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Laika.
Garbingas žygis.

Supikite!
Justo Paleckio straipsnis.

Rašo R. Mizara

Jau pv.nau oficialiai prane
ša iš Maskvos, kad šunelis 
Laikr aplėkęs daug kartu že
mę antrajame Tarybų Sąjun
gos dirbtiniame žemės paly
dove (sputnike), jau negyvas.

Bet Laikos vardas, jos žy
gis nemirė — Laika pasiliks 
žmonių istorijoje žinomas, 
kaip šuo, nušvietęs kelią erd
vėje žmogui.

X —*—
Nemažai šunų yra atlikę 

milžiniškus žygius mokslo 
■Sityje, bet tik Laikai teko bū
tį ten, kur nėra buvęs žmo
gus, kur žmogus dar tik tebe
galvoja būti !

Daug žymiu šunų yra ap
vainikuoti šlove literatūroje 
Paimkite tik Jack London-- 
romaną “The Call of the 
Wild”, matysite.

Amerikoje šunys vaidina 
žymias roles filmuose.

Bet nei vienam neteko at
likti tai, ką atliko Laika.’

šuo, sakoma, geriausias 
žmogaus draugas. Bet nere
tai' išgirsi ne vieną sakant ant 
žmogaus: “Jis loja kaip šu- 
v|a”, '“Jis šuniškai elgiasi,*’ ir

Bet yra žmonių, kurių lie
žuvių joks šuo nepralenks. 
Yra žmonių, atliekančių daug 
Laitu baisesnius darbus negu 
šuo.

Na, pra sau nepamiršti, 
draugai laisviečiai, kad ryto
ju, lapkričio 17 d., pas mus 
Įvyks didžiulis metinis Lais
vės koncertas.

Prašau visus, kuriems sąly
gos leidžia, būti. Būkite 1 lai
ku !

___ 4 ■ 
•

Justas Paleckis parašė ilgą 
* ir įdomų straipsnį apie nese
niai įvykusią Londone 46-ąją 
Tarp - parlamentarinę konfe- 
ifcenciją

šiai organizacijai priklauso 
49 šalių parlamentai; tan 
skaičiun, aišku, įeina ir Ta
rybų Sąjungos Aukščiausias 
Sovietas arba parlamentas. 
Londone delegatų iš viso da
lyvavo 420.

Justas Paleckis, kaip Ta
rybų Sąjungds vice-preziden- 
tas, tarybinei delegacijai va
dovavo, kalbėjo jos vardu. 
Puvo toje konferencijoje, be 
kitų tarybinių delegatų, ir 
akademikas Juozas Matulis.

\ Westminster palociaus sve- 
,Jotinė, kurioje konferencija 

prasidėjo, buvo pirmą kartą 
atidaryta 1099 metais, —ra
šo J. Paleckis.. Vadinasi, 
daugiau kaip prieš 850 metų.

Konferenciją ; oficialiai ati
darė karalienė Elzbieta II-oji 
su savo vyru princu Pilypu, 
Edinburgo kunigaikščiu. Ati
darymas buvo labai spalvin
gas. <

Sekama, 47-toji, tarptauti
nė Tarp - parlamentarinė 
konferencija įvyks 1958 me
tų liepos mėnesį Rio de Ja
neiro mieste, Brazilijos sosti
nėje.

Tarybinės delegacijos var
du J. Paleckis dėkoja bri
tams už svetingumą ir pavyz-

Italijos socialistai vėl 
sudarys vienybės akcijos 
paktą su komun. partija

Roma. — Italijos Socia
listų partijos direktoriatas 
(•Centro komitetas) nutarė 

■ atnaujinti vieningos akci
jos paktą su Komunistų 
partija. Apie metai atgal 
tas paktas tapo nutrauk
tas, nors socialistai ir ta-

I da pabrėžė, kad laiks nuo 
! laiko tarsis su komunistais 
i taktikos klausimais.

Bet dabar nutarta vėl su
daryti formališką vienin
gos akcijos paktą. Nennio 
vadovaujama didžioji Soci
alistų partija tokiu būdu 
vėl eina prie tampresnės 
vienybės su* komunistais.

Centro komiteto posėdy
je buvęs pirmas sekretorius 
Sandro Pertini pasakė va
dovaujamą kalbą. Jis. sa
kė, kad nors socialistai ne
sutinka visais klausimais 
su komunistais, jie laiko ko
munistus vyriatisia Italijos 
darbo žmonių partija ir su 
jais nori bendradarbiauti. Į 
Jis sakė, kad Italijos socia
listai neabejotinai jaučia 
simpatiją socialistiniam pa

Apie mažinimą jau nėra kalbos,» 
jau kalbama apie tai, kad jeigu 
mokesčiai turės būti dar didesni
Washingtonas.-Republiko- 

nai laimėjo pirmą terminą 
Eisenhoweriui su pažadu, 
kad įeigų mokesčiai -bus 
sumažinti. Paskui pradėjo 
paaiškėti, kad tas pažadas 
nebus tęsiamas, ir štai da- 
bąr jau kalbama ne apie 
jnokesčių mažinimą, bet 
apie didinimą. Po Oklaho- 
moje pasakytos Eisenhow- 
erio kalbos visi komentato
riai sutinka, kad atrodo, 
jog Eisenhowerio adminis
tracija rengiasi kelti tak
sus.

Savo kalboje prezidentas 
Eisenhoweris nesakė atvi
rai, kad reikės kelti mokes
čius. Bet tą mintį galima 
išskaityti tarp eilučių — jis 
pakartotinai davė, supras
ti, kad “daug kainuos,” 
kad “reikia vis didesnių 
fondų,” ir panašiai. Stebė
tojai sako, kad prezidentas 
toje kalboje kaip ir pri
rengė dirvą, kaip ir įspėjo 
Amerikos žmones apie būsi
mus žingsnius, kaip ir “su
minkštino jų atsparumą”—

dingą konferencijos suorgani
zavimą.

Kalbamasis J. Paleckio 
straipsnis tilpo angliškame 
savaitrašty “New Times” (už 
1957 m. spalio 13 d.). Kadan
gi šis žurnalas išeina devynio
mis kalbomis — rusų, anglų, 
francūzų, vokiečių, ispanų, 
lenkų, čekų, rumunų ir šve
dų — tai galime'įsivaizduoti, 
kiek daug žmonių pasinaudo
jo Lietuvos prezidento 
straipsniu! , 

sauliui su Tarybų Sąjunga 
priešakyje. Tullio Vecciet- 
ti, buvęs “Avanti” redak
torius, sakė, kad Italijos 
klasių kovoje kimunistai 
turi vadovaujančią rolę ir 
socialistai turi būti jų są
jungininkais.

Partijos lyderis Pietro 
Nenni sakė, kad socialistai 
turi tęsti stalinizmo ir Sta
lino rolės kritiką, bet turi 
daryti tą iš broliško ir drau
giško taško, kad padėti 
jiems, o ne kenkti.

Po kelių mėnesių Italijo
je įvyks pąrlamentiniai rin
kimai. Dabar atrodo, kad 
socialistai ir komunistai 
juose laikysis vieningai. 
Praeituose rinkimuose 
1953-ais metajs^ komunistai 
ir socialistai kartu gavo 
35% visų paduotų balsų, 
komunistai vieni 22%.

Taipgi atrodo dabar, kad 
iš vienybės tarp Nennio so
cialistų ir dešiniųjų social
demokratų jau nieko neiš
eis. Per kokį pusmetį bu
vo vedamos derybos, kad 
tokią vienybę pasiekti.

ir paskui bus pradėta atvi
riau kalbėti.

Buvęs prezidentas Tru- 
manas, kuris dabar vieši 
New Yorke, sako, kad jis 
sutinka su mintimi, jog 
reikia kelti mokesčius — 
nieko kito dabar nepadary
si, sako jis.

Damaskas. — Sirijos ir 
Izraelio atstovai susitiko 
kartu su paliaubų komisi
jos nariais pasienyje.

Yra savanorių- 
dargi visokių...
Washingtonas. — Yra ne

mažai savanorių, kurie no
rėtų iškilti į erdvę su pir
mais Amerikos dirbtiniais 
žemės palydovais. Avan
gardo (taip vadinsis pirmas 
JAV satelitas) projekto 
štabas kasdien gauna de- 
šimčius laiškų nuo tokių 
savanorių. Kai kurie sava
noriai pažymi, kad jie eitų, 
jeigu ir būtų tikra, kad jų 
laukia mirtis.

Kai kurie savanoriai siū
losi telefonais. Savanorių 
yra visokiausių rūšių. Vie
nas toks, kuris save vadina 
“piktu airišiu,” kasdien te- 
lefonuoja ir sako, kad nori 
iškilti su pirmu Amerikos 
satelitu, kad jis galėtų “pa
šauti rusų Sputnikus.” Jam 
sakoma, kad pirmas JAV 
satelitas bus tiktai 20 colių 
pločio ir jis vargiai jin 
tilptų . . .

Laisvės koncertas
ŠĮ sekmadienį,

Liberty Auditorijoje, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y. Pradžia 3:30 
vai. popiet. Įžanga $1.50. 
Puiki programa, daug bus

Vėliausios
Pasaulio
Washingtonas. — Apgy- 

nos sekretoriaus asistentas 
Wilfred J. McNeil sako, 
kad iš Eisenhowerio kalbos 
nereikia daryti išvadą, jog 
dabar ginklavimuisi bus iš
leistos neribotos sumos.

Londonas. — Francūzija 
įteikė griežtą protestą Bri
tanijai, kam ji duoda gin
klų Tunisijai. Francūzija 
taipgi protestuoja Ameri
kai.

