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LAISVE—LIBERTY

METAI 47-ti

KRISLAI
Linkėjimai prezidentui 
Kas laimėtų?
Ramybė — gal

prieš audrą. 
Rūstus pavyzdys. 
Gerai, mokytis reikia.

Rašo A. Bimba

Tiek humanitariniais, tiek i 
politiniais sumetimais i)- išro-1 
] avimais visi linkime prezi
dentui Eisenhoweriui pilnai ir 
greitai pasveikti.

Tenka pasakvti, kad iš va- i 
dovaujančių republikonų jis j 
yra žmoniškiausias ir sukai-' 
Barniausias.

' » Prezidento mirtis arba pa
sitraukimas iš prezidento \ ie- 
tos dėl nesveikatos sukeltu 
naujas viltis visuose makartiz- 
i.io likučiuose. Tai būtu laimė
jimas reakcijos. Apie tai ne- 
t» nka abejoti.

Mr Nixon as, mūsų Vice-pre- 
z’dencas, nebūtų ambicingas 
polit kierius, jeigu jis nenorė
tu ir netrokštų patekti j mūsų 
šalies garbing?. prezidento 
sostu Jo kolegos jau seniai 
laukia Į jo skverną įsikibę su- 
sikraustyti prie valstybės lo- 
\ b.

Apie tai irgi negali būti jo- 
/ iios abejonės.

Tikintieji kalba poterius už 
(prezidento sveikatą. Bėda tik 
tame, kad jeigu mokslas ir 
gydytojai jam sveikatos ne
atgaus, poteriai nieko nepa
darys.

Iš poterių naudos turi tik
tai kunigai, nes jie iš jų p-erą 
biznį pasidaro.

Mums gi pasilieka pasiten-< 
kinti nuoširdžiais prezidentui 
palinkėjimais. Juos mes jam 
ii siunčianfe.

Retai kada Amerikoje yra 
buvusi tokia pramoninė ra
mybė. Per visus metus buvo 
kilęs tiktai vienas kitas strei
kas.

Didžiosios unijos turi kon
traktus su didžiosiomis korpo
racijomis. Kol tie kontraktai 

įgalioje, darbininkų rankos ir 
kojos supančiotos.

Bet pradžioje metų kai ku
rie kontraktai pasibaigs. Ga
li' kilti didžiulių streiku.

Todėl ši ramybė gal bus 
ramybė prieš audrą.

Okinawos saloje mes turi
me didžiulę militarinę bazę.

Okinawos sostinės Naha 
žmonės išsirinko majoru pa
žangų žmogų.

Nepatiko bazės generolui. 
Majoras tapo išmestas lau
kan!
f Tai svarbus ir rūstus pa
vyzdys. Ten, kur randasi ka
rinės bazės, žmonės nebeturi 
teisių savo reikalus tvarkyti 
taip, kaip jiems patinka.

Šis atsitikimas labai reikš
mingas.

Gerai, kad Okinawos sosti
nė mažytė. Su ja lengva apsi
dirbti mūsų generolui Moore.

Bet kas bus, kai didžiulių 
šalių, kur yra mūsų karinės 
bazės, žmonės nusitars jų nu
sikratyti ?

Puiki žinia iš Washington©. 
^Ten, sakoma, sumobilizuota 

nemaža armija rusiškai mo- 
^kančių kalbėti vyrų ir moterų. 

\ems įsakyta knistis po tary-

J u u skraido su atominiu 
bombų kroviniais

Dideli pasiekimai 
liaudiškoje Kinijoje

Turčiai ruošia Nixona j 
Amerikos prezidentą

Londonas. — Britanijos 
parlamente kairiųjų socia
listų vadui Aneurinui Beva- 
nui paklausus dėl Jungtinių 
Valstijų atominių ginklų, 
jų tarpe lėktuvų bombų 
sandėliu, užsienio ministras 
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Selvyn Lloyd atsakė, kad jų 
yra daug. Ir jis paaiškino, 
kad ten -esanti Amerikos 
“B-47” bombiniai lėktuvai 
daro iš Anglijos skraidy
mus prisikrovę atominių ir 
vandenilinių (H) bombų. 
Šie lėktuvai yra toli skren
danti ir gali pasiekti Tary
bų Sąjungoje didžius mies
tus ir industrijos centrus.

šis jo pareiškimas buvo 
patvirtinimas Jungt. Vals
tijų karinio orlaivyno gene
rolo Thomas S. Power pa
reiškimo, kuris pora savai
čių atgal sakė, kad Ameri
kos bombiniai lėktuvai ga
li Į 15-ką minučių išskristi 
iš amerikiniu bazių bom
bardavimui Tarybų Sąjun
gos miestų.

Selvyn Lloyd pareiškimas 
kaip perkūnas trenkė į kai-

Morokkiečiai kariai 
nuvijo atgal ispanus
Rabatas, Morokko. — Is

panijos fašistinės jėgos vėl 
puolė morokkiečius I f n i 
miesto srityje. Tada Mo
rokko sosto įpėdinis Moulay 
Hassan, kuris vra Morokko 
karalystės jėgų viršininkas, 
išvedė karališkus karius i 
lauką ir nuvijo ispanus. 
Hassanas sakė, kad morok
kiečiai kariaus ir Ispaniją 
išvarys iš pietinės Morokko 
dalies, kuri dėl Morokko 
yra kaip durys Į Sahara.

Sovietai jau pagamino 
atominį lėktuvu motorą

Maskva. — Žurnalas 
“Technika Jaunimo” rašo, 
kad Tarybų inžinieriai pa
gamino ir išbandė pirmą
jį pasaulyje atominės jėgos 
lėktuvų motorą. Ra^o pul
kininkas N. Varvarovas. 
Užsieniečiai technikai, ku
rie čia yra, jau neabejoja 
dėl tokio Tarybų atsieki- 
mo. Pirmojo ir antrojo 
Sputnikų paleidimas į dau
sas pakirto abejones.

Paryžius. — Francūzijos 
valdžios nariai sako, ■ kad 
kol l)us karas Alžyre, tai. 
jie nepakęs joki kitų šalių 
kišimąsi į tą reikalą.

bintus mokslinius žurnalus ir 
mokslines knygas.

Jie knisasi,- sušilę ieško 
mokslinių žinių. Daro ilgas 
ištraukas, verčia anglų kal- 
bon ištisus straipsnius. Tegu 
pasiskaitys mokslininkai ir 
politikieriai! . .

Labai gerai. Mokytis reikia.
Sputnikai ne tik išgąsdino, 

bet ir ant kojų pastatė visus 
tuos, kurie'marksizmą ir so
cializmą juokais palaidodavo.

riuosius parlamento narius, 
tuo kartu, kada lordai - 
toriai kėlė ovacijas.

Anglijoje liaudis priešin
ga Amerikos atominių gin
klų sandeliams, dabar jau 
plačiai kalba apie pavojų, 
dėl buvimo Amerikos karo 
bązių, o štai iškyla viešu
mon, kad amerikiniai lėktu
vai su atominėmis bombo
mis skraido į žvalgybos žy
gius.

‘‘Tai karo provokacijos!— 
šaukė kairieji leiboristai. 
—Ar daug čia nuo karo ka
tastrofos?! Bile manijąkas 
gali sumanyti išb a n d y t i 
atomines bombas ir numesti 
ant Tarybų miestų. Tai bū
tų kaip sprendžinos (verž
tu vo) paleidimas karui!” |

Washingtonas. — Ameri
kos k a r i n i s * reaktyvinis 
(jet) lėktuvas be 'apsistoji
mo nuskrido iš New Yorko 
į Los Angeles ir sugrįžo at
gal. Į vieną pusę truko apie 
3 valandas, nes darė po 750 
mylių į valandą. 
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Estijos žmonės mato 
Amer. TV paveikslus

I . X '
Maskva. — Tarybinėje 

Estijoje daug piliečių mato 
amerikinius televizijos pa
veikslus, perduodamus iš 
Londono, Berlyno ir Stock- 
holmo stočių. Šiaurių van
denyne tarybinė mokslinė 
ekspedicija matė iš Vladi
vostoko televizijos paveiks
lus, virš 3,000 mylių at
stoję. Dr. A. Nikolski aiš
kino, kad tai dėka tarybi
nių televizijos aparatų ge
rumui ir saulės veiklai.

Slėpė Churchillo ligą
Londonas. — 1953 metais 

Anglijos premjeras Wins- 
tonas Chruchillas gavo šir
dies smūgį (stroke) ir bu
vo visiškai suparalyžiuotas. 
Jis tada buvo 78 metų am
žiaus. Lapkričio pabaigoje 
jam jau sukaks 83 metai. 
Churchill raukėsi išgirdęs 
apie dabartinę Eisenhowe- 
rio ligą, sakydamas: “A- 
merikiečiai vis daug šne
ka,” rodosi, norėdamas pa
sididžiuoti savo elgesiu.

Varšuva. — Lenkų ko
munistų vadas Vladislovas 
Gomulka sakė, kad praei
tyje buvo ir dabar yra ko
munistų eilėse skirtingų 
pažvalgų. Bet tas nereiš
kia, kad tatai komunistus 
suskaldo ir padalina. Dis
kusijos ir patsai gyveni
mas parodo, kurių pažval- 
gos teisingos ir tada jie 
žengia vienybėje.

PARYŽIUS. — Mirė ru
sas rašytojas Aleksei Remi
zov, sulaukęs 80 metų. Jis 
iš Rusijos pasitraukė po 
revoliucijos.

Pekinas. — Spalio mėne
sio pabaigoje Kinijos Liau
dies Respublika suvedė są
skaitą už penkių metų pre
kybą. Pasirodo, kad planas 
pilnai pravestas gyveni
mam Įvežimas viršijo virš

Dėl Sovietu Sąjungos 
paskolą kaimynams
Maskva. — 1955 metais 

Tarybų Sąjunga į liaudies 
demokratines respublikas 
išvežė vertės virš 11 bili
jonų rublių reikmenų, o iš 
jų grąžon gavo tik arti tri
jų bilijonų rublių. Apie 
aštuonis bilijonus rublių 
buvo davus paskolom Bet 
jau 1956 metais į tas šalis 
Sovietai išvežė tik biskį 
daugiau, kaip iš jų vertės 
reikmenų parsivežė.

