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KRISLAI
Mokslininkai ar štukoriai? 
Nereikėtų gailėtis.
Tik duokite!
Argi ?
Trūksta proto ir šviesos.

Rašo A. Bimba

Kai šitie žodžiai pasieks 
skaitytoją, gal jau ir mūsų 
amerikoniškas spu t-n i k a r 
>kries aplink žemę.

Bet ji vadinti sputnik u yra 
įžeidimas sputnikams. Jis 
sveriąs tik tris svarus ir il
gio teesąs šešių colių .'

Palyginkime : p i rmutinis 
darybinis žemės palydovas 
uvėria 112 svarus, o antrasis 
— apie vienuolika š i m t ų 
svarų' 

-----------
Kalbant apie mokslą ir 

mokslininkus, gal jau ir per
daug pinigų išleidžiama tik 
vienai mokslo šakai. štai, 
mokslininkas geologas Dr. 
Ewing norėtų nusileisti i oke
ano dugną ir ten išsikasti 
pusės mylios gilumo duobę. 
Jis mano, kad ten giliai 
mokslas daug ką sužinotų 
apie gyvybės atsiradimą ir 
vystymąsi.

Deja, sako, kad reikėtų 
milijono dolerių, bet jis jų 
neturi ir nežino, kur juos 
gauti.
‘ Gal gi mūsų valdiški de
partmental; kurie bilijonus ir 
bilijonus jau suvertė į ga
minimą šešių coliui sputniko, 
galėtų šiam energingam geo
logui numesti tą vieną mili
joną ?

O kalbant apie pinigus, 
nereikia pamiršti lietuviškų 
raketierių iš Amerikos Lie
tuvių Tarybos. Po kiekvieno 
jn atsilankymo j VVąshingto- 
ną ir smarkaus paūžimo, 

’nuolatos jie atsikreipia j vi
suomenę daugiau pinigų.

Ir dabar tas pats. Po to 
slapto šiomis dienomis lietu
viškų klumpių sunešimo i 
Washington^, Chicagos kir- 
nigų Draugas (lapkr. 18 d.) 
veikai a u j a iš “dosniosios 

♦Amerikos lietuvių visuome
nės” dar didesnio dosnumo! 
Girdi, Amerikos Lietuvių 
Tarybai ateina bankrotas!

Nežiną, pagal kurį Mark
są, bet “marksistas” Naujie
nų redaktorius sakosi sura
dęs, kad “nėra baimės”, jog 
Amerikos “ekonominiame gy
venime įvyktų rimta krizė”.

Kapitalizmas be ekono
minės krizės?!

Tuo tarpu jau ir pati val
džia pripažįsta, 'kad jau da- 
T»ar mes turime apie keturis 
Julijonus bedarbių.

Tegu tik sustoja vertimas 
bilijonų dolerių į ginklų ga
minimą, o Grigaičio kapita
lizmas be ekonominės krizės 
atsidurs ten, kur jau atsidū
rė visos kitos jo filosofijos ir 
pranašystės.

Niekas dar niekur nėra įro
dęs, kad ponas Stevensonas 
būtų kokioje nors dirvoje 
specialistas.

Bet jis bus Eisenhowerio 
patarėju ir iš valdžios iždo 
gaus algos po penkiasdešimt 

Adoleriu per dieną. •
Republikonams p r itrūko 

^smegenų, tai perka nuo de-

Egipto ir Sirijos 
apviemjimas arti

Damaskus. — Iškeltoji 
i mintis apvienyti į vieną 
■ valstybę Egiptą ir Siriją la- 
|bai prigijo. Sekamą savai- 
> tę į Egiptą tuo reikalu 
: vyksta Sirijos ekonominių 
i reikalų ministras Khaili 
i Kalias. Pradžioje bus tar- 
i tąsi dėl subendrinimo abie- 
i jų šalių ekonominių reika- 
i lu.

Tuo tarpu į Siriją atvy- 
; ko 40 narių Egipto parla
mento priešakyje su jų par
lamento pirmininko pava- 

i duotoju Anwar Sadat, ku- 
Į rie pirmadienį dalyvaus 
Sirijos parlamento posė
dyje.

Kaip žinia, kada Sirijai 
buvo susidaręs pavojus iš

Sako - Kinija stiprėja, 
bet stovi sargyboje

I
Shanghajus. — Komunis

tų partijos sekretorius Ko 
Ching-shinas miesto tary
bos posėdyje atžymėjo, kad 
išsilaisvinus Kinijos liaudis 
iš užsienio imperializmo 
jungo ir savųjų pavergimo 
jau labai daug atsiekė, bet 
daug reikia dirbti, kol pil
na laisvė ir gerovė bus pa
siekta. Jis sakė:

“Dabartiniu laiku iš vie
nos pusės turime būti 
sargyboje prieš užsienio 
imperialistų pasikėsinimus 
ir Čiang Kai-šeko gaują, 
kurie nori pas mus atsteig- 
ti kapitalizmą. Iš antros 
pusės turime savo žmones 
perauklėti nuo individua
lizmo prie kolektyvizmo. . . 
nuo buržuazinių pažvalgų 
prie proletarinės pasaulė
žiūros”.

AMERIKOJE BUS 
4,000,000 BEDARBIŲ

Washingtonas. — Valdiš
ki ekonomistai numato, 
kad 1958 m. jau bus Jung
tinėse Valstijose nemažiau 
kaip 4,000,000 bedarbių. 
Dabar skaitoma, kad yra 
2,500,000 bedarbių.

mokratų! Moka brangiai, 
Let naudos bus maža.

Didžiausia arabų pasaulio 
nelaimė yra tame, kad* jame 
nėra susitarimo ir vienybės. 
Ir dabar jame verda pasida
linimas. Egiptas ir Sirija ei
na vienu keliu o kitos šalys 
kitu. Jie neatsikratys francū- 
ziškų ir kitokių imperialistų 
tol, kol neišmoks susivienyti.

.N. Y. Tribune (lapk. 21 d.) 
pasako daug tiesos, kai sako, 
kalbėdamas apie kapitaliz
mą ir socializmą:

“Kova už žmogaus širdį ir 
protą bus laimėta, laikui bė
gant, tos pusės, kuri pasiro
dys (sėkmingiausia suteikime 
pagalbos atsilikusioms pasau
lio dalims pakilti iš amžiais 
seno skurdo į industrinės ga
dynės gausą.”

Tą, girdi, supranta. Sovietai, 
ir turi suprasti Amerika!

Turkijos pusės užpuolimo, 
tai į Siriją atvyko Egipto 
kariniai daliniai, jų tarpe 
tankų skyriai, ir tuojau už
ėmė pozicijas išilgai Turki
jos sieną.

Sirija ir Egiptas sausu
moje nesusieina, bet gali 
palaikyti ryšius Vidurže
mio jūromis, o jeigu į jų 
sąjungą būtų įtrauktas 
Jordanas, tai tada jungtųsi 
ir sausžemyje.

Egiptas užima 386,000 
ketvirtainių mylių plotą 
ir turi 25,000,000 gyvento
jų. Sirija užima 72,000 ket
virtainių mylių plotą ir tu
ri apie 3,000,000 gyventojų. 
Abiejų šalių gyventojai 
yra arabai.

Sovietai jau išveža 
aukso į užsienius 

I

Londonas. — Tarybų Są
junga vėl pradėjo parduo
ti auksą užsienyje. Aukso 
pardavimą buvo nutraukus 
1950 metais.. Bet dabar at
plaukė tarybinis laivas 
“Baltika” ir atvežė 214 
aukso plytų, kurios yra 
vertos amerikiniais pini
gais. $3,080,000.

Tarybinis auksas bus 
naudojamas užmokėjimui 
už vilną, gumą ir kitas me
džiagas, kurių perkasi Ta
rybų Sąjunga. Tarybinio 
aukso pasirodymas Angli
joje iššaukė labai didelį su
sidomėjimą ir Paryžiuje.

Soekarno už vienybę
Medan, Samatra. — Čia 

kalbėjo Indonezijos prezi
dentas Sukamo. Jis sakė, 
kad netoli laikai, kada vi
sos. tautinės indonezų gru
pės bus apvienytos į vieną 
valstybę. Sakė, kad bus 
išmesti užsienio kapitalis
tai, kurie išnaudoja indo- 
nezus. Jis nurodė, kad A- 
merikos kapitalistai — 
Goodyear Tire and Rubber 
C. Samatroje valdo 40,000 
akrų plotą, kur iš gumme- 
džių gauną gumą, o dirbo 
ir dirba indonezai. Ateis 
ir tai neteisybei pabaiga.

GAVO LEIDIMĄ VYKTI 
Į KINIJĄ IR KORĖJĄ

Los Angeles, Calif. —Ad
vokatas A. L. Winin pa
galiau gavo Amerikos leidi
mą vykti į Kiniją ir Šiauri
nę Korėją, tai yra, komu
nistu tvarkomas šalis. 
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DULLESAS GIRIASI
Chicago. — Amerikos po

litika, kurią praveda J. F. 
Dulles, nepastovi, nes ji ža
linga taikai. Bet Dulles vis 
gąsdina pasaulį karu. Šį 
kartą kalbėdamas sakė, 
kad Amerikos generolai 
gali atidengti karo ugnį, 
dar karo nepaskelbus.

Indija įsigyja daug l 
naujy plieno fabriku 1
Deli. — Indija su pagal

ba tarybinių mokslininkų 
ir medžiagų vis daugiau 
pasistato naujų fabrikų 
gamybai plieno ir kitų 
reikmenų. Neseniai tarybi
nių mokslininkų pagalba 
ir jų medžiagų buvo pasta
tytas didelis plieno gami
nimo fabrikas Madhya 
Pradesh mieste, o su vo
kiečių mokslininkų — Oris- 
soje.

Dabar paleistas darban 
plieno gaminimo fabri
kas Jamshedpure mieste, 
kuris turi 250,000 gyvento
jų. Fabriko paleidimas 
darban buvo atliktas su di
delėmis apeigomis, žmo
nės sakė, kad ilga jų sva
jonė jau įgyvendinta.

Accra, Ghana. —Du ta
rybiniai atstovai atvyko 
tartis dėl prekybos ir di
plomatinių ryšių su Gha
na.

