžiausią 
helikopterį pasaulyje. Juo- 
mi gali keliauti 80 žmonių.

Sukarno įspėjo, 
kad Indonezija 
atgaus Gvinėją
Jakarta. —. Indonezijos 

prezidentas Sukarno įspėjo, 
kad Indonezijps, dalis, kuri 
dar randasi po olandų galia, 
bus. nuo Olandijos atimta.- 
Ta teritorija yra Naujosios 
Gvinėjos Vakarų dalis, ki
taip vadinama Irianu. Iria- 
nas yra Indonezijos dalis, 
nors olandai to nepripa
žįsta. Jie teigia, kad Iriano 
žmonės yra visai skirtingi 
nuo indonezų ir tai jie, o- 
landai, turi juos nuo indo
nezų ginti, kad pastarieji 
jų “nepavergtų”.

Sukamo sakė, kad jeigu 
Olandija greitu laiku neat
sisakys geruoju Iriano, tai 
Indonezija imsis “nepapras
tų žingsnių”. Jis neaiškino, 
kokie tie žingsniai bus.

Naujoji Gvinėja yra di
džiulė sala. Tuo tarpu, kai 
jos Vakarų dalis priklauso 
Olandijai ir Indonezija tos 
dalies reikalauja, Rytų Gvi
nėja priklauso Britanijai. 
Bent kol kas Indonezija ne
sako, kad ir ta krašto da
lis jai turi priklausyti.

Aktore Ingrid Bergman 
ir Rossellini skirsis

Roma. —- Aktorė Ingrid 
Bergman ir italas filmų di
rektorius Roberto Rosselli
ni skiriasi. Jie teisme lega
liai atsiskyrė, nors dar ne- 
sidivorsavo: Kaip žinia, 
Bergman, kuri tada buvo 
ištekėjusi už kito vyro ir tu
rintį dukterį, apie dešimt 
metų atgal Italijoje įsimy
lėjo į Rossellinį ir nuo jo 
tapo nėščia.

Dabar tas romansas pasi
baigė — Rossellini, kuris 
praleido apie 10 mėnesių 
Indijoje, ten įsimylėjo į jau
ną merginą, aktorę. Jis ją 
gal ves.

Damaskas. Sirijos par
lamentas patvirtino paktą 
su Tarybų Sąjunga.

Prezidentas paskyrė J. Kiliianą specialiu 
patarėju raketų - satelitų vystymui, žadėjo, 
kad bus bandvta neatsilikti nuo Tar. S-gos

•/ CJ

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pasa
kė per radiją ir televiziją 
kalbą, kurioje jis aiškino 
šaliai apie raketas, dirbti
nus žemės satelitus ir pana
šius dalykus. Eisenhoweris 
pripažino, kad toje srityje 
Tarybų Sąjunga yra pra
lenkusi Ameriką, bet bus 
bandyta, sakė jis, toliau ne
atsilikti. Tam tikslui pre
zidentas Eisenhoweris pa
skyrė MIT (Massachusetts 
Tecnologijos Instituto) di
rektorių J. Kiliianą specia
liu moksliniai-technišku pa
tarėju prie valdžios. Killia- 
nas turės užduotį koordi
nuoti įvairias mokslines ir 
moksliniai-karines progra
mas, kurias vysto atskirai 
armija, aviacija ir laivynas.

Kaip yra žinoma, dirbti
nų žemės satelitų vysty
mui nemažai pakenkė fak

Indija ir Egiptas apleido kartu 
su socalistiniais kraštais R. K

■ - .1. ’ 1 ■

tarptautinę konferenciją Delyje
Deli. — Tarptautinėje 

Raudonojo Kryžiaus konfe
rencijoje čia įvyko kaip ir 
skilimas. 16 kraštų delegaci
jos apleido konferenciją, 
kadangi j on tapo pakviesti 
čiangininkai.

Konferencijoje dalyvavo 
80 kraštų delegacijos, įskai
tant Liaudies Kiniją. Čian
gininkai pačioje konferen
cijos pradžioje irgi buvo 
pakviesti kaip Formozos 
salos Raudonojo Kryžiaus

Nutraukė ryšius, 
konsulatai liks>

Belgradas. — Nors Va
karų Vokietija ir Jugosla
vija nutraukė diplomatinius 
santykius, kadangi Jugos- 
slavija pripažino Rytų Vo
kietiją, konsulatai nebus 
uždaryti: Vakarų Vokieti
jos konsulatas liks Belgra
de, o Jugoslavijos konsula
tas liks Bonnoje. -

Manoma, kad ^nepaisant 
diplomatinių santykių nu
traukimo, Vakarų Vokieti
ja ir Jugoslavija palaikys 
gąn plačius prekybos ry
šius, kurie paskutiniu laiku 
užsimezgė tarp šių dviejų 
šalių, o kad palaikyti preky
bą, reikia turėti konsula
tus, nes vienos šalies atsto
vai dažnai lankosi kitoje, 
reikia išgauti vizas ir t. t.

_____________ L—

Londonas. — Attlee lordų 
rūmuose, kur jis dabar sė
di, pasakė aštriai anti-so- 
vietinę kalbą. Jis sakė, kad 
šuo Laika, kuris keliauja 
Antruoju Sputniku, yra to
kioje padėtyje, kaip sateli
tų šalių gyventojai — “ap
rūpintas maistu, bet netu
rįs laisvės”.

tas, kad eina rugtynės tarp 
tų trijų ginkluotų pajėgų 
šakų, yra pavydo, kivirčių 
ir t. t. Taipgi žinoma, kad 
privatinės firmos tarpusa
vyje pešasi dėl dalių ir me
džiagos pristatytmo ir t. t. 
Prezidentas sakė, kad bus 
bandyta tam dalykui pada
ryti galą.

Eisenhoweris taipgi sten
gėsi sudaryti įspūdį, kad 
mes ne taip jau atsilikome 
nuo Tarybų Sąjungos. Prie 
savęs jis turėjo raketos da
lį, kuri, sakė jis, buvo iššau
ta šimtus mylių į erdvę 
(jis nesakė tiksliai, kaip 
aukštai) ir paskui grįžo 
žemėn. Tas rodo, sakė jis, 
kad mūsų mokslininkai jau 
išvystė žinojimą, kaip at
gauti erdvėn iššautus sate
litus arba raketas ir išveng
ti, kad jie neužsidegtų pul
dami per tirštesnius oro 

atstovai. Tam nei Liaudies 
Kinijos, nei kitų socialisti
nių kraštų delegacijos ne
sipriešino. Bet čiangininkai 
atsisakė ątvykti, nebent 
juos kviestų kaip visos Ki
nijos atstovus.

Čiangininkams šiltai pri
tarė amerikiečiai, kurie 
pradėjo mobilizuoti kuo 
daugiau balsų už čiangi- 
ninkus. Balsuojant 62 de
legacijos balsavo už čiąngi- 
ninkų kvietimą, 44 prieš ir 
16 susilaiė nuo balsavimo 
(tiek delegacijų yra, nes 
dauguma šalių turi po dvi 
delegacijas— vieną nuo R. 
Kryžiaus, kitą nuo valsty
bės).

Po nubalsavimo 16 kraš
tų delegacijos apleido suva
žiavimą. Kartu su socialis
tinių kraštų delegacijomis 
išėjo ir Egipto ir Indijos 
delegacijos, nors suvažiavi
mas vyksta pačioje Indijo
je.

Kai tas viskas vyko, su
važiavimo sesijai posėdžia
vo Indijos R. Kryžiaus pir
mininkė Amrit Kuar. Ji at
sikėlė ir paskelbė, kad pasi
traukia kartu su savo ša
lies delegacija. Ji taipgi sa
kė, kad nubalsavimas kvies
ti čiangininkus kaip Kini
jos atstovus yra nemanda
gus įžeidimas ir Indijai, nes 
Indija pripažįsta Liaudies 
Kinijos valdžią.

Suvažiavimo sesijos tapo 
nutrauktos.

Londonas. — Naujas bri
tų sprausminis orlaivis su
dužo netoli Bristolo ir 15 
asmenų užsimušė. Tai buvo 
naujo orlaivio tipo Bristo! 
Britania 300 išbandymas. 
Užsimušusieji buvo techni
kai ir įgulos nariai.

sluoksnius.
Prezidentas taipgi kalbė

jo apie ginklus ir minėjo 
visą eilę ginklų, kurie iki 
šiol buvo laikomi slaptais. 
Jis sakė, kad nepaisant ta
rybinių atsiekimų su Sput
nikais, Amerika lieka paly
ginamai- galinga ginklais.

Prezidento kalba iššaukė 
visokiausių komentarų. Se
natorius Kefauveris sako, 
kad ta kalba buvo taip aiš
kiai taikoma krašto “užtik
rinimui”, jog žmonės jau
čia, kad Eisenhoweris nega
lėjo pasakyti pilnos teisy
bės.

Republikonai teigia, kad 
preidento kalba buvo puiki, 
nors ir jų komentaruose y- 
ra nepasitenkinimo gaida, 
būtent — ką Ike žada da
bar, yra geras dalykas, bet 
reikėjo tą padaryti seniau.

Stewart gavo pasportą, 
Gales keliaut Europoje

Washingtonas. — Ameri
kietis filmų rašytojas D. 
O. Stewart laimėjo kovą, 
kurią jis vedė per penke
rius metus — Valstybės 
departmentas jam pagaliau 
davė pasportą ir jis galės 
keliauti, kaip pageidauja, 
po Europą. Pasportas jam 
iki šiol nebuvo duotas, nes 
jis buvę kaltinamas buvi
me komunistu arba komu
nistų bendrakeleiviu.