Kairo radijas sako, kad Hussein 
susitiko su Izraelio premjeru

Kairas.. — Egipto radijo 
stotis “Al Arab” sako, kad 
Husseinas, Jordano pro-va- 
karietiškas kar aliukas, 
Nabluso mieste susitiko su 
Izraelio premjeru Ben-Gu- 
rionu ir Izraelio užsienio 
reikalu ministre Meier. 
Nablus, miestas _yra toje 
Palestinos daJyje, kuri pri
klaus^ Jordanui.

Damasko (Sirijos) radi
jas pakartojo tą žinią. Pa
čiame Jordane ta žinia pa
neigiama. Libano spauda 
sako, kad žinia netikra. E- 

Negrai kareiviai negali atvežti 
savo žmonas i Texas stovyklas

J
I

Washingtonas. — 2-oji eigūnai pasakė jiems, kad
šarvuočių divizija, kuri iki 
šiol radosi Vakaru Vokieti- C-
joje, perkeliama namo, A
merikon. Jos vietoje Vokie
tijoje bus siunčiamos kitos 
karinės jėgos. Minimoji di
vizija bus pastatyta Texa- 
se.

Divizijoje šalia baltų ka
rių yra ir negrų, ir 31 ne
gras kareivis vedė vokie
taites, kurias nori atsivežti 
su savimi. Bet armijos, par-

Gengsteriai laike savo 
konvencįįą; policija 67 
suėmė,—paskui paleido

Apalchin, N. Y. — Polici
ja čia apsupo puikų namą 
ant kalvos, kur buvo susi
rinkę 67 gengsteriai, suva
žiavę iš New Yorko, New 
Jersey, Vidurvakarių, Flo
ridos. Policija juos suėmė, 
jų skaičiuje ir Vito Geno
vese, skaitomą gengsterių 
“karalium” Rytų pakrašty
je.

Policija sako, kad tai bu
vo tikra padugnių gaivalų 
konvencija. Bet tuoj po su-4 
ėmimo policija visus palei
do. Aiškinimas: prieš tuos 
gengsterius negalima rasti 
legalių priekabių . . .

Lapkričio 17 d.
svečių iš kitų miestų. Bū
kite koncerte, išgirskite 
gražią programą, pasima- 
tykite su svečiais.

naujienos
Washingtonas. — Doug

las Dillon paskirtas vyriau
siu tvarkytoju užsienio pa
galbos programose.

Maskva. — “Sovietskij 
Flot” sako, kad tarybinės 
karinės jėgos dabar turi 
t a r p k o n tinentinius šovi
nius, kurie raketomis gali 
būti šaunami iš vieno kon
tinento į kitą. Tai pirmas 
oficialus iškėlimas, kad 
toks ginklas jau prirengtas.

są, Egiptas ir Sirija nori 
dar labiau nustatyti arabiš
kus naci o n a 1 i s t u s prieš 
Husseiną ir todėl, esą, fab
rikavo kaltinimą, kad jis 
tariasi s.u Izraeliu.

Husseinas iš savo pusės 
dabar pradėjo daryti kalti
nimus prieš egiptiečius, kad 
tai jie, o ne Jordanas, nuo
laidūs Izraeliui. Jis teigia, 
kad Egiptas leidžia Izrae
liui naudoti Akabos sąsiau
rį, nes Nasseris ir Ben-Gu- 
rionas slaptai tuo klausimu 
susitarė.

tas nebus galima. Mat, 
Texase yra griežtas įstaty
mas, draudžiąs baltus ir 
negrus tuoktis “maišytai.” 
Texas valstija neleistų 
tiems negrams kariams gy
venti su savo žmonomis.

Armija dabar taip su
tvarkė, kad tie negrai ka
riai keliami į kitus jungi
nius.

NAACP sako, kad armija 
tokiu būdu nusileidžia ra
sistams.

Kur ilsėjosi turčiai...
Berlynas. — Grįžęs iš il

gos kelionės Tarybų Sąjun
goje jankis korespondentas 
Larry Rue pasakoja apie 
buvusias caro aristokrati
jos vasarvietes prie Juodų
jų jūrų.

Buvusieji carų ir dvari
ninkų rūmai paversti sana
torijomis ir poilsio įstaigo
mis, kuriomis kasmet nau
dojasi desėtkai tūkstančių 
darbininkų, inteligentų ir 
kolūkiečių.

Gydymas sanat o r i j o s e 
nemokamas. Atostogauto
jų pusę lėšų padengia dar
bo unijos ir kooperatyvai, 
sakė Mr. Rue. %

Washingtonas turi dilemą: 
duoti arba neduoti ginklu 
Tunisijos karinėm pajėgom
Washingtonas. — Ameri

kos valdžia randasi dilemo
je: duoti ar neduoti ginklų 
Tunisijai? Sekami fakto
riai lyg sakytų, kad reikė
tų duoti:

Tunisija tų ginklų prašo; 
Tunisijos dabartinė val
džia, kuriai vadovauja 
Bourguiba, yra aiškiai pro- 
vakarietiška; jeigu Ameri
ka neduos Tunisijai ginklų, 
ji jų prašys iš Tarybų Są
jungos, ir su laiku ji gali 
“nusiristi” į neutralist]nę 
stovyklą . . .

Atrodytų, jog neturėtų 
būti abejonių, kad Tunisi
ja turi būti pridėta prie il
go sąrašo tų kraštų, ku
riems mes teikiame ginklų. 
Bet yra eilė faktorių, kurie 
rodo kaip tik atvirkščiai:

Santykiai tarp Tunisijos j 
i ir jos buvusios šeimininkės 
i Francūzijos labai įtempti. 
Prancūzai laikosi nuomo
nės, kad Tunisijai duodami 
ginklai bus naudojami, kad 
padėti alžyriečiams nacio
nalistams kovoti prieš juos, 
francūzus. Francūzijos už

Kubos partizanai pradėjo imtis 
griežtesniu kovos metodp; keli 
Kubos studentai suimti Floridoj

Havana. ■—Kubos sukilė- 
liai-Partizanai, kuriems va
dovauja Fidel Castro, imasi 
griežtesnių kovos metodų. 
Partizanai nusileido nuo 
Siera Maestrą ir padegė 
plantacijas, kurios priklau
so B a t i s t o s šalininkams. 
Sukelta virš 50 gaisrų. 
Daugumoje plantacijų lau
ko darbininkai atsisakė 
gaisrus gesinti.

Tuo tarpu Jungtinėse 
Valstybėse, Miami mieste, 
Floridoje, policija suėmė

Pradeda surasti 
lėktuvo lavonus

Honolulu. — Lėktuvnešis 
“Philippine Sea” užtiko vie
tą, kur praeitą savaitę nu
krito orlaivis “Romance of 
the Sky.” Tarp plūduriuo
jančių orlaivio skeveldrų 
jau rasta keliolika lavonų. 
Lavonai nenuskendo, nes 
keleiviai prieš y katastrofą 
spėjo užsidėti gelbėjimosi 
vestus.

Iš to sprendžiama, kad 
orlaivis nenukrito taip jau 
staigiai, kaip manyta. Mat, 
kadangi orlaivis prieš ne
laimę nieko nepranešė per 
radiją, tai buvo manyta, 
kad kas tai jame sprogo ir 
jis nukrito staigiai. Net bu
vo kelta nuomonė, kad gal 
koks nors keleivio giminė 
padėjo bombą orlaivyje, 
prieš išlekiant, kad kolek- 
tuoti apdraudą. Buvo pra
dėtas tyrinėjimas, ant kiek 
keleiviai buvo apdrausti. 

sienio reikalų ministras Pi- 
neau net atskrido Ameri
kon, kad atkalbėti ją nuo 
ginklų davimo Tunisijai.

Amerika nenori labiau 
įerzinti Francūzija ir Pi- 
neau balso bus paklausyta, 
nors, ne būtinai pilnai, nes 
taipgi nenorima įerzinti 
Tunisijos valdžią. Sakoma, 
kad Pentagonas, Valstybės 
departmentas ir pats Ei
senhoweris randasi tikroje 
dilemoje.

Jungtinės Tautos. — Prie 
nusiginklavimo komiteto, 
prie kurio dabar priklau
so JAV, TSRS, Francūzija, 
Britanija ir Kanada, Vaka
rai siūlo pritraukti dar 10 
kraštų: Braziliją, Indiją, 
Tunisiją, Jugoslaviją, Ar
gentiną, Australiją, Bur
ma, Belgija, Lenkiją ir Ita

liją. Indija pasiūlė, kad 
vietoje Tunisijos būtų pa
kviestas Egiptas, vietoje 
Belgijos — Lenkija. Indi
jos delegatas sakė, kad ki
taip komitetas būtų per
daug pro-vakarietiškas..

penkis^kubiečius studentus. 
Policija juos rado vienoje 
akmens skaldykloje netoli 
miesto, kur jie pratinosi 
naudoti lengvus kulkosvai
džius.. Manoma, kad tai 
Castro -šalininkai ir jie ren
giasi vykti Kubon. Visi 
penki yra buvę Havanos 
universiteto studentai. Ba
tistes valdžia visai uždarė 
Havanos universitetą.

Kuomet Batistos valdžia 
uždarė universitetą, ji įkai
tino, kad jis pasidarė “ko
munizmo lizdu.”

Smūgis raudončdžiui
Madison, Wis.—Wiscon- 

!sino aukšiausias teismas 6 
prieš 0 nutarė suspenduoti 
Mark Catlin, Jr., buvusį 
valstijos seimely, nuo prak
tikavimo tiesų per šešis mė
nesius už neetiškus pasiel
gimus praktikoje.

Teismas ant skundo, pa
tiekto valstijos advokatų 
komisijonierių, taipgi įsakė 
pamokėti kaštus Appletono 
advokatui pirm negu jis 
galės grįžti prie tiesių 
praktikos.

Catlin, žymus republiko- 
nas, buvo kaltinamas nau
dojęs savo asmenišką ir po
litinę įtaką gavimui susi- 
mylėjimo dėl Wisconsino 
valstijos kalinių.