Sovietą vadai pasiuntė 
prezidentui linkėjimą
Maskva. .— Tarybų Są

jungos vadai — prezidentas 
K. E. Vorošilovas, premje
ras N. Bulganinas ir Ko
munistų partijos vadas N. 
C h r u š č iovas — pasiuntė 
Jungtinių Valstijų prezi
dentui Eisenhoweriui linkė
jimus nugalėti ligą ir grei
tai pasveikti. “Pravda” ir 
“Izvestijos” suteikė skaity
tojams plačiau žinių apie 
Eisenhowerio ligą. ~

Dar ramina japonus
Tokio, Japonija. — Japo

nijoje didelis žmonių nepa
sitenkinimas, kad Amerikos 
kareivis William Girard be 
bausmės paleistas. Japoni
jos prokuroras Kaname sa
ko, kad jis reikalaus Gi- 
rardui naujo teismo. Jis ga
li pareikalauti iki gruodžio 
3 d., nes nuo teismo praė
jus 14-kai dienų Japonijoje 
teismo negalima atnaujinti.

Daro gerą pakaitą 
Tarybą kalėjimuose
Maskva.—Tarybiniai teis

mai stengiasi, kad nepatek
tų į baudos namus nekaltų 
žmonių, taipgi patekusius 
pataisyti. “Izvestijos” ra
šo, kad sudaryta valstybi
nė komisija baudžiamųjų 
padėties pagerinimo reikale 
jau daug nuveikė.

Washingtonas. — Susida
riusiame nusivylime dėl 
mokslo, tai lengviausiai 
klausimą “išriša” vice-pre- 
zidentas R. Nixonas. Jis 
sako: “Saugokimės mate
rializmo”.

AM AN, Jordanas. — Mi- 
litarinis teismas nuteisė 
penkis piliečius nuo metų ir 
pusės .iki trejų metų kalėji
mo. kaltino, kad jie pri
klausė Komunistų partijoj.

5 nuošimčius planą, o išve
žimas taipgi pralenkė nu
statytą planą. Tame laiko
tarpyje Kinijos prekyba 
buvo ant 78 nuošimčių su 
Tarybų Sąjunga.

Egiptas ir Arabija duos 
Jordanui pagalbos

Bagdadas, Irakas. — Ki
lus nesusipratimams tarpe 
Izraelio ir Jordano tuojau 
Irakas ir Sirija pažadėjo 
Jordanui paaglbą, jeigu 
kiltų karas. Dabar tą patį 
padarė Egiptas ir Saudi 
Arabija. Sako, kad jų gink
luotos jėgos bile dieną gali 
ateiti Jordanui i talka. Iš
eina, kad Vakarų diploma
tams nevyksta arabus su
skaldyti.

Nehru šaukia prie 
nusiginklavimo

New Delhi, Indija. — In
dijos ministrų pirmininkas 
J. Nehru ir vėl kreipėsi į 
Sovietų Sąjungos ir Jung
tinių Valstijų valdžių va
dus, kviesdamas prie tai
kaus sugyvenimo. Jis sako, 
kad pirmas žingsnis prie 
taikos, tai tuojau sulaikyti 
atominių ir vandeni 1 i n i ų 
(H) bombų bandymus ir 
uždrausti jas karo atsitiki
me naudoti.

i

Kalba apie satelitus
Washingtonas. — Ameri

kos karinio laivyno virši
ninkai sako, kad jie jau ži
no, kad “Vanguard,” A- 
merikos mažytis satelitas, 
tik biskį daugiau, kaip du 
svarai, jau gatavas. Čia 
kalbų ta tema daug. Kiti 
nuolatos spėlioja, kada nu
kris tarybinių s p u t n i k ų 
(pirmojo) raketa, o paga
liau ir patys sputnikai.

Peru respublikos 
žvejyba daug paaugo
Lima, Peru. — Peru res

publikos žvejai su valdžios 
maisto atstovais laikė kon
ferenciją. Paaiškėjo, kad 
Peru respublika padarė 
milžiniško progreso žvejy
boje. 1950 metais metinė 
žvejyba davė 13,200,000 žu
vų svarų. Dabar į septyne
rius metus laiko pagauta 
net 587,000,000 svarų žuvų.

LONDONAS. •— Karalie
nė Elzbieta ir Churchillas 
pasiuntė Jungtinių Valsti
jų prezidentui Eisenhowe
riui linkėjimus greitai pa
sveikti.

Nicosia, Kipras.—Vienas 
anglų karys nušautas, o du 
sužeisti. Jie priklausė kip- 
riečių slopinimo grupei.

W a s h i r: g tonas. — N ėTa 
kalbos, kad dabar visoje 
šalyje žmonių ausys yra 
atkreiptos į Washingtona 
— klausosi, kaip jaučiasi 
prezidentas Eisenhoweris. 
Čionai sąjūdis ir pas dau
gelį stovi klausimas: kas 
bus prezidento vietoje 
greitoje ateityje?

Tiesa, prezidentas Ei
senhoweris po smūgio at
sigavo. Jis laike. Padėka- 
vonės dienos nejt bažnyčio
je buvo. Sako, kad vyks į 
Gettysburgą, kur yra jo 
farma. Pasirašė eilę doku
mentų, tūli kalba, kad gal 
jis net galės vykti į NA
TO konferenciją, kuri 
įvyks viduryje sekančio 
mėnesio Paryžiuje. Ir eilė 
kitų žingsnių rodo, kad 
prezidentas ligą pergalės.

Bet Kongreso korido
riuose, visur, kur tik susi
eina valdininkai, kongres- 
manai, senatoriai, taipgi 
dideli turčiai, tai stato 
klausimą: ar prezidento 
sveikata leis jam eiti par-

Daugiau Ispanijos 
jėgą į Morokką

Madridas.—Ispanijos fa
šistinis režimas siunčia dau
giau karinių jėgų į Mo
rokką, kur prasidėjo liau
dies sukilimai. Sukilimas 
apima vis didesnius plotus. 
Ispanijos valdonai naudoja 

i prieš sukilėlius “F-86” re- 
laktyvio (jet) veikimo kari- 
i nius lėktuvus, kuriuos gavo 
iš Jungtinių Valstijų kaip 
pagalbą jiems apsiginkluo
ti, t

“Mayflower” jau baigė 
plaukiojimo parodą

Plymouth, Mass.—Žėglinis 
laivas “Mayflower” II, 
kuris buvo pastatytas toks 
pat, kaip tuo vardu buvo 
pirmasis, jau tapo istorine 
liekana. Pirmasis “May
flower” į Massachusetts 
valstiją atplaukė 1620 me
tais. Dabartinis “Mayflo
wer” patapo Mass, valsti
jos nuosavybė ir bus laiko
mas šioje prieplaukoje, 
kaipo istorijos dalykas.

SPOKANE. — Prancū
zui universiteto mokiniui 
Jean Claude Lefebyrie, ku
ris yra 7 pėdų ir 3 colių 
aukščio, sveria 280 svarų, 
apavus turėjo pagaminti 21 
“saizo” dydžio.

GUATEMALA.—Sustrei
kavo virš 5,000 gelžkelių 
darbininku, reikalaudami 
didesnių algų.

BOGOTA, Kolumbija. — 
Susikūlus 'dviem busam, ne
laimėje užmušta 25 asme
nys, o arti 40 sužeista.

eigas?
Šį kartą atmosfera visai 

kita, negu 1956 metais, ka
da pirm prezidentinių rin
kimų Eisenhoweris sirgo. 
Tada faktinai prezidento 
pareigas ėjo jo pagelbinin- 
kas Mr. Sherman Adams. 
Nixon buvo kaip ii* “nepri
leistas” prie darbo. Dabar 
padėtis jau visai kita. Vi- 
ce-prezidentas Nixonas 
buvo pakviestas pas Eisen- 
howeri.

Nixonui perdavė minist
rų kabineto, Šalies apsau
gos tarybos reikalus tvar
kyti ir tartis su repūbliko- 
nų ir demokratų vadais. 
Plačiai kalba, kad jis vyks 
ir į NATO konferenciją. 
Visur tik girdisi, kad Ni
xon “daug patyrė keliauda
mas užsienyje”. Kiti sako, 
kad jis jaunas, energinga^ 
ir “tokio žmogaus dabar 

| Amerikai reikia”. Politi- 
j kai ir turčiai žino, kad Ni
xon neturi vardo darbo- 
žmonėse, bet paprasti žmo
nės turės sutikti, ką jiems 
sakys aukšti politikai.

Amerikos karys vėl 
į nužudė japonu moterį

Yokohama, Japonija.—A- 
merikos armijos karys Gre
gory Kupskis paeinąs iš De
troito, pasmaugė japonų 
kilmės moterį Kazuę Eika- 
wą, kuri buvo ištekėjusi už 
amerikiečio jūreivio. Jūrei
vio nėra — jis išplaukęs. 
Kupskis prie kaltės prisipa
žino. Japonijos prokuroras 
K. Katakura reikalauja, 
kad Kupskis būtų atiduo
tas japonų teismui, nes pra
sikaltimas atliktas Japoni
jos teritorijoje.

įsakė gaminti “Thor” 
ir “Jupiter” raketas
Washingtonas. — Apsi

gynimo sekretorius NeilH. 
McElroy pareiškė Senato 
tyrinėjimo komisijoje, kad 
jis įsakė masiniai gaminti 
“Jupiter” ir “Thor” rake
tas. Jos gali siekti už 1,500 
mylių atstos. Tiesa, su 
abiejomis raketomis nevis
kas dar gerai, bet sako, 
kad “nedateklius pataisys” 
gamyboje.

Little Rock, Ark. — Pas
kutiniai federalinės val
džios karių daliniai jau pa
sitraukė, nes padėtis apri
mo.