Laos valdžioj jau 
bus ir komunistai

Prabang, Laos. — Kara
liška vyriausybė nutarė su
daryti bendrą valdžią įvai
rių partijų, į ją priimant ir 
du Komunistų partijos at
stovus. Tatai daroma apvie- 
nijimui Loas valstybės į 
vieną.

Po to, kai Vietname ka
ras baigėsi, padalinant tą 
šalį į dvi valstybes, kur 
šiaurinėje dalyje yra Liau
dies Demokratinė Respubli
ka su komunistais prieša
kyje, o pietinėje kita vals
tybė užsienio imperialistų 
globoje, tai Laos valstybėje 
pasiliko dvi kariaujančios 
savo tarpe valdžios. Šiau
rinėje dalyje, prie Kinijos 
Samneua ir Phongsaly pro

“Izvestijos” apie isteriją Amerikoje
Maskva. — Tarybų Są

jungos oficialis valdžios 
dienraštis “Izvestijos” ra
šo, kad Amerikoje tūlus 
žmones apėmė isterija dėl 
to, kad tarybininai moksli
ninkai patys pirmieji pa
saulyje paleido į dausas du 
sputnikus. Dienraštis sa
ko, kad tūli Amerikoje 
rūpinasi, kaip greičiau į 
dausas paleisti satelitą, o 
ne tuo, kiek jis mokslui 
pasitarnaus.

NEŲALIO KARALIUS
DAUG MANDRAVOJA

Londonas. — Himalayja 
kalnų Nepalio karalius 
Mahendra pavarė minis
trų pirmininką Singhą. 
Kaltino, kad jis “sėbrauja 
su komunistais”.

Kuala, Malajus. — Mala- 
jaus vyriausybė įkalino 23 
studentus, daugiausiai ki
niečius kaipo “neištiki
mus”.

Yra 400,000 francūzu 
kareiviu Aižiojoje

Tunis, Tunisija. — Ame
rikietis korespondentas P. 
Grover tik grįžo iš Alžiri- 
jos, kur tarpe vietos gy
ventojų ir Francūziios ar
mijos eina karas. Jis ma
tėsi ir su sukiliėlių vadais. 
Alžiriečiai kovos vadai sa
kė, kad jie tol kovos, kol 
Alžyras bus galutinai iš
laisvintas, jokių “laisve” 
pridengtų Francūzijos pa
siūlymų nepriims.

Grover sako, kad Alžiri
joje Francūzija turi 400,- 
000 vyrų armiją ir jos pa
galba kontroliuoja did
miesčius, bet provincijose 
viršų ima alžiriečiai, nakti
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ten francūzai negali pasi
rodyti.

Colombo, Seyionas. — 
80,000 valdiškų darbininkų 
paskelbė streiką, reikalau
dami daugiau algos, nes gy
venimo reikmenys pabran
go.

vincijose buvo komunistinė 
valdžia. Dabar ir tos pro
vincijos įeis į bendrą Laos 
valstybę ir iš jų bus įleista 
du komunistai į koalicinę 
Vyriausybę.

Ar Laos vyriausybės po
litika patiks Jungtinėms 
Valstijoms, kurios priešin
gos koalicijai su komunis
tais? Iki šiol Laos iš Ame
rikos gaudavo $5,000,000 
vertės paramos, daugiau
siai ginklais. Kokia’Wash
ingtonas užims politiką da
bar, tenka laukti. Laos už
ima 69,500 ketvirtainių my
lių plotą ir turi 1,500,000 
gyventojų. Randasi tarpe 
Kinijos, Thailando ir Viet
namo.

Dienraštis rašo, kad tūli 
nusigando ir to, kad Tary
bų Sąjunga yra priešaky
je išlavinime studentų. Y- 
patingai kritikavo New 
Yorko Timeso redakcinius, 
kur buvo rašoma, būk So
vietų vyriausybė nesirūpi
na “paprastais savo žmo
nėmis”. “Izvestijos” pata
ria redaktoriams pasižiū- 
rėti pas save, į lūšnynus 

i miestų," į įvykius Little 
I Rocks.
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Helsinkis. — Suomijos 
prezidentas Urho Kekko
nen prašo profesorių Saa- 
rį sudaryti naują valdžią, 
nes Sukelaineno ministeri
ja negavo pasitikėjimo 
parlamente ir rezignavo.

Washingtonas. — Gene
rolas Burns, kuris vado
vauja Jungtinių Tautų 
ginkluotoms jėgoms Egip- 
to-Izraelio sienos srityje, 
atvyko pasitarti.

Japonu sąjūdis del 
Girardo išteisinimo

Tokyo. '--Amerikos karei
vis William Girard buvo 
apkaltintas nušovime japo
nės, bet teisėjas Kawachi 
ant vietos bausmę panai
kino. Laike teismo buvo 
padaryta iki $150,000 išlai
dų, tai teisėjas patvarkė, 
kad Girard sumokėtu^tik 
apie $100. Iš tos priežasties 
visoje Japonijoje kilo žmo
nių sąjudys nuo paprastų 
darbininkų iki inteligentų.

Nuo 1945 m., kada Ame
rikos kariniai daliniai ran
dasi Japonijoje, amerikie
čiai jau turėjo apie 15,000 
“incidentų”, kur japonų 
reikalai buvo paneigti. Ja
ponai jaučia, kad ameri

Karinių raketų bus į Egipto ministras grįžo 
bazės Prancūzijoje iš Sovietų su vilčia
Washingtonas. — Jungti

nių Valstiją karinis sekr. 
Neil McElroy ir Francūzi
jos užsienio reikalų minis
tras Ch. Pineau susitarė, 
kad Francūzija leis Ameri
kai įsteigti raketų bazes 
savo teritorijoje.

Bet iš Paryžiaus ateina 
žinių, kad ten žmonės prie
šingi tokių bazių steigi
mui, nes atsitikime karo 
priešingos pusės smūgiai 
būtų nutaikyti į tas bazes, 
o kartu nukentėtų ir žmo
nės.

Gyvenimas 
Lietuvoje

Ukmergė. —Neseniai ra
jono mokytojų klube įvyko 
įdomus susitikimas. Papa
sakoti ukmergiečiams savo 
prisiminimus apie Spalio 
socialistinę revoliuciją at
vyko buvę aktyvūs Spalio 
įvykių dalyviai: Kauno šil- 
ko-pliušo kombinato šofe
ris Jaroslavas Chripavi
čius, Ukmergės vandentie
kio kontoros darbininkas 
Adolfas Godliauskas ir par
tijos narys nuo 1934 metų 
personalinis pensininkas 
G. Kovalenko.

J. Chripavičius po Spa
lio revoliucijos įvykių, nuo 
1918 metų tarnavo kariuo
menėje ir buvo Kremliuje 
šoferiu. Jam asmeniškai ne 
kartą teko vežioti V. L Le
niną, su juo kalbėtis. J. 
Chripavičius papasakojo 
keletą epizodų iš susitiki
mų su Leninu, o taip pat 
apie kovą prieš baltagvar
diečius.

Buvęs revoliucinio “Au
roros” kreiserio jūreivis 
A. Godliauskas pasidalino 
prisiminimais apie tą at
mintiną dieną, kada “Au
roros” pabūklai paskelbė 
naujos, socialistinės eros, 
pradžią. Apie Žiemos rūmų 
šturmą Petrograde papa
sakojo šturmo dalyvis G. 
Kovalenko. 

t 

kiečiai sauvališkai šeimi
ninkauja. šitas Girardo 
teismas kaip ir atnaujino 
japonų pasipiktinimą, , y- 
patingai elgesiu tuojau po 
karo pabaigos, kada ame
rikiečiai buvo Japonijoje 
kaipo pergalėtojų armija. 
Dabar jie ten randasi kaip 
sąjungininkai, neva Japo
nijos “apgynimui”.

Tokyo mieste neseniai 
buvo paskleista brošiūra, 
gąsdinanti japonus Tarybų 
Sąjunga. Bet tarpe žmo
nių girdisi tokie pareiški
mai: “Sovietai, tai didelė 
valstybė ir gal nėra japo
nams prietelinga, bet dabar 
pas mus stovi ne Sovietų 
armija, o Amerikos”.

Kairas. — Egipto karinis 
ministras, kuris ilgai vie- 

; šėjosi Tarybų Sąjungoje, 
sugrįžo sovietiniame reak
tyvi o veikimo “TU-104” 
lėktuve. Tuojau jis dvi va- .■ 
landas kalbėjosi su Egipto 
prezidentu Nasseriu. ' Mi
nistras pilnai patenkintas 
tarybine pagalba. Jis sakė 
kad pagal sutartį ir Tary-/ 
bų Sąjungos vadų pasiža
dėjimą, Egiptas gaus $700,- 
0000,0000 rublių vertės pa
galbos. Sakė, kad jis Tary
bų Sąjungoje matė milži
niškus pasiekimus indus- 

1 trijoje, kultūroje, žmonių 
i išsilavinime, pasiruošime 
i sutriuškinti bent koki už- i *•
| puoliką. Jam išvykstant 
i buvo suruoštas išleistuvių 
! banketas, kur kalbėjo ta- 
I rybinis premjeras N. Bul
ganinas.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

• >•

Maskva. — Proga 40 me- 
į tu sukakties socialisinės 
revoliucijos Rusijoje čia 
buvo suvažiavę žymiausi 
Komunistų partijų vadai. 
Tarybų Sąjungos ir dar 11 
kitu šalių komunistu va
dai, jų tarpe Chruščiovas, 
Gomulka, Mao Tse-tung ir 
kiti laikė konferenciją nuo 
14 iki 16 dd. lapkričio; Jie 
išleido į pasaulio komu
nistus, socialistus, darbinin
kus, tautas, kovojančias už 
savo tautinę laisvę ir visus 
trokštančius .taikos, atsi
šaukimą, kuriame kviečia 
kovoti už taiką — prieš im
perializmą, stambųjį kapi
talą, už žmonijos laisvę ir 
gerovę.

Varšuva. — Lenkija per 
keturis mėnesius laiko1 
pirko Amerikoje 280,000 
tonų kviečių.

