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KRISLAI
Kalėdinė dovana.

r bai Įdomi!
Jos autoriai.

Rašo R. Mizara

Lietuviu Literatūros Drau
gijos nariai siu metu žiemos 
šventėms gaus gražu prezen- 
1ą : knygą “Gydymo istorija!“ 

“Gydymo istoriją“ parašė 
,, du savo profesijose žymūs gy

dytojai : Dr. Jonas Stanislovai- 
anas Betrika.lis ir Dr. A

Knyga turi 
dailiame viršelyje iteratti-kuri pa-uo- j

\ Tai jau 63-čiasis 
tos Draugijos leidinys!

Knygos apžvalgos nedarau; 
r orėtume, kad Dr. J. J. Kaš- 
L Jaučius tai atliktų. Mes jam 
už tai būtume labai dėkingi.

Būtų gera, 
gydytojų savo

----------- 3---------------------------------------- - -----------------------------------------

Bilijonai doleriu 
skiriami ginklams

Washingtonas. — Pagal i kams lieka tik 13 bilijonų 
jau padarytus planus, tai ■ dolerių iš 72. Bet dar gar- 
Jungtinių Valstijų valdžia!šiai kalba armijos, orlaivy- 
į metus laiko išleis 72 bili-|no, karinio laivyno, raketų 
jonus dolerių. Iš tos sumos i viršininkai, kad to “perma- 
38,400,000,000 dolerių busiža”. Kongrese gali būti dar' 
išleista grynai kariniam ■ nauji pridėjimai ginklavi- 
pasiruošimui, tai yra, dau-;mosi reikalams, 
giau, kaip pusė bendrų iš- ■ 
laidu. Bet Civiliu 
veteranų reikalai, 
tai ir ekonominė 
talkininkams, dar 
beveik 11 bilijonų 
Taigi, valdžios ,
žemdirbystei, apšvietai, pas-; Bridges, iš N. H., ir Salton- 
tui, sveikatos reikalams ir | stall, iš Mass., tą pat pa
kiliems civiliniams daly-i kartojo taksų reikale.

“Piliečiai negali laukti 
gynimas,; numušimo”, — sakė 

°Cm ~ isen- R- Russell, demokratas 
a i iš Georgija valstijos, kuris 

,sl! a?0 ! remia karinę programa, doleriu.; _ ............. . . Z

LAISVĖS VAJUS !®em«s reikalus 
7 . . "; . pamiršta ir nepaiso

i Gavimui Naujų bkaitytojų
Vajus gavimui Laisvei naujų skaitytojų ir atnaujinimui i* 
prenumeratų prasidėjo spalio 1 d. ir eis iki sausio 1, 1958

Punktai 
.... 3,728 ! 
. .. 3,600 i 
.... 3,200 
.... 2,856 
.... 2,760 
.... 2,280 
... 2,060

Republikonai senatoriai S. |

New Jersey Vajininkai .............................
Waterburio Vajininkai ...............................
Hartfordo Vajininkai...................................
Philadelphia o s Vajininkai..............................
Pittsburgho Vajininkai................................
Worcester, Mass. .. ...................................
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass..................
Brooklyn® Vajininkai..................................
A. žemaitis, Baltimore, Md. . . ..............
S. Penkauskas—J. Blažonis, Lawrence-Lowe

1,620
2,168

nuomonę 
šį veikalą paskelbtų.

Juk tai, man rodosi, 
toks veikalas lietuvių

apie
pirmas

'Pralenkt raudonus 
sako milijonieriai

C 
įdairbimas, įtrėsimas, bent 
60 procentų. Reikia padi
dinti apsėjamų laukų plo
tus. Reikalinga pakelti grū
dų gamybą, kad būtų gali-

Washingtonas. — Agri
kultūros sekertorius E. T. 
Bensonas labai nepatenkin
tas, kad jis ir taip nedaug 
gauna pinigų žemdirbys
tės gerinimui, ir tie dar ap
karpomi.

Bensonas sakė laikrašti
ninkams, kad busimajame 
Kongrese jis. duos “mūšį” 
kaip demokratams, taip re- 
publikonams. “Arba jie 
man pirma to nulups galvos 
kailį (scalp), arba aš laimė
siu”, jis pareiškė.

Jis siūlo visą eilę 
ūkyje pagerinimų, 
kad reikia pagerinti

vežti. Reikia imtis daugiau 
moksliniai tyrinėti grūdų 
veisles, ir daugybė kitų dar
bu atlikti.

Mr. Bensonas sako, kad 
kiekviename žingsnyje jis 
susitinka su opozicija.

Bruselis. —Belgija ir Ho- 
llandija palaikys tamprius 
ryšius civilinės aviacijos 
reikaluose.

žemės
Sako, 
žemės

.... 280
... 280

Cambridge, Mass. 280
Stamford, Conn.............................  160
J. Dementis, Los Angeles, Cal. 160
A. Apšegienė, Auburn, Me........ 148
V. Ramanhuskas, Minersville .. 148
K. Naravas, Shenandoah, Pa.
Plymouth— Wilkes-Barre, Pa.
A. P. Dambrauskas

Haverhill, Mass...............
S. Puidokas, Rumford, Me.

Valinčius, Pittston, Pa. ..

.... 1164 V. Smalstis, Detroit, Mich
1080 Clevelando Vajininkai .....

; V. Kvetkas,

Great. Necko Vajininkai
So. Bostono Vajininkai ....
LLD Moterų Klubas

Binghamton, N. Y. .. .
L. Prūscika, Chicago, Ill. 
Rochestcrio Vajininkai ....
Chester, Pa...........................
L. Tilwick, Easton, Pa.......

j P. Šlekaitis, Scrariton, Pa.
I Norwood© Vajininkai ........
J. Patkus, New Haven, Conn, 

zistencijos negalime lauk- c- 
ti”.

Jie jau paruošė 400,000 
kopijų aplinkraščio, kuris 
išsiuntinėtas fabrikantams 
ir technikams, išdėstant 
NAM planus. Vyriausias jų 
siūlymas — daugiau gamin
ti ginklų, karinių lėktuvų, 
raketų, tankų ir visokių ka- | 
r o reikmenų.