MASKVA. — Sovietų Są
jungos Aukščiausioji Tary
ba užgyre Sovietų ir Irano 
nustatytą sieną Užkaspijoj.

Beirutas, Lebanonas. — 
Parlamentas užgyre prem
jero Sami es-Solh politiką 
bendradarbiavimo su Vo-S 
karais. ♦ -
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PREZIDENTO EISENHOWERIO LIGA
PIRMADIENĮ, lapkričio 25 d., į Ameriką atvyko 

Maroko karalius Mahomedas V-tasis. Jis atvyko valsty
biniais reikalais. Prezidentas FSisenhoweris karalių pasi
tiko Washingtono aerodrome, fe

Oras buvo žvarbus. Prezidentas turėjo ten stovėti 
kai kurį laiką be skrybėlės.

Vakare Baltajame Name buvo ruošiamas pokylis 
karaliui priimti. Prezidentas buvo pasirengęs pokylyje 
būti ir atitinkamai svečią pagerbti.

Bet kai jis grįžo į Baltąjį Namą, buvo pastebėta, 
jog prezidentas nesijaučia normaliai. Gydytojai įsakė 
jam gulti lovon ir gulėti.

Banketas įvyko, bet prezidentas jame jau nebegalėjo 
dalyvauti: jo vietą užėmė vice-prezidentas Nixonas su 
prezidento žmona.

Spaudai buvo pranešta, kad prezidentas “pagavo 
šaltį”, todėl turėjo pasilsėti. Tačiau buvo aišku, jog ne 
tik šaltis, o ir daugiau kas prezidentą kankina.

Tik praėjus apie 24 valandoms buvo paskelbta, kad 
prezidento galvoje trūko gyslelė, kuri turi bendro su 
kalba. Prezidento kalba, buvo sakyta, sušlubavo, nors 
protas veikia geriausiai. Kai kurių žodžių jis nebegali 
ištarti, bet tai nieko, nes sveikata eina geryn, ir prezi
dentas jaučiasi “veik normaliai”.

Vėliau buvo pranešta, kad prezidentas turės keletą 
savaičių ilsėtis. NATO’ konferencijoj (viršūnių konfe
rencijoje, kuri buvo numatyta šaukt Paryžiuje gruodžio 
viduryje) prezidentas dalyvauti negalės.

Tokios yra žinios apie prezidentę sveikatą, rašant 
šiuos žodžius. Liūdnos žinios, blogai nuteikiančios ne 
tik Amerikos žmones, o ir viso pasaulio.

Mes nuoširdžiai linkime prezidentui Eisenhoweriui 
sėkmingai pasveikti ir vėl stoti į savo pareigas.

MUMS NEPATINKA, tiesiog negražu, kad, vos' 
prezidentas Eisenhoweris susirgo, kaip tuojau dešinieji | 
republikonai pradėjo rėkaloti, kad kuo greičiausiai vi- i 
ce-prezidentas Nixonas imtųsi prezidento pareigas eiti.

Rėkiama, spekuliuojama, kalbama, būk, girdi, pre
zidentas Eisenhoweris visvien negalėsiąs baigti savo 
termino, turėsiąs pasitraukti iš prezidentinių pareigų, 
todėl nieko n£ujo nebūtų, jei Nixonas tuojau pradėtų at- 
likdinėti prezidento Eisenhowerio pareigas!

Ar nereikėtų nutilti? Ar nereikėtų susivaldyti? Ar 
nereikėtų palaukti, pažiūrint, kaip toliau prezidento 
sveikata vystysis?!

LKP X SUVAŽIAVIMAS
ŠIŲ METŲ lapkričio 1 d. Vilniuje įvyko Lietuvos. 

Komunistų Partijos Centro Komieto. plenumas. Jame, 
be kitko, buvo nutarta sušaukti LKP X-ąjį suvažiavimą.

Suvažiavimas, kaip praneša pirmasis LKP sekreto
rius A. Sniečkus, įvyks 1958 m. vasario 5 d. Vilniuje.

LITERATŪROS ISTORIJA
LIETUVOS MOKYKLOS ir bendrai žmones ligi 

šiol vis pasigedo (taip mums atrodo iš balsų Lietuvos 
spaudoje) dviejų dalykų, svarbių dalykų: (1) Lietuvos 

• istorijos, (2) Lietuvių literatūros istorijos.
Tiesa, yra nemaža parašytų vadovėlių, bet pilnos, 

marksistiniu aiškinimu pagrįstos, nebuvo nei vienos mi
nėtais klausimais istorijos.

Dabar, pasiekusioje mus Vilniaus “Tiesoje” už 
lapkričio 6 d. skaitome:

“Išėjo iš spaudos. Lietuvos TSR Mokslų akademijos 
Lietuvių kalbos ir literatūros instituto parengtas ‘Lietu
vių literatūros istorijos’ pirmasis tomas. Šis stambus, 
588 puslapių veikalas yra pirmasis tokios apimties dalx 
bas, kuriame marksistinės metodologijos pagrindu na- 

, grinėjamas feodalizmo epochos lietuvių literatūros v.ys- 
.; tymasis. Veikale plačiai nušviečiami lietuvių literatūros 

reiškiniai nuo seniausių raštijos paminklų ligi 1861 me- 
. tų, išsamiai nagrinėjama liet, literatūros klasikų K. Do

nelaičio, A. Baranausko, liaudies dainiaus A. Strazdo, 
D. Poškaus, S. Stanevičiaus ir kitų kūryba.

; “Šį veikalą parengė spaudai Lietuvių kalbos ir lite
ratūros instituto darbuotojai drauge su Vilniaus Valsty- 
binio V. Kapsuko vardo universiteto dėstytojais. Veika
lą redagavo akademijos prof. K. Korsakas”.

Vadinasi, literatūros srityje jau padaryta tuo rei
kalu svarbi pradžia: išleistas pirmas lietuvių literatūros 
istorijos tomas. Stambi knyga ir svarbi. Girdėjome, 
kad ruošiami ir kiti tomai. Taipgi girdėjome, kad ruošia
masi neužilgo išleisti ir Lietuvos istoriją, kuri būtų la
bai naudinga ir Amerikos lietuviams.

Apie laiką ir žmones
Rašo Stepas Rimonis

Apie žmones galima labai mokslus Granoblio universi- 
daug parašyti. Bet apie tete Prancūzijoje ir ten pat 
laiką?.. Kas yra laikąs?,gavo daktarato laipsnį. 
Kurį jam pritaikyti mastą? 
Jeigu nebūtų erdvių kūnų: 
saulės, mėnulio ir kitų. Jei
gu nebūtų dienų ir naktų, 
nei vasarų, nei žiemų . . . 
Žmogus nustatė laiko mata
vimus pagal saulės ir mė
nulio kelius. Ar laikas da
ro įtakos į žmogaus išsivys
tymą? Jeigu mes gimusįjį 
kūdikį paliktume be suau
gusiųjų globos ir lavinimo, 
tai tas vaikas ir liktų vaiku 
iki savo gyvenimo galo — 
jo laikas neišlavintų, neiš
auklėtų? Reikėjo milijonų 
metų, kol žmogus, bendra
darbiaudamas su žmogumi, Tarybų Lietuvoje, 
pasiekė to gėrio, tų sociali- tanas Miškinis 
nių ir medžiaginių laimėji- šiandien stipriau, _ 
mų, lęui žais šiandien naudo ; žuazinės Lietuvos metais 
jasi.

Sakoma: keičiasi laikai—■ 
keičiasi žmonės. Žmonės 
keičiasi, bet laikai? Tur 
būt, tame posakyje žodžiu 
“laikai” norima apybūdinti 
tam tikrą amžių laikotarpį, 
kuris sudarė taip vadina
mąją erą, kurioj-e vyravo 
tokios ar anokios idėjos, ko
vos ir panašiai.

Du laikraščiai tą pačią 
dieną rašo apie tą patį įvy
kį, bet jų išvados nesutam
pa, nes redaktorių skirtin
gos pažiūros, socialiniai įsi
tikinimai. Vieniem — lai
kas reikalingas kovai į ge
resnį žmonijai rytojų, ki
tiem—perėti savo gūžtose 
ir lenktis pasenusiom dievy
bėm. '

“Apie Laiką ir' Žmones,” 
poetas Jonas Aistis parašė 
knygą. Ta knyga buvo pri
statyta premijai, vadina-

1 mai Lietuvių Rašytojų 
i Draugijai,, bet ten premijos 
negavus, persikėlė į Kana
dą ir ten, Montrealyje, 
1955 metais gavo Vinco 
Krėvės vardo literatūrinę 
premiją. Premijuotas vei
kalas, viliojantis pavadini
mas! Knyga turi 250 pus
lapių, bet ketvirtadalis pus
lapių paskirtas pamoky
mams 
kokiu vargu 
mu Jonas Aistis gimdo savo 
poeziją. Taigi tik 180 pus
lapių kalba apie laiką ir 
žmones. Imdami knygą į 
rankas manėme: kokį mes 
lietuviai turime genijų! Jis 
į 180 puslapių sugebėjo su
krauti visą apie laiką ir 
žmones. Kitos tautos su vi
sais savo rašytojais ir en
ciklopedijomis dar iki šiol 
nesugebėjo pilnai parašyti 
apie laiką ir žmones. Bet 
Jonas Aistis savo knygos 
152 puslapyje mūsų viltis 
išblaškė; jis rašo: Rašau 
apie laiką ir žmones: ne vi
są laiką ir ne visus žmones, 
bet tik tuos, kuriuos sutikau ir 
pamėgau, tik tuos, kuriuos 
gerbiau ir mylėjau. Jonąs 
Aistis rašo apie Kazį Bin
kį, Antaną Miškinį, Petrą 
Juodelį, Juozą Tumą, Jurgį jonas Aistis savo mokyto-

ir paaiškinimams,
ir pasišventi-

Skaitant jo “Apie laiką ir 
žmones” — veržiasi galvon 
mintis, kad Aisčiui geriau 
pritiktų žvalgybininko var
das, bet ne poeto. Jisai mo
ka sekti paskui savo auką, 
pasiklausyti, ką jai sako 
bendrakeleivė. Visuose po
būviuose iš pasalų seka sa
vo draugus. Jis “numarino” 
poetą Antaną Miškinį, apie 
kurį iš Aisčio knygos gali 
susidaryti nuomonę, kad 
Antanas Miškinis didelis 
miegalis, nieko neskaito . . . 
“Numarinti” reikėjo Miški
nį už tai, kad jis pasiliko

Gi An- 
gyvas, ir 
nei bur- 

reiškiasi poezija Tarybinės 
Lietuvos spaudoje, ir jo kū
riniai čia “Draugo” ir 
“Naujienų”' persispausdina
mi.