Maskva. — “Pravda” sa
ko, kad Eisenhowerio kal
ba rodo, jog Amerika yra 
pasiryžusi stiprinti ginkla
vimą.

i
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MOKSLAS IR TAIKA
PREZIDENTAS Eisenhoweris pasakė jau dvi kal

bas po to, kai Tarybų Sąjunga paleido į erdvę antrąjį 
dirbtinį žemės palydovą (sputniką).

Abiejose prezidento kalbose vyriausia mintis glūdi: 
reikia labiau ginkluotis!

. Tiesa, prezidentas lietė ir kitus dalykus,—tai, kaip 
Tarybų Sąjunga moksle pralenkė Ameriką,' tai, kad reL 
kės pasunkinti Amerikos žmonių gyvenirpą, tai, kad 
reikia pravesti reformas mūsų šalies mokyklose, mokant 
jaunus žmones daugiau matematikos, fizikos, chemijos. 
Tačiau vyriausias dalykas, kurį prezidentas pabrėžė, bu
vo ginklavimasis. ;

Ir su šiuo dėsniu nesutinka daugelis žmonių, ne tik 
kitų šalių žmonių, o ir pačių amerikiečių. Jie sako, jog 
sputnikų pasirodymas erdvėje turėtų akstinti kiekvieną 
žmogų prie taikos, o ne prie karo,—ginklavimasis veda 
prie karo!

Tiesa, prezidentas, baigdamas antrąją savo kalbą, j 
sakytą lapkričio 13 d. Oklahoma mieste, pabrėžė: “We 
will never be an agressor.” Tai geras, tai raminantis 
dalykas! Mes jaučiame, kad prezidentas Eisenhoweris 
karo nenori, bet kas gi gali užtikrinti, kad kitas asmuo, 
atsisėdęs i prezidento krėslą, nepanorės ką nors “pamo
kyti”?

Mums rodosi, mes tai jau daug kartų sakėme,—tai 
sako daug žymių pasaulio vyrų, kaip Kanados Pearson, 
kaip Angli jos Bevan, kaip senatorius Ellender, ir daug 
kitų,—reikėtų ne apie ginklavimąsi kalbėti, o apie nu
siginklavimą. Reikėtų kalbėti ne apie niautynes- tarp 
kapitalistinių ir socialistinių šalių, o apie koegzistenciją. 
Reikėtų kalbėti ne apie žmonių gyvenimo lygio žemyn 
stūmimą, o apie jo kėlimą aukštyn. Tik tokiu būdu, 
mūsų nuomone, Amerikos vardas pasaulyje galėtų at
gauti savo pirmesni prestyžą.

Mums rodosi, kad Valstybės sekretoriaus Dulleso 
politika nėra sveika mūsų šaliai; Valstybės departmen- 
tas daugeliu atvejų susikompromitavo pasaulio akyse 
dėl savo klaidingos ir žalingos politikos. Dėl to yra 
nemaža žmonių, kurie reikalauja, kad Mr. Dulles atsi
statydintų iš Valstybės sekretpriaus pareigų ėjimo.

Prezidento Eisenhowerio kalbomis, sakytomis lap
kričio 7 ir lapkričio 13 dd., nepasitenkinę ne tik kai
resnieji Amerikos žmonės, — nepasitenkinę jomis ir 
daugelis demokratų, republikonų ir nepartinių žmonių, 
ypatingai iš mokslininkų tarpo.

ANTONIN ZAPOTOCKY
LAPKRIČIO 13 d. Pragoję mirė Čekoslovakijos pre

zidentas Antonin Zapotocky, sulaukęs 72 metų amžiaus.
Zapotockis—vienas žymiausiųjų Čekoslovakijos dar

bininkų klasės vadovų, vienas žymiausiųjų čekų sūnų.
A. Zapotockis gimė 1884 m. gruodžio mėnesį Zako- 

lanėje, nedideliame miestelyje darbininko šeimoje. Jo 
tėvas buvo rūbsiuvys, bet apsišvietęs darbininkas, drau
ge su kitais organizavęs Čekų Socialistų partiją. Taigi 
Antoninas turėjo geras, revoliucines tradicijas. Partija 
buvo nelegali; nariai savo mitingus laikydavo miškuose 
ar kur nors skiepuose. Visa tai jis matė, žinojo.

Sulaukęs 14 metų, Antoninas pradėjo dirbti akmens 
tąsymo pramonėje. Neužilgo ir jis įstojo į Socialistų 
partiją, vėliau pradėjo veikti darbininkų profesinėje 
sąjungoje.

1905 metais buvo įkalintas už politinę veiklą. Iš 
ėjęs iš kalėjimo, persikėlė gyventi į angliakasyklų ra
joną, į Klado miestą. Dėl savo veiklos darbininkų ge
rovei, A. Zapotockis 1911 metais ir vėl buvo įkalintas.

Pirmojo pasaulinio karo metu jis tarnavo eiliniu 
Austro-Vengrijos kariuomenėje. Paleistas iš kariuo
menės, Antoninas ir vėl pradėjo darbuotis darbininkų 
judėjime, ir 1920 metais buvo nuteistas dvejiems me
tams įkalinimo.

1925 metais buvo išrinktas deputatu į Čekoslovaki
jos parlamentą. O antrojo pasaulinio karo metu išbuvo 
šešerius metus Sachsenhausen koncentracijos stovyk
loje—nacių stovykloje.

Taigi matome, kiek šis vyras buvo kalintas, per
sekiotas, kankintas ir vis tik dėl to, kad jis buvo išti
kimas darbininkų judėjimui, kad jis kovojo už jų ger
būvį !

1948 metais A. Zapotockis buvo išrinktas Čekoslova
kijos premjeru, o po mirties prezidento Gottwaldo jį par
lamentas išrinko šalies prezidentu. Eidamas tas par
eigas A. Zapotockis ir mirė.

A. Zapotockio gyvenimas ir veikla yra gera pamo
ka kiekvienam darbo žmogui: būk ištikimas savo klasei, 
darbuokis, šviesk i s, kovok, tuomet laimėsi!

Čekoslovakijos liaudis A. Zapotockį labai gerbė ir 
mylėjo. Jam mirus, visoie šalyje buvo paskelbta šešių 
dienų gedulas—liūdėjimo laikotarpis. Užsidarė teatrai, 
koncertų salės, visokios pasilinksminimo įstaigos.

Liaudis liūdi didžio savo vadovo ir mokytojo, visą 
savo gyvenimą jai pašventusio!

2pusi. Laisvė (Liberty) ŠeštacL, lapkričio (Nov.) 16, 1957

Ką matėme ir girdėjome 
Tarybų Lietuvoje

Rašo Juozas Lesevičius
Į Druskininkus

Pabuvoję Kaune, ap
lankę jo apylinkes, pa
galiau mūsų būrys pasu
ko ir į Dzūkiją—į gražiuo
sius Druskininkus. Deja, 
man neteko ten dalyvauti 
kartu su kitais, kadangi 
tuo laiku aš išvažiavau pas 
savo gimines, todėl čia 
daug ką negaliu pasakyti 
apie Druskininkus. Galiu 
tiek tik pasakyti, ką man 
pasakojo kiti delegacijos 
dalyviai. Druskininkuose, 
kaip ir visur kitur, jie pa
sakojo, vietos gyventojai 
labai gražiai juos pasitiko. 
“Vilniaus” sanatorijos vyr. 
gydytoja Dalibogaitė supa-

lis. Žinoma, aš negaliu ap
rašyti visų delegatų įgytų 
įspūdžių, apsilankant pas 
savuosius. Būtų gerai, kad 
jie patys apie tai parašytų. 
Aš čia galiu — ir, manau, 
bus pravartu — pasidalinti 
su skaitytojais tik apie ma
no paties įgytus įspūdžius 
iš kelionės pas gimines ir 
namie, su pažįstamais.

Pirmiausia, turiu būtinai 
atžymėti, kad man kelionė j 
į namus pasisekė ypatingai j 
gerai, kadangi Kaune suti-! 
kau gerus, nuoširdžius žmo- i 
nes, nors pirmiau nei aš 
jų, nei jie manęs asmeniš
kai vieni kitų nepažinojo
me. Pažinojau tik Kana-

Kauno motorą remonto fabrikas Įsisavino se
rijinę linų brukimo mašinų gamybą. Išleista pir
moji tokių mašinų partija.

Nuotraukoje: šaltkalvis V. Šližauskas (kai
rėje) ir inžinierius J. Indrelė apžiūri naujas linų 
brukimo mašinas.

žindino su kurorto balneo
logine gydykla, aprodė 
jiems natūralias minerali
nes maudynes ir purvo vo
nias, moderniškus gydymo 
prietaisus. Prie gydyklos, 
sakė, yra labai gražus par
kas.

O Druskininkų' miesto 
vykdomojo komiteto pirmi
ninko pavaduotojas Grigas 
supažindino su miestu. Prie 
miesto yra gražus ežeras, 
aplink kurį ošia miškas, ir 
iš jo, vėjeliui pučiant, dvel
kia malonus pušių sakų 
kvapas. Jie taipgi, sakė, 
pastebėję, kad Druskinin
kuose, kaip ir kituose Ta
rybų Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose, smarkiai išsi
plėtusi ir dar vis plečiasi 
gyvenamųjų namų statyba.