Apeliacijų teismas dabar 
nusprendė, kad Valstybes 
departmentas jam turi duo
ti pasportą.

V. Molotovas dalyvavo 
minėjime Mongolijoje

Maskva. — V. Molotovas 
nebuvo atvykus Maskvon, 
kad dalyvauti Spalio revo
liucijos minėjimo iškilmėse, 
kaip buvo numatyta iš 
anksto kai kuriuose užsie
nio laikraščiuose. Vietoje 
to, Molotovas kalbėjo Mon
golijos sostinės Ulan Bato
ro mitinge. Jis dabar yra 
ambasadorius toje šalyje.

Izraeliečiai ir turkai 
atblokšti nuo Sirijos

Damaskas. — Sirijos ka
reiviai vedė 45 minučių 
kovą prieš izraeliečius, ku
rie bandė įsiveržti Sirijos, 
teritorijon Al Tafwik srity
je. Izraeliečiai tapo atblokš
ti. Ras Rl-eina srityje turkų 
junginys, atakavo Sirijos 
pasienio sargybinius ir ten 
išsivystė sunkoka kova. Ir 
turkai tapo atblokšti.

Paryžius. — Naujoji Gai
llard valdžia bandys kon
troliuoti franko smukimą. 
Francūzijos valiuta, fran
kai, darosi vis nepastoves
nė.

Colombo. — Ceilonas pra* 
dės statyti savo laivyną.
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eilę smulkesnių brošiūrų. Jis išvertė lietuvių kalbon svar
bų ir didelį Hillquito veikalą “Socializmo istorija Jungti
nėse Valstijose”, Fričės — “Vakarų literatūros istoriją”, 
A. Ransome — “Rusija 1919 metais”.

Jis parašė tūkstančius straipsnių, kurie sudarytų 
daug puikių knygų. Jis pasakė šimtus prakalbų. Jis bu
vo pirmas, stojęs organizuoti Lietuvių Literatūros Drau
giją* ir buvo pirmasis jos pirmininkas.

Per ilgus metus draugas Prūseika dirba Vilnies re
dakcijoje, tačiau jis niekad nepamiršta ir Laisvės ir kitų 
mūsų visuomeninių įstaigų. Kasmetai jis įeina į Laisvės 
vajininkų sąrašą.

Paimkite, gerbiamas skaitytojau, vakar dienos Lais
vėje telpantį vajininkų sąrašą, jame surasite ir L. Prūsei- 
kos pavardę! Ir L. Prūseika visa tai atlieka, nepaisyda
mas amžiaus, nepaisydamas pastaruoju metu silpnėjan
čios savo sveikatos!

Argi L. Prūseikos veikla nėra pavyzdys mums vi
siems, nepaisant, ką kuris dirba, kur gyvena, ką veikia?!

Sveikindami draugą L. Prūseiką su jo 70-tuoju gim
tadieniu, nuoširdžiai linkime jam ilgiausių metų, geriau
sios sveikatos, o pasiryžimo ir gerų norų, gerai žinome, 
jis yra kupinas!

ŠUNŲ MYLĖTOJAI
AMERIKOJE IR ANGLIJOJE yra organizacijos, 

sukurtos tuo tikslu, kad apsaugoti šunų, arklių ir kito
kių naminių gyvulių likimą.

Visa tai gerai. Gerai, kad yra žmonių, kurie nors 
šunis ar kitus gyvulius myli, nepaisydami žmonių.

Bet štai, Tarybų Sąjungos mokslininkai paleido dau
giau kaip 1,000 mylių aukštume dirbtinį žemės palydovą, 
Il-rąjį sputniką. Jame įdėjo ištreiniriuotą šunelį, Laiką, 
a^rkaip ten jo pavadinimas. Na, ir tuojau po to šunų my
lėtojai pradėjo protestuoti prieš Tarybų sąjungą. Kaip 
tai, girdi, galima, kad jūs paleidote į aukštybes, į patį 
dangų šunį?. . Kai kur buvo suruoštas prie Tarybų Są
jungos (kapitalistiniame pasaulyje) įstaigų net pikietas. 
Vedžiota ten Šuneliai, gražūs, mandagūs, ne tokie kaip 
tie žmonijos neprieteliai dvikojai, kurie pikietuoja Lais
vės ir kitų pažangiųjų Amerikos lietuvių kultūrines pra
mogas !

Ką gi jiems pasako socialistinės šalies atstovai? Jie 
sako: mes šunis mylime tiek pat, kaip ir jūs, kurie myli
te tik šunis. Buvo daug žmonių, kurie pasisiūlė lėkti 
dirbtinyje žemės palydove, vietoje šuns, bet mes jų pasi
siūlymo nepriėmėme. Visgi šuo yra žemesnis už žmogų. 
O po to, kai herojiškas šuo, kuris įeis į kultūros istoriją, 
atliks savo misiją, tuomet siusime į erdvę žmogų.

Tai teisingai pasakyta. Tai turėtų uždaryti burnas 
tiems, kurie myli šunis, bet nepaiso žmogaus; tiems, 
kurie priešingi progresui.

LEONUI PRŪSEIKA I 70 METŲ
VISŲ LAISVIEČIŲ, visos pažangiosios Amerikos 

lietuvių visuomenės vardu galime džiaugsmingai pasvei
kinti Leoną Prūseiką jo 70 metų sukakties proga!

Taip, lapkričio 10 d. sukanka 70 metų, kai gimė Al
bertas Vabalas (vėliau — Leonas Prūseika), prieš 45 me
tus pradėjęs redaguoti mūsų laikraštį Laisvę.

L. Prūseika gimė 1887 metų lapkričio 10 d. Daugėlai- 
čių kaime, Virbalio valsčiuje (dabar Kybartų rajonas). 
Jis gimė pasiturinčioje šeimoje — jo tėvas, Juozas Vaba
las, buvo stambus ūkininkas, bet anuo metu — pažangus 
žmogus, nes tarp 1|905-1907 metų priklausė Lietuvos So
cialdemokratų partijai. Tiesa, vėliau, išstojęs iš tos parti
jos, paveiktas žiaurios reakcijos, jis jau nelabai entuzias
tiškai pritarė savo sūnui, kuris buvo įkalintas ir ištrem
tas visam amžiui į Sibirą.

1907 m. Leonas Prūseika baigė Liepojos gimnaziją ! 
ir po to įstojo į Petrapilio universitetą, teisių fakultetan. 
Jam dar reikėjo dvejų metų, kad būtų advokatas, bet 
1909 metais buvo areštuotas, įkalintas į Suvalkų kalėji
mą, kur tuomet sėdėjo Vincas Kapsukas. Suvalkuose bu
vo teistas ir nuteistas visam amžiui tremčiai į Sibirą. Iš 
Sibiro jis pabėgo ir, pasiekęs Vokietiją, pasivadino Leonu 
Prūseika (jo motinos mergautinė pavardė). Šia pavarde 
jis ir gyvena. Šia pavarde jis daugumui Amerikos lietu
vių ir tėra žinomas.

Pernai draugui L. Prūseikai sukako 50 metų, kai jis 
buvo įstojęs į Lietuvos Socialdemokratų partiją, o šiemet 
jis garbingai švenčia 70 metų savo amžiaus.

Ne, tai, kas čia rašoma, nėra L. Prūseikos biografija, 
o tik priminimas svarbesnių etapų iš nueito kelio tau
raus, darbštaus, žymaus lietuvių darbininkų publicisto, 
visuomenininko, veikėjo, sulaukusio 70 metų.

L. Prūseika pradėjo redaguoti Laisvę su 1912 metų

70 VAISINGI! METŲ
Septyniasdešimt metų 

amžinybėje, anot poeto Jur
gio Baltrušaičio, — tai tik 
akimirka! Nedaug tai reiš
kia ir visatos kūrybinėj ei
goj. Tačiau trumpaamžio 
žmogaus žemiškame etape 
—tai jau vidutinio amžiaus 
norma! Jei gamtos mums 
būtų leista gyventi, kaip 
tam legendos Matūzeliui, 
bent kelis šimtus metų, sa
kytume, kad 70 metų tai 
tik jaunystės pradžia; juk 
tie metai tokie trumpučiai! 
Bet deja, taip nėra. Mūsų 
amžiaus baras yra neką il
gesnis už braziliškos papū
gos !

O

Leonas Prūseika

Šių metų lapkričio 10 d. 
sukanka 70 metų, kai Dau- 
gėlaičių kaime dienos švie
są išvydo Albertas Vabalas, 
mums geriau žinomas Leo
no Prūseikos pavarde. Jei 
rašyčiau jo biografiją, pra
dėčiau nuo tosios datos. 
Nueičiau su juo į pradžios 
mokyklos suolą, i Liepojos 
gimnaziją, Peterburgo uni- 

pradžia. Tuomet prasidėjo ir jo visuomeninė veikla Ame-1 versitetą; vaikščiočiau su 
rikoje. O jo veikla, kaip laikraštininko, rašytojo, kalbė-.juo kartu slaptoje socialde-' 
tojo-propagandisto, buvo šakota, plati. ' | mokratų kuopelėje, rasinė-.

Be laikraštinio darbo, L. Prūseika parašė tris stam- ičiau spaudai; būčiau su juo 
bias originales knygas —- “Karolis Marksas ir jo gady- kartu, kai caro žandarai jį 
nė”, “Karų ir revoliucijų gadynė” ir vėliausia “Atsimini- areštuoja, uždaro Vilkaviš- 
mai ir dabartis”. Jis taipgi parašė “Vytautas Mažasis” ir kio ir vėliau Suvalkų kalė-

Žinios iš
MIRĖ JONAS
KAIRIŪKŠTIS

. m. spalio 9 d. po sūn-
; ligos mirė TSKP ną-

Vilniaus Valstybinio
kios 
rys, 
V. Kapsuko vardo universi
teto Medicinos fakulteto 
profesorius, medicinos dak
taras, LTSR Mokslų aka
demijos narys - korespon
dentas, LTSR nusipelnęs 
mokslo veikėjas Jonas Kai
riūkštis.