Petras Juodelis nusikalto 
Aisčiui, kai pamilo progre
syvių nusistatymų moterį, 
kuri išeidama iš Vytauto 
bažnyčios Kaune, spjovė 
ant bažnyčios pamato ir ta
rė: Kam tie prietarai, ma
ne jie vemt verčia! Ta mo
teris ištraukė Petrą Juode
lį iš jėzuitų nasrų.

Poetas Kazys Binkis, iš 
Aisčio aprašymų, taip pat 
atrodo nerimtu, besišvais
tančiu žodžiais ir darbais 
žmogumi.

Kanauninkas Juozas Tu
mas — be priekaištų.

Jurgis Savickas, buržua
zinės Lietuvos diplomatas, 
bajoras ir didelis rašytojas. 
Gal už tai, kad Aistis, kaip 
čia sakoma, buvo pas Jurgį 
Savickį “ant burdo.”

Jonas Aistis gimė tada, 
kada Liudas Gira buvo be
baigęs kunigų seminariją 
ir reiškėsi lietuvių tų metų 
veikloje, ir kada dar Jonas 
Aistis be kelnaičių su “uba
go lazdomis” panosėje slan
kiojo keturiomis po aslą — 
Liudas Gira 1905 metais 
sekretoriavo Didži a j a m e 
Vilniaus seime. Jeigu Ais
tis neturėtų blogos valios, 
jis būtų žinojęs, kad ir Liu
do Giros žmona — Bronis
lava, kiek sugebėjo, dirbo 
lietuvišką darbą: tai sceno
je, tai chore ir užaugino sū
nų poetą. Niekas tada sti
pendijų nedavinėjo, kurias 
gavęs iš Lietuvos liaudies 
sunkiai sukrautų lėšų, 
Jonas Aistis, prišlyjęs prie 
saujelė55 lietuviškos buržua
zijos likučių, piktai burno
jo prieš tikrus ir gabius pa
triotus — Lietuvos sūnus ir 
dukras. Jis drįsta pažangią 
studentę Michaliną Navic
kaitę, vėliau Meškauskienę, 

I fašistinės Lietuvos budelių
kankintą kalėjime, — pava
dinti “gimusia meitėliams 
skersti,”

Tai taip vanoja ir glosto
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Savickį ir Giras. Kaž kodėl 
rašydamas apie žinomą 
liaudies poetą Liudą Girą, 
Aistis jo pavardę antrašti
niame lape rašo daugiskai
toje: Giros.

Galima buvo manyti, kad 
Jonas Aistis, rašydamas 
Giros pavardę daugiskaito
je, turėjo galvoje poetus: 
tėvą Liudą ir sūnų Vytautą 
Giras. Bet, kur tau! Jam 
rūpėjo suteršti kiek galima 
daugiau ne vien poeto Liu
do Giros, bet ir jo žmonos 
vardą.

Jonas Aistis, buržuazinės 
Lietuvos švietimo ministe
rijos stipendininkas, baigė < x?iu.

jus, draugus, geradarius ir 
kolegas, kuriuos “gerbė ir 
mylėjo.”

Laikas Jonui Aisčiui ne
atnešė nieko gero, ir aukš
tas mokslas Granoblio uni
versitete Prancūzijoje jam 
neįkvėpė naujų idėjų, nepa
darė iš jo pažangaus žmo
gaus — jis liko paprastu 
parapijos klapčiuku prie jė
zuitų sutanos. Tokia Aistį 
supa aplinkuma.

Gal Aistis, užsidegęs, ir 
norėtų pasiekti jėzuitų or- 
deno steigėją Ignacą Loyo- 
lą, bet . , , Ignacas Loyola 
buvo, bent moterims, rite-

LITERATURA-MENAS*
R. Sadauskas

Rudenį
Atsigręžk, ar tai tu?
Nesustoji. Gal vis išdidi .. • 
Nemanau. Tau krūtinėj graudu,

Aš mylėjau karštai, 
Paslapčiomis eiles rašiau tau, 
Bet alyvos žydėjo baltai, 
Nuraškytos gegužy kitų . ..

Nemylėjai tu jų,
Tik skrajojai, kvatojai, žaidei 
Ir juodų nuostabiųjų akių 
Ugneles pagyrūnes svaidei.

Bet staiga nelauktai 
Tau senatvė palaužė sparnus. 
Nuvytai nelauktai, nelauktai, 
Paliesta rudenines šarmos . . .

Viskas dingo toli
Praeity, tolimoj praeity. 
Gali verkti, kvatoti gali, 
Kad rudens debesynai greiti, 

Kad numynė žiedus 
Dargana ant jaunystės kelių, 
Kad krūtinėj be galo graudu 
Ir kad nešnabžda niekas “myliu.”

Bet dievui duodavo dešimtą dalį... , 
Aš laiminu vaikus ir duodu paveiksliuką, 
Į ranką man įspaudžia blizgantį lituką...

---  ------------------rO--------------- -------O---------------- Tr—
Liūdnai klebonas kieliką pakėlė, 

Iškaršęs senis virkdė skambalėlį, 
O davatkėlės į krūtinę mušės: 
“Priimk i dangų mūsų dūšias...”

Just. Marcinkevičius

Tėvo grvčia
Aš paliksiu savo tėvo gryčią, 
Jos vargus ir rūpesčius paliksiu 
Ir išeisiu. Gal kely netyčia 
Neregėtą laimę susitiksiu.

A. Kancleris

Bažnyčioje
Niūrioj bažnyčioj žvakės mirguliuoja, 
Nelinksmas kunigas aukas skaičiuoja;

“...Užmiršta viešpatį parapijonys, 
Išpuiko, pasileido žmonės— 
Mažai aukoja šventajai bažnyčiai,— 
Kapeikos barška tacoje lyg tyčia...

Praėjo tie laikai, kai mana krito... 
Proferansiuką kirsdavom lig ryto 
Linksmi sveteliai valsčiaus ponai, 
Geri kaimynai kunigai klebonai. 
Ant stalo — vynas, likeriai, šampanas! 
Solidūs ponai, ponios, panos 
Ragavo kumpius, tortus ir ragaišius, 
Burkavo, gyrė mano vaišes . . .

O būdavo—sekminės, dievo kūno šven- 
Žmonių žmonelių—upėj neužtvenkti, Etė, 
Vargonai ūžia, gieda choras, 
Ir širdyje užgimsta karštas noras 
Audringą pasakyt pamokslą,— 
Sutrypi, kaip žaltį bedievybės mokslą! 
Bažnyčioj kvepia smilkalai ir gėlės, 
Ant kelįų rauda visos davatkėles..,

O kai išvykdavome kalėdoti, 
Pakaušius krapštė vargšai ir bagoti, 
Užlauždavo rankas jauna našlelė,

f
Eisiu ten, kur plieno dalgiai žvanga,5' 
Kur dirvoną vJenamečiai aria.
Pro mažytį tėvo gryčios langą 
Aš matau tik šešiasdešimt arų.
Lyg sena perekšlė, pasišiauši us 
Tėvo gryčia ant tų arų tupi.
Aš išeisiu šįryt vos praaušus— 
Man ne urai, o hektarai rūpi.
Kai rytuos aušra ims raudonuoti, 
Ant akmens prisesiu pailsėti: 
Kad galėtum dainą uždainuoti, 
Reikia saulę prieš akis regėti.

Rytas
Rytas.
Tai reiškia — prabudimas.
Prabudimas — tai reiškia darbas. ?
O darbas?
Kas yra darbas?
Aš užsimerkiu ir matau,
Kaip milijonai rankų
Žemę į saulę kelia.
Ei, žmonės,
Už visų vandenynų ir jūrų!
Kieno rąnkos nuo darbo kietos—
Meskite, kalę ginklus
Ir kelkime žemę į saulę!
Rytas. •
Tai reiškia — gyvenimas.
Aš niekados riegi r dėjau himno nak- / 
O troškau tik vieno— Ičiai, / 
Kelti žemę į saulę. ’
Aš turiu dar vieną slaptą troškimą;
Kada nors apkabinti saulę,

Prispausti ją prie krūtinės
Iv, jei reikės, sudegti.

MONTREAL, CANADA
Trumpai apie viską

Montrealo Lietuvių Sūnų ir 
Dukterų Pašalpinės Draugi
jos susirinkimas, įvykęs lap
kričio 10 dieną, praėjo labai 
sklandžiai, Valdybai sutikus 
pasilikti dar metams, valdy
bos nominacijos praėjo labai 
greitai.

Po susirinkimo buvo pa
kviesti pakalbėti draugai M. 
Gudas ir Lesevičius, kurie pa
pasakojo apie dabartinį Lietu
vos gyvenimą. Po jų prakal
bų buvo daug paklausimų, į 
kuriuos jie atsakė patenki
nančiai.

Iš kalbėtojų paaiškėjo, kad 
Lietuvoje yra dar kai kurių 
trūkumų, bet palyginus su 
tuo, koki mes palikome, tai 
gyvenimas pažengęs pirmyn. 
Jei bus išvengta karo, tai į 
keletą metų gyvenimas bus 
galima lyginti su Kanados, o 
kai kuriais klausimais ir pra
lenks.

būdavo dau-

kad kiekvie- 
s u s i r i n k i-

Kalbant apie Šuninės susi
rinkimą, negalima palikti ne
pastebėjus, kodėl neinama 
prie artimesnių santykių su 
Vytauto klubu. Ar nesmagu 
būdavo pirmiau, kuomet susi
rinkimai įvykdavo Klube ? Ir 
pačiam Klubui 
giau naudos,

Man atrodo, 
nas draugijos
m as duotų nemažiau šimtinės 
Klubui, ką dabar gauna sveti
mi. Ir pačiame klube' kitatau
čiai pradeda išstumti lietuviu 
lankytojus. Kai pamanai, tai 
tikra tragedija vyksta, imant 
iš tautinio taškaregio. Juk jis 
buvo sukurtas lietuviam kaip 
užeiga. Ir kur jis šiandien 
eina ?