Iš Druskininkų delegaci
ja, važiuodama atgal į Vil
nių, užsuko pažiūrėti į bu
vusį Pirčiupio kaimą Eišiš
kių rajone, kurio visi gy
ventojai — 119 žmonių, jų 
tarpe 21 vyras, 29 moterys 
ir 69 vaikai—1944 m. birže
lio 13 d. tragiškai žuvo nuo 
vokiškų fašistinių budelių 
ir parsidavėlių lietuviškų 
buržuazinių nacionalistų 
rankos. Jie, įsibriovę i šį 
Pirčiupio kaimą, smarkiai 
jį apiplėšė, o po to, suvarę 
visus vyrus į ’ vienus na
mus, o moteris ir vaikus į 
įeitus tris namus, padegė ir 
sudegino su žmonėmis (šie 
duomenys paimti iš ypatin
gosios valstybinės komisi
jos pranešimo apie hitle
rinių grobikų nusikaltimus 
Lietuvoje). Todėl delegaci
ja ir aplankė jų ’kapus, ap
tvertus dailia, nudažyta 
tvorele, su išlietu iš cemen
to antkapiu.

Svęčiiiioise pas savuosius
Šalia to, kad mes, kaip 

skaitytojas matote, aplan
kėme didelę dalį įvairių Ta
rybų Lietuvos sričių, visi 
delegatai buvome nuvažia
vę keletui dienų pasisve
čiuoti kiekvienas į savo 
gimtąjį kaimą, pas savuo
sius, pas savo gimines, pa
matyti pažįstamus, senuo
sius draugus. Tai irgi ga
na įspūdinga kelionės da

boje gyvenusį ir prieš ke
letą metų Montreale mirusį 
Praną Galumbinską. Jis 
prieš mirtį paliko savo duk
ters. Julijos antrašą. Po jo 
mirties susidarė reikalų, 
tai apsikeitėme po keliolika 
laiškų. Atvažiavus man į 
Kauną, ji ir jos vyras Za- 
bulevičius tuojau aplankė 
mane viešbuty], o po to pri- 
sispyrusiai paprašė, kad 
aš apsilankyčiau pas juos į 
namus svečiuose.

Prašymą priėmiau, nuė
jau. Čia mane labai svetin
gai priėmė velionies Prano 
Galumbinsko žmona, duktė 
Julija su vyru ir jų vaikai. 
Jie mane ne tik puikiai pa
vaišino, įteikė dovanų man 
ir kitiems jųjų pažįsta
miems (tiek pažįstami, kaip 
ir aš) parvežti į Kanadą— 
Pr. Šiuplevičiui ir J. Čepo
niui, — bet dar pasiūlė su 
savo mašina parvežti mane 
į namus, net į Dzūkiją. Jų 
tokį pasiūlymą mielai priė
miau ir aš už tai gerbia- 
miem Zabulevičiams esu la
bai dėkingas, nes tai suda
rė man ne vien malonią ke
lionę pas gimines, bet ir pa
togią, kadangi, apart gimi
nių, lengviau galėjau aplan
kyti ir kitas vietas, kaip, 
pav., montrealiečįų Juozo ir 
Petro Petrauskų motiną ir 
seserį net už 12 kilometrų 
nuo mano tėviškės — Kuk
liuose.

Iš Kauno išvažiavome 
apie 2 vai. popiet (penkta
dienį). Važiuodami pake
lėje užsukome pasižiūrėti į 
Kazlų Rūdą, kadangi čia 
gyvena Zabulevičienės bro
lis. Užėjome susipažinti ir 
su juo, kuris, susipažinus, 
matyti, irgi kaip jis, taip ir 
jo žmona, yra labai malo
naus būdo žmonės. Prie to, 
žinojau, kad Kazlų Rūdoj 
gyvena montrealiečio Jur
gio Rūtelionio sesuo.. Ma
niau, kad ją surasiu, bet ne
žinojau jos pavardės po vy
ru, tai ir nepavyko surasti.

Važiuodami toliau, pri
važiavome Kapsuką (Mari
jampolę). Nors čia prieš 
kelias dienai jau buvau bu
vęs su visa ekskursija, bet

LITERATURA-MENAS’
Doleris verkia ir 

kvatojas
(Poema)

Kai senatvė jam išbraižė 
Ant veido raukšlėm metus, 
Jo spėkas kai skaudžiai laižė 
Ligos liežuvis aštrus. 
Jis į delną susižėręs 
Savo sutaupąs visas, 
Klausė savęs, atsidėjęs— 
Ar nuo daktaro liks kas? 
“Sutaupos kaip sniegas leidžias, 
Argi mane kas priglaus, 
Kai į duris mirtis beldžias, 
Jis centelius susižėręs, 
Galvą beturčio žmogaus?” 
Palūkės su daktarais; 
Čierką nuo šaknų išgėręs 
Manė, kad liga praeis.

:K =1 sjt

Bet liga, dantis suleidus 
Jam i kūną, iš dalies, 
Mėšlungis iškraipė veidus 
Ir tuoj čiupo už širdies ... 
Kaip tik dvasią kiek atgavo, 
Čiupo sutaupąs visas, 
Ligoninėn išvažiavo, 
Manė sveikatą ten ras. 
Kai sveikatos ten ne’tgavo, 
Daktar’s truktelėj pečiais, 
Pėkšči'as namų link kulnevos, 
Tik kišeniais jau tuščiais.

$ *

Marti net neteko žado, 
Kai negyvą uošvį rado, 
Nusišluosčius akinius, 
Tuščius rado kišenius. 
Guli karste pašarvotas, 
Buities šluotos jau iššluotas, 
Aplink nė dvasios gyvos, 
Smūtkelis gale galvos ... 
Žentai, marčios šnirpštė, pyko, 
Kad tik skarmalai jiems liko, 
O čia vėlei teko spėt — 
Reiks už grabą primokėt.

❖

Bet staiga viskas pakito, — 
Ot, stebuklas! — iš dalies. 
Giminių akys nušvito, 
Nes kišenės suskambės. 
Sielvartas širdis sutrynė, 
Gdnčių pilna šermeninė;
Grūdas seni ir jauni, 
Gėlių kuokštus nešini, 
Ašaros per veidus rieda, 
Kunig’s šventą giesmę gieda; 
Marti klaupias, ašaroja, 
Uošviui net rankas bučiuoja. 
Mat, netrukus paaiškėjo, 
Uošvis apdraudą turėjo, 
Kad gentys po jo galvos, - 
Tūkstantukų prisišluos!

#

Taip ne vienam atsitinka, 
Visi giminės iškrinka, 
Nėra ašarų gailių, 
Jei tik krūvą skarmalų 
Tepaliko ji ar jis, 
Užmerkdamš savo akis... 
Bet kitokis vaizdas stojas, 
Doleris verkia ir kvatojas, 
Kai kišenėn giminės 
Net žvangėdamas riedės.

Senas Vincas

Gieda gaideliai
Gieda gaideliai toli rytuos, 
Budina žmones visuos kraštuos.
Aušta dienelė šviesi, graži, 
Kelias iš miego didi, maži.
Kelkis, broleli, sykiu ir tu, 
Šiandie bus dirbti labai gražu.
Eik ir darbuokis su jais kartu, 
Būki jų draugas dabar ir tu.
Bendras jų darbas duos daug naudos 
Ir kapitalas neišnaudos.
Gieda gaideliai rytuos garsiai, 
Telkiasi žmonės dirbt, veikt bendrai.

Jonas Juška

Prie Baltijos krašto
Už jūrų plačiųjų
Ir miškų žalių — . • j
Prie Baltijos krašto— 
Ten Nemun’s banguoja, 
Bakūžė sena,
Ten mano gimtoji

Šalis Lietuva.
Ten Neris, Šešupe 
Didžiuojas grože; 
O Nemunas krantais, 
Rod’s braižytais frantais 
Ir pieva žalia,— c
Tai mano gimtoji $

Šalis Lietuva.
Ten mano jaunystė, <
It pievoj gėlė,
Pražydus, greit vyto.
Mat, ūkanos gaubė, 
Plakė dargana;
Tai buvo našlaičiui 

Jau tokia dalia.
Kad vargais tik guostis :
Ir ašaras braukti 
Ryte ir vakare;
Ir bristi, kaip jūroj, 
Vien skurdo klane, 
Ir buožes dirsėta

Kasdien springt pluta.
Ir metai taip bėgo, Y
Kaip vėjai šalti,
Prie Nemuno krantų, 
Kur ošia pušynai 
Ir alksniai žali— 
Ašara per veidą 

Riedėjo karti.
Bet vėjai paliovė 
Jau pūsti šalti:— 
Rami ir Baltija. 
Nušvito aušrinė 
Rytuose skaisti: 
Ūkanos išnyko — 

Padangė žydri.
Ir šalis gimtoji,
NJano Lietuva,
Panieką per amžius |
Kentėjus ir nešus ?
Jungą svetimų, /
Atbudus kėlėsi, (

Veidu kruvinu.
Ir lytas išaušo, 
Saulė užtekėj:
“Gana jau kentėti!...”
Ir ranką ištiesė,

, Šeima SeSeRų —
Kasdien skaisčiau šviečia 

Saulė iš rytų.
Taip kėlės iš purvo 
Ir kraujo klanų;
Sveikina ją miškas, 
Pušynai ir alksniai, 
Ir šlaitai žali;
Nemunas, Šešupė

Ir Neris sriauni!
Netremps jos tyronas į
Vakarų nuožmus—
Negaubs ir ūkana... (
Nudžiūvo našlaičiui
Ašara karti,
Nei gnaibo jo vėjai 

Šiauriniai šalti.
Ir dingo buožynai— 
Nuėj’ užmirštin!...
O vargui, karšinčių, 
Laukan išlydėjus, 
Užkėlė vartus;
Laisvai atsiduso

Bedalis žmogus.
Taip vargą kentėjus 
Per ilgus metus, . 
Lietuva kėlėsi;
Į rytdieną skaisčią,
Jai kelias platus — *
Sveikina ją gėlės, 

Atskleidę žiedus!

Tai mano gimtoji 
Šalis Lietuva.