Prof. J. Kairiūkštis gimė 
1896 m. spalio 13 d. Seinų 
mieste, pedagogo šeimoje.

Didžiąją Spalio socialisti
nę revoliuciją jis sutiko Pe
trograde. Būdamas Petro
grado Medicinos ' akademi
jos studentu, J. Kairiūkš
tis, kaip revoliucinės stu
dentijos atstovas, išrenka
mas Pętrogrado Darbinin
kų deputatų. tarybos nariu.

Grįžęs į Lietuvą, J. Kai
riūkštis greitai pasižymi 
ne tik kaip gydytojas, • bet 
ir kaip nenuilstamas kovo
tojas prieš, klerikalizmą ir 
reakciją. Dirbdamas Kal
varijos, o paskui Kauno li
goninėse, jis sumaniai ‘ de
rina savo gydytojo-moksli
ninko darba sū materialis- f G '
nes pasaulėžiūros popūlią- 
rizacija ir propaganda. Jis 
skaito paskaitas, rašo, ver
čia ir redaguoja liaudžiai 
pr i e i nam us popi i Ii a r i u s 
straipsnius ir brošiūras, 
p a r u o š i a ir išspausdina 
vertingą mokslinį veikalą 
“Gamtos mokslų filosofi
ja.” Velionis parašė dau
giau kaip 50 išspausdintų 
moksliniu darbų. • r

Dar dirbdamas mažoje 
periferijos ligoninėje, • jis 

jime; keliaučiau kartu su 
juo į Sibirą, bėgčiau atgal 
į tėvynę ir iš ten lydėčiau į 
J. A. Valstybes.

Nuo čia prasideda nau
jas jo gyvenimo etapas — 
naujas kraštas, nauji dar
bai ir uždaviniai. Jis reda
guoja “Laisvę,” “Darbą,” 
“Vilnį.” Jis rašo knygas ir 
brošiūras, jis sako kalbas, 
agituoja ir organizuoja, jis 
energingai dirba pažangio
sios srovės vyndaržyje. 
1915 metais jis sutveria 
ALDLD, kuri šio šimtme
čio trečiosios dekados pra
džioje turėjo suvirš 7,000 
narių ir kelis šimtus kuo
pų, kuri iki šiol išleido 63 
knygas ir suvaidino tokią 
milžinišką rolę visuomeni
niame bei politiniame A- 
merikos lietuvių gyvenime. 
Jisai rūpinosi ir rūpinasi 
ne tik rašymu, bet ir savo 
redaguojamųjų laikraščių 
medžiagine padėtimi lab- 
jau, negu kuris kitas lite
ratas. Jis yra neginčija- 
jamai geriausias kairiosios 
srovės prakalbininkas, ga
biausias žurnalistas ir agi
tatorius.

Prirašyti apie Leono Prū
seikos dirbamus ir nudirb
tus darbus būtų galima la- 
bai daug. Tačiau tą užda
vinį išpildyti teks kam 
nors, kada nors vėliau . . . 
Laimėj, rašyti jo biografiją 
dar ne metas, jis dar savo 
gyvenimui taško nepastatė, 
dar jis dirba ir gyvena su 
mumis. Tuomi tikrai rei
kia pasidžiaugti! Šiuo tar
pu aš noriu jį tik pasvei
kinti jo taip reikšmingos 
sukakties proga ir palinkė
ti jam geros' sveikatos bei 
ilgiausių metų; pąlinkėti, 
kad jo ranka nepailstų be
rašant, kad jisai tęstų taip 
stropiai dirbamą savo dar
bą ir sulauktų dar garbin
gesnio jubiliejaus! A. P.

Lietuvos
pradeda ieškoti naujų tu
berkuliozės gydymo meto
dų. Šio atkaklaus moksli
nio darbo rezultatas buvo 
jo išrastas naujas gydoma
sis preparatas neobenzino-: 
lis. •* ■' ’ ;

Apibendrindamas savo 
tyrimus ir stebėjimus nau
dojant naująjį prepąratą, 
jis parašo mokslinį veika
lą, už kurį 1937 m. jam, 
suteikiamas medicinos 
mokslų daktaro laipsnis.

Atkūrus Lietuvoje tary
binę santvarką, J. Kai
riūkštis paskiriamas Kau
no universiteto p r o f e s o - 
rium, o 1944 m.—-Vilniaus 
V a 1 s t ybinio universiteto 
medicinos fakulteto deka
nu.. Čia jis daug nuveikia 
iš naujo organizuojant oku
pantų išgrobstytas ir; su-' 
naikintas mokslo įstaigas,’ 
telkiant pažangių dėstytojų 
kadrus ir auklėjąnt naują 
tarybinių mokslininkų ir 
gydytojų kartą. Vilniaus 
d a r b o žmonės išrenka jį 
miesto DŽDT deputatu.

Tarybinė vyriausybė- už 
nuopelnus mokslinėje, pe
dagoginėje ir visuomeninė
je veikloje . prof. J. Kši- 
riūkštį apdovanojo D a r į b 
Raudonosios Vėliavos olei
nu. L.'. g • .

Prof; Jono Kairiūkščip 
bendradarbiai, ilgai •> atmins 
jį kaip mokslininką, akty
vų visuomeninį. ve i k ė j ą, 
jautrų ir nuoširdų draugą.

Grupė draugą.
i

Paryžius. — Prisaikdin
tas naujasis Gaillato kabi
netas. ■ 7 .< • ’ ';■■■,

LITERATURA-MENAS
J mano miestą 
Leninas atėjo

Seniai,
Kai Lietuva 
vergovėj duso, 
žilajam Vilniuj 
Leninas viešėjo. 
Ir į Šiaulius tą kartą— 
miestan mūsų— 
užsukti nesuspėjo . . .

O laukė jo šiauliečiai, 
nes tikėjo: 
anksčiau—vėliau— 
atvyks pas juos jų vadas. 
Ateis, kaip jų, 
vargdienių, 
užtarėjas, 
parodys, 
kaip jiems laimę 
susiradus.

V

:|: A

Ir neapvylė Leninas!— 
Atvyko.
Aplankė jis kiekvieną 
darbo žmogų.
Ir nuo to karto 
amžiams jis paliko 
gyventi <
su mumis 
po vienu stogu.

Einu aš miesto gatvėmis. 
Grožiuosi.
Neatpažįstami 
Šiauliai gimtieji! 
Ar būtume 
mes jį vieni išpuošę? 
Ne!
Leninas, 
mums Leninas padėjo.

Ar būtume 
mes iš nykių lūšnelių 
į šviesą, 
laimę kaęla nors pakilę, 
jeigu ne Lenino 
praskintas kelias, 
jei ne jo mintys— 
paprastos ir gilios!

Ir man nereikia 
didmiesčių triukšmingų.— 
Be jų 
man dainos 
upeliukais liejas:— 
Iš mano miesto 
amžiams skurdas dingo, 
į mano miestą 
Leninas 
atėjo!

J. Sabaliauskas
Šiauliai

Mano Dzūkija, 
mano gimtine

Mano Dzūkija, mano gimtine, 
Išdabinta miškeliais, šilais.
Glosto vėjas palaukes, smiltynus, 
Nubanguoją vilnelių javais.
Glosto karštą man kaktą, krūtinę. 
Mano Dzūkija, mano gimtine!

Pamilau aš tave, pamylėjau 
Tavo pilkąjį grožį laukų, 
Ilgesingas dainas, kur skambėjo 
Blėstant žarai gegužių vaiskių. 
Laukais aidą nunešdavo. 
Pamilau aš tave, pamylėjau.

Čia piliakalniai likę prabyla, 
Šimtametė sušvokščia giria, 
Vilnys Merkio ir Nemuno žilo 
Matė mūšius, kautynes žiaurias. 
Rago garsas ir šauksmas netilo.— 
Čia piliakalniai likę prabyla.

Girios siaudė maištingąja laisve, 
Tankmėj slėpė nuo priešų tada. 
Krauju, prakaitu žemę aplaistė 
Tėvai, protėviai... Ji mums šventa!
Kovon ėjo liepsnojant pašvaistėms,— 
Girios siaudė maištingąje laisve!

Nėra užtvarų laisvei, nė kainos,— 
Ji—gražiausioji žemėj daina.
Iš kartos ji į kartą ateina, 

i Iš gaisravietės plečias liepsna.
Nėra užtvarų laisvei, nė kainos.

Po audrų nusiblaivė padangė. 
Mes tvirti žengt naujuoju keliu. 
Myliu praeitį tavo, legendas, 
Labiau dabartį tavo myliu.
Kuriam naują gyvenimą šiandien.

x Po audrų nusiblaivė padangė.
Mano Dzūkija, mano gimtine 
Išdabinta miškeliais, šilais.
Glosto vėjas palaukes, smiltynus, 
Nubanguoja vilnelių javais.
Glosto karštą man kaktą, krūtinę. 
Mano Dzūkija, mano gimtine!