J. Urbanavičius buvo išva
žiavęs j Chicagą pas brolį pa
sisvečiuoti. Grįžo patenkintas 
ir stojo darban Liaudies Balso 
vajuje.

Good luck, Joe. Mes turime 
supilti torontiečius.

Gydosi 
priežiūroje.

P. Jurgutis serga, 
namie, daktaro 
Taipgi serga ir J. Ambrasas. 
Jam banditai sumušė galvą. 
Linkiu abiem greitai pasveik-

Montrealo miesto valdyba 
ieško paskolos New (Yorke. 
Non pasiskolinti 18 milijonų 
dolerių.

Jei gaus, tai Montrealas tu
rės $241,840,000 skolų. Arba; 
daugiau negu dešimta dalis 
viso nekilnojamo turto bus 
bankierių kišenėje.

10 mčne- 
pati krinta 
asmenys/ v

t---------------- »

R, J. Fraser perspėja 
ypač jaunuolius, kad 

su
perka bate-

Dr. 
visus, 
neduotų; peršviesti kojų 
X-rays, kuomet 
liūs.

Jis sako, kad 
ga. Esą, galima 
visam amžiui.

Jo nuomone, valdžia turėtų 
uždrausti įstatymais 
krautuvėse X-rays.

labai pąvojln- 
$už,eisti kojas

vartoti

Transportų m i n isteris G. 
Hees sako bandąs surasti bū
dus, kaip išlaikyti St. Lawren
ce upę atdarą laivams žiemos 
•laiku. Teiraujasi patarimų 
net Švedijoje,

Nepriklausoma garažų dar
bininkų uniją turį 6.500 narių. 
Reikalauja pakelti algas 25 
centais į valandą ir 44 valan
dų darbo savaitės vietoj 49 
valandų.

Samdytojai reikalavimą at
metė. Už tai unija kreipęsi j 
darbo departamentą.

■"P1"* "V
J. Ambrasą, kuris turi 

žolino stotį, atėję banditai 
mušė ir atėmė pinigus.

Nedarbui augant, atsiranda 
daugiau. kriminalysČių.

ga- 
su-

Praneša, kad per 
siu Montreale buvo 
su. X-rays 291,083, 
Iš. to skaičiaus rado *2,099 su '
džiova plaučiuose, 966 su šir
dies negalavimais, 41 su tu- 
meriih 41 su vėžio apsireiški
mais.

, Patartina visiems persitik
rinti nors kartą per metus, 
lygos kabinetas atdaras vi- j 

Isuomet, 3440 City Hali Avc. ...

Visi šuns Montreale gal bu^J. 
verstinai čiepijami nuo pasiu
timo, nes yra surasta, pasiu
tusių; šunų. Jei kas būsite šw- - 
nies įkąstas, tai greitai eikitAr 
pas gydytoją. Ą >

Montreale per 8 mėnesius 
pirkimas ir pardavimas nekil
nojamo turto sumažėjo ant 
16 milijonų dolerių, palyginus 
su tuom pat laiku praėjusiais 
metais.

St. Laurent majoras M. 
Causineau pasižadėjo žmo
nėms, kad nekels taksų, nors 
namų vertę pakėlė.

Lenkų veteranai savo mi
tinge priėmė rezoliuciją, ku
rioje ragina Kanados vyriau* 
sybę, kad pagerintų santy-v 
kiūs su Lenkija ir praplėstą 
prekybą.

,(Tąsa 3-čiam puslap.)

>



Ką mateme ir girdėjome 
Tarybų Lietuvoje

Rašo Juozas Lesevicius
Šiame Maskvos universi

tete mokosi apie 16,000 stu
dentų. Čia susispietę visi 
geriausi ir gabiausi studen
tai iš visų Tarybų Sąjun
gos respublikų, jų tarpe 
apie 300 studentų iš Lietu
vos (lankydamiesi universi
tete negalėjome sutikti stu
dentų, kadangi nežinojome 
nė vieno nei pavardes, nei 
kokiuose fakultetuose jie 

. studijuoja, ir todėl mūsų 
* vedėja negalėjo mus nuves

ti pas juos) ir net iš kitų 
pasaulio valstybių. Uni

versitete yra apie 2,000 pro
fesorių ir mokytojų - dėsty
tojų, iš kurių 50 profesorhi 
yra atsakingais vadovais 
atskirų mokslo šakų.

Kiekvienas studentas gau
na stupendiją, prie kurios 
pridėjus priedą už gerą mo- 
kinimąsi, užtenka studentui 
pragyventi. Pirmais moks
lo metais kiekvienas stu- studentams suteikiamos ne- 
dentas gauna 290 rublių į mokamai, 
mėnesį. Vėliau, aukštes-; čia ir kituose universite- 
niuose kursuose, stipendija i tuose, kurių Tarybų Sąjun- 
pakeliama iki 500 rublių į i goję yra virš 30, bei keliuo- 
mėnesį. Prie to, jie gauna j s-e šimtuose kolegijų, gimsta 
stipendijos už nuolatiniuslinžinieriai, matematikai, 

"gero mokinimosi pažymėji-1 chemistai, fizikai ir kitokie 
mus, ir tatai gauna didelė i mokslo vyrai ir moterys, 
studentų dauguma. Taip | 
pat yra paskirta apie 200 j 
Lenino premijų, po 800 rub-1 
lių, kurias, žinoma, gauna:

mokslo metus už jų globo
jimą; jie taipgi moka 30 
rublių per mėnesį už kam
barį, kurie yra puikūs gy
venimui, ir jie gali nusi
pirkti gero maisto univer
siteto kantynose už apie 8 
iki 10 rublių į dieną. Kas 
stebėtina, .mes užėjome į 
vieną valgyklą kaip tik tuo 
laiku, kada studentai valgė, 
kur jie patys pasitarnauja, 
pasiimdami maistą, ir ten 
pat sumoka pinigus, o nėra 
žmogaus, kas pinigus pri
imtų. Paklausėme mūsų 
vedėjos; ar gali visi studen
tai ir teisingai užsimokėti 
už maistą, kuomet niekas jų 
čia neprižiūri? Ji nusišyp
sojo ir atsakė: “Mes lavi
name studentus teisingumo 
ir sąžiningumo ir, manome, 
jie visi ir teisingai užsimo
ka už pasiimtą maistą su- 
lyg jo kaina. Visos knygos

vasaros laiku. Ji randasi 
prie pat Maskvos. Apima 
virš 500 akrų žemės plotį, 
su 300 įvairių pastatų. At
rodo tikrai kaip koks mies
tas. Aplink važinėja troli- 
niai autobusai. Plotmė iš
puošta medžiais, parkais, 
statulomis, vandens fonta
nais.

Paroda turi 51 pavilioną 
agrikultūrinės parodos ir 
21 pramonės parodos. Vi
sos tarybinės respublikos 
turi savo pavilionus, ku
riuose pavaizduojama kiek
vienos respublikos naminės 
statybos architektūra, iš
statyti įvairūs ūkio produk
tai, gamyba.
. Apsilankėme ir Lietuvos' 
pavilione, kuris ir buvo mū- ;
,sų laikiniai namai, kol bu- rodą aplanko tūkstančiai ir 

tūkstančiai žmonių. Taip, 
pavyzdžiui, yra dienų, ka
da per vieną dieną parodą 
aplankė iki 250,000 žmonių. 
O nuo jos atidarymo treji 
metai tam atgal parodą yra 
aplankę jau virš 23 milijo
nai žmonių.

So. Boston, Mass.
Išreiškiame giliausią užuojautą Rapolui ir 

Bernice Chiuberkiams dėl mirties 
jų mylimo sūnaus Stanley.

R. CHIUBERKIENF. 
ir ŠEIMA

Middletown, N. J.

Washing tonas.-—Amerika 
pardavė Afganistano kara
lystei 40,000 tonų kviečių 
už $5,700,000.

Maskva. — Ledlaužys Le
ninas, varomas atominės 
jėgos, tuojau bus nuleistas.

ROMA. — Popiežius iš
kilmingai priėmė Vakarų 
Vokietijos prezidentą Dr. 
T. Heussą.

Finansine parama Laisvei 
visada reikalinga.

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 
kaip senas yra pats raštas. Kas to posakio laikosi, 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

AGRIKULTŪROS IR 
PRAMONĖS PARODA
Apsilankėme—dvi dienas 

patys geriausi ir gabiausi i praleidome—ir Tarybų Są- 
studentai. i jungos Agrikultūros (žemės

Iš savo stipendijos stu-Į ūkio) ir Pramonės parodo- 
dentai moka 400 rublių perjje, kuri atidaryta nuolatos

vome parodoje. Gražiai iš
puoštas tautinės architek- 
ros vaizdais, pripildytas že
mės ūkio produktais, rank
darbiais ir kt. Lietuviai vy
rai ir mergaitės duoda vi
sus paaiškinimus, apibūdi
na Lietuvos istoriją, jos 
kultūrinį vystymąsi, ir tt.

Paroda puikiai atvaizduo
ja visą Tarybų Sąjungos 
gyvenimą, jos žemės ūkio 
išsivystymą, gyvulių ir ja
vų produkciją, žemės darbų 
mechanizavimą, elektrifi
kavimą ir tt. ir tt. Taip ly
giai ir pramonės, kasyklų, 
mokslo ir tyrimų srityje pa
rodo visus atsiekimus. Yra 
ko pažiūrėti, yra kuo įdo
mautis, yra iš ko pasimoky
ti, bei pasigrožėti visais pa
rodos vaizdais.