Washingtonas. — Fede
ralinis teisėjas F. Dickson 
Letts nukėlė James Hoffa 
teismą į gruodžio 2d.
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“LAISVOJO PASAULIO” SOSTINĖJE
WASHINGTONE, mūsų šalies sostinėje, veikia 

Freedom of the Press Committee (Spaudos laisvės komi
tetas). Aną dieną šis komitetas buvo pasiryžęs surengti 
masinį mitingą, kur būtų pagerbta žymioji amerikietė 
Elizabeth Gurley Flynn.

■ Komietas darė visa, kas buvo galima, kad gautų pa- 
nuomuoti mitingui svetainę, deja, negavo: svetainių sa
vininkai, sužinoję, kam mitingas rengiamas (Elizabeth 
Gurley Flynn yra komunistė), atsisakė svetainę išnuo- 
muoti.

Tai parodo, jog mūsų šalies sostinėje dar tebeveikia 
makart’zmo likučiai. Kada gi jie likviduosis?!

AFRIKA, TSRS IR AMERIKA
VIENA PO KITOS Afrikos tautos atsistoja ant ko

jų ir pradeda tvarkytis, pradeda statyti savo ekonomiką 
ir plėsti savo kultūrą.

Bėgyje kelerių metų Afrikoje atsirado keletas nau
jų valstybių, tarp kurių randasi: Sudanas, Ghana, Maro
kas ir Tunisiia. Kitos šalys, kaip Alžyras ir Kenija, tik 
tebekovoja už savo teises, už savo nepriklausomybę. Yra 
visa eilė Afrikoje tautų, kuriose didesnės kovos prieš im
perialistus dar nepasirodė, bet ilgainiui, be abejojimo, 
pasirodys.

Afrikos kontinente milžiniška dauguma gyventojų 
yra negrai, juodosios rasės žmonės. Per ilgus metus Af
rikos tautos buvo pavergtos, okupuotos ir žiauriai eks
ploatuotos, išnaudotos imperialistų. Dėl to dabar, net ir 
tos, kurios yra nepriklausomos, labai biednos. Joms 
reikalinga pagalba, reikalinga talka iš plataus pasaulio.

Kas tą talką joms duos?

ŠIOMIS DIENOMIS į Maskvą buvo atvykęs Egipto 
: karo ministras,Abdel Hakim Ameras, prašyti iš Tary

bų Sąjungos paskolos šalies ūkiui pakelti. Po pasitarimų 
su tarybiniais vadovais, buvo pranešta, kad Tarybų Są
junga sutiko duoti nemažą Egiptui paskolą su mažais 
palukais. •

Iš Akros, Ghanos sostinės, pranešta, kad ten atvyko 
Tarybų Sąjungos delegacija tartis su naujos valstybės 
vyriausybe dėl sumezgimo prekybinių ryšių ir dėl sumez
gimo diplomatinių ryšių. Sekamais metais, sakoma, Gha
nos valdžia siųs savo misiją į Maskvą tartis visokiausiais 

‘ reikalais.
Kai kurie Tunisijos. valdiniai sluoksniai paskelbė, 

kad Tarybų Sąjunga siūlusi Tunisijai ir ginklų, kad ga
lėtų apsiginti savo rubežius. Bet Tunisijos valdžia tą siū
lymą tyliai atmetė ir kreipėsi į Washingtoną ir Londoną 
su prašymu, kad jie duotų jai ginklų, o jei iš čia negaus, 
tai tuomet priims Tarybų Sąjungos vyriausybės siūlymą.

Nežinome tikrai, ar taip buvo, bet taip yra sakoma. 
Visvien Tunisiia gavo šiek tiek šautuvų iš Anglijos ir 
Amerikos, nežiūrint Francūzijos aštrių protestų.

VISA TAI STEBĖDAMA, Amerikos stambioji spau
da pradeda nerimauti. Girdi, Tarybų Sąjunga kiša koją 
1 Afriką — pavojus! Pavojus — kam? Kapitalistiniam 
pasauliui.

Išvedžiojimai tokie: jeigu viena kita Afrikos valsty- 
. be gaus iš Tarybų Sąjungos draugiškos ekonominės pa

ramos, tuomet .pasiukvatys ir kitos, na, ir nei nejusime, 
kaip komunizmas ten įsigalės, kaip įsigalėjo Azijoje!

Tai ką daryti?
New York Times ragina, .kad Amerika — valdžia ir 

kapitalistai — teiktų Afrikos šalims pagalbą, Tač^ąu, 
iš kitos pusės, pripažįstama, kad afrikiečiai dar vis 
skersai į Ameriką žiūri dėl to, kad čia, pas mus, yra 
persekiojami negrai (pav., Little Rock įvykiai). Dėl to 

į afrikiečiai bus labai atsargūs.
Tai sakyte sako, kad Amerika pirmiau turi susi

tvarkyti namie, o tik tuomet stoti į talką Afrikos tau
toms.

Yra ir kitos skerspainės: Amerika palaiko Francū
zijos politiką — Francūzijos, kuri engia devynis milijo
nus alžyriečių, kovojančių už savo laisvę. Ir tai kitos Af
rikos tautos abejoja Amerikos nuoširdumu. Jos. tiesiog 
stato klausimą: Ar Amerika bus alžyriečiams tik tuomet 
draugas, kada jie oatys išsikovos (prieš jos norą) sa
vo nepriklausomybę?

TUNISIJOS PREZIDENTAS Bourguiba nuskrido 
į Rabatą, Moroko sostinę, tartis su Moroko karalium 
Mohamedu V-tuoju dėl Šiaurės Afrikos padėties.

Sekamą savaitę Mohamedas V-asis atvyks į Wash- 
ingtoną su prezidentu Eisenboweriu ir Valstybės sekr. 
Dullesu tartis. Jie čia tarsis keletu klausimų, tačiau no
rima, kad būtų diskusuotas ir Alžyro klausimas. Nori- 

' ma surasti formulę, pagal kurią būtų baigtas karas 
Alžyre — karas už nepriklausomybę.

• • Mums rodosi, Moroko karaliaus ir mūsų vyriausy
bės pasitarimuose galima būtų daug kas išspręsti, kad

AIDIECRJ PREMJERA
“GRIGUTIS” CHICAGOJE
Roselando Aido choras lap

kričio 10-ą, Mildos teatre, su
vaidino dramatinę operetę 
“Grigutis“ Veikalas paimtas 
iš ukrainiečią dramos “Oi ne- 
hodj Kryčiu”, parašytas M. P. 
Stariski’o, j lietuvių kalbą 
verstas P. Bukšnaičio.

Pastatymas Daratėlės Yu- 
den; scenovaizdžiai — Justi
no Misevičiaus; kostiumai 
(dalinai) — Martha Draney; 
veikalą atliko Roselando Aido 
Choro ansamblis.

Žiūrovą žavėjo ne vien int
riguojantis operetės dramati
nis turinys, bet skambios ir 
puikiai išpildomos dainos, tik
ra inietišku liaudies motyvų 
skambesys ir puiki vaidyba.

Nors visi operetėje veikian
tieji asmenys savo partijas at
liko be priekaištų, bet kai ku
rie iš jų savo puikia vaidyba 
bei dainavimu tiesiog žavėjo 
žiūrovą, todėl apie vieną-kitą 
yra pareiga tarti keletą žo
džių.

Nancy Roman, pirmame 
veiksme, vykusiai ir gražiai 
pavaizdavo šurajaus girtą 
žmoną Justę. Jos vaidybai ne 
vien žiūrovai, bet ir pats vei
kalo autorius negalėtų pasa- 
t: nieko daugiau, o vien tik 
nuoširdžią padėką. Jos vaidy
ba ir daina ne tik žavėjo^ bet 
i; stebino žiūrovus.

Wanda Zally sukūrė tikrą 
Eleną Šieniūtę, su žavinčia 
mimika, balso intonacija ir 
švelniais bei grakščiais judo
s’ais. Atrodė, kad ji ne vaidi
no, bet gyveno natūralų gyve
nimo nuotikį.

Vargiai kas galėtų sukurti 
geresnį Mariutės tipą, kokį 
sukūrė Jerry Mikužis. Reikia 
nepamiršti, kad tai sunkus 
vaidmuo. Mariutė : keletą at
vejų pergyvena meilę, skaus
mą, pavydą - kerštą, neviltį ir 
pamišimą. Solistė Jerry Miku
žis sėkmingai ir puikiai tai at
liko, kaip daina, taip vaidyba 
ir veido išraiška. Pastarosios 
vaidyba ir daina .žiūrovai bu
vo sujaudinti iki ašarų.

Sunki ir sudėtinga partija 
Tarno, kurią puikiai atliko 
Juozas Nedvaras. Pastarojo 
puiki vaidyba, mimika, balso 
intonacija ir aiški bei taisyk
linga gimtosios kalbos tarmė 
liudija apie jo meninį pajėgu
mą.

Neblogai užsirekomendavo 
ir Grigutis — Roger žilis.

Dėmesio verti: Darata — 
Penny Batutis; šurajus — Ig
nas Urmonas; Potapas — 
Frank Mikužis; visi kiti ak
toriai, o taip pat ir visas cho
ro ansamblis.

Tenka apgailestauti, kad 
kai kuriems aktoriams bei so
listams tarmė ir galūnių išta- 
limas sudarė šiokių tokių sun
kumų ir nesklandumų. Reikė
tų stengtis, kad ir kalbiniai 
nesklandumai išnyktų.

Veikalo vertimas nėra to
bulas, nes kai kurios frazės 
juokingai skambėjo, jos lie
tuvių kalbai neįprastos ir su
darė visai kitą prasmę.

Atrodo, kad Aido choras 
gerokai sustiprėjęs, kaip kie
kybiniu, taipgi ir 'muzikinės 
kultūros atžvilgiais. Jo atlik
tos dainos ° Išėjau į girelę 
grybauti” (Ime veiksme); 
“Spaudžia širdį liūdesys” ii’ 
“Sirpsta, noksta ąvietėlęs” 
į4-me veiksme), puikiai atlik
tos ir žiūrovų tarpe sukėlė di
delį pasigėrėjimą, 'iki entuzi
azmo,

Didelio dėmesio sukėlė du
etas Elenos ir Mitrinus (Wan
da Zallys ir Jonas Pateckas) 
“Ėjo, ėjo mergužėlė krante
liu”. Jų puiki vaidyba ir dai-

i.avimas tikrai buvo puikūs ir 
visus žavėjo.

Kostumai buvo gražūs ir 
atitiko veikalo prasmę.