Domas Terbelis
lVarėną

Nebrėkšta dar
Rūkas.
Skundžiasi varpas
Piktai ir ilgai.
Girgžda aptingę vartai
Ant virvių.
Keturi anglų veislės žirgai 
Nešas...
Ūseliai karietoje styro.
Bejėgiškai lūpa atkaiTis.
Skradžiais—
Grafystė,
Malūnai
Ir dvaras...
—Kas daros, 
Kas daros?!
Staiga—lyg žaibas
Trenktų vežiką, .
Grafas karietoj ištęžta.
Vyras prie vyro,
Mužiks prie mužiko,

Martas Randas

Brolybes šaltinis
To neatstos mums jokios brangenybės,— 
Tai amžiams įrašyta mūs širdy: 
Šaltinį gyvą nuostabios brolybės 
Atvėrė mums šeima didi.
Jis niekad neužšals speige didžiausiam.
Jis neišdžius ugninėj kaitroje.
Jame jėgų ir įkvėpimo gausi, 
Jisai gaivins darbe ir kovoje.
Ir jo gaivi srovė skambės ir liesis,
Ji taps daina, sparnuota ir lakia,
Ir skelbs visiem jos žodžiai drąsūs, šviesūs. 
Kaip mums brangi brolybė ir taika!

vertė Eug. Matuzevicius
si: *

Nuo krašto
Lig krašto.
Plaikstosi vėliavų klostės,
Daina
išsilieja plati.,. .
Vežikui baugu ant pasostės, 
Ūseliai iš siaubo stati.
. . . Tąkart rokiškiečiai— 
Darbininkai, artojai ir kalviai, 
“Auroros” prižadinti” salvių, 
Alėja
Artėjo
Ir vėliavas nešė raudonas, 
Plazdenamas rytmečio vėjo.

* * *

Mieste mūs tą rytą 
Taip užgimė Spalio alėja.

P. MUaknis

Ana. Kovusovas
“Tas turtingai visada gyvens, 
Kam nestinga medžio nė vandens”— 
Sakoma Turkmėnijoj seniai, 
Nes vandens tikrai nedaug čionai, 
Nes negausų skaičių jos miškų 
Suskaičiuot ant pirštų nesunku . . .
Dykumoj mes darom stebuklus: 
Sukuriame ežerus, šilus.
Atsiranda patarlių naujų,— 
Ne turkmėnui išsiverst be jų. 
Prie kanalo naujo šiom dienom 
Tarė man senukas patylom: 
“Mes turtingi esame nuo šiolei, 
Nes ir rusas, ir turkmėnas—broliai!”

Vertė Vyt. Bložė

Heinrichas Heine

Himnas
Aš—kardas, aš—liepsna!
Aš jums šviečiau tamsoje, o, prasidė

jus mūšiui, koviausi priekyje, pirmose 
gretose,

Aplinkui mane guli mano draugų la
vonai, tačiau mes nugalėjome. Nugalė
jome, tačiau aplinkui mane guli mano 
draugų lavonai. Pergalės triumfo gies
mėse’girdėti ir šermenų choralai. Bet 
mums nėra laiko nei džiūgauti, nei liū
dėti. Vėl sudunda būgnai,, prasideda 
naujas mūšis.— ‘

Aš—kardas, aš—liepsna!
. , Vertė Vyt. Bložė

' f
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JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
ROMANAS

— Turėjau ir aš pernai tokį Danielių, 
— prakalbo vėl. — Gerai ganė vaikas, 
nieko neprikiši. Ir ganė, ir šeimynoj su
tarė. Draudžiau kitiems metams, tik ne
sutiko. Užtenka, sako, prisivalkiojau 
paskui karvių uodegas, pamėginsiu pus
berniu? . . Na, aš ką? Kad nori mėginti, 
tai mėgink sau. Už skverno nelaikysiu. 
Samdinys tai kas? Samdinys tąsią die
vo paukštis: kur sumojo, ten nuplasnojo.

Nutilo šeimininkas, nukorę koją nuo 
rogių ir arė sniegą bato galu. Buvo ma
tyt, kad jis gailisi neprotingo Danieliaus 
ir pavydi laisvo samdinių gyvenimo.

— Aš jam kalbu, — prašneko vėl, — 
be reikalo į pusbernius lendi. Paganyk, 
kalbu, pas mane dar vasarą kitą, kaulai 
sustiprės, aukštyn pasistiepsi. O kai 
anksti prie darbo šoksi — tai sveikatą 
prakiši. Pusberniu taigi ir bulvių maišą 
pakelt, ir vežimą pakraut, o jau arti tai 
lygiom su bernu. Truktelėsi kur nepa
rankiai, ir po viskam, ir vaikščiosi išsi
kėlęs, su kyla tarpukojy. Ar daug jau
nam reikia? Taigi, matai, nepaklausė 
protingo žodžio, užtenka, girdi. O tu ar 
nežadi į pusbernius? — staiga atsisuko i 
mane. - -

Aš tik nusijuokiau. Mano augumo ne
žino jis, ar ką? Tokiuose metuose ganyk, 
nesidairydamas į šalis. Rudenį, kai par
važiavau su kalėdiniu paviršiu, tėvas pa
sakė:

— Štai jau pirma vasara už pečių. Dar 
šešetą atšmaikštuos.i, ir apie pusbernia- 
vimą pakalbėsim. O ten ir į bernus paly
pėsi, algą paimsi dviem rankom keliamą, 
armoniką nusipirksi. . . Tik kantrybės 
turėk, visko sulauksim!

Laikas apie pusberniavimą toks toli
mas, kad nė galvoti apie jį neverta! Ir 
mes važiavom toliau nebekalbėdami. 
Alksnynas pasibaigė, prasidėjo lygūs 
laukai, vietomis jau pajuodę, vėjo nu
gairintais kauburiais. Vis labiau tirštėjo 
sutemos, ir vis labiau stiprėjo lietus. Da
bar jis kirto iš kairės, nuo kur manęs 
nedengė šeimininko šonas. Sustiprėjęs 
vėjas gūsiais košė drabužius, varė nuga- 
ron drebulį. Prigludau aš prie šeiminin
ko alkūnės, prisiglaudžiau veidu prie 
jo storos, prakaitu ir degutu kvepiančios 
milinės, stengiausi sušilti.

— Tr-r-r-rr! — įtempė šeimininkas va
džias.

Pakėliau galvą. Mes jau buvome įva
žiavę į erdvų kiemą, taip pat apaugusį 
medžiais ir apvestą stipria tvora, kaip 
ir tie dideli vienkiemiai, kuriuos mačiau 
pakelėse. Kieme draikėsi ant grandinių 
didžiuliai šunes, lojimais ir kauksmu iš
reikšdami didį savo džiaugsmą dėl Šei
mininko sugrįžimo. Šis išlipo iš rogių, 
apramino šunis, kurie nustojo skalinti 
ir dabar jau įnirtingai lojo ant manęs.

— Na, lipk ir tu, — atsisuko šeiminin
kas. — Ar jau visai sustyrai? Parva
žiavom !

Trobos languose sužibo žiburys. Tuo 
pat metu prieangyje pasirodė jaunas vy
riškis su kibirais rankose.

— Tėte, o ką tu parsivežei? — pa
klausė jis.

(Bus daugiau)

SKAITYTOJŲ BALSAI

(Tąsa)
Žmogus iš tikrųjų atrodė geras. Net 

visiškai malonus ir minkštas. Kiek plik- 
terėjusia kampuota kakta, vešliais kvie
tiniais ūsais panosėje ir daugybe smul
kių raukšlelių aplink akis, kokios atsiran
da, kai žmogus nuolatos šypsosi gera 
šypsena. Ir mano algą jis lygo kažkaip 
kitaip, tarytum čia buvo ir ne derybos, 
o smagus pasikalbėjimas su gerais pažįs
tamais žmonėmis apie pačius maloniau
sius dalykus. Na, kaipgi tokiam žmogui 
atsakysi? Vėlgi, kas žino, kokį kitą die
vas užneš ir kada užneš. . .
< Taip ir neatsakėm.

Ir dabar, sėdėdamas šiaudų prikimš
tose rogėse, aš atsargiai žvilgčiojau į 
tab jąjį savo poną ir galvojau, kad, a- 

čiū dievui, nors kartą ir aš pakliuvau 
pas puikų šeimininką, kur nebus skai
čiuojamas kąsnis prie stalo, nebus tiek 
daug riksmo ir ujimų, kaip buvo pernai 
metais. Žmonės su tokiais ūsais ir tokiom 
raukšlėm aplink akis tikrai turi auksi
nę širdį. Jau ir dabar jis atidavė man 
pasėsti kone pusę gūnios ir ir nuolatos 
taisė, kamšinėjo rogėse šiaudus, vis rū
pestingai pakalbindamas:

— Kojų ar nenušalai?
— Nieko.
— Tu žiūrėk, judink pirštus klumpė

se, o tai sustings — neatitrepsėsi. O gal 
pabėgtum išlipęs?

Aš pabėgdavau ir vėl šokdavau į roges. 
U’ tada jis vėl kalbino:

— Ar geriau?
— Geriau, kojos taip ir dega!
— Tai įknisk dabar į šiaudus, kad už- 

pūtis nepermuštų.
Ne, tokio šeimininko tikrai dar aš ne

turėjau. Ė, kad tik greičiau atvykus į 
vietą, tuoj gyvulius šersiu, trobą neliep
tas pašluosiu, jau parodysiu, kad nesu iš 
kelmo spirtas, moku atšimokėti už gerą 
širdį!

O vienkiemiai vis slinko pro šalį: šal
ti, svetimi, kietai užvėrę aukštus vartus. 
Pradėjo purkšti lietus. Pagaliau šeimi
ninkas truktelėjo vadeles dešinėn. Stip
ins, gerai išlaikytas juodbėris ėmė drib
sėti pažliugusiu lauko keliuku, kertančiu1 
trankų alksnyną. Kažkur tolumoje sulojo 
šunes.

— Na, dar desetkas kilometrų ir na
mai, vakarienė, ko gero, jau garuoja ant 
stalo, —pratarė šeimininkas šypsoda
masis. — Gal ir praalkai, ką?