9-25-1957 /. Vienužis

ir dabar vėl sustojome pa-, goninėje, tai užėjau į ligo- 
sidairyti. Užėję restaura-I ninę. 7 
nan.pavalgėme pietus, o po liu aplankyti ligonį? 
to,* kadangi viena montrea- mielu noru,” c4—1-"
lietė moteris, man išva
žiuojant iš Kanados, prašė, 
jei galėsiu, aplankyti ser
gantį jos giminaitį Skar- 
žinską, gulintį Kapsuko li-

Paklausiau, ar ga- 
’ “Su 

atsakė medi
cinos seserys. Bet dižiū- 
ruojantis gydytojas, per
žiūrėjęs ligonių sąrašą ir 
jų 
gonjs jau pasveikęs ir iš

ligoninės išėjęs. Jis gyve
na ne mieste, pasakė man, 
bet kaime, apie 4 kilomet-, 
rai nuo Kapsuko, o jau bu- 
vo pavakarys, tai į namus 
ir nevažiavau jo pamatytu

ėjęs ligonių sąrašą ir kadangi man rūpėjo dar ki-^ 
ekordus, pasakė, kad 1L toj vietoj pakelėje apsilanV i 
is jau pasveikęs ir iš 1 (Tąsa 3-čiam puslap.)
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Liūdnas Prisiminimas(Tąsa)
—Man vis tiek,—sumurmėjau aš su

trikęs.—Ne tu, tai kitas paims . . .
—Girdi? — kvatodamas atsigręžė Po- 

viliukas į tėvą. — Aš jam patikau! Ei, 
nuleiskit puspūrę, arba . . . arba aš pats 
nuleisiu! Vaikas man patinka—štai kas 
blogai. Rėžia teisybę į akis, ir nė kokių 
magaryčių!

Kvatojo jis nuolat, kalbėjo ir lygosi 
linksmai, pašokdamas ir persėsdamas iš 
vienos vietos į kitą, tarytum kas užpa
kalį jam svilintų. Ir vis dairėsi mūsų 
trobelės palubiais, lyg ko ieškodamas. 
Ir staiga apsiniaukė.

—Na, rūmas! — pasakė karstelėjusiu 
balsu. — Ar biesas ir įleido jus čia gy- 

• Užventi? Užtūps žvirblis ant stogo ir su- 
spirs viską ant galvos, nė išbėgt nespė
si .. . Na, važiuojam!

—O puspūrę kaipgi?—priminė moti
na.

— Ė-ė!.. — nekantriai numojo ranka 
Poviliokas. — Tik rudenį tai patys at
eisit nusikasti, negi močia su Saliamute 
plūksis? Mergų mes nesamdom!..

Kieme, sėdant į roges, motina apdai
riai palinko man prie ausies.

—Arčiau jo laikykis,—sušnibždėjo.— 
B-rnokėlis, kokių nedaug... Ne toks, 
kaip kiti.

Aš ir pats mačiau: ne toks. Nei jis 
•gailėjo manęs, nei klausė, ar kojų ne
nušalau, tik ^maukžavo botagu, skrai

dindamas arklį laukais, ir vis baudėsi 
nepakęsiąs, kad tai toks bindzolas, kaip 
aš, liktų palaidas. Būtinai apvesdin
siąs mane ir parvešiąs rudenį namo'ne 
tik su paviržiu, bet ir su jauna žmona.

— Išpiršim tau ne šleikavoję kokią ar 
kanapėtą. Aš, brol, savo samdinio ne
skriaudžiau ir neskriausiu. Šviesi, gra
ži, tamantri bus. kaip iš skaistaturgio 
partraukta! Kaip sakai?

Aš tikėjau ir vėl netikėjau: ką gali 
žinoti su tokiu? Blogiausia, kad mūsų 
pirkelė labai maža. Savi vos išsiten- 
kam, tai kur su žmona pasidėsi? Povi
liokas dar linksmiau kvatojo iš šitų ma
no rūpesčių. O čia privažiavome ir 
miestelį. Iššoko Poviliokas iŠ rogių, 

šmėstelėjo man vadžias:
—Tu, jauniki, vežimą paganyk ... Aš 

tuoj!
Sugrįžo jis visiškai ne tuoj, o geroką 

laiko galą pralaukus, kai aš jau baigiau 
stirti iš šalčio. Miestelį sėdo melsvos 
sutemos. Pajuodo namų stogai, priti
lo, susnūdo visos trys gatvės. Tiktai ka
da nekada praeidavo moteris, sulinkusi

(Tąsa nuo 2 puslapio) 
kyti.

Čia sužinojau, kad Kap- 
| suko rajone, prie Liudvina

vo, Julijos Žemaitės vardo 
kolūkyje apsigyvenusios 2 

^šeimos iš Teizų kaimo, — 
mano buvusieji jaunystės 
draugai, vienas dar ir gimi
nė, Antanas Lesevičius, bu
vęs geras muzikantas, ir 
Vladas Krasauskas bei juo- 
dviejų žmonos, Ieva ir A- 
nelė Tumosaitės. Vežikui 
sutikus, būtinai nutariau 
pravažiuodamas ir juos ap
lankyti.

Privažiavę minėtą kolūkį, 
su kitų pirma sutiktų kol
ūkiečių pagalba, susijieško- 

Jome jų gyvenvietę ir va
liuojame linkui VI, Kra

sausko stubos. Kelyje su
tikome Ievą iv Anelę. Pa
sisveikinome, karštai pasi
bučiavome ir sugrįžome vi
si į Krasausko stribą. Tuo
jau pasaukė ir Vladą iš 
darbo.

Kalbamės ir galo nėra 
kalboms, juk per tiek metų 
esame nesimatę! Krasaus
kas ką tik pasistatęs nau
ją namą, ir nors viduj dar 
nebaigta, bet jau turi viduj 
elektros šviesą ir vanden- 

f tiekį. Kampe pripilta krū
va kviečių. Paklausiau, kas

3 pysi. Laisve (Liberty) Šeštad., lapkričio (Nov.)

po vandens naščiais, kur-ne-kur prie 
uždarytų krautuvių durų stoviniavo 
barzdoti žydai, pusiaukužda šnekėda
miesi nesuprantama man kalba. O Po
viliokas sugrįžo įraudęs, keistai pašiau-’ 
rėjusiom akim, maloniai sukvipęs šalt
mėtėm. Šonu įvirto į roges, sušveitė 
arkliui botagu:

—No-o-o, ir su visom magaryčiom!
Važiavom laukais., lenkėm alksny

nus, miškelius. Pro šalį slinko mūsoti 
vienkiemių žiburiai, sustingę tamsoje 
medžiai ir krūmai, daugiau panašūs i 
žmones, negu į medžius ir krūmus. 
Gir-gir-gir, gir-r-...—gurgždėjo sniegas 
po rogėm. Cakt-takt, cakt, cakt-taks— 
taukšėjo arklys kanopomis pavasarė
jantį pašalą.

O Poviliokas paniuro, įsigaužė kaili
nių apikaklėn, užmaukšlino ant akių 
kepurę. Nei juoko, nei žodžio. Žemai 
nuleistas jo rankoje botagas bėgo pa
tamsėjusiu sniegu, virvindamasis šalia 
rogių lyg nematomos pelės uodega. Tik
tai privažiavus įkaimį, kai sutemose 
sudūlavo pirmosios trobos ir pasigirdo 
aštrus šunų skalijimas, Poviliokas krus
telėjo, vėl pakėlė botagą:

—Miestelyje, taip sakyt, aš trupučiu
ką . . . priėmiau. Supranti?

—Nemačiau . . .
—Tai ir tylėk. Girdi?
Aš pagalvojau ir pasakiau:
— Iš kvapo pažins.
—Ne tavo reikalas. Nieko nematei, 

nieko bu ir nežinai. Klaus tavęs, ar ne
klaus, o tu tiek ir težinai, kad nieko 
nežinai. Supratai, ar botkočiu paaiš
kint?

Čiaukštelėjo botagu, tik ne man, o 
arkliui, ir pridūrė:

—Žirnių užkramtysiu—užmuš kvapą 
burnoj. ' Ar užmuš?

—Nežinau, aš nekramčiau.
—Kai dėsiu va, atgalia,ranka, tai ir 

užkramtysi!—nežinia ko vis labiau tūžo 
jis. — Tylėk! Ir apie savo algą tylėk! 
Ne tu lygai, ne tu ir pasakysi, kiek nuo 
manęs nuplėšė. Girdi?

Arklys driūkčiodamas ėmė ropoti į 
į aukštą, šalčio surakintą pusnį, už- 
griozdusią visą gatvę; šniokštuodamas 
slydo žemyn, vėl kapojo pasagom į vir
šų .. . Rogės lėkė paskliundomis, tran
kydamos šonais pagriovių tvoras, sukosi 
skersomis čia vienon, čia kiton pusėn.

—Laikykis! — riktelėjo Poviliokas, 
tvirtai sugniauždamas rankose vadžias. 
—Namai artėja!

(Bus daugiau)

K\ MATĖME LIETUVOJE
čia? Jis atsako: “Ta ii tad dabar nėra sveikas.
avansas už mano išdirbtus j Nežiūrint, kaip smagu 

čia pas mano senybinius 
draugus pokalbiauti, bet jaudarbadienius.” Sako, “čia.

yra apie pusantro tono grū
dų ir dar antra tiek gau
siu, nes gaunu už darbadie
nį po 3 kilogramus grūdų 
ir 4į rublio pinigais, už tai 
ir naują namą galėjau pasi
statyti.” Toliau sako, “Gal 
tu, Juozeli, nori žinoti, kaip 
aš čia atsiradau? Po ka
ro, banditams siaučiant, 
gyvybę gelbėdamas, turė
jau išbėgti iš Teizų. Taip 
aš ir A. Lesevičius su šei
momis ir atsikraustėme gy
venti į šį kolūkį. Dabar 
džiaugiuosi ir esu laimin
gas, kad apsigyvenau J. 
žemaitės kolūkyje, nes čia 
visi kolūkiečiai gerai dir
ba, visi gerai uždirbame ir 
aš gyvenu daug geriau, ne
gu kada nors tikėjausi taip 
gyventi.”