Dekoracijos gražios, bet 
kam scenoje nuvytę medeliai 
(4 veiksm.) ? Juk galima pa
sitenkinti ir paprastomis dirb- 
tinėmos dekoracijomis. Dirb
tinis sniegas gal buvo ir ge
ras, bet jis krito.ir kitose sce
nose, kur jis buvo nereikalin
gas.

Raganos scena buvo silpno
ka, kaip vaidyba, taip ir api
pavidalinimu. Be to, ją reikė
jo tuojau anuliuoti, kai pasi
baigė būrimo veiksmas. Toli
mesnė vaidyba vyko neturėda
ma (nieko bendro su ragana. 
Raganos laužas riogsojo be 
reikalo ir gadino vykstančio 
veiksmo vaizdą.

Nemalonų įspūdį darė pro
gramos, nes jos parašytos 
mišria kalba. Jei laikomasi 
kalbų lygybės principo, tai 
programos rašomos dviemis 
kalbomis. Programos (viršelis 
parašytas Vien tik anglų kal
ba; veikianti asmenys surašy
ti neva lietuviškai, bet ant- 
galvis uždėtas “Cast”. Be to, 
jame parašyta : “T a m a s : 
Apysenis jaunikaitis, kupro
tas”, Koksai gali būti jauni
kaitis, jei jis senas? Lietuviš
kai įneš turime terminus: jau
nikaitis reiškia jauną žmogų, 
o jei jau apysenis, nevedęs, 
tai bus senbernis.

Jau laikas būtų mesti ir 
“Well Wishers”, o rašyti: lin
kėtojai, aukotojai ar kaip ki
taip. Juk mes turime savo 
kalboje daug ir gražių termi
nu ir be svetimųjų.

Džiugu pastebėti, kad Rose
lando Aido choro spektaklis 
praėjo pasisekimo ženkle.

Malonu, kad Aido choras 
daro pažangą mene, bet rei
kia nepamiršti, kad prie cho
ro pažangos nuopelnų pri
skaičiuoti ir choro vedėjos, 
Daratėlės Yuden, nuopelnus.

J aidiečių spektaklį publi
kos atsilankė tikrai rekordinis 
skaičius. Jos buvo beveik pil
tas Mildos teatras.

Svečių buvo net iš daugelio 
kaimyninių miestų ir mieste
lių.

Sveikintinas dalykas, kad 
Aido choras spektaklį pradė
jo punktualiai, tai yra, tokiu 
laiku, kaip buvo skelbta. La
bai gerai, kad ryžtamasi pra
tinti mūsų nerangią publiką 
prie tvarkos. Minėtą nuopel
ną tektų priskaityti choro ve
dėjai Daratėlei Yuden.

— Dajyve

Lewiston, Me.
MIRĖ
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Liūdi dvi dukrelės-- 
Ašarėlės veidelius vilgo; 
Verkė mielos motinėlės— 
Mirties nuotykio jausmingo.

Buvai moteris tvarkinga— 
Išauklėjai geras dukreles; 
Tai motina meilinga— 
Leidai mokyklon jaunuoles.

Mylėjai .sueigas lankyti— 
Prje draugijų priklausei: 
Vaikučius gražiai mokyti 
Gyvenimo vedei tiesiai.

Buvai gabia audėja— 
gražių audeklų išaudei:
Mikli staklių mėgėja— 
Daug rietimų perleidai.

Sulaukus 67-nių metelių, 
Palikai vyrelį liūdesyje. 
Atsigulei tarpe gėlelių, 
Jau uždengta karštyje.

P. Petrov

Amerikos vardas Afrikos tautose butų pakeltas aukš
čiau.

Kaip tai padaryti?
Mes jau ne kartą sakėme ir dabar pakartojame: 

mūsų vyriausybė turėtų aiškiai ir griežtai pasisakyti 
už Alžyro nepriklausomybę. Tai nepatiktų Francūzijos 
imperialistams, bet tai yra vienintelis kelias, kuriuo 
einant Amerika atsteigtų Afrikos tautose savo prestyžą.

LITERATURA-MENAS
Nes ji, užgimusi kovingam Spaly, 
Svajonę pralenkė žmogaus!Aš rožę sodinu...

Taip po ūkanų tamsių, 
Tų beviltingų dienų: 
Džiaugiuos vasaros grožiu.

Nors tik vasaros dalis.,,— 
Džiaugsmo kupina širdis— 
Ir sugrįžo vėl viltis...

Rod’s jaunystė tekina 
Vėl sugrįžo pas mane— 
Dingo tamsi ūkana...

Nors ruduo ir vėl nykus, 
Drasko vasaros rūbus:— 
Ir dangus ne toks žydrus.

Bet jaunystės žiežirba, 
Kaip ir mylimos šypsą, 
Suliepsnoj širdy aistra,

Naujų vilčių ir svajų, 
Kad ir siauru takeliu, 
Aš žygiuot dar ketinu,,.

Taip!., žygiuot dar ketinu 
Ir daržely, tarp gėlių, 
Jauną rožę sodinu;

Kad po ūkanų tamsių 
Ir beviltingų dienų 
Džiaugtis dar rožės grožiu!

Z. Vienužis 
10-12-57

Palaiminta tu, socializmo era, 
Pasiekus kosmoso erdves!
Džiaugiuos, tarytum pats į Jonosferą 
Nuo žemės skrisčiau } žvaigždes!
1957-X-4

K. Kubilinskas

Raudos per 
Amerikos balsą”

(Ii pasirodžiusio rinkinio “Pernykštis sniegas“)

Banguoja upes
Banguoja Volga ir Yangtse upės, 
Banguoja per didelius kraštus;
Jų smarkios vilnys ir vikrios srovės 
Gaivina gyventojų jausmus.

Jos bėga nuolat, tarnauja liaudies, 
O ne kapitalo, reikalams, 
Tai, ot, ir nori visoki buožės 
Trukdyt jų bėgimui, kenkti joms.

Bet šitų upių vandens bėgimo 
Negali gi niekas sustabdyt, 
Tai ir iš buožių tokio kenkimo 
Paliks tiktai niekis ryt-poryt.

Jonas Juška

Oi, kaip gaila, 
Kaip gaila 
Tėvynės— 
Balto dvaro 
Prie viešojo kelio, 
Tos gerovės, 
Tos storos 
Piniginės 
Ir gero 
Cigaro 
Dūmelio...

Oi, kaip gaila, 
Kaip gaila 
Tėvynės 
Proferanso 
Pliušinio staliuko... 
Ir naktų 
Pragertų, 
Ir sostinės 
Gero vyno, 
Ir kepto 
Paršiuko!

Jonas Graičiūnas

Žvaigždė, 
svajonių palydėta

Mane žavėjo Luvras, Ermitažas, 
Lyg dievo,—kūriniai žmogaus. 
Madonų drobės, Apolonai gražūs— 
Vogti svajonių iš dangaus.

Svajonių, kur ne vien Džordaną Bruno 
Dangun paleido nuo laužų;
(Kurios dažnai pranašingesnčs 
Už pranašystę pranašų!

Daug amžių žemę tvarkė astrologai: 
Šviesi žvaigždė—ponauk linksmai! 
Bet jei tava žvaigždė maža, tolokai,— 
Būk pono vergu amžinai...

Tarybinio žmog'aus delnų pūslėtų 
Žmonijos labui paleista, 
Šiandieną tų svajonių palydėta 
Dangui) pakilo raketa.

Kam jums, madonos, astrologės tetos, 
Senatvėj būkštaut ir bruzdėti, 
Kad skrieja begalybėje visatos 
Ir socialistinė žvaigždė?

Ši Lenino žvaigždė užgest negali, 
žmonijai svietus iš dangaus,

Aš šaukiu,
Aš verkiu, 
Aš vaito j u— 
Ne tautos, 
Paliktos:— 
Savo dvaro!
Dėdei Šamui 
Vyniojuos

po kojų... 
Nors seniai— 
Trauk velniai! 
Nieko gero!

Oi, kaip gaila, 
Kaip gaila 
Tėvynės!— 
Šimto karvių 
Ir šimto hektarų... 
Man—be kiaulės— 
Pasaulis 
Milinis...

—Kur tarnai?
Kur bernai ?
Kam duot “garo”?!
Ką į darbą
Rytais išvaryti?—
Neretai
Aš piktai 
Pagalvoju. 
Jau ir batų
Aulai nebešvyti...
Gyvenu
Be bernų, 
Be karvojų...

Oi, kaip gaila, 
Kaip gaila 
Tėvynės!
O bendrai— 
Jos tikrai

Negailėčiau, 
Jei bent pusę ‘ 
Taujėnų 
Buožynės— 
Be tėvynės 
Atgauti galėčiau...

Oi, kaip gaila, 
Kaip gaila 
Tėvynės
Ir tos kaimiškos 
Laisvės Alėjos, 
Ten, kur mano 
Namelis mūrinis, 
Ten, kur 

tūkstančius
Litų sudėjęs... 
Kur už nuoma 
Studentą

nuo laiptų 
Aš nuleidau V 
Iš trečiojo aukšto, 
Kad daugiau 
Į mane

nesikreiptų,— 
Velniop!
Išmečiau jį 
Su jo šaukštu... 
Su jo knygom, 
Sparnais ir idėjom 
Gatvėn ištrenkiau 
Visą jo skrynią. 
Mes ne tam 
Šitiek litų sudėjom, 
Kad galvotume ) 
Apie tėvynę! 
Jei galvojam, 
Tai, būkite ramūs; 
Tik ne taip, 
Kaip koks plikšis 

poetas.—
Mums tėvynė— 
Garažas ir namas, 
O name—ištaigin

gas klozetas!

NUO 
AUTORIAUS

Šitą graudžią, 
Beviltišką raudą 
Iš “Amerikos 
Girdėjau, (balso” 
Patikėkit, 
Taip širdį 

“suskaudo,” 
Kad užuojautos 
Psalmę sudėjau. 
Ir, padėdamas 
Galvoju: [tašką, 
Ponai! Veltui 
Galandate iltis.
Nebegrįšit 
Į prarastą rojų— 
Žlugo visos 
Svajonės ir viltys!..

ST. PETERSBURG, FLA.
Šis tas iš L.L.D. 45 kp.

Mūsų kuopa nariais auga; 
susirinkimai skaitlingi, gyvi 
’}• įvairūs.