Aš tik linktelėjau galva. Ką gi čia 
daug kalbėti? Dar prieš tam atvykstant 
išpliurpiau pienu užžilintų kruopų dube
nėlį, o paskui jau nieko, ir dabar mano 
pilve, anot senojo Alaušo, žarna žarnon 
lindo. Nuo šeimininko žodžių apie garuo
jančią vakarienę net suskaudėjo po krū
tine.

O ir jam pačiam, matyt, gerokai pabo
do kelionė. Juo labiau artėjom prie na
mų, juo iškalbesnis jis darėsi ir net ne- 

i paisė, kad piemuo nelabai koks pokalbi
ninkas tokiam stipriam gaspadoriui kaip 
jis.
k — Pas ką gi pernai ganei?

Aš pasisakiau. Jis kurį laiką važiavo 
tylėdamas, tik retkarčiais čiopteldamas 
lūpomis arkliui.

GAVAU Iš LIETUVOS 
LAIKRAŠTĮ

Nežinau, kas man pri
siuntė “Tėvynės Balsą” už 
rugsėjo mėn., No. 34, lei
džiamą Lietuvoje. Laikraš
tukas nedidelis, bet įdomus, 
pirmame puslapyje yra pa
sikalbėjimas profesoriaus 
Antano Žmuidzinavičiaus, 
su “T.B.” bendradarbiu A. 
Varkulevičium. Prof. An
tanas Žmuidzinavičius pla
čiai atsakinėjo į jo klausi
mus. Sako:

“Man skaudu, kad tokie 
žymūs, talentingi mūsų Lie
tuvos dailininkai, kaip A. 
Varnas, V. Jonynas, V. Ka
siulis, C. Jonušas, P. Pu
zinas, A. Staneika, V. Viz
girdas, blaškosi toli nuo sa
vo Tėvynės.”

A. Varkulevičius klausia:

v £ pusi. Lai«Vė (Liberty) Šeštad., lapkričio (Nov.) 9, 1957

—Ką jūs galėtumėte pa- greičiau pasveikinti sugrį- 
pasakoti “Tėvynės Balso” žusius į Lietuvą, 
skaitytojui apie savo kury- Laikraštukas yra gausiai 
binę veiklą pokario metais? iliustruotas. Pirmame pus-

Atsako plačiai, kur jis 
dalyvavo parodose nuo 
1947 m. Lietuvoje ir viso
se visasąjunginėse parodo
se.

Paskutinis yra klausi
mas:

—Ką jūs, profesoriau, 
galėtumėte palinkėti ir pa
tarti mūsų broliams lietu
viams, esantiems toli nuo 
gimtosios šalelės?

Atsakymas:
— Iš visos širdies aš 

jiems linkiu gėrio ir trokš
tu savo tautiečiams lietu
viams, kur jie bebūtų gy
venimo ir karo audrų nu
blokšti nuo tėvynės, kuo

MONTREAL, CANADA
TRUMPAI APIE VISKĄ

Mirė Ieva Žemaitienė, at
vykusi Kanadon prieš pir
mąjį pasaulinį karą. Buvo 
laisvų pažiūrų, malonaus 
būdo, skaitė Liaudies Bal
są ir paremdavo sulyg iš
gale. PaHko liūdesy sūnų 
Juozą ir dukterį Birutę Di- 
cairee.

Mirė ir antras lietuvis, 
K. Merkevičius, sulaukęs 
61 metu amžiaus. Paliko 
žmoną, sūnų .Albiną ir duk
terį Kastutę Vaitiekūnienę. 
Sūnus ir duktė yra pirmos 
žmonos, kuri mirė prieš ke
letą metu, v

* •
Montr-ealo Sūnų ir Duk

terų Dr-jos mėnesiniame 
susirinkime, kuris įvyko 
spalio . 20 dieną, aptarus 
draugijos reikalus, valdyba 
pranešė, kad kitame susi
rinkime, kuris įvyks lapkri
čio 10 dieną, bus nominuo
jama valdyba. Apart to, 
yra kitas svarbus reikalas. 
Nepamirškite visi nariai ir 
narės.

Dalis McGill universiteto 
buvusiu studentu, kurie v C 7
baigė mokslą prieš 25 me
tus, paminėdami tą sukaktį 
suaukojo $40,000 universi
tetui paremti. ’’

Na, o ką mes, draugės ir 
draugai, savo mylimo laik
raščio Liaudies Balso su
kaktuves paminėdami jam 
duosime?

Paimkime pavyzdį iš tų 
mokslo žmonių. Pasveikin
kime savo laikraštį kiekvie
nas, paremdami jį' sulyg 
savo išgale.

J. Čičinskas, susirgo. Bu
vo. nekurį laiką ligoninėje, 
o dabar gydosi namie gydy
tojo priežiūroje. Linkiu 
draugui kuo ' greičiau pa
sveikti.

The Herald, seniausias 

lapyje A. Žmuidzinavičius 
savo darbo kabinete.

Antras: “Panevėžio dra
mos teatro aktorių grupė 
Mask voje.” Trečias: A. 
Žmuidinavieiaus kuri n y s 
“Potvynis.” Ketvirtas: A. 
Žmuidzinavičius su vaiku
čiais.

Taipgi trys nuotraukos: 
Kanados lietuvių delegacija 
apžiūri “Lelijos” siuvinius, 
antras — Panerių miške, 
prie paminklo fašizmo au
koms atminti, trečias — 
etnografiniame muziejuje. 
Taipgi ir daugiau yra nuo
traukų. Visos aiškios.

Yra ir daugiau įdomių 
raštų, taipgi polemikos su 
amerikine “vaduotojų” 
spauda. J. Gaidys

vakarinis laikraštis Mont- 
reale, pradėjęs eiti 1811 m. 
ir per 146 metus buvo pa
siekęs 40,000 skaitytojų, 
tapo priverstas užsidaryti 
dėl spaudos reikmenų pa
brangimo.

Pereitą savaitę Montrea- 
le buvo atidėta virš 300 
operacijų ligo n i n ė s e dėl 
kraujo stokos, kaip prane
ša Raudonasis Kryžius.

Lafontaine Park Zoo už
sidarė iki ateinančių metų 
liepos mėnesio ir kartu pra
dėjo statyti namus. Kuo
met statybos darbai bus 
baigti, bus atdaras ir žie
mos metu. 

■ •
Montrealo vaikų ligoninė

je įvedė pamokas visiems li
goninės darbininkams ir 
profesionalams, kaip pasek- 
mingi'au kovoti su ■ gaisru, 
jeigu kada jis įvyktų.

Department of Experi
mental Surgery perspėja, 
kad nušalus ausį ar kurią 
kita kūno dali nereikia 
trinti sniegu, kaip iki šiol 
buvo daroma.
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Geriausia drungnu van
deniu (maždaug kūno tem
peratūros) sumirkytą ske
petaitę dėti ant tos vietos.

_____ *

A. Bondreau važiavo au
tomobiliu ir smogė į preki
nį traukinį. Išmušė iš bėgių 
du vagonus, o jo automobi
lis buvo sutriuškintas ir 
numestas už 30 jardų, bet 
jis pats liko tik truputį 
stiklo sužeistas.

Teismas nubaudė $25.00 
R. Lariviere už per greitą 
motoriniu laiveliu plaukio
jimą upėje. Jis plaukė 20 
mylių per valandą greičiu.

•
Canadian Vickers Ltd. 

laivų statytojai sustreika- 
jvo. Virš 1,100 darbininkų 
i reikalauja pakelti algas 
nuo 12 iki 15 centų į va
landą ir 42 ir pusės valan
dų darbo savaitės, kur dar 
dirbama 45 valandų savai
tė. Streikui v a d o v a u j a 
CCCL.

J. P. Haule žmona ir trys 
dukterys sudegė, kuomet 
aliejaus tankas -eksplodavo.

•
C. Descheno, 25 metų, 

kuris vaikščiodamas po na
mus pardavinėjo religinius 
kalendorius, buvo suimtas 
ir apkaltintas apsivogime.

Teisme jis sakė, kad vo
gė todėl, jog neturėjo už
tektinai pinigų mažiems 
vaikams išmaitinti.

Kvebeko Farmerių Kata
likų Unija savo suvažiavi
me, kuriame dalyvavo 200 
delegatų, priėmė rezoliuciją, 
kurioje reikalaujama suvie
nyti mokyklas, kad pageri
nus mokslą, ir kad provin
ciale valdžia padengtų pusę 
išlaidų už knygas.

Taipgi reik a 1 a u j a m a 
įvesti apdraudą nuo ligos.

Suvažiavimas priėmė ir 
eilę kitų gerų sumanymų.

Susidūrė du laivai St. 
Lawrence upėje prie Mont
realo. Guard Mavaline, ku
ris priklauso Clarke Steam
ship Co., įklimpęs pakraš
tyje, o norvegų laivas Hem- 
sefjell, dasiyrė iki prie
plaukos.

Leonard L. Knott, mont- 
■ > ....... . .......... ........................... . ................ , ,,
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GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Ine.
(Laisniuota per U.S.S.R.)

135 W. 14thSt., New York 11, N. Y. Tel. CHelsea 3-2583
(tarp Gth ir 7th Avės.) ' (arti .subways)

Mūsų nusistatymas yra:
Specialus atidumas ir asmeniškas patarnavimas kiekvienam.

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

’ Priima siuntinius į USSR, Lietuvą, Estiją, Latviją, Baltgudiją 
ir, į visas kitas respublikas Sovietų Sąjungoje.

Pakai gali būti pristatomi atvežant asmeniškai, prisiunčiant paštu, 
arba kaip patogiau mūsų klientui.