“Plieno ir geležies gamy-
, tai blogas 

”, — pareiškė ve- 
and

Washingtonas. — Vado
vai didžiųjų fabrikantų, 
apsijungusių į National 
Ass’n of Manufacturers są
jungą, šaukia už didesnį A- 
merikos apsiginklavimą. Di
džiųjų fabrikantų sąjunga 
turi 22,000 narių. Charles 
R. Sligh, vice-prezidentas 
tos sąjungos, sakė:

“Sovietų *Sputnikai tūlus: ‘ 
supurtė, bet ne mūsų orga-jba sumažėjo, 
nizaciją. . . Tas tik paaksti- reiškinys 
no mus į veikimą. . . Mes dejas American Iron 
suprantame, kokį laisvam į Steel Instituto. Plienas, ge- 

"Gydymo istorija yra labai j pasauliui grūmojimą tas j ležis ir kiti metalai, tai me- 
jdomi studija apie žmogaus j sudaro, ir mes. dėl savo eg-! džiaga ginklams, 
tobulinimąsi...” pradeda Dr. 
J. Stanislovaitis. “Nors medi
cinos istorija prasideda pries 
apie 4,000 metų, bet tik da
bartiniais laikais prasidėjo ty
rinėjimai tikrais mokslo bū
dais.”

Ir autorius Įdomiai veda 
\ skaitytoją Į senovės Egiptą ir 

1 Graikiją, i Romą, Į Arabiją 
ir tt., ir pasakoja, kaip ten 
prieš daugelį metu buvo prak
ukuojama medicina, ‘kaip bu
vo gydomi žmonės, 
jis skaitytoją prie 
medicinos mokslo, 
aukštai ištobulinto.

ais 
340 
784 
660 
580 
506 
504 
400 

K. Urban, Hudson, Mass...... 360

148
120 '

Ar Konrad Adenauer 
bus kitas Hitleris

paraše iDr. J. Stanislovaitis 
“Medicinos istoriją’’, 1 
ima aiti 200 knygos puslapių, i

Dr. A. Petriką parašė dantų
-dymo istoriją — “Odonto-1 

joįzijps raida“.
Abiejų J autorių telpa kny

goje ir paveikslai.
Knyga skaitosi lengvai; ji 

bus nesunkiai Įkandama kiek
vienam skaitytojui.

Dr. Petriką gale savo rašto- ■ 
pridėjo ir painesnių žodžių ; 
žodynėli.

Ir atveda 
dienų 
labai

šių 
jau

Atsida r ė metinė Amerikos mil. daliniai 
AFL-CIO konvencija
Atlantic City, N. J. —At- 

(sidarė AFL-CIO konvenci
ja, kurioje dalyvaują arti 
1,500 delegatų ir atstovauja 
15 milijonų narių. Tarpe 
pirmųję kalbėtojų buvo ir 
Jungt. Valstijų Darbo se
kretorius James P. Mit
chell, kuris išdėstė vyriau
sybės atsinešimą linkui u-! 
nijų.

kraustosi iš Japonijos
Tokyo. — Jungtinių Vals

tijų 50,000 vyrų, dvi divi
zijos kraustosi iš Japonijos. 
Išvyksta Raitelių Pirmoji 
ir Marinų Trečioji divizijos. 
Amerika mažina savo ka
ro jėgas, nes vis daugiau 
didina pačių japonų gink
luotas jėgas.

raštoDr. A. Petriką savo 
pradžioje primena skaityto
jui: taip seniai, kaip seniai at
sirado žmogus, jis turėjo 
“trubelių” su dantimis: jie 
gedo, juos skaudėjo, juos 
skausmai kankino, bet jie ne
žinojo, kaip juos gydyti!

Tik palyginti neseniai 
'fd o n to log i jos mokslas buvo 

I ^Ua^tatytas į aukštesnį laipsnį 
Sir,* dėka ‘to, žmogus šiandien 
1 yx;a laimingas: jam nereikia 

kęsti skausmų, nereikia “už
kalbėjimų nuo dantų”, nes yra 
dantų gydytojai, kurie jo 
dantis gydo, arba, jei yra rei
kalo, be skausmo ištraukia 
sudeda dirbtinius. .

n

Tenka priminti, kad Dr. 
Stanislovaičio “Medicinos 
torija” yra jo pirmas stambus 
mokslinis lietuvių kalba vei
kalas. Mano nuomone, labai 
svarbus veikalas. J. Stanislo- 
vaitis — Amerikoje augęs ir 
fcia mokslus ėjęs vyras, vienas 
žymiausių Amerikos psichini

j.
Is-

Tenka jį pasveikinti ir lin

r i -i-v • i • . nu i • Stevensono pozicija 
u i e lai aimi Marokoj ! sll(jarg jaUg kĮiūčjy
Rabatas, Marokas. — Iš

silaisvinimo armijos ir par
tizanų daliniai sudavė Ispa
nų fašistų karo daliniams 
smūgį ir nuvarė juos 
mylių. Mūšis įvyko 
miesto srityje.

12
Ifni

keti, kad rašytų daugiau.
Dr. A. Petriką Jau yra se

nas plunksnos veteranas, pasi
žymėjęs publicistikoje. Jis — 
autorius eilės knygų lietuviui 
kalba; yra davęs daug moks
linių ir kitokiomis > temomis 
straipsnių laikraščiuose bei 
žurnaluose.

Washingtonas. — Adlai 
Stevensono pasisakymas, 
kad jis nevažiuos į NATO 
konferenciją, sukėlė daug 
rūpesčio. Per porą menesių 
Stevensonas buvo laiko
mas, kaido kokis “dakta
ras” pataisyt Amerikos rei
kalus. Jis yra specialis pa
tarėjas Valstybės depart- 
mente. nusakymui užsienio 
politikos.

Audros žala bananams

Gerai žinau : LLD nariai šią 
knygą .mielai skaitys ir daug 
iš jos pasisems. Bet tik to ne
užtenka : reikia pasakoti ir 
kitiems žmonėms apie Ją, ra
ginant, kad įstotų į kultūros 
švytūrį, į Literatūros Draugi
ja !

Tegucigalpa, Honduras. — 
Siautė uraganiška audra ir 
ji labai daug padarė žmo
nėms žalos. Vien bananų 
plantacijose išlaužė virš 
milijoną bananų medžių. 
(Banano medis yra žolė, 
tam tikri dideli lapai vienas 
kitame išaugę.)