Pas A. Lesevičių nebuvau 
užėjęs, nes žmoną pas Kra
sauską radau. Iš žmonos 
sužinojau, kad jis čia nuo
latos. negyvena, ir dabar, 
sako, randasi Šventežeryje. 
Jis irgi buvęs banditų už
pultas ir, bėgdamas nuo jų 
dideliame žiemos šaltyje 
basas, labai nušalo kojas, o 
kitu sykiu pagautas buvo, 
sunkiai galvoje sumuštas,

16, 1957

vakaras visai artėja, o man 
į mano namus dar netoli 50 
kilometrų, todėl reikia va
žiuoti. O prie to, VI. Kra
sausko šeima ir I. Lesevi- 
čienė prižada sekmadienį 
atvažiuoti į Teizus. Tai jie 
ir padarė, kolūkio sunkve
žimiu atvažiavo ir išbuvo 
iki pirmadienio popiečio.

Brockton, Mass,

METINIS KONCERTAS
Rengia

LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO DRAUGOVE

Sekmadienį, Lapkr. 21 Nov.
LIET. TAUT. NAMO VIRŠUTINĖJ SALĖJ

668 No. Main St.. Brockton, Mass.
Programoje dalyvauja: Worcesterio AIDO 

CHORAS, ir garsusis duetas — ONA DIRVE- 
LIENĖ—JONAS SABALIAUSKAS, vadovy
bėje JONO DIRVELIŲ. Taipgi Montello garsu
sis trio: ROSE STRIPINIS, WILLIAM YUO- 
DEIKIS, ALBERT POTSIUS.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.
Pradžia 2 vai. d’:eną Įėjimas $1.00

.... ■••■.. .......... ■... ..... —............. . ........ .

Valerija Kaminskiene
Lapkričio 16 dieną sukako 2 metai kai mirė 

Valerija Kaminskienė. Ji paliko dideliame liū
desyje seselę Helen ir švogerį Izidorių Vėžius, 
dukrą Mrs. George Evans ir jos šeimą, sūnų 
Peter ir šeimą. Velione tapo palaidota lapkri
čio 19 d., 1955 m. Glenwood kapinėse.

Greit prabėgo dveji metai, bet mes liūdime, 
netekę brangios ir mylimos sesutės ir švoger- 
kos, taipgi tetulės.

Helen ir Izidorius Vėžiai

Worcester, Mass.
Katalikiškas Paradas

Lapkričio 10 d. Worces- 
terio vyskupijos katalikai 
turėjo nemažą paradą mies
to centrinėje (Main) gat
vėje. Paradas prasidėjo 
nuo May gatvės ir marša- 
vo iki Lincoln Sq., į Memo
rial Auditoriją. Tai apie 
porą mylių tolio, užtruko 
pusantros valandos. Mar- 
šuotojai vien jaunuolės ir 
jaunuoliai, t. y. šio miesto 
ir apylinkės miestelių pa
rapijų atskiros grupės; 
trubadūrų, barabanščikų ir 
kitokių uniformomis pasi
rėdžiusių. Tos mergšės iki 
pusiau šlaunių sijonėliais, 
nuogomis kinkomis, dėl ne
paprastai šalto oro net pa
mėlynavusios kinkos, ir no
sys, tačiau kojas aukštai 
ir smarkiai kelia, kelnaitės 
vos tik gėdą uždengia. 
Taipgi žygiavo būriai jau
nuolių neuniformuotų. Tei
giama, kad buvo apie 3,000 
maršuotojų. Keliolika flo- 
tilų važiavo, parodant ka
talikiško kryžiaus galybę... 
Bet įdomiausia flotila bu
vo, tai kaip sputnikas skrie
ja aplink mūsų žemę, ir šu
nyčio balsas girdėti—hiau- 
hiau. Sakau, įdomiausia 
todėl, kad katalikai šio fak
to nenuneigė savo žymioje 
iškilmėje.

Lapkričio 11 d., paliaubų 
bei veteranų šventės dieną, 
militarinis paradas buvo 
daug mažesnis ir stebėtojų 
mažai. Oras buvo tikrai 
šaltas, apie 30 laipsnių.

D. J. Į

Binghamton, N. Y.
Serga J. Kireilis. Jį už- 

atakavo širdis, bet, sako, 
pavojus praėjo, tik žinoma, 
reikės pailsėti. Jo\ žmona 
dar nepasveiko po operaci
jos, o dabar ir jis susirgo, 
taigi du ligoniai vienoj šei
moj.

H. Pagėgalienė serga, tu
ri sužeistą koją.

A. Žemaitienė nesveikuo- 
ja, skauda kojas; yra po 
gydytojo priežiūra.

P. Jasilionienė pasveiko.

Vėl du lietuviai mirė. M. 
A. Paskenalienė mirė lap
kričio 5 d. Ji buvo pagy
venusi moteris. Liūdesy 
paliko tris sūnus. Palaido
ta Kalvarijos kapinėse lap
kričio 9 d.

Mirė W. J. Launikaitis. 
Buvo dar nesenas, žmogus. 
Liūdesy paliko žmoną Ali
ną ir du sūnus, dvi sesutes, 
du brolius.

Užuojauta velionio arti
miesiems!

Josephine

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

DĖMESIO! DĖMESIO!

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc.
(Laisniuota per U.S.S.R.)

135 W. 14th St., New York 11, N.Y. Tel. CHelsea 3-2583
(arti subways) (tarp 6th ir 7th Aves.)

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, Baltgudij-ą I
ir į visas kitas respublikas Sovietų Sąjungoje. I

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

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

pašto. Aplaikę jūsų paką mes tuojau pasiunčiame jums smulkmenišką kaštą sąskaitą. I
Visi Kaštai, Įskaitant Muitą, Apmokami Čia I

Jūsų giminės ir draugai gąus pakus be jokio mokesčio. I
Patogumui mūsų klientų mes turime neribotą kokybę prekių: odinių, guminių, žemų ir su I 
aulais batų, riešinių ir sieninių laikrodžių, vaikams aprėdalų, skarelių, skepetukių ir kito- I 
kių daiktų geriausios kokybės už žemas kainas. Reikalaukite mūsų kainų sąrašo. I

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

GREITAS PASIUNTIMAS IR PRISTATYMAS GARANTUOTAS. j 
Atdara kasdien 9 A. M.« iki 6 P. M. Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M. I
Jūs gausite asmenišką pakvitavimą su parašu jūsų giminės ar draugo kaip paliudijimą, jog dovana gauta. I 
MŪSŲ CLEVELAND!) SKYRIUS: 900 LITERARY RD., CLEVELAND, O. I 
■1-----X-----r.---------- -------------------------------- :-----------1

...................................... I ■

•;. ’ ' ■ .. . • -/J*',-. ■■ .r

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

Padėkavonės Linkėjimai Viešiems 
I ROMEO RESTAURANT

Puikūs itališki valgiai.
Mes patrnaujame vestuvėms, 

klubams, bažnyčioms, grupėms 
' iki 200 žmonių.
' Graži vieta.

499 Tinton Ave., Bronx.
MO. 9-8004.

Linksmos Padėkų Šventės Visiems
YOUNG’S GARAGE

Geriausias Aliejus ir Gesolinas
Pataisymai, sandėlis ir įrankiai 

Atvažiuokite, pasiliksite paten*- 
kintas kostumeris.

Brown PI., Maspeth, N. Y.
(68th St.—Grand Avė.)

Newtown 9-1121.

Būkime dėkingi Aukščiausiajam 
už mūsų gerovę.

SERIO MONUMENTAL
WORKS

Atliekame darbo visose kapinėse
1464 Marshall St., Elmopt, L. I. 

DA. 8-2225—Bronx
PR. 5-6030—L.I.

Paveskite asmenišką patarniavi- 
mą laidotuvių direktoriui. Tinka
mas patarnavimas už prieinamą 
kainą.

HENRY WEYDIG
& SON, INC.

Charles Henry Weydig, lie. mgr. 
13-89 122nd St., College Pt., L. I.

FL. 9-8563.

Padėkavonės Linkėjimai Visiems
Puikūs itališki ir amerikoniški 

valgiai. Geriausi virėjai. Virš 40 
metų. Klubai, organizacijos, baž
nyčios mielai priimami.

KING COLE
ITALIAN-AMERICAN REST.

1527 WllUamsbridge Rd., Bronx.
TA. 2-9880.

CHARLOTTE’S FLORIST*
Vestuvių Specialistai

Išreiškia Padėkavonės linkėjimus. 
Turime gražių gėlių. Kainos že
mos. Pristatome į visas 5 Apskr.
245-05 Jamaica Ave., Bellrose, L. I.
Fieldstone 7-8607. Vak. PI. 7-1271.

Linksmos Padėkavonės Šventės 
visiems mano lietuviškiems 

draugams.
ARLINGTON 

PRINTING CO.
MR. P. & J. KUBICCY 

42 St. Marks Pl. 
New York 8, N. Y. 

SPring 7-5452.

Išręikškime padėką mūsų Išgany
tojui Padėkavonės šventės proga 
mūsų mieliems ir artimiems.

THE MARTA
RESTAURANT & BAR

Patarnaujame Parems
75 Washington PI., N. Y. C. . 

G-R. 3-9077

ANTUN’S RESTAURANT
Linki Linksmos Padėkavonės 
Šventės Visiems Lietuviškiems 

Draugams.

Geriausi valgiai ir likeriai.
Atsiveskite šeimą ir draugus.

96-43 Springfield Blvd. 
Queens Village, N. Y.

HO. 8 6400.

Išreikškime padėką už mūsų 
saugų buvimą puikiausioje šalyje 
pasaulyje. Mes esame dėkingi 
Aukščiausiajam.
MASPETH SALVAGE CO.