Kituose miestuose gyvenantieji mūsų kostumeriai gali būti užtikrinti greitu atidumu ir 
tuojautiniu atlikimu persiuntimo. Tik už keleto dienų siuntėjas gauna oficialią kvitą iš 

pašto. Aplaikę jūsų paką mes tuojau pasiunčiame jums smulkmenišką kaštą sąskaitą.

Visi Kaštai, Įskaitant Muitą, Apmokami Čia
Jūsų giminės ir draugai gaus pakus be jokio mokesčio.

Patogumui mūsų klientų mes turime neribotą kokybę prekių: odinių, guminių, žemų ir su 
aulais batų, piešinių ir sieninių laikrodžių, vaikams aprėdalų, skarelių, skepetukių ir kito
kių daiktų geriausios kokybės už žemas kainas. Reikalaukite mūsų kainų sąrašo.

VIEN TIK NAUJI DAIKTAI TEGALI BŪTI SIUNČIAMI
Pradžiuginkite savo gimines, pasiųsdami dovanų paką Naujiems . Metams.

GREITAS PASIUNTIMAS IR PRISTATYMAS GARANTUOTAS.

Atdara kasdien 9 A. M. iki 6 P. M. Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.
Jūs gausite asmenišką pakvitavimą su parašu jūsų g iminės ar draugo kaip paliudijimą, jog dovana gauta.

realietis rašytojas, pareiš
kė, kad Kanados francūzai 
geriau mokina savo vaikus 
apie Kanadą, negu anglai.

Jis sako, kad anglų vai
kai nieko nežino apie s'avo 
tėvynę Kanadą.

A. Mečerniūtė (Touruil- 
le) turėjo operaciją ant 
apendiko Victoria ligoninė
je.

Linkiu draugei gr e i t a i 
pasveikti.

Surinko Montrealietis

VARĖNA.—Varėniškiai 
mėgsta saulėtus vasaros 
sekmadienius praleisti pu
šynuose, prie tyvuliuojan
čių ežerų. Neseniai prie 
Girežerio ežerėlio susirinko 
nemažas būrys varėnškių. 
Vieni maudėsi, kiti žaidė su 
kamuoliu, treti kaitinosi 
saulės atokaitoje. Staiga iš 
vidurio ežero p a s i g i r d o 
šiurpus nelaimės šauksmas. 
Varėnos MTS darbuotoja 
Birutė Urvikaitė besimau
dydama toli nuplaukė į eže
rą ir pradėjo skęsti. Ją 
bandė gelbėti kartu besi- 
maudęs pilietis, tačiau jis 
buvo pavargęs ir vos laikė
si ant vandens. Mergaitė 
atsidūrė beviltiškoje padė
tyje. Mirties baimė pagavo 
ne tik skęstančią ją, bet ir 
pakrastėje buvusius žmo
nes. Jie išsigandę tūpčiojo, 
bijodami šokti į vandenį.

Gana toli, kitame ežero 
krante, maudėsi Varėnos 
milicijos Gedimi nas Ra
gauskas. Išgirdęs pagalbos 
šauksmą, jis tuoj šoko skęs
tančiai į pagalbą. Plaukda
mas iš visų jėgų, jis susku

Lawrence-Methuen, Mass.
Apvaikščiojimas senelių ir seniukių 

65 metų ir dar senesnio amžiaus

Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 10 November
Pradžia 1 valandą dieną

MAPLE PARKE
Kviečiame visus ir visas dalyvauti. Senelės, 

senukai ir jų ištisos šeimos čia linksmai praleis 
laiką.

Komisija
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bo pasiekti skęstančią mer
giną tuo metu, kai ji, nusi
kamavusi, netekusi jėgų, 
prarado bet kokią viltį išsi
gelbėti. Drąsiai griebė eže
ro bangose bedingstančią 
mergaitę ir ištraukė ją į 
krantą.

Matę šį įvykį gėrėjosi 
drąsiu, ryžtingu milicijos 
darbuotojo Ragausko poel
giu ir jam dėkojo.

/S. Čepaitis

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

LLD 68 kp. susirinkimas įvyks 
lapkričio 11 d., 7:30 v. v., 157 Hun
gerford St. . Visi nariai dalyvaukite. 
Balsuosime už naują Centro valdy
bą. Sckr. (216-218)

WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. susiririkimas įvyks 
lapkričio 11 d., 7:30 v, v. Visi na- 
'iai dalyvaukite, nes tuime labai 
svarbių reikalų aptarimui.

Kp. Sekr. (216-218)

LAISVE
EINA Į LIETUVĄ

Lietuvos žmones labai myli 
Laisvę. Kurie užsakė Laisvę į 
Lietuvą savo giminėms, gauna 
padėkų. Daugelis laiškais iš
sireiškė, kad jiems Laisvė la
bai patinka.

Laisvės Kaina
J Lietuvą $15 Metams

Užsakydami Laisvę į Lietuvą, 
aiškiai paduokite Lietuvos ant
rašą. Kartu su užsakymu ma
lonėkite prisiųsti ir mokestį. 
Adresuokite sekamai:

LAISVE
110-12 Atlantic Avė.
Richmond Hill 19, N. Y.



NowYorkiKZW/zfetZinloi
PRANEŠIMAS

RICHMOND HILL N. V.

Naudokitės mūsų • gražiomis kop
lyčiomis, 
mą kainą.

Tikimasi turėti didelį, 
puikų mitingą, kur bus 
minėta Spalio sukaktis

Rytoj, sekmadienį. 8 vai. 
vakare Carnegie salėje Įvyks 
didysis mitingas, kuriame bus 
paminėta Spalio revoliucijos 
sukaktis..

Mitingą rengia Amerikos- 
Sovietų draugingumo taryba. 
Jame kalbės, kaip tai jau bu
vo pranešta, tokie žymūs as
menys kaip DuBois. Anna 
Louise Strong, 
Kent, Albert Kahn, 
stove nub Tarybų 
r. m basa d ok/ k u 1 tūros sk y ri aus.

Mitinge bus ir meninė pro
Paul

A me-

pripažino Tarybų Sąjungą.
Publika raginama rinktis

Carnegie 1 Hali anksti, nes
į 

mi-

DuBois,
R o c k w e 1 1 

taipgi at-

grama. Joje dalyvaus 
I\ obeson a s, ž ym jaustas 
rikos dainininkas.

Apart Spalio revoliucijos su
kakties, mitinge bus paminė
ta ir kita: 21 metai nuo to 
laiko, kai Roosevelto vado
vaujama Amerikos valdžia

Paul Robeson
tingas žada būti didelis 
prasidės laiku.

Carnegie Hali randasi 57th
gatvės ir Broadway kampe.

Dar apie Bunkų vedybinės 
sukakties banketą

tiems, ku- 
ir Verutės 
sukakties 
ilgam at-

Spalio 27 diena 
rie dalyvavo Valio 
Bunkų vedybinės 
bankete,. pasilieka
mintina. Tai buvo gražus ban
ketas. Visi dalyviai smagiai 
laiką praleido. Bet didziausį 
smagumą suteikė patiems ju
biliatams Bankams.

Kad tąjį smagų Įvyki žy
miau paminėti, draugai Bim
bai paskyrė dienraščiui “Lais
vei” dovaną — $50.00.

Reikia pasakyti, kad buvo 
nemažai tokių, kurie norėjo 
Bunkų bankete dalyvauti, bet 
dėl vienos ar kitos priežasties 
negalėjo. Keturios telegramos 
ir vienas laiškutis tai liudija.

Iš Montreal, Kanados, Mr 
h- Mrs. Adomoniai telegrama 
sveikina jubiliatus ir linki 
jiems ilgiausių metų. Taipgi iš 
to paties miesto nuo Bunkaus 
sesutės ir švogerio K. Mil e vi
rių gražūs linkėjimai. Iš 
Brockton, Mass., prisiuntė 
linkėjimus Petras ir Ona Kli
mai, o iš Brooklyno — brolis 
Al Bunkus, negalėdamas dėl 
ligos dalyvauti, siunčia širdin
giausius linkėjimus.

ty Misiūnas, Walter Misiūnas, 
Isabella Misiūnas K. Kilike- f
vičius, Mr. Dolson, Anthony 
Bimba, Aido choro mokytoja 
Mildred Stensler, J. Bimba, 
Mr. Schorr iš Ripley Clothes, 
Charles Kundrotas, Dr. An
thony Petrick, Mr, Silverstein, 
J. Gasiūnas, Mrs. Javis, 
Anthony Matulis, John, Juška, 
T’. Beeis iš Great Neck, F. 
Buknys, E. Mizarienė, R. Mi- 
zara, K. Misiūnas, S. Misiū-

Ilgu metu eigoje veikdami 
įvairiose organizacijose, drau
gai Bankai Įsigijo šimtus 
draugų, kurie nuoširdžiai lin- 
kėja jiems ilgiausių ir laimin
giausių metų.

LORDS
PASTRY SHOPPE

Rep.

141 Merrick Rd. 
Massapequa Park, L. I.

PY. 8-3370
Diabetic Coffee Cakes, cookies, 

pies for Diabetics. Bread made 
100% from Gluten Flour.

Phone for Special Orders.

Rašytojo-poeto linkėjimai
Pagarsėjęs rašytojas-poetą s 

Jonas Kaškaitis prisiuntė se
kamą laiškutį:

1957 m., spalio 27 d. 
Didžiai gerbiami ir mieli 
Draugai Bunka i!

Didelė garbė ir privilegija 
kiekvienam dalyvauti sidabri
nių vestuvų pokyly ir asmeniš
kai judu pasveikinti su šita 
linksma 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties diena.