120
114 Į
40

: NATO 
į siems

Paryžius. — Išvakarėse 
konferencijos vi- 

gerai darbuojasi. Naujų pne-| sjems ^įos sąjungos na- 
J- iš Eliz^betho ir F. Muzike- }riams darosi aišku, kad 

— A. Matulis, Jersey j Europoje “tik vokiečių ar- 
į mija gali būti atspara 
prieš Sovietų jėgas”, — ra
šo Ludell Denny.

Anglija, girdi, niekados 
nebuvo galinga sausžemyje, 
o dabar, kada atsirado nau
ji raketiniai ginklai, tai jos 
rolė dar sumažėjo. Fran- 
cūzija įsivėlė į karus savo 

jose. Ji paėmė kelias 
as armijos iš NATO 

i Alžyrą 
karui prieš sukilėlius. A-

A.

New Jersey vajininkai 
numeratų prisiuntė Antanas 
vičius iš Bayonnės. Atnaujinimų 
City, N. J., ir T. Kaškiaučius.

Iš Waterburio gauta nauja prenumerata nuo K. Da- 
nisevičiaus, ir atnaujinimų nuo M. Strižauskienės ir J. J. 
Ynamaičio, Union City, Conn.

(Tąsa 3-čiam puslap.)

Siūlo Eisenhoweriui 
pasitraukti iš vietos Į sį
Washingtonas. — Sena

torius Wayne Morse, demo
kratas iš Oregono, siūlo 
prezidentui Eisenhoweriui 
pasitraukti ir užleisti vietą 
Nixonui. Jis sakė: “Gaila, 
bet pasikartojantis prezi
dento sirgimas reikalauja, 
kad jis turi užleisti vietą 
vice-prezidentui Nixonui. .. 
Skaudu, kada prezidentas 
negali atlikti pareigų ant 
jo uždedamų laiko ir įvy
kių”. Toliau jis sakė:

iš New Yorko valstijos, pa
siūlė, 1 
komisija iš dešimties — 
kongresmanų, federalinių 
teisėjų ir kabineto narių, 
Nixono vadovybėje, kuri 
nuspręstų, ar toliau Eisen
howeris gali būti preziden
to vietoje. Keating yra 
Kongreso Teisių komitete. 
Jis sako, kad tokia iš 10 
asmenų ' komisija “gautų 
publikos užgynimą”.

“Atsižvelgiant į jo nuolati- į Washingtone plačiai kal- 
nį sirgimą, negalima šaky- | ba. kad nei vienas Vice-pre- 
ti, kad jis turi užtektinai zidentas 
energijos atlikimui prezi- aukštai esant 
dentinių pareigų”.

Tuojau republikonas kon- xonas.

gresmanas K. B. Keating, jėgų ir permetė j 
-- - - -- . karui ; *‘v —
kad būtų' sudaryta merikos armija stovi Vaka-

nepakilo taip 
prezidentui 

gyvam, kaip dabartinis Ni-

rų Vokietijoje. Kyla reika
lavimai, kad Amerika ir 
Tarybų Sąjunga ištrauktų 
savo jėgas iš Vokietijos, 
bet tas neįeina i NATO va- *. v

Paryžiuje ir Londone a- 
kys atkreiptos i Vakarų 
Vokietijos kanclerį Ade- 
nauerj. Jeigu NATO kon-. 
ferencijon neatvyks prez- 
dentas Eisenhoweris, tai 
Adenaueris bus svarbiau
sia figūra. Aplinkui jį jun
giasi vokiečiai. Jo balso 
klauso vokiečiai taip, kaip 
jie klausė po Pirmojo pa
saulinio karo Hitlerio balso.

Sovietai turės atomu 
jėgos traukinius

Maskva. — Tarybų radi
jas praneša, kad neužilgo 
atominė jėga bus naudo
jama elektrinių traukinių 
kursavime. Tą pareiškė 
prof. Ermakovas. Atominė 
jėga yra viena iš galin
giausių ir pigiausių.

Mūšiai Marokoje
Rabatas, Marokas. — Su

kilimas vis daugiau ple
čiasi. Išsilaisvinimo armi
jos ir partizanų daliniai su
mušė ispanus Ait Ba Am- 
rane srityje ir apsupo ispa
nų garnizoną Teleta de Sy- 
bouia tvirtovėje. Ispanijos 

| fašistai į pirmesnę vietą 
į mūšių meta parašiutinin- 
j kų dalinius. Sakoma, jie 
jau atgabeno 12,000 padrū- 
tiniu. v

REIKALAUJA AIŽYRU1 
PILNOS LAISVE

Jungt. Tautos. — Septy
niolika Azijos ir Afrikos 
valstybių įteikė reikalavi
mą, kad ši organizacija 
verstų Francūziją suteikti 
pilną laisvę Alžyro gyven
tojams.

Dulles apie Bevaną.
Washingtonas. — Vals

tybės sekr. Dulles buvo pri
minta, kad Anglijoje atei
nančius rinkimus gali lai
mėti darbiečiai. Jam saky
ta, kad darbiečiai kalba 
už sugyvenimą socialistinio 
ir kapitalistinio pasaulio 
taikoie, ypatingai Beva- j 
nas. Dulles nusijuokė ir pa- i 
reiškė: “~ 
vadų vienaip kalba, kada jie 
nėra prie valdžios, o kitaip 
daro, ■ 
džioje”.

Tikisi 1958 m. gero 
automobilių biznio

Flint, Mich. —E. N. Cole, 
vyriausias tvarkytojas Ge
neral Motors Corp, auto
mobilių gamyboje, tikisi 
1958 metais gero biznio. Jis 
sakė, kad 1957 metais, buvo 
“sušlubavimo’,’ už tai 1958 
metais piliečiai turės įsigy
ti-daugiau naujų automo
bilių.

Anglijos lordai jau 
įsileis moteris

Londonas. — Po ilgų ir 
karštų debatų Anglijos lor
dai, kurie yra Parlamento 
nariais, nutarė įsileisti mo
teris į aukštesnes valdiškas 
vietas, jų tarpe ir į Parla- , 
mento nares. Lordų Parla
mente yra 878 nariai. Ka
da įvyksta Parlamento po
sėdžiai, jie gauna po $8.82 

diena, c.1

Turky sena giesmė
Ankara, Turkija. —Adan 

Menderes, Turkijos prem
jeras, kalbėjo, kad Turkija 
“bus laisva”, nes. ji “nėra 
viena”. Jis sakė, kad spau
dos ir žodžio laisvės nebus, 
nors apie tai buvo kalbų 
laike atsibuvusių rinkimų. 
Gyrėsi “turkų galybe”.