Todėl kaip Maskvos, taip 
ir iš visų Tarybų Sąjungos 
kraštų kiekvieną dieną pa-

Taip ir pasibaigė mūsų 
dienos ir Maskvoje. Čia dar 
noriu paminėti, kad Mask
voje irgi sutikome daug 
lietuvių, vis daugiausia ne
tikėtai ir kur tik beėjome— 
gatvėje, parodoje ir net ki
no teatre. Vieni jie čia nuo
latos gyvena, kiti mokinasi, 
o dar kiti atvažiavę tik 
šiaip sau pasižiūrėti 
reikalais.

Paskutinį vakarą 
voje, gražaus tik ką 
tvto “Ukraina”

ar su

Montreal Canada
(Tąsa nuo 2 puslapio)

Visgi reikia atiduoti len
kams kreditą, kad neužmiršta 
savo tėvynes.

Ar jūs žinote, kad Kvebeko 
provincijoj nuo džiovos mirš
ta daugiau, negu kitose ■ Ka
nados provincijose.

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

.fojė rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvąizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
•' V x (T^są) .

Kazimeras atitvėrė sau lentomis ve- 
žimdėties pašiūrės kertę, padarydamas 
ne tai kamaraitę, ne tai šuns būdą, su 

durimis ir velke, ant kurios pakabino 
vos ne dviejų pūdų spyną. Tik jis nela
bai turi laiko, vis važinėja piršliais, o 
sugrįžęs vėl spjaudosi dėl nesėkmės. 
Dėl to jo kampas tuštokas.

Vienas tik Poviliokas neturi savo ker
tės ir netempia nieko. Pliekia kūjeliu 
pasidainuodamas, pasišaipydamas 
moja ranka:

— Iš bezdalių virvės nenuvysi!
Iš pradžių man atrodė, kad ir Juo

ziokas neima. Bet štai vieną naktį Ka
zimieras nutvėrė jį tempiant iš svirno 
didžiulį maišą miltų. Pasišaukė Povilio- 

\ ką. Atbėgo ir Saliamutė įdūkusi, ir se
noji. Apstojo Juozioką ratu:

— Kur nešei?
uK Juoziokas tylėdamas dulkino miltuo

tą rankovę, žiūrėjo į maišą, numestą 
ant priesvirnio, ir, atrodė, pats buvo 
nustebęs dėl šito atsitikimo.

— Kur nešei, tavęs klausia?
— Pas Damulę, pas Damulę, kurgi 

kitur! — atsišaukė šeimininkė ašaroda
ma. Viską tenai tempia, 
greit visus mūsų namus 
padelkas pervarys!

Broliai pradėjo mušti

ir

viską grūda, 
per Damulės

Juozioką, bet 
mušė be jokio džiaugsmo, tingiai, neno
riai, lyg labai jau nemėgiamą darbą 
■dirbtų. Šis ne nesigynė, tik atsuko jiems 
nugarą ir stovėjo sau lyg šukuojamas 
arklys. Saliamutė žiūrėjo, žiūrėjo, o 
paskui kad sukliks, kad įsisegs Juozio- 
kui į gaurus, kad pradės Ruldašinti į 
visas puses, plonai žviegčiodama:

— Kur miltus nusėmei?! Mano austas 
maišas! Mano! Mano! Mano!

Juoziokas kentė kurį laiką, bet pas
kui, matyt, nutarė, kad gana. Blokštelė- 
jo tad Saliamutę atgalia ranka, net toji 
kieman nusirito, atstūmė brolius ir išėjo 
tylėdamas pro vartus.

— Na, dabar vėl sėdės pas Damulę 
tris dienas, — suaimanavo senoji. — Nė 
prie liuobos neprisišauksi!

Ir tuoj pridūrė:
—Tik jau tėvui, apsaugok dieve, nieko 

nesakykit. Sužinotų, neprileisk, Marija

švenčiausioji, — nebeįmanytumėm, kur 
galvą priglaust!

Sužinojo senis ar nesužinojo — sunku 
pasakyti. Visą rytą po tos nakties gu
lėjo jis nekrusteldamas, pakišęs dešinę 
ranką po žandu, primerkęs akis. Kar
tais žili jo ūsai sutrūkčiodavo, ir tada 
man pasirodydavo, kad žino jis viską 
kuo geriausiai ir šaiposi iš visų. Ir nuo 
jo šaipymosi visi valgė pusryčius lyg 
svetimais dantimis, nežiūrėdami viens 
į kitą. O baigiant pusryčius, senis pra
tarė :

f— Tu, piemeniok, neišeik. Man rei
kalingas būsi.

Troboj nuo šitų žodžių visi nuščiuvo 
ir net kažkaip patiesėjo. Tik Saliamutė 
glusterėjo man. prie ausies, sušnypštė:

— Užmušiu,-gyvą sudarskysiu!
Iš trobos ji išėjo paskutinė. Senis pa

lydėjo visus, akimis, pašaukė mane pirš
tu. Dabar jis visiškai aiškiai šaipėsi, 
ir jo akys linksmai žiburiavo už pri
merktų blakstienų.

— Pajėjėk prie durų, atidaryk jas, — 
pasakė tyliai. — Stipriai atidaryk!

Smarkiai pastūmiau duris. Šios -- 
pokšt į kažką kietą anapus. Ir tuoj pat 
Saliamutės skalijantis balsas:

— Oi, oi, oi! Ar tu padūkai durimis ši
taip trankytis?! Verbliūgai tu prakeik-

Che, che, che! — linksmai sukike
no senis.

— Gyvenimo nebėr nuo šito varliako- 
jo i — stūgavo Saliamutė už durų. —Tik 
ir žiūri, kam galvą praskelt! Kiaulėms 
jovalo nebegalima paruošt, visur tik ir 
trankosi, gaidys nekaustytas!

— Che, che, che, — linksminosi se
nis. — O tu užeik čia, Saliamut, pasiro
dyk, kokį ten jovalą ruoši už durų.

Saliamutė nėjo, kadangi jokio jovalo 
nebuvo priemenėj, o buvo tiktai guzas 
Saliamutės kaktoj — didelis ir margas 
lyg pempės kiaušinis. Parėkusi, paplyšo- 
ju,s, dingo Saliamutė iš priemenės. Se
nis nustojo juoktis, ilgai žiūrėjo į ma
ne, net pasviręs visu kūnu į priekį. Ir 
staiga paklausė:

’— Vagia, a?
— Nežinau.
— Vagia, — nutarė senis. — Taip aš 

ir žinojau.
(Bus daugiau)

Mask- 
pasta- 

viešbučio 
(kuriame buvome apsisto
ję) restorane, maskviečiai 
lietuviai — Tarybų Lietu
vos atstovybės nariai ir stu
dentai, iš kurių mes sužino
jome, kad Maskvos univer
sitete studijuoja 300 lietu
vių studentų ir abiturijen- 
tų, — surengė mums sma
gią išleistuvių vakarienę. O 
ant rytojaus, rugsėjo 20 d., 
gražiam būriui maskviečių 
lietuvių palydėjus mus į ae
rodromą, 9 valandą ryte (2 
vai. ryte Montrealo laiku), 
lektuvių išskridome atgal į 
Kanadą.

Lėktuvas nusileido Latvi
joje, Rygos aerodrome. Ten 
pavalgėme pietus, o tada 
vėl pakilę atskridome į Co- 
penhageną, Danijoje. Čia 
pabuvome 5 valandas, todėl 
dar turėjome progos pasi
žvalgyti po Copenhageno 
miestą. O po to Skandina
vijos Oro linijų sistemos 
lėktuvu išskridome į New 
Yorką. Lėktuvas dar nusi
leido Prestwick, Škotijoje. 
Perskridus Atlanto vande
nyną, lėktuvas nusileido 
Gandar, Newfoundlande, o 
iš ten, 11:30 vai. ryte, pa
siekėme New Yorką. Čia 
pabuvę keletą valandų, kitu 
lėktuvu, šiuokart Eastern 
Airlines lėktuvu, rugsėjo 21 
d., 5 vai. vakare, jau bu vo
ra e D o r v ai aerodrome, 
Montreale. Kai kurie To
ronto' delegatai, tiesa, iš 
New Yorko nuskrido tiesiog 
į Torontą.

Nusileidę Dorval aerodro
me, radome daug montrea- 
liečių lietuvių, atvažiavusių 
mus pasitikti. Visi karštai 
pasisveikinome ir susėdę į 
automobilius, linksmi, daly
damiesi kelionės įspūdžiais, 
parvažiavome namo.

Bionnia. — Hitlerio field-1 
maršalas F. E. Mantein mi
nėjo 70 metų sukaktį. Karo 
metu jis buvo žiaurus bu
delis.

3 pusi. J-aisvė (Liberty) ŠeŠtad., lapkričio (Nov.) 30, 1957

MASKVA. — 1926 me
tais Tarybų Sąjungoje bu
vo 2,700,000 inteligentų. 
Dabar jau yra 15,500,000,

Nors pavėluotai, bet teko 
(sužinoti, kad C. E. Zieniai, | 
minėdami savo 25 metų vedy- ’ 
binio gyvenimo sukaktuves, 
buvo sukvietę draugus ir 
drauges ir puikiai pavaišino. 
Buvo atvykusi Emilės sesutė 
iš Jungtinių Valstijų.

Svečiai, atsimokėdami, įtel-1 
kė atitinkamą dovaną. Taipgi 
sūnus Raymont, kuris pasižy
mėjo McGill universitete kaip 
gabus ' studentas, pagerbda
mas tėvus, įteikė dovaną nuo | 
savęs.

Surinko Montrealietis

PRANEŠIMAS
BROCKTON, MASS.

LLD 6 kp. susirinkimas įvyks 
gruodžio 2 d., Liet. Taut. Namo 
kambariuose, 8 Vine St., pradžia 
7:30 v. v. Prašome visus narius da
lyvauti, turime daug reikalų aptar
ti, kaip tai Laisvės ir Vilnies vąjus. 
Reikia laikos. Geo. Shimaitis.

(231-233)

DETROIT, MICH.