Praėjusiame susirin k i m e 
lapkričio 3 d., į kuopą įstojo 
du nauji nariai. Iš raportų 
paaiškėjo, kad kuopa, finansi
niai gana gerame stovyje, 
šiame susirinkime nutarėm 
.prisidėt su penkine prie 
L.M»S. ir būti šios kultūringos 
meno organizacijos vienetu1.

Beje, nežinia dėlei .kokios 
priežasties mūsų; auka ($25) 
nepasiekė Urugvajaus “Dar
bo”. čekis sugrįžo be jokio 
paaiškinimo, į laiškus iš “D.” 
administracijos irgi negauta 
jokio atsiliepimo. Gi iš Kana
dos “Liaudies Balso” padėkos 
laiškas ir pakvitavimas už vė
lesnę auką ($25.00) buvo

perskaityti ir priimti.
Čia neminėsiu pirmesnių 

kuopos stambių aukų geriems 
darbininkiškiems t i kslams, 
nes apie < tai buvo spaudoje 
jau rašyta.

Taipgi pravartu pranešti, 
jog šiame susirinkime tapo 
vienbalsiai priimta rezoliucija 
L.L.D. reikale. Čia rezoliuci
jos teksto neminėsime, nes, 
tikiu, kuopos valdyba ją jau 
pasiuntė mūsų darbininkiškai 
spaudai. j

Prie pabaigos, matau reika
lą pranešti, kad mūsų L.L.D. 
45 kp. nutarė surengti Padė
kų Dieną didelius pietus, šis 
didelis pobūvis įvyks lapkri
čio 28 d., 12:30 vai, pietų 
laiku, svetainėje, 314—15 
Ąve. So., St. Petersburg, Fla.

ir muzika šokiams. O įžanga 
tik $1.00.

Taigi minėtą Thanksgiving 
Day nekepkite kalakutų nu/* 
mie, bet ateikite su savo drau
gais į šios kuopos rengiamus *., 
pietus. Visi kartu gerai paval- 
gysime ir linksmai laiką pra
leisime. Iki pasimatymo sve
tainėje !

Beje, už poros dienų po šio 
pokylio, tai yra gruodžio 1 d. 
įvyks mūsų kuopos susirinki
mas toj pačioj svetainėje, 
12:30 vai. Visi dalyvaukime 
susirinkime.

Narė

2 pusi. Laisve (Liberty) $ešt.

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms Į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo^ 
kad ji jiems patinka.
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New Jersey naujienos
A . Tai jr vėl netekome gero 
' progresyvių judėjime draugo 

t ir gerų tikslų rėmėjo, kuris iš
siskyrė iš gyvųjų tarpo. Janu
lis iš Hillside, N. J., mirė 
16-tą dieną lapkričio, sulau
kęs arti 65-kių metų amžiaus. 
Ligos priežasties neteko patir
ti. Paliko žmona ir trys vai
kai. Du iš jų vedę.

Velionis Janušis buvo Dar
bininkų pašalpinės draugijos, 
lodosi, pirmininku Hillside. 
N. J.; LDS 33-Čios kuopos na
rys Elizabeth, N. J., ir narys 
Progresyvių Klubo 1 Eliz;ibe- 
the. Buvo ir Literatūros Drau
gijos narys, taip, kad velionis 

A priklausė prie kiekvienos pro- 
gresyvės organizacijos.

Velionis iš amato buvo gė- 
UJninkas. Ilgą laiką dirbo pas 
'lietuvį Burke Hillsidėje ir vė
liau pas kitataučius. Užuojau
ta jo moteriai ir vaikams.

•
Teko patirti, kad draugas 

Jamison iš Livingstono sveika
tos sumetimais išvyksta žiemą 
praleisti Floridoje.

Daugelis mūsų draugų žie
mą praleidžia savaitę kitą 
šiltame krašte. Tačiau drg. 
Jamison vyksta ne vakacijom, 
bet ieškodamas atgauti sve;- 
katą, kuri yra pašlijusi.

Linkiu draugui Jamisonui 
^sveikatą sustiprinti ir parvyk
ti i namus visiškai sveikam.*

Daugeliui žinomas ir pažįs
tamas šioje apylinkėje J. W. 
Casper, senas Newarko gy
ventojas, seniau 'darbštus Li
teratūros Draugijoje, LDS i 
kuopoje ir apskrityje, užėjus) 
sutemų laikams pasitraukė iš1

judėjimo.
Aš ir kiti manėme, kad ji

sai gyvena Newarke. Bet šio
mis dienomis esu gavęs nuo 
jo laiškutį, kuriame praneša
ma, kad jau virš šešių mėne
sių kaip gyvena Long Beach, 
(Kalifornijoje.

Laiškutyje primena, kad 
nevisai linksma ten gyventi ir 
kad vasaros laikotarpiu ne
matė lietaus. Sako, kad rytuo
se gyvenimas linksmesnis ir 
įvairesnis.

Tai patartina drg. Casper 
sugrįžti į Newark, N. J. ii' 
vėl prisidėti prie organizaci
nio darbo. Veikėjų judėjimui 
visada nėra per daug ir jų 
reikalinga ypatingai šiais lai
kais.

•
Draugas Janiūnas, buvęs 

Bayonnės ilgametis gyvento
jas, kaip jo draugai pranešė, 
šiomis dienomis nuvyko į ligo
ninę vėl sveikatos patikrini
mui. Tai jau bus iš eilės kelin
tą kartą. Gaila gero ir nušir- 
daus draugo.

Gražus skaičius New Jer
sey lietuvių dalyvavo metinia
me dienraščio “Laisvės” kon
certe.

Visų dainininkų buvo gra
žios dainos ir gerai atliktos. 
Erooklyno Aido Choras žavė- 
jančiai dainavo, bet kiekvie
no klausytojo žodis vienas ir 
tas pat: svečiai iš Worcester, 
Mass., nusinešė laurų vainiką. 
Jų Aido Choras ir Sabaliaus
ko su Dirveliene duetai žavė- 
janti ir pilni linksmumo melo
dijomis ir sutartinu dainavimu

Garbė Worcesterio pažan

JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
(Tąsa)

— j vakaruškas, kurgi dar kitur —su
ruko Ayzas. — Ten linksma. Tik bernai 
labai siunta ant mūsų. Anąkart kad vo
žė pelenuota šluota per akis, kelias die

das mirkčiojau, kol pražiūrėjau! O pas
kui dar susuka šlapią rankšluostį į žiužę 
ir kad jau droš išilgai nugaros! Cha, 
cha, cha. . .

— Už ką?
— O ko lendam! Jie tenai, mat, pašo

ka, pašoka, ratelį paeina, o paskui mer
gas kirkina po patamsius. Šitos tik ir 
žino: ki-ki-ki, ki-ki-ki! Mums gražu, o 
bernai pyksta, kam žiūrim, veja, kad 
nekalbėtumėm po ūlyčią paskui.

Kalbėjo Alyzas linksmai, tarytum pa
sakotų apie pačius smagiausius dalykus, 
ir vis dairėsi po kertes, stengdamasis 
kažką ten įžiūrėti.

— Tai ko eit, jeigu veja? — paklau
siau.

— Kur taip? — nesuprato išsiblaškęs 
Alyzas.

— Į vakaruškas ko eit?
Alyzas net sušvilpė iš nustebimo.
— Durnas tu, ar ką?! Kaipgi neit, jei

gu linksma?!
Ir tuoj pasilenkė prie manęs susirū

pinusiu veidu.
— Pešk tu savo #tą šieną, — sušnabž

dėjo į ausį. — Pešk ir dairykis. Pama
tysi ką ateinant šūktelk!

O pats skubiai nuniro į peludę. Kuitėsi 
ten gana ilgai, išlindo atgali visas apše
pęs akuotais ir nuovėtom, ir staiga už- 
sliuogė ant jaujos užlų.

— Ko jodaisi? — neiškenčiau aš. — 
Čia ne tavo užlos!

& — Tai gal tavo?
/ — O ko ten ieškai?

—Pasakysiu paskui! — atkirto jis, 
nuslysdamas į tamsų pašelmenį.

Aš jau baigiau prikimšti keselį šieno, 
kai jis nusliuogė atgal. Apniukęs, piktas.

— Na, einam! — išspiovė pridrėkusias 
burnoj dulkes. — Giliai, matyt, nukišo 
tas jūsų nuparpėlis. Na, nieko, ne da
bar, tai kitą kartą, o vis tiek atrasiu.

— Ką atrasi?
—j Kukį su snukiu! — atrėžė piktai.
Tačiau netrukus kiek atlyžo, nutvė

rė man už atlapo, prisitraukė artyn.
— Tylėt moki? — paklausė. — Mol0, 

tai tylėk, būk vyras, o kad netylėsi — 
^dantis pabert gali. Ir dairykis po na- ' 

mus. Šieną peši, pelus semi, tvartus
t ——»•-------- —— ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
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kratai — dairykis ir dairykis! Čia toks 
reikalas, kad nepamiegosi kepurėj!

— O kas?
— E, su tavim kalbėti — akmenį 

rankoj turėti: pasakei žodį ir palydėk 
akmeniu per galva! Gal bent šitaip pro
to tau įmuši. Negi savojo Dirdos tu ne
žinai?! Visas Skėrio pinigų galas padū
kęs, o Dirda tai pats pasiučiausias tarp 
jų. Niekas dar neatsimena, kad jis sam
diniui algą sumokėtų. Ką ten alga, iš 
jos daug nesusikrausi. O štai su Alešiū- 
nu žąsimis prekiavo, tai vogė abu pasi
šokėdami. O paskui dar plienčikai per 
karą. . . Ar maža pinigo surinko?

— Kokie plienčikai?
— Ne, neturiu aš tau akmenio po ran

ka! Karo plienčikai, nuvėptalūpi tu! A- 
teina pabėgęs plienčikas iš miško, rodo 
seniui Dirdai auksinius: pagelbėk, dėde, 
paslėpk! O tas pasivedėjo jį pajaujin, 
kaukšt per galvą, ,o auksinius — užan
tin. Atėjo kitas, jis ir kitam kaukšt pa
jau j yj e per galvą, vėl auksinius užantin. 
Ir niekas nė išnipšt!