Bet dar didesnė priežastis 
arba pagrindas judu nuošir
džiausiai pasveikint — tai .ju
dviejų toks įžymus, nuoširdus 
ir platus visuomeninis besL 
darbavimas, dalyvavimas Įvai
riose organizacjjose, Aido 
ęhore ir teatro vaidyboj! Tar 
nors per šį menką lapelį, nuo
širdžiai 
Drauge 
Drauge 
KM. ilgu

ZIMMER GIFT SHOP
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 So. Broadway, Yonkers, N. Y. 
YO. 3-0793. — YO. 5-3032

JOHNNY LUCCI
Televizijų ir Radijų Pataisymai. 

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

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

sveikinu Jus, mielas 
Valiuk, ir Jus, miela 
Verute, velydamas il- 
laimingų metų ir tiek

pat ilgų, vertingų visuomeni
nio ir kultūrinio darbo metų. 
Jumis tikrai galime didžiuotis 
ir džiaugtis! šitokių nuošir
džių, atsidavusių, nenuoalsių 
veikėjų nebedaug teturime.

Ilgiausių metų, laimės ir 
naudingo darbo!

Jonas Kaškaitis

EMMA HAUFFE
(Gėlės)

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

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

, Banketo dalyvių sveikinimai
Banketo metu pirm. A. 

Linkus iškvietė visą eilę gimi
nių, draugų, pažįstamų pasa
kyti po kelis žodžius. Sveiki
no jubiliatus Bunkus sekami:

K. Petrikienė, A. Linkus, 
J. Grybas, J. Kalvaitis, Frank 
Lunkus, Joseph Misiūnas, Ma-

Valgykite
Pačiam Viduje Chinatown 

JOY YOUNG 
RESTAURANT

Kinietiški valgiai, už prieina
mas kainas. Orientališka atmos
fera, oru vėdinama. 
11 v. r. 
atsivest 

65
WO.

Atdara nuo 
Puiki vieta 
baras.

iki 2 v. r.
šeimą. Yra
Mott St., N.
4-8034 — BE. 3-9404

BUSINESS OPPORTUNITIES
Šermenys už prieina- 

Leiskite laidotuvių 
direktoriui vesti jūsų reikalus.

LYNCH FUNERAL 
HOMES, INC.

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

Brooklyn Auto-body sender shop, 
i established 30 years ago. Fullyk 
. equipped. 5 car capacity. Owner* 
retires. Good opportunity for right 
party. Price low for immediate' 
sale. $6,500. Half cash. EVergreen 
4-8644. (218-2-20)

LLD 185 kuopos susirinkimas 
įvyks lapkričio (Nov.) 16 d., 7:30 
vakare, 110-06 Atlantic Avė. Nariai 
malonėkite susirinkti skaitlingai, 
nes bus renkama centro valdyba. 
Kurie nepasimokėję, malonėkite pa
simokei i. Valdyba (218-219)

Politinėje padangėje
rinkiminių republikonai 1 pil
nai snaudžia čia. Jie veiklūs 
valstijos sostinėje Alban.vje, 
kur jų jėgos stiprios, bet New 
Yorko mieste apie juos be-į 
veik negirdėt). Ir. kuomet jie I 
rinkiminiais metais staiga 
pradeda rūpintis mūsų did
miesčiu tas susirūpinimas nė
ra Įtikinantis.

Flynn gautieji balsai *
Elizabeth Gurley Flynn,

l’aip žinia, kandidatavo iš 2d 
rinkiminio distrikto kaip
Liaudies Teisių part, kandi
datė ir skelbdama viešai, kad 
ji komunistė. Priešrinkiminė 
kampanija ėjo neblogai ir 
taipgi pasiseko tam distrikte 
surinkti, apie, keturis tūkstan- 
čus parašų po peticijomis už 
jos kandidatūrą. Bet pačiuo
se rinkimuose ji gavo, reikia 
pasakyti, mažai balsų —'tik 
710. Demokratas tame 
tiikte gavo virš 41.000, 
publikonas apie 17,000, 
ralas apie 10,000.

Buvo žinota, 
kurie pasirašė 
vž ją balsuos, 
kandidatavimo
mas yra vienas dalykas, o pil
nas pritarimas jai kitas. Bet 
visgi j o s kampanijos ve
dėjai tikėjosi kiek geresnio 
rezultato.

Wagneris daro pažadus
Triumfingai laimėjęs dau

gumą, kokios .joks kitas kan
didatas Į miesto majorus New 
Yorke praeityje 
(beveik milijoną 
giau, negu jo 
antram terminui 
j o ras Wagneris 
žino j a kelio'ms 
Braziliją. Ten
karštoje Brazilijos 
(ten dabar vasara), 
dys Rio d e J aneiro 
ir sugrįš, sako jis, 
energija darbuotis 
miesčiui”.

taipgi žada,
pilną ketverių metų tor
tai yra, neužsimanys po 

. metų kandidatuoti i 
ą — jis juk, kaip tai ži

noma, turi ambiciją kada 
nors tapti senatorium, kaip 
buvo jo tėvas.

Liberaliniai ir pažangiai 
nusiteikę New Yorko žmonės, 
žinoma, yra patenkinti, kad 
republikonai rinkimuose taip 
smarkiai sumušti. 
dabai1 beveik tyli

nepasiekė 
balsų dau- 

oponentas), 
išrinktas ma- 
dabar išva- 

savaitėms Į 
pasi šildys 

saulėje 
pasimau- 
pliažuose 
su nauja 

mūsų did-

kad atitar-
u aus 
miną, 
dvejų

G OP
šu

tam
abejo-

partija, kuri 
pasirodė silp- 
nei 300,000 

ją šiuo kartu 
žmo-

Konservatyviai de
jų Tammany poli- 

dabar gali teigti 
kad .jam Liberalų 

nes jis

ausis 
glaudė. Bet taipgi ■ yra 
tikro susirūpinimo ir 
r. jų, ar Wagneris tikrai tesės
savo pažadus, ar ves liberali
nę politiką.

Mat, Liberalų 
rėmė Wagneri, 
na i. Ji negavo 
balsų, nors už
balsavo ir dauguma tų 
nių, kurie anksčiau balsuoda- 
\ o už ALP. 
mokratai il
tinė mašina 
Wagneriui,
parama nereikalinga, 
tui'ėtų daugumą ir be Liberalų 
partijos. Atrodo, kad kuomet 
Wagneris grįš su ta savo nau
ja energija iš Brazilijos, uni
jos, liberalai ir pažangiečiai 
turės užduoti daryti ant jo ir 
miesto administracijos 
ra i spaudimą, kad jis tą 
energiją naudotų, 
tikslams, ypatingai 
eilėje anti
butu ' nuomavimui v 
privedimui

re-
I ibe-

visikad ne 
po peticijomis.

kadangi jos
teises parėmi-

Nepaisant to nusivylimo 
Eliabeth Gurley Flynn ir jos 
kampanijos komitetas sako, 
1 ad kampanija atnešė nau
dos, nes suteikė progą pažan
giečiams prabilti i didelį 
skaičių įmonių, kurte papras- 
lai niekad neišgirsta pažan
giečių balso.

bend
ravo 

geriems 
pirmoje

diskriminacinio 
įstatymo

Republikonų kivirčai
Pralaimėjusi e j i repu b 1 i ko

ltai dabar tarpusavyje veda 
ginčus, kaip tai paprastai yra 
pralaimėjusioje pusėje. Re
publikonų profesiniai politi
kieriai dabar sako, kad dide
lė klaida buvo statyti kandi
datu tokį švelnų ir neener- 
gingą žmogų, kaip Chrison- 
berry, viešbučio savininką ir 
iii antro pistą, kuris neturi jo
kio patraukimo New York o 
žmonių akyse. Reikėjo, sako
ma, spalvingesnio kandidato. 
Koks palšvas tas Christenber- 
ry, rodo faktas, kad i kai ku
liuos priešrinkiminius mitin
gus salėse, kur galėjo sutilp
ti šimtai ir šimtai žmonių, ne
susirinkdavo nei 20...

Kiti republikonai teigia, 
kad geresnio kandidato nega
lima buvo gauti. Mat, repub
likonai beveik neturėjo šansų 
laimėti ir republikųnų kandi
datas yra kaip ir “pasiauko- 
jė.lis”, kuris iš anksto žino, 
kad jis nelaimės. Tokiose ap
linkybėse rimto energingo 
kandidato gauti negalima.

Pats Christenberry irgi da
ro pareiškimus. Jis sako, kad 
kalta pati Republikonų parti
jos organizacija mieste. Re
publikonai pagyvėja, parodo 
savo susirūpinimą miesto rei
kalais, sako jis, tik rinki’mų 
metais. Per trejus metus tarp

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

Viešbutis, Baras ir Restaurantas. 
Galite užsisakyti datas vestuvėms, 

šokiams, banketams, ir t(.
FL. 9-8901.

Businessmen's Luncli
12 to 2

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

Įsteigta 1872.

Served

Rd.

Polonia klube, 201 Second 
Ave., prie 12 gatvės, 
Yorke, duos lekciją 
sputniką žymus žurnalistas
Joseph North šeštadienio va
kare, lapkričio 9-ą dieną.

New 
apie

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalinga.

J ŪSŲ VEDYBOS, 
gauti pilną, gerą 
reikale fotografijų. Leiskite 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.

Tai turėtų 
prižiūrėjimą

VILLAGE GROVE
Patarnaujame vestuvėms, ban

ketams, susirinkimams, ir 11.
Turime Dvi Sales 

Pietus duodame kasdien ir 
sekmadieniais.

Puiki vieta atsivesti šeimą. 
182-20 14th Ave., College Pt.jN Y.

FL. 9-8971.

KEPYKLA—PELNINGA

Parsiduoda So. Brooklyne.
Specializuojasi torių kepimu gim
tadieniams ir parems. Dėl infor
macijų telefonuokite 5-8 vakarais: 
ST. 8-9209.