RtTnl Eisenhowerio sveikata
Washingtonas. — Tūli 

kada atsiranda vai-1 korespondentai nustebo, 
i kad jiems teirąujantis apie 

--------- prezidento sveikatą, dau
giausiai kalbėjo Baltojo 
Namo Spaudos sekr. J. C. 
Hagerty.* Nors jis nėra 
daktaras, bet jis kartoja: 
“Prezidentas veiklus. .. jis 
atrodo normalūs ir links
mas”.

Frankfurtas, Vak. Vokie
tija. — Amerikos militari- 
nė policija atidžiai seka 
Sovietų karininkus, kurių 
čia yra 24 pagal 1945 m. 
sutartį.

Maskva. — Tarybų Są
jungos mokslininkai netoli
mai Alma Ata, Kazaks.tano 
respublikoje, statys “atomi
nį miestą”. Tai bus mies
tas, kuriame bus įrengta 
įvairių šakų atominės jė
gos laboratorijos ir sudė
tingi techniniai prietaisai.

Cambridge, Mass. — Ta
rybinis Sputnikas II seka
mą savaitę skraidys per 
Jungtines Valstijas. Ry
tai^ galima bus jį matyti.

*
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Chemiia ir tekstilėsLi

vėliausių pageriūimų; iriasi-j 
nerijos. Didžiosios kompa- 
n i j o s , ypatingai pietuose 
Burington Textile Mills 
kompanija ir kitos kelios di
desnės, tą mašineriją turi 
ir su ja, rodosi, galėtų at-

pramone
T audimo (tekstilės) pra-i žėti,-nes pareikalavimai di- 

monę yra įdėta milijonai ‘ dėsni.
dolerių ir yra prigamintai Atsakymas' štai koks:

Chemija juo tolyn, tuo 
plačiau1 pradeda užkariauti1 
naujas rinkas, tad ir audi
niams- rinka siaurėja;

Johnson & Johnson kom
panija chemiškai iš sykio 
maža skale pradėjo gamin- 

kuri lengvailaikyti kompeticiją su che- į įį medžiagą, kuri lengvai 
mijos industrija. Paimki- pavaduoja audinius. Ši me
me kad ir Paterson, N. J. džiaga yra gražesnė ir prak- 

iJuk tai buvo audimo pra- tiškesnė negu iš siūlų pa

AR PREZ. EISENHOWER REZIGNUOS?
TARP POLITIKIERIŲ ir spaudoje šiuo metu vyks

ta gyvos diskusijos dėl to, kas bus, jei prezidentas Ei
senhoweris atsistatydins, jei jis pasitrauks iš preziden
to pareigų ėjimo?

Ne tik, beje, šis klausimas yra diskusuojamas, bet |
jau yra ir reikalavimų, kad jis tai padarytų, kad jis pa-1gurnu; < 
sitrauktų iš prezidento vietos. kovingos unijos,

monės centras, pagarsėjęs Į gaminti audiniai. J. & J. 
ne tik Amerikoje, bet ir i prieš keletą metų pradėjo 

; užsienyje su savo audyk-; garsinti chemiška medžia
gomis ir darbininkų kovin-įgą) kurj lengvai pavaduoja 
------- ; čia buvo tvirtos ir j audinius. Chicopee Textile 

-............. - ,------------ ------ ;kovingos unijos,^ ir darbi- Mills, Brunswick, N. J., šią
Štai, tik šiomis dienomis senatorius Morse iš Ore- i ninkai turėjo iškovoję ne- j medžiagą pavadino Mossa^ 

gono valstijos viešai reikalavo, kad Eisenhoweris pasi- I blogą užmokesti, palygint į ]įn jį. Viskon. Iš šios me- 
trauktų, kad jis užleistų savo 1 ‘ 1 '
rius Morse skaitosi liberalu. Jis kadaise buvo republiko- kų uždarbiais, 
nas, bet vėliau, nepakęsdamas žiaurios republikonų par- ~ 
tijos politikos, persimetė į demokratų partiją. Ir ne tik audimo pramonės paliko tik|gOnįų žaizdas, 
vienas sen. Morse (iš liberalų) taip daro, to reikalauja,— skeletas. Kur pirma buvo! mįna
yra ir daugiau tokių, kurie sako, kad Eisenhoweris milžiniškos dirbtuvės ir jo- j gauzes, cleaning cloth, baby
turėtų atsistatydinti. jsė dirbo po keletą šimtų diapers, dishrags ir dish-

Jeigu tai)) daro t. v. liberalai, tai jau ką bekalbėti j darbininkų, vienos mašinė- cloths, sanitary ]
apie reakcinius republikonus, Niksono bičiulius, Niksono ! riją išpardavė, o kitos pabė-; polishing cloth, window
politikos rėmėjus? Jie taipgi nori, kad Eisenhoweris go į pietus, nes ten laikinai! ■ 
juo greičiau pasitrauktų, užleidžiant prezidentūrą Nik- susirado pigesnių darbo 
šonui. i ’ J ’

Sunku pasakyti, kuo visa tai baigsis, tačiau dalykas r nį su pagalba^ pigaus dar- 
yra didelis, svarbus, visam kraštui.

vietą Niksonui. Senato-j su kitų industrijų darbiniu-* džiagos yra jau gaminama!
• v 'vadinama surgical gauze,!

Bet šiandien iš Patersono, kuria gydytojai apriša Ii- j

napkins, bandages,

napkins

drapers, etc.
Jau pradeda gaminti ir- 

rankų ir tikėjosi varyti biz- tokias medžiagas, iš kurių 1 
. _ _ ' jau daro vyrams kostiū-,

bo pelningai. Patersone pą- mus, moterims sijonus. Yra 
silike smulkūs^ fabrikante- sakoma, kad iš šios chemiš-j 

KAD EISENHOWERIS sveikata negali pasigirti— , ’iai ,v>,e.nl kl-lze? k~ medžiagos padaryti yy-j
neginčijama tiesa. Turime suprasti, kad jis, esant pre- I i.JAtebesilaiko" riskl į”®tiumai Vra labali 
zidentu, jau tris kartus buvo sunkiai susirgęs, beveik’ ’ rasi tokja dirbi l)rakt.lsk1.’
kritiškai susirgęs. - -- - ■O T I į

Pastarasis jo susirgimas Įvykęs, prieš keletą sa-1 su vjgai sdai.bininkais. 
vaicių, vos neateme jam žado. Nors Eisenhowerio sa- - " 
liniukai, jo artimieji skelbė, būk prezidento liga “leng-1 Audimo pramonė t.... 
vutė”, bet jie patys tuo netikėjo. Visiems dabar aišku, ’ prie išsigimimo dėl dviejų j duoja 
kad prezidentas buvo arti suparaližiavimo. Ir 'šiandien priežasčių: 
jo sveikata dar silpna, šiandien dar jis vis tebėra gydy
tojų labai saugojamas, kad nepersidirbtų, kad neatkris-. 
tų, kad neprisimestų vėl kokia liga.