— Tu gal matei? — suabejojau aš.
—Ką man matyt, kad visi žino. 

Po saldūne obelim visi užkasti. Šit nu
leis sniegą, pats pažiūrėk, kas ten žolės 
priaugę po ta saldūne! Ir vis juoda visa, 
trauka, verpetais gula į šalis. Tai ar iš 
balos tas žolės juodumas? Aplink smil
gelė tirtena, usnis kokia nusususi, gys
lotis nupliušęs, o čia juoda kaip naktis, 
kiek jau metų juoda žolė! Žmonės ten 
užkasti, nors papiauk mane — teisybę 
sakau!

Žiūrėjau į Alyzą akis išpūtęs, tikėjau 
ir vėl netikėjau.

— O vėlgi kai užėjo bolševikai, — šne
kėjo jis toliau, — tai ir čia Dirda apsi
suko. Atėjo pas jį ponia Jalbžykova, ki
ša Dirdai auksinius daiktus visokius: 
palaikyk, gileli, doras žmogau, pasau
gok, kol šitie pšeklianti bolševikai pra
puls. O tas kai paėmė laikyti, tai ir da
bar tebelaiko. Jalbžykova ir teisman ėjo, 
ir visokius ponus prašė, o Dirda savo 
kerta: nieko nežinau, nieko nemačiau, o 
jeigu kas matė, tai tegu parodo teisme. 
O tu klausi: ko ieškai? Mėmė tu ir nie-

# ko daugiau! Vienų tik caro auksinių 
Dirdos kieme gal pora gorčių bus. Visi 
taip šneka, ne aš pirmas. O sidabrinių 
tai gal ir visas pūdas iškaišiotas po na
mus. Tai kur dabar šitie pinigai? Iš na
mų gi neišėjo! Na, ko dabar, ko tu da
bar išsižiojai?

(Bus daugiau)
23, 1957

giam judėjimui, kad jie taip 
gražiai save atsirekomendavo. 
Garbė ir Choro mokytojui 
Dirveliui.

Esu linksmas ir pasitenki
nęs, kad New Jersey vaj in in
kai pralenkė kitus dienraščio 
darbuotojus. Tačiau vajus tik 
įpusėjo ir mes, draugai New 
Jersey veikėjai - vajininkai 
pasistatykime už pareigą, kad 
pasiektume bent kokius 8,000 
puktų, padarydami rekordinį 
savo valstijos laimėjimą.

Gerai, kad Antanas Eliza
beth ietis, Senas Jonas, Tadas 
Kazys pasijudino, savus ka
rus pasitaisė ir pradeda smar
kiai dirbti Ir, manau, kiti 
jiems ateis į pagalbą, kad jie 
būtų laimėtojais šiame vaju
je.

Jau per kelis metus iš eilės 
mūsų valstija šiame darbe bu
vo pasilikusi, bet šiais metais 
turime pasirodyti, kad dar 
mūsų tarpe yra, darbuotojų 
nors ir su pasenusiomis kojo
mis, bet kojos stiprios ir gali 
tinkamai svarbų darbą atlikti.

Prisiminkite LDS Trečios 
Apskrities darbuotojai, kurie 
ieškote naujų narių, kad, 
apart Centro atlyginimo, Ap
skritis sumoka už kiekvieną 
gautą naują naH $2.

Prisiminkite taipgi delega
tai, kurie dalyvavote Apskri
ties metinėje konferencijoje, 
savus pažadus: nors po vieną 
naują narį įrašyti iki LDS 
i3-to seimo ateinančią vasarą.

Pilietis

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai.

Montreal, Canada
Trumpai apie viską

J. Lesevičius- buvo nuvykęs 
į New Yorką, kur porą dienų 
paviešėjo. Kelione patenkin
tas,

t------------------- a

J. Brunzos brolis iš Suvie
nytų Valstijų su su sūnum ir 
draugu lankėsi Montreale. 
Paviešėjo pas brolį, su kuriuo 
nesimatė 45 metus.

A. Misevičius baigė aukš
tesniąją mokyklą. Mokslą tę
sia toliau. Geriausių jam pa
sekmių.

Grupė žydų nusistatė sukel
ti $2,943,,412 del Izraelio ir 
8800,000 dėl Europos žydų. 
Trys tūkstančiai vaj in inkų 
Kuika aukas.

Pereitą mėnesį Montreale 
per nelaimes prarado gyvybes 
7 asmenų.

Bank of Montreal lapkričio 
3 dieną suėjo 140 metų. Jis 
pradėjo veikti 1817 metais su 
$250,000 'kapitalo. Kanadoje 
tuomet buvo 500,000 gyvento
jų. Nebuvo ir kanadiškų pini
gų. Banko išleisti pinigai bu
vo pirmieji kanadiški pinigai.

šiandien bankas turi $2,- 
700,000,000 kapitalo.

McGill universiteto studen
tai per penkias dienas paau
kojo 1,983 puskvortes kraujo, 
kaip praneša Raudonasis Kry
žius.

Keturiolikos metų berniu
kas, krautuvės tarnautojas, 
nešė į banką $500. Kelyje 
prapuolė. Tėvai susirūpinę, o 
policija ieško.

Dow ii* Molson bravorai 
praneša, kad alaus kaina pa
keliama 5 procentais.

Visų šventų naktį chuliga
nai išdaužė 70 langų N.O.G. 
ėistrikte.

Praėjusią vasarą statyba 
Montreale buvo mažesnė ant 
$29,240,425 arba 22 procen
tais, negu pernai tuo metu.

D. Demers važiavo su savo 
draugais ant dviračių. Paklo
jo iš krūmo iššoko trys tokio 
pat amžiaus (10 metų) ber
niukai su ginklais ir liepė su
stoti. Nespėjus jiems greitai 
sustoti, paleido šūvius ir vie
tojo nušovė.

Prancūzų kalba dienraštis 
La Patrie nuo lapkričio 15 
dienos bus savaitraštis. Turi 
17,000 skaitytojų.

Kaip pasirodo, tai laikraš
čiai vienas po kito užsidaro 
arba mažėja dėl pabrangimo 
spaudos reikmenų.

Tas įspėja mus, kad mes 
daugiau rūpintumėmės savo 
laikraščiu, jei nenorime, kad 
jis sumažėtų ar suretėtų.

Jacques Cartier tiltas tarp 
Montreale ir Longueill, už 
.kurio pervažiavimą reikia 
mokėti po 25 centus nuo au
tomobilio ir 5 centus nuo 
žmogaus, surenka daug pini
gų, bet kaip praneša, tai jo 
išlaikymas duoda didelius 
nuostolius.

Pernai su pirma diena gruo
džio buvo $9,000,000 deficito.

Susižiedavo Irene Ališaus
kaite su G. Levinsku. Vestu
ves įvyks gegužės mėnesį.

Pas M. Tamašauskienę vie
šėjo marti Bessc ir anūkė iš 
Toronto.

E. Macikienč (Ruzgytė) su
silaukė sūnaus. Motina ir sū
nus jaučiasi O.K.

Mrs. G. Papineau, išrinkus 
nuomą iš nuomininkų, ėjo na* 
mo Fullum gatve. Kaž kas 
smogė iš užpakalio į galvą, 
ištraukė rankinuką su $700 ir 
pabėgo.

Dr. G. Gilbert teismas nu
baudė $9,981 už nesumokėji- 
mą pajamų taksų ant $189,- 
058. Surinko Montrealietis

NUTEISĖ ŠNIPUS
Praga. — Liaudies teis

mas nuteisė šešis vyrus ir 
šešias moteris Moravijo
je ilgiems metams į kalė
jimą už šnipavimą Vakarų 
kapitalistinių valstybių 
naudai.

WOODLAWN 
MORTICIANS

A. Abruzese, Lie. Mgr.
Pasižymėję laidotuvių direktoriai. 
Koplyčios visose apskrityse. Kai
nos prieinamos. Įsteigta 1920.

675 E. 288th St., Bronx
FA. 4-4500-0608.

DI GIACOMO’S 
RESTAURANT

Specialistai Itališkų-Ameriko
niškų valgių. Pizza ii' įvairių žu
vų. Patarnaujame mažom parėm. 
Priimam užsakymus.

4029 Hyland Blvd., Great Kills 
HO. 6-1065

Padėkavonės linkėjimų visiems! 
Po vadovybe

Lou Geyer—Wm. Limber.
POINT

BAR & GRILL
15-04 122nd St., College Pt., N. Y.
Pietūs nuo 11 v. r. iki 1 v. dieną

Vynai—Likeriai FE. 9-9301.

Padėkavonės Linkėjimai Viešiems
ROMEO RESTAURANT

Puikūs itališki valgiai.
Mes patrnaujame vestuvėms, 

klubams, bažnyčioms, grupėms 
iki 200 žmonių.

Graži vieta.
499 Tinton Ave., Bronx.

MO. 9-8004.

Padėkavonės šventės proga iš
reikškime padėką už saugumą 
tų, kurie arti ir mieli mums
MASPETH SALVAGE CO.

Mes perkame skudurus, senus 
laikraščius, geležį, metalą ir dėžes. 
58-44 Maurice Avje., Maspeth.N. Y.

TW. 4-0247.

Padčkavones Linkėjimai Visiems.
MARTELES

WINE & LIQUOR CO., Inc.
Geriausi Importuoti ir Vietiniai 

vynai ir likeriai. 
Prieinamos kainos.

28 W. 38rd Si., N. Y.
LO. 5-8570—5-3571.

Padčkavones Dienoj duokite gėlių 
ir gražių augalų. Gražus išsireiš
kimas. Kainos prieinamos.
ROUKIS FLORIST SHOP

107-04 Jamaica Ave.
Richmond Hill, N. Y.

VI. 7-5629.
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DĖMESIO! DĖMESIO!

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

135W.14thSt.,NewYorkll, 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, Baltgudiją 
ir j visas kitas respublikas Sovietų Sąjungioje.

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

Kituose miestuose gyvenantieji mūsų kostumeriai gali būti užtikrinti greitu atidumu ir 
tuojautinių atlikimų 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, riešinių 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

Musų Cleveland^ Skyrius
900 LITERARY RD., CLEVELAND, OHIO

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 giminės ar draugo kaip paliudijimą, jog dovana gauta.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.
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Linksmos Padėkų šventės Visiems
YOUNG’S GARAGE

Geriausias Aliejus ir Gesolinas
Pataisymai, sandėlis ir įrankiai 

Atvažiuokite, pasiliksite paten1- 
kintas kostumeris.