LDS 21 kp. susirinkimas įvyks 
gruodžio 1 d., Draugijų salėje, 4097 
Porter St., 10 vai. ryto. Bus ren
kama kuopos valdyba 1958 m. Taip
gi bus aptarta kiti svarbūs reika
lai, kaip tai įrašymas riaujų narių. 
Jeigu 
klauso, 
Taipgi 
narius, 
kestys 
mokėti 
tus šiame susirinkime. Fin. Sekr.

' (232-233)

žinote ką nors, kas nepri- 
pakalbinkite prjsi rašyti/ 

kurie turite jaunus šeimos 
įrašykite į vaikų skyrių, mo
žėtuos, Nepamirškite užsi- 
sayo mokestis už 1957 me-

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUITARNIAI
įAmerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 

istorinis romanas. Parašė Algirdas Margeris. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00; Dabar tik $4.00.

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
gįliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne, turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žoŪzio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose.
KAINA $5.50.

Laisve
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

■

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 A ves.)

Mūsų nusistatymas yra:
Specialus atidumas ir asmeniškas patarnavimas kiekvienam.

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

I I
Priima siuntinius į USSR, Lietuvą, Estiją, Latviją, Baltgudiją 

ir j visas hitas respublikas Sovietų Sąjungoje.
Pakai gali būti pristatomi atvežant asmeniškai, prisiunčiant paštu, 

’arba kaip patogiau mūsų klientui.
Kituose miestuose gyvenantieji mūsų kostumeriai gali būti užtikrinti greitu atidumu ir 1 
tuojautiniu atlikimu persiuntimo. Tik už keleto dienų siuntėjas gauna oficialią kvitą iš | 

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

Visi Kuštai, Įskaitant Muitą, Apmokami čia
Jūsų gimines ir draugai gaus pakus be jokio mokesčio. 1

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

VIEN TIK NAUJI DAIKTAI TEGALI BŪTI SIUNČIAMI

Mūsų 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.
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LIETUVIU TARPE
Didžiulė šiandien sueiga

Lietuvių Namo Bendrovės 
šėrininkai susirinks šiandien, 
lapkričio 30, Liberty Audito- 
rijon aptarti šios bendrovės 
reikalus. Suvažiavimas prasi
dės lygiai 1 vai po pietų.

Po suvažiavimo, kaip 6 vai. 
vakare, bus didžiulis 
bendrovės banketas.* 
pirmadienį direktoriai 
j ai
pasitarimą, kaip 
ketui pasiruošti, 
skaniai parengto 
s;ems iki sočiai.

su gaspadinėmis
geriau

Bus įvairaus
maisto vi-

metinis 
Pereitą 

bend- 
turėjo 

ban

Rengėjai kviečia 
ii kitus dalyvauti

šūrininkus 
banketo.

Kitos mūšy sueigos

15
m c-

Sekmadienį, gimodžio 
LDS 13 kuopa ruošia savo 
tini banketą. Tai bus gerai 
paruošti pietūs. Prasidės 1 
\al. Bus Liberty Auditorijoje.

Lietuvių Moterų Apšvietus 
Klubas ruošia kūčias sekma
dienį, gruodžio 22. Liberty 
A uditoi'ijoje.

Centras 
pasitiki-

Lietuvių Kultūrinis 
juosia Naujų Metų 
mui pokilį gruodžio 31 d.

Tai da)' tiek šiais metais tu
rėsime parengimų.

Rep.

Surado sau mirti

McClure kiše-

Ant East River Drive vieš
kelio, netoli 75-tos gatvės su
rastas automobilius susikūlęs 

'į šviesų stulpą. Jame rastas 
negyvas John McClure, 25-ių 
metų amžiaus.
nėję rasta tik dėl mokinimosi 
važiuoti leidimas (learners 
permit), kas reiškia, kad to
kio “leidimo” savininkas gali 
važiuoti tik tada, kada greta 
jo yra laisniuotas automobilio 
valdytojas.

Statys didelius “projekto 
namus

Pagaliau jau miesto valdi
ninkai užtvirtino, kad pasta
tyti taip vadinamus “Lincoln ! 
aikštės namus”. Bus nupirkta 
68 akrų ' plotas j šiaurvaka
rius nuo Columbia Circle, kur 
yra senų namų ir ten pastaty-1 
ti moderniški apartmentiniai 
namai. Tas projektas kainuos 
$205,000,000, 
tatai bus išrinkta.

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.
Islipkit Franklin Ave. Station.

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

Labiausiai patikima firma siuntimui 
Lietuvą, Ukrainą su apmokėtu muitu

paketų į Sovietų Sąjungą. Latviją, 
ir garantuotu pristatymu yra

PAKIETAT Į RUSIJĄ, INC
Mūsų firma taip suorganizuota, kad kiekvienas siuntinys yra išsiunčiamas i 2- 
3 dienas ir pristatomi į 6-8 savaites. Paketai oro keliu pristatomi i 8-10 dienų.

. Jūs galite pasiųsti drabužių, maisto produktų, visokių rūšių vaistu, siuvamas 
mašinas, akordionus 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

Buvęs kunigas: bučeris 
ir keistas vagis

Jamaica miesto dalyje įvy
ko keistas Jamaica Savings 
Bank “apipiešimas”. Bankas 
\ia ant kampo Jamaica Ave. 
n- Sutphin Blvd. Įėjęs \ 
įsakė banko tvai'kytojui: 
i'iu ginklą, dėk pinigus į 
pievinį maišą ’” Banko 
rinkas nusigando ii- 
$300 po vieną doleij, o plėši
kas išėjo. Tuo kartu banko 
sargas kur tai buvo pi-asi- 
šalinęs. Duotas signalas.

Tu- 
po- 

vjj’ši- 
sumetė

Pribuvusi policija aplinkui 
žiūrinėjo, nuėjo ii- į Long Is
land geležinkelio stotį, kuri 
landasi visai arti banko. Ten 
sėdėjęs žmogus pakilo, ir pa
sibėrė dolerinės bumažkos.

— Aš jūsų žmogus, kurio 
Jūs ieškote, — kreipėsi jis į 

kaip tuos pinigus grąžinti al
ga] bankui.

Tada policininkai W. Nal
ley ir -R. Markowitz nudžiugo 
ir ji nusigabeno atgal i ban
ką, kur buvo grąžinti bankui 
pinigai. 
Stevens

Pasidavęs yra August 
iš Elmond priemies- 

nugabentas i policijos 
vėliau i ligoninę.o

Pasirodo, kad Stevens savo 
laiku buvo kunigas (presby- 
terijonų bažnyčios), bet susir
go nervų liga. Dabai' jis neto
limai nuo banko dirbo kaipo 
bučeris. Na, jam pareikėjo 
pinigų, tai ir nusprendė pasi
imti iš banko. Policija sudarė 
.jam apkaltinimą už užpuoli
mą ir vagystę.

Sako, vyras slepia $250,000

Anna ir 
perskyrų, 

gaisrų ge- 
žmona sako,

Teisme atsidūi'ė 
Pill Patricks dėl 
Vyras dirba miesto 
sinimo skyriuje.

| kad jis turi paslėpęs $250,000. 
Pagal jo uždarbį, tiek nega
lėtų turėti, bet pati tvirtina, 
kad vyras turi namų, šėi'-ų 
io įplaukos didelės.

n

Lucy ir Dėsi nupirko
RKO Studiją

ir 
Dėsi 
Love 

nu-

Televizijos aktoriai vyras 
žmona — Lucille Ball ii* 
Ainaz, kurie vaidina “1 
Lucy” vardu komedijas, 
pirko RKO Studiją už 6 mi- 
1 jonus dolerių. Minima pora 
turi savo veikalų gaminimo 

bet nuomomis studiją. Sakoma, kad tai grei-
jčiausiai pralobę jauni artistai.

Naujiems Metams

$126,000 už sužeidimą 
auto nelaimėje

Brooklyn Aukščiausias teis
mas su teisėju F. L. Kopff 
priešakyje, dalyvaujant dvy
likai vyrų, kaipo “jury”, po 
savaites laiko teismo tęsimosi, 
nusprendė, kad auto nelaimė
je buvę sužeisti gautų $126, 
000.

Daugiausiai 
ton W. Lyons, 
500; $8,000
$15,000 buvęs 
i:is asmuo.

gaus D}'. Mil- 
būtent $102,- 

,jo žmona, ir 
su jais pašalt-

Daktaras sako, 
kad po nelaimės 
dieną buvo ligoninėje, jo den- 
tisterijos biznis nukentėjo. 
Jis turėjo smegenų ir vidurių 
sukrėtimą.

Kiek laiko atgaJ buvo kelia
ma klausimas, kad tūli auto
mobilių nelaimėse patekę ma
žai gauna, o tūli labai riebiai.

per 61

Turime 25,000 policishj
Polic i j o s komisijonicrius 

Kennedy pai'eiškė, kad da
bartiniu laiku New Yorkas‘tu
ri 24,087 senus, patyrusius 

naujų ir dar 
policininkų

senus, 
, 317 

'12 baigiančių 
‘m okslą”.

Bet jis vis vien sako, kad ii* 
t'ek policijos dar “permaža” 
dėl tokio didelio miesto.

Nori pasikelti algas

New Yorko mieste perei
tuose rinkimuose laimėjo de
mokratai. Dabai' jų partijos 
n ai'i a i Miesto Taryboje įnešė 
bilių, kad Tarybos nariams 
(council'menąms) būtų pakel
ta alga niro $7,000 iki $10,- 
000 i metus laiko.

Leidinys apie Tarybų 
Lietuvos Rašytojus

VILNIUS. Didžiojo Spa
lio 40-ųjų metinių proga 
Lietuvos TSR Valstybinė 
grožinės literatūros lei- 
'dykla išleido knygą “Ta
rybų Lietuvos rašytojai”. 
Joje išspausdinti 63 dabar
tinių rašytojų pasisakymai 
apie savo gyvenimą ir kū
rybinį kelią. Leidinyje įdė
ti rašytojų portretai. Kny
gos pabaigoje pateiktos 
trumpos žinios apie rašy
tojus, jų kūrinių sąrašas. 
576 puslapių knyga išleista 
masiniu tiražu.