Eisenhowerio sveikata taigi silpna, o mūsų šalies 
prezidento pareigos yra sunkios. Iš tikrųjų tai labai at-- 
sakomingos, didelės pareigos, reikalingos sveiko, tvir
to žmogaus, kad jas galėtų atlikti. Na, o prezidentas 
Eisenhoweris, kaip daugelis sako, jau nebegali jų atlik
ti ir nebegalės, jei greit ir pilnai fiziškai nesutvirtės.

Štai, įvyksta svarbi NATO konferencija Paryžių-1 
je — gruodžio 1 
mu buvo konferencija sušaukta, bet, 
negąlės joje dalyvauti dėl silpnos sveikatos. Jis gal būt 
siųs Niksoną jį ten atstovauti. Bet kas gi Niksonas? .
Niksono žodis tik tuomet būtų svarbus, jei jis būtų v7. 
prezidentas. O jei ne, l<u Hiatai su jau uvn rvas ; v, , . ’ . , , . į " . x . v. • .' i
Gi NATAS įra, silpnėja; reikalingas jam eleksyras, rei- j masmų, ir tt. Taigi, dai i-.kiek jau pasiekta šioje sri-l 
kalingas tvirtas asmuo, kuris galėtų įdiegti į “Vakarų! n^n^as,v.nuej^s Pr.le S-n J- & J. kompanija isj 
Europos” valstybių galvas daugiau pasitikėjimo Ame-1 SU mašinų,
- ' ' ............................. krinta/ W’?-

T I* kalbėjau ; x
jeigu V NATO konferencija nieko gero neat-i-jus> bet tas pats yra, tiesa,! industrijos plėtimui

, tvirti, duodasi iš-;
_ . . _______ i ir nesiraukšlėja,|

tuvę, kuri dirbtų pilną, lai- nesusitraukia.
Nors iš šios medžiagos | 

eina pagaminti reikmenys pava-i 
, daug daugiau reik- i 

menų, kurias iki šiol aprū-I 
.. .n.-- ! pindavo audiniai, bet, ma-i

1) -Chemijos, industrija nau. užteks ir Čia paminėtų, j 
■ kad suprati, kaip' chemiškai j 
paver- pagaminta medžiaga išstu-l

su savo pigesniais ir 
resniais gaminiais 
žia rinkas. mįa aucĮjm0 pramonę iš rin-

2) Audimo pramonėje ne-Ikos. Iš šios medžiagos pa- 
besilavina jauni žmonės. i g a m i n t i reikmenys yra į 

Reikia žinoti, kad audimo: praktiškesni ir ši medžiaga: 
pramonėje, išdirbęs kad ir; kompanijoms pigiau atsiėi-i 

i dešimti metu, žmogus nega- na pagaminti negu austi-
leVpi-ežidentas ir^g^jod^įsaky- » būti'pilnai kvalifikuotas niai drabužiai. Antra jau-
rencija sušaukta, bet, atrodo, kad jis darbininkas, nes m’asmenja į m darbininkai tekstihmų
dvvsnH d51 ciinnne evoiVot-AQ Tie o-ai hūf yra labai sudėtinga — nei amatų nesimokina, nes tuo-

visos mašinos vienodos. Pa-! s-e amatuose nėra ateities.
po MKVLX ...... > šilko mašinerijaį Chemiškų drabužių ga-

tai mažai su juo ten kas skaitysis.!skiriasi nuo vilonių audiinų}mintojai nepasitenkina tuo,, 
rp: i mašinų, ir tt. Taigi, darbi-’kiek jau pasiekta šioje sn-’ __ ' __^4_ I , *r p. T. i_______________ tx I

turi ir vėl mo-:§iu gaminių padaryto pel- 
i no dividendais nesidalina, o' 

apie audė-’! visą pelną sunaudoja šios 
į, daro!

! ir su kitų amatų d'arbinin-1 n. a u j u s eksperimeritus ir 
su staklių sparčiai progresuoja. Poke- 

a, konferencija galėtu i taisytojais, rietėjais ir kt. lėto metų, galima sakyti, 

myba žymiai patobulės, tai ! 
chemiškai pagaminti pro-! 
dūktai bus dar pigesni, oi 
tuo tekstilės industriją toli | 
paliks, o chemiškų drabu
žių pramonė užims pirmą i 
vietą drabužių- gamyboje, i 

Tai ve, kodėl audimo pra
monė eina prie susriiukimo. j/

J. Bimba

rika. kurios prestyžas vis krinta žemyn ir 
Nepasitikėjimas JAV vis plečiasi.

prezidentūrą Niksonui?! Štai, kur svarbus klausimas.

liks, tai kas bus dėl to .kaltas? Bus kaltinama Ameri-’ 
ka, bus kalenamas Eisenhoweris! įkais audyklose:

Tiesa, mes manome, jog šią ___ _____ o_____
perkelti iš Paryžiaus į Washingtona, kur prezidentas: Pastaraisiais metais audi-j 
nors ir silpna sveikata, galėtų dalyvauti, bet konferenci-' n]° Pramonėje ir jaunų dar-j 
jos perkėlimas į Washingtona, kiti sako, dar labiau pa-1 hininkų labai maža, jie nei-Į 
kirstų pasitikėjimą Amerika. !{\a tų amatų mokytis, nes

Yra daug kitų svarbių dalykų, valstybinių sprendi- i ši°s industrijos darbinin- 
mų, kurie reikalingi prezidentui spręsti, bet jis sirgu- ^ams darbai kasmet maže- 
liuoja, nebegali ju išspręsti. j ia> audyklose išdirbęs ke-|