Brown PJ„ Maspcth, N. Y.
(68th St.—Grand Ave.)

Newtown 9-1121.

Būkime dėkingi Aukščiausiajam 
už mūsų gerovę.

SERIO MONUMENTAL
WORKS

Atliekame darbą visose kapinėse
1464 Marshall St., EJmopt, L. I.

DA. 3-2228—Bronx
PR. 5-6030—L.I.

Padėkavonės Linkėjimai Visiems
Puikūs itališki ir amerikoniški 

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

KING COLE
ITALIAN-AMERICAN REST.

1527 Williamsbridge Rd., Bronx.
TA. 2-9380.

CHARLOTTE’S FLORISTb
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 3, N. Y.

SPring 7-5452. „

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

THE MARTA
RESTAURANT & BAR

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

GR. 8-9077

MR. FRED KUDLAK
Nuo

MAPLE COAL
& COKE CO.

Sveikina visus Padėkų Švente.
Geriausi angliai, aliejus. įstatomo 

pečius. Visur patarnaujame.
72-74 Box St., Brooklyne.

EV. 3-4450.

ANTUN’S RESTAURANT
Linki Linksmos Padėkavonės 

Šventės Visiems Lietuviškiems 
Draugams.

Geriausi valgiai ir likeriai.
Atsiveskite šeimą ir draugus.

96-48 Springfield Blvd. 
Queens Village, N. Y.

HO. 8 6400.

FARENGA BROS., INC.
Virš 60 m. mandagus patarnavi

mas.
Laidotuvių direktoriai.

įsteigta 1896.
Salvatore A. Farenga—Felix A.

Farenga—Pat S. Farenga 
Ofisai:

920 Allerton Ave., Bronx,
OL. 4-0500

204 E. 116th SL, N. Y. C.
LE. 4-3700

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

už prieinamas karias. 
Viskas kuo geriausia

HILLCREST NURSERY 
lOS’-SO Union Turnpike

Flushing, L. I.

- , JA. 3-4590.

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. Suimkime vaisius gero triūso.
HIGHWAY BAR & GRILL

862 MetroptoUtan Avė., B'klyiu , 
Nauji savininkai — E V. 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. 1.

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 Hililsde 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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LIETUVIU TARPE
Brocktonietės koncerte

Man teko matyti koncerte 
porą draugių iš Brockton, 
Mass. Tai A, Kukaitienė ir U. 
Maleckaitė. Jos atvyko i dien
raščio “Laisvės” koncertą.

Gal ir daugiau buvo spau
doje nesuminėtų iš toliau at
vykusių koncerte dalyvavusiu.

J. G.

Dainininkas Jonikas — tėvas
New Yorke gyvenąs daini

ninkas Leonas Jonikas ir jo 
žmona Joscelyn susilaukė pir
magimio sūnelio. Naujagimis 
ii motina jaučiasi gerai.

Leonas laisviečiams yra ge
rai žinomas dainininkas. Jis 
pirmiau dainuodavo dienraš
čio “Laisvės” koncertuose, 
taipgi ir kituose koncertuose, 
operetėse. Leonas — geras 
dainininkas ir puikus vaidy
bų Jis dalyvauja ir angliško
ji- muzikinėje veikloje.

Leono tėvai Leonas ir Ali
ce Jonikai, “Vilnies” redakci
jos štabo nariai, linksmi susi
laukę anūko.

Po miestą pasidairius
Siūlo Amerikos “sputnikui” 

naują vardą

Am e r i k o s mokslininkai 
spaudoje vadina savo satelitą 
“Vanguard”,' kas reikštų pir
mąjį ore. Bet, kaip žinome, 
sovietiniai sputnikai jau se
niai yVa ore. Todėl eilė Now 
Yorko piliečių siūlo pakeisti 
būsimo Amerikos satelito 
vardą i: “Aurora”. “Babe 
Ruth”, “Lone Eagle”, “Ex
plorer”, o viena vokietė siūlo 
vokiečių raketų išradėjo pa
vardę “Von Braun”.

Ir vaikų tarpe raketas

S. Jamaicoje policija areš
tavo Thomasą Dottiną, 16-kos 
metų berniuką už tai, kad j»s 
sumušė Alfonzo Ganzį. O su
mušė už tai, kad pastarasis 
atsisakė Dottinui mokėti 
duoklę “už jo apsaugą’’. Kiti 
berniukai liudijo, kad Dotti- 
nas ir eilė jo sandraugų vertė 
juos mokėti už jų “apsau
gą”.

Suaugusiųjų raketierių tar
pe randasi tokių, kurie ver
čia biznierius mokėti už “ap
saugą”, nors tos apsaugos 
biznieriai neturi.

Siųskite Giminėms ir Draugams Dovanų Paketus

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

Kampas Lincoln Place. Imkit IRT subway 7th Ave. and Lexington Ave. 
Išlipki t Franklin Ave. Station.

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

Labiausiai patikima firma siuntimui paketų į Sovietų Sąjungą. Latviją. 
Lietuvą, Ukrainą su apmokėtu muitu ir garantuotu pristatymu yra

PAKIETAI Į RUSIJĄ, INC.
Mūsų firma taip suorganizuota, kad kiekvienas siuntinys yra išsiunčiamas į 2- 

< 3 dienas ir pristatomi į 6-8 savaites. Paketai oro keliu pristatomi į 8-10 dienų.

Jūs galite pasiųsti drabužių, maisto produktų, visokių rūšių vaistu, siuvamas 
mašinas, akordipnus ir kitką.

Mes garantuojame grąžinamąsias kvitas su priėmėjo parašu. Mūsų firma 
atdara kasdien, įskaitant sekmadienius, nuo 9:30 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

Pažinkime savo mieslą- 
New Yorką

New Yorko miestas turi, ar
ti 8,000,000 gyventojų; o su 
tokiais artimais kaimynais, 
kaip Jersey City, Newarkas, 
1 lan'isonas, H o b o k e n a s, 
Bayonne, Yonkers, Elizabeth 
ii mažesniais, tai jau bus arti 
dubeltavai tiek. Vien Long 
Islando saloje yra visa eilė 
miestelių, kurie nepriskaitomi 
New Yorko miesto dalimi, ta
čiau jie veik susilieję su New 
Yorku ir juose gyvena apie 
pusė miliono žmonių.

Gi New Yorko turtai, tai 
toli pralenkia daugelio vals
tybių turtus.

Bet mes, New Yorko gy
ventojai, dažnai nei nepagal
vojame, nepasirūpiname su 
mūsų didmiesčiu susipažinti, 
žmonės atvykę iš kitur, tai 
bėga Šian ir ten. kad New 
Yorką pažinti. Mes galime 
plačiau susipažinti ir per 
mūsų dienrašti. Todėl ma
nome laikas nuo laiko pa
teikti daugiau informacijų 
apie New Yorką.

New Yorko istorija
New Yorkas nėra senas 

miestas, tai ne Maskva, ne 
Paryžius, bet miestas Nauja
me pasaulyje. Dabar jis su
sidaro iš penkių dalių — 
“borough’s”, būtent, Manhat
tan, Brooklyn (Kings), 
Bronx, Queens ir Richmond, 
pastaroji dalis yra ant Sta
ten salos. šis apvienijimas 
astkirų miestų į vieną Įvy
kęs 1898 metais.

New Yorko centrine dali
mi skaitomas Manhattan. Jis 
yra ant salos, tarpe East, 
Hudson ir Harlem upių, šią 
salą surado holandas Henry 
Hudson, todėl jo vardu pa
vadinta į šiaurių pusę upe. 
Sala priklausė kelioms indė
nų grupėms, tai holandai nu
pirko ją nuo jų už $24 ; virš 
31 ketvirtainių mylią, tai tik 
po kelis centus už akrą.

1626 metais holandai įstei
gė prieplauką, tai yra gyven
vietę, kuri turėjo 200 žmo
nių. Kadangi aplinkui buvo 
indėnai, tai jie įsteigė ir for
tą, kuri vardan savo sosti
nės pavadino Fort Amster
dam, o vėliau perkeitė j New 
Amsterdam.

Už paveldėjimus Ameri
kos plotų prasidėjo 1 karai 
tarpe Holandijos, Anglijos,

Naujiems Metams 

Francūzijos, Ispanijos — 
kiekviena europinė valstybė 
siekė kuo didesni plotą pa
grobti Amerikoje.

1664 metais, 8 d. rūgšč
io, anglai atėmė nuo holan- 
dų New Amsterdamą ir jų 
generolas Stuyvosant pagar
bai Anglijos karaliaus bro
lio Yorko naujai paimtą 
miestelį pavadino New York.

1673 metais, Į9 d. rugpjū
čio, holandiečiai išvijo ang
lus iš New Yorko ir savo 
princo pagarbai miestelį pa
vadino New Orange vardu.

Bet sekamais metais ang
lai vėl sukūlė holandiečius. 
Holandija sutiko ne vien 
New Yorką, bet visą jo apy
linkę, kuri vadinosi New Ne- 
therland, atiduoti Anglijai, 
c mainais nuo Anglijos Pie
tų Amerikoje gavo Surinam 
sritis.

Pirmas laikraštis N e w 
Yorke išėjo 1725 metais. 
1776 metais : prieš Anglijos 
viešpatavimą / prasidėjo ame
rikiečių revoliucija. N e w 
Yorko apylinkė, Long Is
land, Hudson upės srity bu
vo vietos žiaurių mūšių. Bet 
anglai metė vis daugiau jė
gų, laivais atvežtų, ii* Jurgis 
Washingtonas su savo armi
ja 1776 metais, 27 d. rugsė
jo, pasitraukė į New 'Jersey 
valstiją, o vėliau i Pennsyl- 
vonią.

Amerikiečių karinės jė
gos į New Yorką sugrįžo tik 
po to. kai Amerikos revoliu
cionieriai laimėjo, būtent, 
1784 metais, 25 d. lapkri
čio. Ju r g i s Washingtonas

THE BASILE 
ROOFING CO.

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

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

AS. 8-2692.