58-44 Maurice Ave.
Maspeth, N. Y.

Mes perkame naudotą geležį, 
metalą, skudurus, laikraščius, 

ir dėžes.
TWining 4-0246.

Savo artimiems ir mylimiems 
Duokite gėlių ir gražių augalų 
Pirkite tiesiog iš mūsų įstaigos 

už prieinamas kartas. 
Viskas kuo geriausia

HILLCREST NURSERY
165-80 Union Turnpike

Flushing, L. I.

JA. 8-4590.

Tradiciniai PADĖKAVONĖS Pie
tūs. Specialus valgių sąrašas 
Pietūs $2.75—Vaikams $1.95.

THE ROCK HOUSE
1205 Warburton Ave., Yonkers 
Rezervacijom Greenleaf 6-0013.

Uždara pirmadieniais.

Išreikškite padėką. Mes gyvena
me puikiausiame krašte pasauly
je. Suimkįme vaisius gero triūso. 
HIGHWAY BAR & GRILL

862 Metropolitan Avė., B’klyn.
Nauji savininkai — EV. 4-9615.

Mūsų lietuviškiems draugams; lai 
Padėkavonės šventė suteikia jums 
džiaugsmo, sveikatos ir gerų me
tų ateityj.

ST. ALBANS
FUEL OIL CO.

185-02 Baisley Blvd.
St. Albans, L. I.

Geriausias ir pigiausias aliejus.

Sveikiname lietuvius. Mes turime 
daug už ką būti dėkingi. Duokite 

gėlių Padėkavonės Dienioj.
Kainos prieinamos.

TONI FLORISTS
(anksčiau Wetherall)

179-31 HilRsde Ave., Jamaica.
AX. 7-4262.

Mano lietuviškiems draugams. 
Išreikškime padėką Aukščiau

siajam už mūsų saugumą 
ir džiaugsmą.

HOUSE OF MARION
55-19 69th St., Maspeth, L. I. 

Newtown 9-0540.
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į PRANEŠIMAS
RICHMOND HILL, N. Y.

Tragiška mirtis, 
liūdnos laidotuvės

Ketvirtadienį. lapkričio 1-1 
dieną, tapo sudegintas Juozo 
Markevičiaus (Merk) lavo
nas. I amžinojo atilsio vietą 
palydėjo ji nedidelis būrelis 
;o giminiu, pažįstamu ir 
draugu. Prieš išleidžiant į 
l iematoriją, Garšvos laidotu- 
' iu koplyčioje A. Bimba pa
sakė trumpą atsisveikinimo 
laibą, išreikšdamas giliausia 
užuojautą jo žmonai ir duk
relei Miss Merk. Visomis lai
dotuvėmis rūpinosi duktė.

Prie šio liūdesio dėl Juozo 
tragiškos mirties (jis buvo 
automobilio užmuštas prie pat 
.jo namu ant Chauncey St., 
Brooklyne) prisidėjo dar ir 
tas. kad jo žmona, Mrs. 
Merk, negalėjo palydėti savo 
Juozo į krematoriją. Negalė
jo, nes labai sunkiai serga. Ji 
pati per paskutines kelias sa
vaites išgulėjo ligoninėje, bu
vo parvežta namo ir manyta, 
kad gal galės savo gyvenimo 
draugą palydėti, bet, matyt, 
susijaudinimas ii; ‘susirūpini
mas ją taip paveikė, jog pas- 
l utinėje valandoje nebepajė
gė atvykti į koplyčią.

Juozas Merk mirė sulaukęs 
72 metu amžiaus. Jis buvo gi
męs Lietuvoje Suvalkijoje. 
Amerikon atvyko 1904 me
tais. Iš amato buvo kriaučius 
— prosenis. Priklausė rūbsiu- 
vių unijoje. Iš pažiūrų buvo 
pažangus žmogus. Palaidotas 
laisvai.

Rep.

Nori didesnių algų
Fifth Ave. Coach Lines ir 

N. Y. City Omnibus Corp, bu 
su vairuotojai reikalauja al
gų pakėlimo. Unija užvedė 
su kompanijomis derybas.

Dirbtuvės gaisre 7 sužeisti
Dirbtuvėje 258 Ainslie St., 

Williamsburge, iškilus gais
rui 7 darbininkai buvo sužeis
ti.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridėk vieną kitą 
doleriuką Laisvės paramai.

Daugelis asmeniškų reikalų 
yra pavesta laidotuvių direkto
riui. Mūsų vardas ir reputacija 
yra jūsų užtikrinimas. Kainos 
prieinamos. Viskuom aptarnau
jame.

PROVENZANO LANZA 
FUNERAL HOME, INC.

43—nd Aųe., N.Y.C. GR. 3-2220.

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

PACE FUNERAL HOME !

Michael J. Orofino ;

911—2nd Ave., N. Y. C. I 
Plaza 8-6878 !

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

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

STEPHEN FUNERAL 
HOME

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

VI. 3-9268
; . 2601 PH kin Ave.

Brooklyn. AP. 7-8340

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.

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. 8-0793. — YO. 5-3032

Paskutinis laisviečiam TEATRUOSE
priminimas

Nei vienas laisvietis neturė
tų pamiršti savo dienraščio 
metinio koncerto, kuris Įvyks
ta šį sekmadienį, lapkričio 
17, Liberty Auditorijoje, 
Richmond Hill, N. Y. Pradžia 
\ vai. po pietų.

Kasgi nenorės išklausyti

Po miestą pasidairius
Šiuo kartu laišknešys turi 

kitokį skundą...

Paštininkai - 1 a i š k nėšiai 
dažnai nusiskundžia, kad 
žmonės laiko piktus šunis, kn- 
lie juos užpuola ir sukan- 
džioja. Bet laišknešys Leroy 
Hunter šiuo kartu turi kitokį 
nusiskundimą: — jį sukan
džiojo ne šuo, o moteris, — 
sako j’is.

Ta moteris, Gloria Rohan, 
kuri gyvena 218 West ll lth 
St. Laišknešys Hunteris sako, 
kad moteris stovėjo prie savo 
namų gonkų ir laukė jo. Kuo
met jis pradėjo dėti laišką į 
dėžutę, ji piktai jam sakuisi, 
kad galėjo jai paduoti ran
kon. Hunteris atsakęs, kad 
taisyklės sako, jog laiškus 
reikia dėti dėžutėm nes ne 
laišknešio reikalas žinoti, kas 
yra namo savininkas ir kam 
laiškas priklauso. Kuomet jis 
pradėjo dėti dar kitą laišką 
dėžutėm Gloria Rohan pasi
lenkusi jam įkando rankon, 
sako jis.

Reikalas, žinoma, atsidūrė 
teisme. Moters gynėjas advo
katas teigia, kad apie kan
džiojimą negali būti jokios 
kalbos — jo klijentė turi 
silpnus dirbtinius dantis ir vos 
gali kramtyti, o apie kan
džiojimą negali būti nė kal
bos,

Magistratas teisėjas Botti- 
gloerj sakė, kad jam sunku 
susigaudyti tokioje painioje 
keistoje byloje ir jis svarsty
mą atidėjo.

Mokins pėstininkus 
kaip eiti gatvėmis

Pradedant p i r m adieniu

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

LYNCH FUNERAL
HOMES, INC.

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

ST. LUCIA 
FUNERAL HOME

(Lucia Bros)
Daug asmeninių reikalų yra 

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

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

PA KIETAI J 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 MANJIATTANE
78 Second Ave., New York 3, N. Y.

ORchard 4-1540

apie koncertą
Pavejančių dainų ir muzikos? 
Jeigu kiti laisviečiai galės at
vykti net iš tolimesnių' koloni
jų, tai nėra jokio pasiteisini- 

I mo vietiniams nedalyvauti.
Tad visi ir visos sekmadie- į 

!nį traukime į Liberty Audito- 
riją.

New Yorke prasideda savo
tiškas vajus — kampanija, 
per kurią norima išmokinti 
gyventojus, kaip praeiti sker
sai gatvę,

Kas metai New Yorke už
mušama šimtai žmonių, ku
riuos suvažinėja automobiliai. 
Tai dažniausiai žmonės, ku
rie ėjo skersai gatvę nepaisy
dami, kad šviesos raudonos, 
arba vietomis, kur visai nėra 
Šviesos ir jie ėjo nesižvalgy- 
dami, ar ateina automobiliai.

J

Daugelis New Yorke laiko
si nuomonės, kad reikėtų 
griežtesnių taisyklių, tai yra, 
kad žmonės būtų baudžiami- 
nž netaisyklingą gatvės perė
jimą, panašiai, kaip baudžia
mas automobilistas už taisvk- 

. i
lių laužymą. Bet miestas nu
tarė kol kas pravesti savano
rišką mokinimo kampaniją.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.

Neišmeskite savo seną matra
cą. Mes pertaisome ir išvalome 
taip kaip naujus. Mes padarome 
spyruokles, pagalves ir dekius. 
Geriausios rūšies.

BELTRANI & SON
312 Bayview Ave., Inwood, L. I.

FA. 7-5196

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.

GRIPSHOLM 
RESTAURANT

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

Kok toliai—Vakarienė
PL. 9-6260

RAPPAPORT’S 
RESTAURANT

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

93—2nd Avė., N. Y. C.
Tarpe 5th ir 61h Avės.

GR. 7-9338.

Radio City Music Hall ki
bo teatras dabar rodo filmą 
“Don’t Go Near the Water”. 
Vyriausiose rolėse Glenn 
Ford ir italė aktorė Gia Scdla. 
Šis filmas yra komedija.

Maria Schell, Vokietijos 
<ktoi’ė,čia neseniai staiga pa
garsėjo dėl puikaus vaidini
mo vokiškai - jugoslaviškame 
filme “Paskutinis Tiltas’’. Da
ba)- čia. rodomas kitas filmas, 
n.'ancūziškas, kuriame Maria 
Schell vyriausioje rolėje. Tas 
filmas vadinasi “Gcrvaise” ir 
jis rodomas Baronet teatre.