Tai kas gi bus? ,letU metU bile clienU gali j

kiton industrijon kito darbo i
DEBATUOJAMAS toks klausimas, kaip prezidentą j mokytis O jau sulaukęs se-' 

atstatyti iš jo vietos? j nešnio amžiaus vargiai kur
Šalies konstitucija sako, kad, negalint prezidentui; hėg’ali tikėtis gauti kito > 

eiti pareigų, jas perima vice-prezidentas. Gerai. Bet kas. amąto mokytis, nes senes-i 
šiandien gali pasakyti, kada prezidentas savo phreigų nių darbininkų niekur nebe-1 
negali eiti? Kas gali įsakyti jam pasitraukti, užleidžiant nori priimti mokytis, 
prezidentūrą Niksonui?! Štai, kur svarbus klausimas. i ^a/ tai gal sakysite: ką

Yra sumanymų, kad Kongresas tartų tuo reikalų įu< ^ja- dabar kalbi? Jeigu! 
savo žodį. Tegu jis pasako, kada prezidentas turįs pasi- audimo pramonė gali netek-1 
traukti iš savo vietos. : ti rinkos, tai ar žmonės pra-

Bet kai kurie kongresmanai yra nusistatę nieko kol dės nuogi vaikščioti? Juk 
kas tuo reikalu nedaryti. Jie sako: per daugiau kaip 160 dabar žmonės gražiau ren- 
metų Amerika išgyvavo be tokių Kongreso nutarimų, tai giasi negu praeityje, tai ir 

•gali išgyventi ir dabartinę krizę. j drabužių daugiau reikia, o
Kiti sako kitai}). Jie nurodinėja, kad Amerikos isto- todėl ir rinka audiniams fu

rijoje tokio atsitikimo neturėjome, kokį turime šiandien 
su Eisenhowerio sveikata. Tiesa, prez. Wilsonas buvo la
bai susirgęs į pabaigą savo termino, bet tuomet nebuvo 
tokių svarbių reikalų išspręsti, kokie stovi prieš akis 

/šiandien. Tuomet Tarybų Sąjunga buvo silpnutė, o šian-^ 
dien Tarybų Sąjunga jau ima viršų ant Amerikos, so
cialistinis pasaulis kapitalistinį pasaulį jau pralenkia. 
Vadinasi, kapitalistiniam pasauliui grūmoja didelis pa
vojus, todėl reikią, kad jam vadovautų žmogus, kuris 
yra sveikas, drūtas ir su iniciatyva.
..tai,. žinoma^ norėtume,. -kad._prezidentas pa-

šiandien gali pasakyti, kada prezidentas savo phreigų nių darbininkų niekur nebe-1

Hagiie. — Hollandijos 
valdžia kaltina Indoneziją,

ri būti dar platesnė.
Taip atrodo. Plačiau ne

sigilinus į audimo pramonę, kad pastaroji daro nesma- 
atrodo, kad rinka jos dirbi- gurno, reikalaudama Vaka- 
hiams turi didėti, o ne ma- rų Naujosios Gvinėjos?

sveiktų, kad jis galėtų savo pareigas eiti iki 1960 metų, 
kad nereikėtų dėl jo nesveikatos triukšmaūti ir pasakyti 
jam: pasitraukit, Niksonas'jūsų vietą užims.

Bet norai yra vienas dalykas, o tikrovė, gyvenimo’ 
eiga kitas,..,.,... ..

Jonas Kaškaitis

MEMUARŲ SERIJA
Mokslo; darbo, kovingi keliai

SENKEVIČIAI AĖT:
Beje, tuo dar “Vilnis” mūs’ llaiminiga,

Kad dau^i'aū1 jl'iūai turi žnionityį—
Taip, draūgų šugabių jai nestinga'

Ir darbūdrojų šiaip sumanių.
Redaguoja Prūseika; Andrulis;

Abu Johikai kadh, —
Kai suserga viens kitas bėdulis,

J. Sinkevičius čia — ne bėda!
Pats Senkevičius rašo įgudęs:

Metų trisdešimt braižo raštus, —
Jau ne vienas pasėtas jo grūdas

Apibėgo, aplakstė kraštus.
Patvarus jis, mąslus ir valingas,

Su nugarkauliu vyras, kaip reik,
“Vilniai” patikimas, atsakingas,

Rodos, laikraščio sargas beveik.
Atsidėjęs stebiu aš “Kas dieną”,-

Randu taipgi vertingų straipsnių,
Neapleidžiu neskaitęs ^nė vieno

Tų vaizdingų romarių šaunių!
J. Senkevičiaus žmona “Žemaitukė”

Pasirodo str plunksna šaunia, —
Mūs’ draugingi ryšiai’ nesutrūkę, —

Gerus žmones žinau jau seniai!
Viens ir kitas prakalbas rėžia,

Ir draugijoj ir kuopoj tvarka,
Ir įbVėžia ten pažangią vežę,

Itin priedermė tai nemenka.

t

i

Nieko’ tokio, kad ji ištekėjo,—
Taip pačios jau paskirta gamtos,— 

Bet gerai: patvari ši veikėja
Neišnyko iš kuopos tvirtos!

Dar labiau: ir jos Fribergas vyras
Žengią taipgi keliu pažangos!

Taip kalnuotos versmės vanduo — tyras, 
Nors pakeltas vingiuotos bangos.

Draugus Fribergus sveikinu uoliai—
Ir kas veikia tauriai panašiai,

Kur dvasia pažangos nenupuolė, 
Kas darbuojas širdingai, našiai.

Rugp. 12, 1957 J

JULĖ SKEBERDYTĖ j
Skeberdytė Julytė taipogi— 

Talkininkė “Vilnies” nuoširdi—
ĖUyo “Vilniai” darbinga, patogi: 

Vis ką nors pagarbingo girdi.
Tai redakcijoj, raštinėj; salėj— 

Daugiakampiam progreso darbe—
Ištvermingai darys, kas privalė,— 

Padėka tebūnie ir garbė !
r

Mūs’ Julytė nūnai Marazienė—
Vis tiek pat ji tebėr pažangi!

Vis darbuojas kur gali iš vieno, 
Kiek pasiekia ranka jbs stangi!

JONAS JOKUBKA
Ogi Jonas Jokubka ką reiškia?