NATIONAL VAN LINES
Tai patikimiausi perkrausty- 

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

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

FL. 8-2051

i

įvairūs atsitikimai
Gabi, bet blogam

Flushing miesto dalyje į 
Vaikų Teismabutį (Children’s 
Court) buvo pristatyta 9-ų 
metų mergaitė, kuri jau atli
ko 8-as vagystes. Pasirodo, 
kad kada ji buvo dar tik 6-ti 
metų, tai jau kaimynų stribą 
apkranstė. Gabi, tik į blogą 
pusę. *

,Mirė Girard Swope, 84 mo
ki amžiaus, buvęs General 
Electric Co. prezidentas.

priėmė priesaiką kaipo pir
masis Jungtinių Valstijų 
prezidentas s v etainiukėje, 
1 nr dabar yra kampas Broad j 
ir Wall gatvių (ten pastaty
tas tam reikalui paminklas).

Tada New Yorkas turėjo 
33,130 gyventojų > ir jį pa
st: eibė J u ngti n i ų V ai sti j ų 
sostine, šalies sostine jis bu
vo iki 1797 metų, tai 1 yra, 
buvo pirmutinė mūsų šalies 
sostinė.

GIRLS—-18 TO 35
Like Dancing & good Compan

ionship? Enjoy yourself while 
you earn up to $100 per wk. ($50 
guaranteed) as dance instruct
resses and par! ners at, one of N. 
J.’s largest ballrooms. No exp. 
necessary. Work eves, from 8 P. 
M. to 2 A. M. 6 nights a week 
(closed Mon.). Part time Fri., 
Sat., and Sun. Apply bet. 6-8 
P. M. to:

MISS GONNELLI
838 Broad St., Newark, N. J.

(35 min. from N. Y. C.)

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. 5-3082

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

LYNCH FUNERAL 
HOMES, INC.

43-10 80th Ave. Long Island City 
AStoria 8-2111

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

STEPHEN FUNERAL 
HOME

Stephen V. Oddo, lie. 
188-18 Cross Bay Blvd. Ozone Pk.

VI. 3-9268
2601 Pitkin Ave.

Brooklyn. AP. 7-8340

; Many personal matters are en-i 
; trusted to the funeral director/
I when the need arises. Always!
I superior service at minimum cost.'
; PACE FUNERAL HOME

Michael J. Orofino |
I 911—2nd Ave., N. Y. C. !
j Plaza 8-6878 I
!; 300 E. 104th St., N. Y. C. ;

LE. 4-0550. ;

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. 184th St., Bronx. FO. 7-8000

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.

48—nd Aųe., N.Y.C. GR. 3-2220.

Kas kaip gina 
sveturgimius

Kas gerus norus turi ką 
duoti, — visada randa vietą 
ir laiką tą padaryti. Džiugu, 
duosniiiji piliečių mūsų tarpe 
visada randasi, šiomis die
nomis grąži grupė ryžtingų 
pagelbėti rankų mus vėl pa
siekė su stambia parama gy-1
nimui sveturgimių ir paties 
komiteto, štai jie:

Kamdeniečiai per W. Pat
ten .................................. $28.50
(prisidėjusiųjų vardai jau 
tilpo korespondencijoje).

LLD šeštoji Apskritis per
A. Lipčių ..................... 10.('0

Konektiko Janke .. 10.00
Judita .......................... 5.00

K. Čiurlis pridavė:
K. Čiurlis
V.

. . $1.00 

... 1.00 
. . . 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
Konekti- 

jau nebe

visiems

Damošaitis .
Liutkus .........
Poškus .........
Skairius ....

Primintina, kad 
ko Jankės parama 
pirma šiais metais.

Labai dėkojame 
čia tatžymėtiems už parama 
ii- anksčiau parimusiems šį 
taip svarbų reikalą. Jūsų 
parama aukštai bus įkainuo
ta ir ateityje.

Money order-perlaidą, ra
šykite: M. Stakovas, o siųs
kite Ann e Jones, 39 98

Komitetas

Young Man seeks employment. 
Preferably electrical. Experience 
includes Import-Export work, Ac
counting and Sales Correspondence. 
Write A. R. Sutkus, 108-01 8Gtk 
St., Ozono Park, N. Y.

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.

Atsineškite Šj Skelbimą— 
Gausite Dovaną.

GRAND DEPT. STORE
Pasinaudokite pirkiniais ant iš

mokėjimo. Ruoškitės Kalėdoms 
ir Gimtadieniams.

VYRŲ KRAUTUVE 
69-67 Grand Ave.

70-07 Grand Ave., Maspeth, N. Y.

Duokite Jai Puikią Dovaną!
SOCIETY FURS, INC.

Patyrimo virš 30 m. Pasiuvam, 
pertaisom visokias futras. Kalė
domis ir gimtadieniais puiki do
vana.

150 W. 30th St., N. Y. C.
LA. 1-8767.

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

Oru vėdinamos koplyčios.
NICHOLAS COPPOLA

& SONS
49—104th St., Corona, N. Y. 

Newtown 9-3400.

KERN’S STUDIO
Wedding—Studio—Candid 

Child Portraiture 
Copies and Reproductions 

Photostats 
82-09—81st Avet 
Long Island City 

AS. 4-0986

1

FIVE CORNERS CAFE
Patarnaujame vestuvėms, ban

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

9-9770.

G. PALUMBO & SONS
Paminklai—Mauzolėjai

Pastatome visose kapinėse. 
Tai tinkamiausias atminimas.

Kairios prieinamos.
8289 E. Tremont Ave., Bronx.

TA. 9-6449.

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

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

FA. 7-5196

Finansinė parama Laisvei I 
visada reikalinga .

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 
—AH 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 Dilinars Blvd.

Jackson Heights

HILLCREST NURSERY 
& GARDEN CENTER

Landscape Contractor, 
greens, Shrubs, Shade trees 
soil, 
ing. 
ery.

fertilizer, sodding and 
Free estimates. Free < 
Open 8 A. M.—7 P. M.
165-30 Union Turnpike 

Flushing, L. I.
JA. 3-4590.

Ever- 
Top- 
seed- 
deliv-

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

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.

HAWTHORNE 
RESTAURANT

Skanūs vynai ir likeriai. Dabar 
(gaunami pietūs >ir 4 kursų 
vakarienės. Tinkama vieta šeimai.

Kainos žemos.
456 Riverdale Ave,, Yonkers. 

YO. 9-9428.

GRIPSHOLM 
RESTAURANT

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

Kok lėliai—Vakarienė
PL. 9-6260

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.

Išreikškime Padėką
THE BRIDAL FLORISTS
Duokite savo artimiesiems gra

žių gėlių, įvairių buketų, augalų 
puoduose. Kainos prieinamos.

3846- Fulton St., B’klyn, N. Y.
TA. 7-8123.

LORDS
PASTRY SHOPPE

141 Merrick Rd.
Massapequa Park, L. I. 

PY. 8-8370
Diabetic Coffee Cakes, cookies, 

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

Phone for Special Orders.

Skalbiami Divonai 
Visokio dydžio—9 x 12 ir didesni 

Virš 20 sv.—25c už ekstra sv. 
Išplaunam, Išpurtom, išdžiovimam 

$4.95 iki 20 svarų.
Visas Darbas Garantuotas

MAURYS LAUNDROMAT
86-10 31st St., L.I.C. ST. 6-2323. 
Nariai Amer. Inst, of Laund’g.

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.

4 pusi. Laisvė (Liberty) šešt., lapkričio (Nov.) 23, 1957.

Business Opportunity

Brooklyn. Repair and hobby shop. 
Vacuum cleaners, door checks, irons 
keys, name plates made, lock re
paired. Saws, knives, scissors, ice- 
skates sharpened. Lathe, Drill press, 
Milling machine, Buffer, grindstone. 
Airplanes, boats, trains accessories. 
Business St. at bus stop. Est. 26 yrs. 
Widow’s sacrifice. Best offer.. EV. 
3-1850. ‘ (228-229)

Brooklyn. G rosernė-Delika lessen. 
Įcigos $2,000 j savaitę. Įsteigta virš 
23 m. Renda $115. 4 kamb. užpaka
lyj ir vonia. Garo šiluma. Atdara 
6 dienas. Katalikų bažnyčia ant 
kampo. Geros įeigos. 621 Central 
Avė. >IY. 1-6664—IV. 9-5787.

(229-231)

Putnam Lake, N. Y. Bar-Grill, pa
statas ir nuosavybė. Įsteigta 1938. 
Tinkamas savininkas gali pasidaryti 
gerą pragyvenimą.
$18,000. Ideališka partneriams. Pri
vatus pardavėjas. WO. 2-4023, pa
prastom dienom. N. Y. C.

(228-230K

Pilna kaina .

HELP WANTED-MALE

Westchester County. Tortų kepė
jas. Sekmadieniais ''laisva. Nuolati
nis darbas. Puiki šapa ir geros dar
bo sąlygos.

WOLFFS PASTRY SHOP
258 Mamaroneck Ave. 

MamaYoneck, N. Y.
Ma. 9-8588.

(228-233)'

AUDĖJAI
Patyrę. Geras Darbas.

Nuolatinis Darbas. 
Geros darbo sąlygos.

CY. 8- 1851.

(229-231)

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.

REAL ESTATE
Richmond Hill. 2 šeimų (legal); 

mediriis namas, ant pirmų lubų tuš
čia, 5 kamb. ir vonia; ant 2-rų 6 
kamb. >r vonia. Renda $100. Aliejus, 
garadžius, arti subvės. $16,900. 
WM. F. MURPHY, 104-15 Lefferts 
Blvd. VI. 8-4200.

INSURANCE

PLANNED INSURANCE
At a Saving 

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

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

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

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 6th Avės.

GR. 7-9838.

< ■ ‘ '

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J
MArket 2-5172 ::

426 Lafayette St

Paieškau savo pusbrolių Ruzalių 
ir Marmakų. Iš Lietuvos—Gegenių 
kaimo, Žobiškio parapijos.

Mano žmona mirė, turiu svarbių 
reikalų. Būsiu dėkingas, jeigu atsi- 
lieps, arba žinantieji praneš: Anta- 
n'as Marmakas, 1219 Green St., Phi
ladelphia 23, Pa. (227-232)

• Belgradas
Valstijų
W. Riddiebergeris 
su Tito dėl politikos.

Jungtinių 
ambasadorius J. 

tariasi