TEATRUOSE
Criterion teatre teberodo- 

mas filmas “The Ten Com
mandments”. Jis miesto cent
ro teatro būna .jau antri me-

Jlall rodo 
kupinąlinksmą, juokeliais

1 o'mediją “Don’t Go Near the 
Water”, žvaigždžiuoja Glenn 
Ford, Gia Scala, Earl Ilolli- 

Keenan 
žinomu

man, Anne Francis, 
Wynn ir grupė k it

Leoni-Didžiojoje scenoje 
doff’o naujas spektaklis “Gol
de n Days”. Dalyvauja teatro 
garsusis baletas, dainorių an
samblis, orkestras, solistai.

Roxy teatras rodo 
filmą ‘‘Kiss Them for 
V a d o va u j am ose ro 1 ėse
Grant, Jane Mansfield, 
Parker.

nauią 
Me”

Scenos veiksmuose dainuo
ja vaidina rekordų ir televi
zijos artistė Diane Corby, su 
Nancy Lee Parker, Manuel 
Del Toro ir teatro Roxyete- 
mis ir orkestru.

Spektakly ‘‘Homecoming” 
dainomis ir šokiais bei vaidy
ba primena paskutinių. 30 me
tų bėgiu buvusius populiarius 
meninius veiksmus.

rod omasis 
“Gervaise” 
matyti n as. 
ir jų san-

Baronet teatro 
francūzų filmas 
yra gyvenimiškas, 
Vaizduoja žmones 
tykius taip, kokiais juos matė 
1852—1870 laikotarpiu gar
sus rašytojas Emile Zola.

Vyriausias roles vaidina 
Maida Schell, Francois Pericr 
ii' Suzy Delair. D i rektorius 
Rene Cle’ment. Yra angliški 
filmui aiškinti įrašai.

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

YONKERS FUNERAL 
HOME

267 So. Broadway, Yonkers, N. Y. 
YO. 3-0798. — YO. 5-3032

REDMOND FUNERAL 
HOME, INC.

Many personal matters are en
trusted to the funeral director. 
When /the need arises, this serv
ice should be chosen1 at minimum 
cost.

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

Shore Road 5-4646.

Naudokitės 
lyčiomis. 
mą kainą, 
direktoriui

mūsų gražiomis kop- 
Šermeriys už prieina- 

Leiskite laidotuvių 
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, He. 
183-18 Cross Bay Blvd. Ozone Pk.

VI. 3-9268
2601 Pitkin Ave.

Brooklyn. AP. 7-8340

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

PACE FUNERAL HOME
Michael J. Orofino

911—2nd Ave., N. Y. C.
Plaza 8-6878

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

yra

ST. LUCIA 
FUNERAL HOME

(Lucia Bros)
Daug asmeninių reikalų

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

Vystoma meno saviveikla
KAUNAS. Miesto tarp- 

sąjunginiame klube akty
viai veikia dainų ir šokių 
liaudies ansamblis, kanklių / *■ 
būreliai. Iš viso septynio
lika įvairių meno saviveik
los kolektyvų.

Artimiausiomis dieno
mis šiame klube pradės 
veikti kanklių, choreogra
fijos. ir dramos studijos. 
Studijų dėstytojų — Kau
no muzikos mokyklų peda
gogų tikslas — iš gabių 
meno saviveiklos būrelių 
dalyviu paruošti aukštos 
kvalifikacijos a t Ii k ėjus. 
Per trejus metus šių studi
jų dalvviai išklausys teori
nes disciplinas. atliks? 
praktika. Muzikinis paruo
šimas, įgvtas šiose stud i lo
se. duos teise tęsti mokslą 
aukštosiose mokyklose.

arNorėčiau gauti žmogų (vyrą 
moterį) kas norėtų gyventi mano 
bute, maždaug pagelbėtų prie ron
dos išlaidų ir, svarbiausia, man ne
būtų taip nuobodu. Dėl daugiau 
informacijų prašome skambinti 
GLenmore 2-8899, arba kreiptis pas 
Mae Merk, 442 Chauncey Street, 
Brooklyn, N. Y. (232-233)

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

*

*
*

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

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 partners at. one of N. 
J.’s largest, ballrooms. No 
necessary. Work eves, from 
M. to 2 A. M. G nights a 
(closed Mon.). Part, time 

and Sun. Apply bet. 6-8 
to:
MISS GON NELLI

Broad St., Newark, N. J.
(35 min. from N. Y. C.)

exp.
8 P. 

week
Fri.,

Sat., 
P. M.

838

GRIPSHOLM 
RESTAURANT

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

Kok teliai—Vakarienė
PL. 9-6260

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

BELTRANI & SON
Bay view Ave., Inwood, L. I.

FA. 7-5196
312

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

GEORGE W. NEUBERT, 
INC.

600 Melrose Ave., Bronx 
ME. 5-0074

KERN’S STUDIO
Wedding—Studio—Candid 

Child Portraiture 
Copies and Reproductions 

Photostats
82-09—31st Ave 
Long Island City 

AS. 4-0986

JOHNNY LUCCI
TelevizijQ 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.

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.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kuoops priešmetinis susi- jas. 
rinkimą:; įvyks antradienį, gruodžio nis darbas. 
3 dieną, 7:30 vai. vakare, Liberty ■ -----
Auditorium, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti, nes bus rinkimai 
valdybos 1958 metams. Kurių duok-; 
lės nemokėtos^ malonėkite užsimo- j 
kėli, kad nesusispenduotumėt. >

Valdyba (232-233) |

RICHMOND, HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

ketvirtadienio vakare, gruodžio 5, 
Liberty Auditorijoje. Susirinkimas 
bus labai svarbus, nes bus kuopos 
valdybos rinkimas )r prie metinio 
banketo prisiruošimas. Svarbu vi
siems dalyvauti. Valdyba. (233-234)

• Avon, Conn. — Mirė isto
rikas Sir Alfred Zimmer- 
nas, buvo 78 m. amžiaus.

Tradiciniai PAD£KAVON£S Pie
tūs. Specialus valgių sąrašas 
Pietūs $2.75—Vaikams $1.95. •

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

Uždara pirmadieniais.

CHAIR $4 — SOFA $8
BOTTOMS REBUILT 

LIKE NEW 
10 Yr. Guarantee. 

New Heavy Webbing 
Springs Interlocked 
Dust Proof Lining 

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

TU. 2-5927 
—All Boros— 

OX. 7-5895

HILLCREST NURSERY 
& GARDEN CENTER

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

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

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

Ever- 
Top- 
seed- 
deliv-

NATIONAL VAN LINES
Tai patikimiausi perkrausty- 

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

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

FL. 8-2051

THE BASILE 
ROOFING CO.

Roofing Contractors sintee 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.

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. 7-9888.

OLA

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

Oru vėdinamos koplyčios.
NICHOLAS CO

& SONS
49—164th St., Corona, N. V. 

Newtown 9-8400.

.Duokite Jai Puikią Dovaną!
SOCIETY FURS, INC.

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

150 W. 30th St., N. Y. C.
LA. 4-8167.

do-

Atsineškite Šį 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.

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

HELP WANTED-MALE

Westchester County. Tortų kepė- 
Sekmadieniais laisva. Nuolati-* 

. Puiki šapa ir geros dar
bo sąlygos.

WOLFFS PASTRY SHOP 
258 Mamaroneck Ave. 

Mamaroneck, N. Y. 
Ma. 9-3588.

(228-233)'

REAL ESTATE

Richmond Hill. 2 šeimų (legal)! 
medinas namas, ant pirmų lubų tuš
čia, 5 kamb. ir vonia; ant 2-rų G 
kamb. ir vonia. Rcnda $100, Aliejus, 
garadžius, arti subvės. $16,900. 
WM. F. MURPHY, 104-15 Lefferts 
Blvd. VI. 8-4200.

Business Opportunity

Sheet Metai ir Roofing Shop. Ge
ras biznis gerai įsteigtas. Proga 
tinkamam asmeniui pasidaryti gerą^ 
pragyvenimą. Privat iškas savinin
kas. Persitikrinkite. Woodside, N. 
Y. D A. 6-0449. (232-2341

INSURANCE

PLANNED INSURANCE
At a Saving 

Call lor Free Survey 
Get the best for less.

WETLESEN AGENCY 
826 Forrest Ave., Staten Island. 

GI. 8-1515.

PROŠVAISTĖS
Širdi Jaudinanti t k

Jono Kaškaičio

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 
biografija, kuri labai 

įdomi
Knyga iš 830 puslapių 

Kaina tik $1.30

Laisve
110-12 Atlantic Ave.

Richmond HUI 19, N. Y

Susitikite su senais draugais pas
H. FLESSEL

• (buvę Eifel’s) 
Viešbutis, Baras ir Rcstaurantss. 
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.

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. Speciales 
kainos vaikams.

S. Reiter, sav.

Daugelis asmeniškų reikalų 
pavesta laidotuvių direkto- 

Mūsų vardas ir reputacija 
jūsų užtikrinimas. Kainos 

Viskuom aptarnau-

yra 
riui.
yra 
prieinamos, 
jame.

PROVENZANO LANZA 
FUNERAL HOME, INC.

43—nd Aųe., N.Y.C. GR. 3-2220.

PAMINKLAI
S & S MEMORIALS

Išstatome Visose Kapinėse.
Visi paminklai certifikuoti ir 

garantuoti. Lengvi išmokėjimai 
pritaikomi.

602 Greenwich St.
Hempstead, L. I.

At Larchmont Employment
Abelnai Namų Darbininkai 

Virėjos, Motinų Pagelbininkės
Slaugių Patarnautojos

132 LARCHMONT AVE.
LARCHMONT, N. Y.

TE. 4-8663—TE. 4-1611, Mrs. B.

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J
MArket 2-5172

426 Lafayette St.

4 pusi. Laisvė (Liberty) Šestad., lapkričio (Nov.) 30, 1957.