(218-220)

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.
Il I. City, N. Y.

AS. 8-2692.

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

STEPHEN FUNERAL 
HOME

Stephen V. Oddo, lie. 
133-18 Cross Bay Blvd. Ozone Pk.

VI. 3-9268
2601 Pitkin Ave.

Brooklyn. AP. 7-8340

CHAIR $4 — SOFA $8
BOTTOMS REBUILT 

LIKE NEW 
10 Yr. Guarantee. 

New Heavy Webbing 
Springs Interlocked 
Dust Proof Lining 

Chair Cushion Rebuilt $5 
Foam rubber cushions all sizes 
Furniture Expertly Shampooed 

TU. 2-5927 
—All Boros— 

OX. 7-5895

TRAVELERS INN
Travelers Motel at LaGuardia 

Kontinentališka Virtuvė 
Moderniškos Kainos 
Luksusinis Baras 
Pagarsėję Steak’ais
Brook Trout—L. I. Antienos 
—Muzika Savaitgaliais— 
Rezervacijoms skambinkit

Mr. Simon 
DEFENDER 5-1200 
94-00 Ditmars Blvd.

Jackson Heights

*
♦

SIŲSKITE GIMINĖMS IR DRAUGAMS ( 
DOVANŲ PAKETUS NAUJIEMS METAMS

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

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

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

muitu ir garantuotu pristatymu, yra 

PARIETA! 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.

PRIIMAM PAKETUS MANHATTANE
78 Second Ave., New York 3, N. Y.

ORchard 4-1540

RAPPAPORT’S 
RESTAURANT

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

93—2nd Ave., N. Y. C.
Tarpe 5th ir 6th Avės. 

GR. 7-9338.

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.

Pasirūpinkite iš anksto laidotu
vių reikalais. Kainos prieinamos. 
Koplyčios oru vėdinamos. Kai 
reikalas prieina, tai turite šį pa
tarnavimą pasirinkti išmintingai.

GEORGE W. NEUBERT, 
INC.

600 Melrose Ave., Bronx 
ME. 5-0074

Many personal matters are 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 3-6878

300 E. 104th St., N. Y. C.
LE. 4-0550.

HILLCREST NURSERY 
& GARDEN CENTER

Landscape Contractor, 
greens, Shrubs, Shade trees 
soil, fertilizer, sodding and 
ing. Free estimates. Free i 
ery. Open 8 A. M.—7 P. M.

165-30 Union Turnpike 
Flushing, L. I.

JA. 3-4590.

PARS1DUODA KEPYKLA
Gerai įsisteigusi Yonkerse. Kaina 
labai prieinama greitam pardavi
mui. 3 metų lysas, žema renda, la
bai graži kepykla, neša nuolatines 

Tinkantis asmuo gali dar 
Kepimas užpa-

Ever- 
Top- 
seed- 
deliv-

NATIONAL VAN LINES
Tai patikimiausi perkrausty- 

tojai. Neimkite- šansų su savo 
rakandais. Perkrausto lokaliniai 
ir į kitas valstijas. Kainos pri
einamos. Mūsų obalsis---Manda
gumas.

15-02 — 122nd Street 
College Point, N. Y.

FL. 8-2051

FIVE CORNERS CAFE
Patarnaujame vestuvėms, ban

ketams, parems, bažnyčioms, 
grupėms. Geri valgiai ir gėri
mai. Kainos prieinamos. Oru 
vėdinama. Kasdien pietūs ir va
karienė.

FL. 9-9770.

GRIPSHOLM 
RESTAURANT

324 E. 57th St., New York 22, N.Y.
Puikūs švediški valgiai - 
Smorgasboard Pietūs —
Kokteliai —- Vakarienė

PL. 9-6260

Daugelis asmeniškų reikalų 
di rekt o- 

Mūsų vardas ir reputacija 
Kainos

Viskuom aptarnau-

yra pavesta laidotuvių
riui.
yra jūsų užtikrinimas.
prieinamos.
jame.

PROVENZANO LANZA
FUNERAL HOME, INC.

43—nd Aųe., N.Y.C. GR. 3-2220.

Skalbiami Divonai
Visokio dydžio—9x12 ir didesni 

Virš 20 sv.—25c už ekstra sv.
Išplaunam, išpurtom, išdžiovina m 

$4.95 iki 20 svarų.
Visas Darbas Garantuotas

MAURYS LAUNDROMAT
36-10 31st St., L.I.C. ST. 6-2328.
Nariai Amer. Inst, of Laund’g.

STEINWAY BRAUHALL
28-26 Steinway St., Astoria, L. I. 

RA. 8-9780
Vokiški ir Amerikoniški valgiai. 

Importuotas vokiškas alus ir vy
nas. Sekmadieniais pietūs šei
mynoms. $2 ir viršaus. Specialūs 
kainos vaikams.

S. Reiter, sav.

NUNNER’S BAKERY
Pirmos rūšies tortai visokiemes 

pokyliams.
Specialiai patarnaujame 

vestuvėms ir parems.
Atdara Sekm. 6 v. r., iki 2 v. d.

199 Jericho Turnpike 
Floral Park 4-8122.

yra

ST. LUCIA 
FUNERAL HOME

(Lucia Bros)
Daug asmeninių reikalų

pavesta laidotuvių direktoriui. 
Kai reikalas prieina, reikia pa
sirinkti šį patarnavimą išmintin
gai. Oru vėdinama. Įsteigtu 
1934.
569 E. 184th St., Bronx. FO. 7-8000

KERN’S STUDIO
Wedding—Studio—Candid 

Child Portraiture 
Copies and Reproductions 

Photostats 
82-09—31st Ave.
Long Island City 

AS. 4-0986

REDMOND FUNERAL 
HOME, INC.

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

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

Shore Road 5-4646.

įeigas.
geriau bizniavoti.
kalyje krautuvės, ground floor. Dėl 
platesnių informacijų šaukite YO. 9- 
8999. (217-219)
_______________________________ !
HELP WANTED—FEMALE

OPERATORfcS
prie Singer Monograme, taipgi mo
kines. Nuolatinis darbas, gera mo
kestis, puikios darbo sąlygos.
Menlch, I.. I. Saukite: MA.3-4270.

(218-220)

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.

INSURANCE

PLANNED INSURANCE
At a Saving 

Call for Free Survey 
Get the best for less.
WETLESF.N AGENCY 

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

REAL ESTATE

QUEENS VILLAGE. Krautuvė, 
6600 pėdų. 6 apartment ai. Mažų 
išdirbysėių apylinkė. Turite pama
tyti, kad įvertinti.

HOLLIS 5-0801
(212-221)

59-81, 60 St., Ridgewood-Maspcth, 
nauji 2 šeimų namai, mūriniai, 3 ir 
4^ rūmai, modemiškos maudynjės 
ir virtuvės, 1 karui garadžius, a|i- 
tomatiškąg šildyma.s Kaina $23,- 
000. Įmokėjimas ir išmokėjimai su
sitariant. Kreipkitės Šeštadieniais ir 
sekmadieniais popiet arba pagal 
sutartį. Schweuk, 70-03 Fresh Pond 
Rd., Ridgewood, N. Y. HE. 3-9129.

(218^220)

Forest Hills (Crescent). 2 Šei
mų namas, mūrinis, 5 %-3 % kamb 
Skiepas ištaisytas. Tuoj užimami. 
Autobuso stotis pusė bloko, 8th 
Avė. subvė 6 blokai. Arti krautuvių, 
mokyklų, bažnyčių (katalikų). 6507 
Fitchett St. TW. 7-8184 Vientik 
pirkėjai. (219-221)

Forest Hills. 1 šeimos atskiras 
namas, 6 kambariai, gerame stovy
je. Puiki kaimynystė. Daržas, ga- 
radžius. Arti visų bažnyčių ir 
transportacijos 71-49 Loubet St. 
BO. 8-6633. (219-222)

Flatbush-Midwood Puikus 7 kamb. . 
2 šeimų namas, 2 vonios. 4 mieg- * 
r ūmiai. Arti visų krautuvių, sub- 
vės, mokyklų, 
$16,990 greitam 
3-8127.

bažnyčių. Kaina
pardavimui. CL,

(219-221)

Nauji ir mažai vartoti vyrų kos
tiumai, paltai, batai ir baltiniai. Ga
lite nusipirkti sau, arba pasiunti
mui užjūrin. Kainos labai prieina
mos. Pertaisymai veltui. LUTA 
CLOTHING, 599 W. 187 St., (nuo 
St. Nicholas Ave.) IRT 191st St.

MISC. ADS

TELEVISION
Kodėl jums reikia vaižuoti j N. 

Y. ar N. J. pirkti Televizija, šal
dytuvus, Hi-Fi, skalbyklas, kuomet 
galite gauti su taupinimu pas NEW 
DORP T. V. & APPLIANCES, Stt 
New Dorp Plaza, New Dorp, Staten' 
Island. Turime antrarankių TV 
tų, kaip nauji, 1 m. garantija. ĖL. ' K 
1-1914

For Rent

KRAUTUVE IŠNUOMOJIMUI

Tinkama lengviems mašinerijos 
darbams.

Įtaisyta su vėdintoju ir tinkama 
elektros energija. Randasi po 27-09 
Astoria Blvd.

Kaina prieinama.
Skambinkite LE. 4-3510 
Nuo 9-6 arba

SIGAL REALTY 
Riverhead,

rašykit'
COMPANY 
N. Y.

(2-8-2-20)

Užrašykite Laisvę savo draugui /

4 pusi. Laisvė (Liberty) Šestad., lapkričio (Nov.) 9, 1957.,