_ •
•

Dauguma. Loew’s' teatrų da-> 
bar rodo “Jailhouse Rock?’ i 
su Elvis Presley. Teatrą pri
pildo paaugliai ir jaunimas, 
kuriame Presley toks popu
liarus, nors ne tiek populia
rus, kaip buvo metai atgal.

RKO teatrai rodo “Jet Pi
lot” su John Wayne ir Janet 
Leigh, šis anti tarybinis fil
mas, vaizduojąs kokią tai 
aviacijos šnipinėjimo aferą, 
visų kritikų pripažntas kaip 
men k a veltis.

Fine Arts teatras dar vis 
iodo itališką filmą “Cabiria”.

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

! KERN’S STUDIO
' Wedding—Studio—Candid !

Child Portraiture
' Copies and. Reproductions !
! Photostats '

32-09—31st Ave
! Long Island City !

AS. 4-0986

JOHNNY LUCCI
Televizijų ir Radijų Pataisymai. 

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

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

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
;i,. —.All Boros—

OX. 7-5895

• « 1

Lietuvių Spauda Amerikoje 1

Nuo pirmos Lietuviškos Gazietos iki dabartinių laikraščių j 
*• nuo 1879 metų iki 1955 metų j
K kiek kokių kur buvo leidžiama laikraščių ir žurnalų, visi yra 3 
R sudėti su paveikslais leidėjų, rasėjų ir pačių laikraščių. Pa- j 
** rašė ir išleido F. Lavinskas su stipriais, gražiais viršeliais.'] 
U Kaina tik $4.00? Kas pirks knygą Angliakasių Atsiminimai ] 
R ir Lietuvių Spauda Amerikoj, tas abidvi knygas gaus už j 
o $5.00. Įdėkite penkinę į laišką ir atsiųskit, knygas tuoj gan- ]
• į site. Rašykit aiškiai savo adresą. Kreipkitės, i d
o Frank Lavinskas, 41-41 46 th St., Long Island City 4, N.Y. j
• • v J
• W '4 ’A 'X1 W '4' 'V W V W W “ • 1 A A A 1 'A1 'A 1 • 1 4 1 ■1 'l1 " 1 > ’F V ’F '4 ’1 'l1 'A '4 W 1 '4 '4' ’A W

' Valgykime
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 barąs.

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

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

TL. 9-9268.

LLD 185 kp. svarbus susirinkimas 
įvyks trečiadienio vakare, lapkričio 
20 d., Liberty Auditorium. Susirin-
kimas bus svarbus, nes rinksime L. 
L.D. Centro viršininkus. Todėl visi 
kuopos nariai turėtų jame dalyvauti.

— Valdyba.

Užmušė savo meilužę
Mrs. Patricia uJurrens rasta 

užmušta. Suimtas jos kavalie- 
iius Geo. Hull prisipažino sn- 
sikivirčinęs su ja ir užmušęs.

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalinga .

ii MATTHEW AJ!
BUYIJS

•; (BUYAUSKAS) !'

:: LAIDOTUVIŲ ; •
:i direktorius :’
’' ''

-; Newark 5, N.J. E
j; MArket 2-5172 •’

:: 426 Lafayette St.

EMMA HAUFFE
(Gėlės)

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

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

LORDS
PASTRY SHOPPE

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.

THE BASILE 
ROOFING CO.

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

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

AS. 8-2692.

HILLCREST NURSERY
& GARDEN CENTER

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

165-30 Union Turnpike 
Flushing, L. I.

JA. 3-4590.

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 *

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.

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

GEORGE W. NEUBERT, 
z INC.

600 Mčlrose Ave., Bronx
ME. 5-0074

MALE and FEMALE Business Opportunity

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.

Auto užmušė vaiką, 
sužeidė moterį

Mrs. M. Mercado vairuoja- 
n:as automobilis, netekęs 
kontrol ės, užšok o a n t 
šalygatvio, prie bažnyčios sie
nos mirtinai priplojo 11 metų 
Allen Lewis ir pavojingai su
žeidė Mrs. L. Davis, kuri pri
žiūrėjo iš mokyklos einančius 
\ aikus.

PAMINKLAI
S & S MEMORIALS

Išstatomo Visose Kapinėse.
Visi paminklai certifikuoti ir 

garantuoti. Lengvi išmokėjimai 
pritaikomi.

602 Greenwich St.
Hempstead, L. I.„

VI. 1-6850.

G. PALUMBO & SONS
Paminklai—Mauzolėjai

Pastatome visose kapinėse. 
Tai tinkamiausias atminimas.

Kain’os prieinamos.
3289 E. Tremont Ave., Bronx.

TA. 9-6449.

HAWTHORNE 
RESTAURANT

Skanūs vynai ir likeriai. Dabar 
(gaunami pietūs \ir 4 kursų 
vakarienes. Tinkama vieta šeimai.

Kainos žemos.
456 Riverdale Ave., Yonkers. 

YO. 9-9428.

Daug asmeniškų reikalų pavesta 
laidotuvių direktoriui. Pasirinki
te šį patarnavimą su pasitikėjimu.

Oru vedinamos koplyčios.
NICHOLAS COPPOLA

& SONS
149-01—104th St., Corona, N. Y. 

Newtown 9-3400.

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

VILLAGE GROVE
Patarnaujame vestuvėms, ban

ketams, susirinkimams, ir tt. 
Turime Dvi Sales

Pietus duodame kasdien ir 
sekmadieniais.

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

FL. 9-8971.

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.

JŪSŲ VEDYBOS. Tai turėtų 
gauti pilną, gerą prižiūrėjimą 
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.

Ant Broadway Virš Metai!
Cecil B. DeMille’s didi filmą

THE TEN COMMANDMENTS
Bibliška istorija, gražiai atkartojama Technispalvomis, 

dramatiškai vaizduoja VistaVision Ekrane.

CRITERION THEATRE, B’way prie 45th St.

Popiet: 2:00 vai., Firmad., Penktad., 2:30 vai. Seštad. ir Sekmad.
Vakarais: 8 vai. Ekstra rodymai šeštadieniais, 9:30 vai. ryte.

VISOS SfiDYNftS REZERVUOTOS.
RAŠYKITE DftL TIKIETŲ DABAR! 

i

4 pusi. Laisvė (Liberty) šeštad., lapkričio' (Nov.) 16, 1957;

Westchester, N. *Y. Harrison. De-V 
i licatessen. švari, įsteigta 10 m. Ge-F 
ra vieta. Puiki proga tinkamam as- 

' meniui. Bargenas, $8,500, su sande- 1 
liu ir įrankiais. HA. 8-6500. Nesvei- * 
kavimas pardavimo priežastis.

(222-226)

Kepykla. Gerai įsteigta. Yonkers, 
Kaina prieinama greitam pardavi
mui. 3 m. lease, renda žema. Puiki 
krautuvė, gera įeiga. Keptuvė už
pakalyje. Dėl daugiau informacijų 
skambinkite YO. 9-8999.

(222-224)

W. Hempstead, L. I. Delicatessen, 
įsteigta 12 m. $900 jeigu. Daug šei
mų ir krautuvių. Kaina $5000. Rei
kia $2,000 pinigais, balansas pagal 
susitarimą. Nesveikavimas priežas
tis pardavimo. MA. 3-0699.

(222-224

Bar Restaurant, pardavimui.
Daro $650-$700 j savaitę, šešios di>jf* 
nos. Galima padidinti biznį. Rondae 
$165 į mėnesį. 51 m. lease. Pinigais 
$8,500. Kaina $10,000, susitarimai.
L. I. City. EX. 2-9788.

I (223-224)
1 .

HELP WANTED MALE

Namų Darbininkas - daržininkas- 
vairuotojas, ir prie įvairių pataisy
mų. Nuolatinis darbas, atostogos. 
Nuosavas kambarys ir TV. Vieta—• 
Long. Is. Kalbantis angliškai. Paliu
dijimai. Franklin 4-1278.

(222-224)

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.

REAL ESTATE
Middle Village. 1 šeimai mūrinis 

namas, atskiras. 6 dideli kambariai, 
3 miegrūmiai, langai aptaisyti, va
riniai vamzdžiai. Ii vonios, aliejus, 
garadžius. Arti mokyklų, bažnyčių, 
dvi buso stotys. Didelis parkas. 30 
pėdų daržas. Kaina $17,000.

DA. 6-3699.
(224-226)

Flushing. Arti subvių ir LIRR. 2-įų 
šeimų atskiras namas. 53x129, TJ 
kambarių, 2į vonias, 2 ugniavietes, ' 
skiepas, 12 spintų, sandėlis, 2 autQ 
garadžius. Pirmų lubų salionas 14x23^, 
Daržas, gražūs liepos medžiai. *

$28,000. FL. 9-3377.
(224-228)

Middle Village, Queens. 1 šeimai, 
G kamb. ir vonia. Ištaisytas kamb. 
skiepe. Divonai iki sienų. Alumini- 
niai langai, durys visame name. Ug
niavietė, automatiškas gesinis pe
čius, aliejaus šiluma, garadžius ir 
kiti įtaisymai. Gera transp. Tuoj už
imama. $16,500. DA. 6-0209.

(222-225)

Bayside. J. & G. Homes. Naujas 
2 šeimų mūrinis namas. Pusiau at
skirtas. 5 dideli kambariai, dubelta- 
vas garadžius. Ištaisytas skiepas. 
Geroj apylinkėj. Pūkščia j mokyk
las, krautuves, bažnyčias, LIRR ir 
autobus. Matykite pavyzdį po 40-20 
215 St. Bayside 9-9341.

(223-225)

MISC. ADS

TELEVISION

Kodėl jums reikia vaižuoti j 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

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.