Tvirtas stulpas “Vilnies” jau seniai, — 
Tavo, drauge, šią prievolę aiškią 

Žvelgiu, — juntu žinau', ką manei, —
Ką galvojai manei, atvažiaVęs

I Iš Brazilijos džiunglių klaikių: 
Visad nuoširdus, artimas, savas, 

Su liepsna simpatingų akių.
Aštri plunksna, svarus tavo žodis, 

Balsas aktoriaus ryškiai skambus
Į progresą kelionę parodys— 

Ir ne vienas sekėjas pribus.
Su drauge rūstų, tolhhą kelią 

Filosofo kantra padarei, —
Kaitri žiežirba šiVdį tau kelia, 

Ir maršuoji pirmyn patvariai.
Drauge mielas, tau dešinę spaudžiu

Ir Prūseikai, Andruliui kartu- — 
Ir Senkevičiam, Jonikam glaudžiai, —

Jum, ką tenka saldu ir kartu. . .
Rugp. 11, 1957

Ir jos vyras talkon įsitraukia, 
Nepalieka atstu nuošaliai,—

Kas gi talką palieka palaukėj ?
Tik siauri savanaudžiai bailiai... •

Už darbuotę kieno sąžiningą, 
Už simpatiją kovingam kely—

Mes šiltai visi juntam dėkingi, 
Jei darbuojies kiek tik kad gali!

Spaudžiu ranką Julytei darbingą—
Ir Marazui’taipogi kartu:

J*ūs’ širdy žarija nesustingo, 
Įžiebta iš žarijų karštų!

ONA PETRUTIENĖ
Įstabi Petrutienė-šimkute!•

Jai'širdinga dėka ir garbe!
Dar ji btivo skaistutė jaunutė—

JaU žibėjo jaunuolių darbe!
Paūgėjo, pražydo, subrendo,—

Petrutienė darbinga, skambi! 
Prakilnesnių darbų vis atranda,

Darbo kupinos rankos abi!
Menininkė, teatro mėgėja,

Gabi aktorė, rašo sklandžiai,—
O, kai mokyt vaikus ji pradėjo,

Suskambėjo' skudučiai, vamzdžiai!
“Ateities žiedo” vedė mokyklą:

Sutartinė aidėjo1 daina,-—
Teatrukai, turėjo skaityklą,

Dbklamacijų salė pilna...
♦ •

Petrutienė lankoj' kultūrinėj:
Drąsiai žengė jos koja basa,— 

Tarp žiedtį platų taką pramynė,
Sidabrinė blizgėjo rasa...

Po tą lanką vaikai vaikštinėja,—
Štai vainikas laukinių gėlių 

Puošia galvą širdingai, veikėjai,—
Pagarbiai ją pasveikint galiu.

Rugp. 13, 1957

V. E. VAŠIAI
Taipo pat aš pasveikint noriu

Darnų buri tauriųjų draugti, 
Su “Vilnim” ką žygiuoja padoriai 
Pažangon, kur gyvent bus smagu.
Sveiki būkit, spaustuvės mašinų

Žvalūs technikai V. E. Vašiai:
Šitą amatą daug kas pažino,

Iš pradžių griebės dirbti smalsiai,—
Bet netrukus atlyžo, ’aptingo,

Metė darbą—žinokitės sau... 
O čia reikia draugų’ištvermingų,

Ne tokių kad—gana, pailsau...
Patvarumo ir įgūdžio reikia,

Sąžiningo našumo darbe,— 
Jeigu šitaip, tai nieks jūs’ nepeikia,—-

Jum priklauso šlovė ir garbė!

i

I

MILDA SAVUKAITĖ
“Vilnies” raštinės dirbo kontoroj1 

Mašininkė, buhalterė gal,—
• Jos laikyseną, išvaizdą orią

Mes pamėgom, pamėgom bėgai!
Tai Mildutė, atseit SavUkaitė—

Iš šeimos pavyzdingos gražios,—
Ar močiutės žvalioji dukraitė

Net' Čikagon toli nuvažiuos?
Padirbėjo “Vilny” mūs’ Mildutė,-

Kaip ją motina mokė miela1,i—
Bet, matyt, jau turėjo taip būti : 

Ištekėjo—kad ją gi bala'...

Nelaimė su raketa !
Floydada, Texas. — Auk-! 

štesnėje mokykloje moky-: 
tojas G. Foster sumanė pa- j 
demonstruoti mokiniams ’ 
raketą. Jis pasigamino ją 
metalo dūduoje. .Rodant jos 
veikimą — raketa sprogb'. 
Užmušė mokytoją ii4 sužei- i 
dė trylika mokinių. Taipei, ForrtioZa. — J. 

Valstijų karinis laivas nai
kintuvas ir kinų nacionalis
tų žvejų laivas susikūlė. 
Trys žvejai nuskendo.

Roterdamas. — Hollandi
jos submarinas “Swardvis”, 
l,6Q0 tonų, susikūlė su ta- 
voriniu laivu. Laivas bu
vo turkų. Abu pusėtinai 
'nukentėjo.

NELLIE DeSCHAAF
Daugiaspalvė tauri pažangietė—

Tdig'i Nellie De Schaaf ji vardu,;—
Ji patapo garsi čikagietė,

Apie ją ir aplinkui skardu!
JK—Visuomenės dirvoj veikėjh,—

Aštri plunksna ir žodis aštrus,—
Prieš' reakciją drąsiai skardėjo

Prieš makarčiuš, prieš šaltus karus.
.Prieš sveturgimių teisių skriaudėjus,

PAėš teisių pilietinių vagis
Nelė ranką kdvingą pridėjus, 

Kol tos teisės atgautos prigis!
Sveika būk, konstituc’jos gynėja!

TaVo’ da'rbas' už teisę žmogaus, 
Kaiįp trimitas, plačiai riuskambėjo,—

Lai daugiau patvarumo jis gaus!

1

J

Tokyo. — Moksliniai įren
gimai užrekordhvo žemės 
drebėjimą. Manoma, jis bu
vo Liaudiškoje Mongolijoje. 

t

į Skiato^ Sįhittgš, N. Y. 
į——Kilęs gaisras chemikališ- 
jkąme fabrike jį sunaikino. 
iNuostolai viršija milijoną 
-dolerių;

Colombo, Ceylonas. — Iš 
-'priežasties audros pakilo, 
įpbtyyniai. Nelatėjc virš' 
;5;000' žmbhiiį neteko savo 
jnariių.

A usable, N. Y. — Dvi se-
serys Šufringa1 Wisher ir^ 
Rose Panto' rastos pa>- 
smaugtos. k

* r . r -------- ----- -----------------—
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JUOZAS BALTUŠIS

< PARDUOTOS VASAROS LAISVES VAJUS Žinios iš Lietuvos
(Tąsa)

— Tai, sakai, neparduos! ? — vis knibo 
senis.

-v Neparduosiu.
— O jeigu aš gražiai paprašysiu, ė?
Poviliokas nežinojo ką sakyti, o senis 

primerkdavo akis, pažiūrėdavo pašai
piai ir vėl tardavo:

— O ijs labai gražiai prašyti moku.
Taip jis ir išvedė kartą Povilioką iš 

kantrybės. Priėjo sūnus prie lovos, pa
bučiavo tėvui į ranką ir sustojo tylėda
mas.

— Nu? — aiškiai sunerimo senis.
— Tėve, nors kartą su tavim kaip su 

žmogum pakalbėti noriu.
f ^r— Na, na?

— Negaliu aš parduoti kalamaškos, 
tėve. Ne pardavimui dariau.

— Kad negali, tai niekas tavęs ir ne
verčia. Aš pats parsiduosiu. Ir pinigus 
paimsiu pats, tau nereiks akių kaitinti.

— Nesijuok, tėve. Negi tu negirdėjai, 
kad paroda Kaune ruošiama? Aš ir nu
vešiu, parodysiu žmonėms, tegu žino, 
ką galiu. Ir ką gali žmogus nuspėti? 
Gal man ir visiškai gerai išeis. Tėve, 
tu girdi?

— Che, che, che, — sukikeno senis. — 
Tai parodon, sakai?

— Nesijuok, tėve!
x— Tai gal ir su Uršulyte? Susėsit ka- 

lamaškon ir nulinguosit abu parodon?
v-Poviliokas, trenkęs durimis, išėjo. Ra
dau aš jį vėl kalvėje. Stovėjo parimęs 
ant didžiojo kūjo koto, niūrus kaip nie
kad, net suodinesnis kažkoks. Tik jo 
smakras tirteno smulkiu virpuliu. Atro
dė tuoj pravirks.

— Poviliuk. . .
— Ko dar tau? — riktelėjo jis.
Pasėmė šiupelę anglių, bėrė į žaizdrą.
— Dumk, kad visi velniai tave kur 

neštų!
Po kurio laiko kalvėn atėjo Kazimie

ras. Atkosėjo dūmus, apsidairė, patylėjo.
— Be reikalo su tėvu šitaip.
— O tu kaip nori? Kojas dar jam pa

bučiuot? .c: m.-;-

— Be reikalo, sakau, — ramiai tęsė 
Kazimieras. — Kiek čia seniui beliko 
dienų? Baigiasi.

— Tave dar pragyvens!
— Baigiasi, sakau. Negi pats nema

tai? Užtat ir siunta, ir kabinasi ko be
įmanydamas! Prieš galą visi seniai ir
zlus. Turėk kantrybės, pakentėk, o tada 
kaip norėsi, taip ir padarysi, tavo valia 
bus.

— Ar iš balos paimsiu aš tos kantry
bės? Arba gal tu paskolinsi?

— Ne tu vienas. Žiūrėk, ir Juoziokas 
tyli, Jaukia. Ar gal jam saldžiau kaip 
tau?

— Neprašyk dievo, kad Juoziokas pra
kalbėtų. Visi velniai juoksis, kai jis pra
kalbės!

— Persūdai tu kaip visada, — atrė- 
mė Kazimieras. O kalamaška gera,—kal
bėjo jis toliau, apžiūrinėdamas brolio 
dęrbą. —Tikrai ne gėda ir parodon to
kią išstatyti. Auksinės tavo rankos, Po
viliuk, tiesiai sakau.

— Tu. . . nemeluoji?
— Pavydžiu tau, bet nemeluoju. Jeigu 

šitaip kalsi toliau — būsi pirmas meis
tras visoj parapijoj!

Poviliokas plačiai nusišypsojo, net 
' jam ašara ištriško. Prisilinko prie brolio, 

neramiai paklausė:
— O Uršulę man atiduos? >
Kazimieras taip pat šyptelėjo gera, 

šviesia šypsena.
— Visko gali būti.

^Nusisuko Poviliokas, suglumęs nuo ši- 
v žodžių ir išraudęs. O paskui vėl atsi- 

Pažvelgė jie abu viens kitam į a- 
■Kis ir staiga nusijuokė abu.

— Tu užeik kalvėn dažniau. O tai 
dirbi, dirbi po visus namus, dirbi ir dir
bi, ir kaip svetimi mes abu, tiek ką prie 
stalo susitinkam.

— Dirbu, — patvirtino Kazimieras. — 
Ir tu dirbi. Abu nuo mažens lenkiam 
nugaras. Na, o dkbar atiduok piemenį: 
ginti laikas.

— Piemenį? O koks velnias man kai- 
.vej padės?!

— Visų kiemų piemenys seniai gano* 
Tėvokas pasakė: pašarai baigiasi.

— Tėvokas taip pasakė?
1— Tėvdkas.
— O tu kaip pasakysi? 

y— Ir aš taip pasakysiu.
t it? T V ‘  ...............  —-
3 pusi. Laisve ( Liberty) - Seštad^ > gruodžio•JLUc.)

— Nemeluok, vaikei voro, kaip pasa
kysi ?

-j- Pašarai baigiasi.
— Klausyk, Kazimierai, atėjai tu kaip 

brolis, o išeini kaip. . . Mendelis koks! 
Su Komaru mano sutarta iki sauskelio: 
prapūs vėjas vandenį, jis ir atsiims ka- 
lamašką. Man reikia baigt, supranti? O 
be piemenio aš — kaip be rankų!

Kazimieras tylėjo.
— Pakalbėk su Indrišium, — paprašė 

Poviliokas. — tegu jų Alyzas pasau- 
go mūsų bandą.

— Tėvokas neleis.
— Man bent savaitei dar. Na?
—Tėvokas barsis.
— Tai pasikarkit jūs visi su visu te

vokti! — suriko Poviliokas įtūžęs. — Po 
velnių, po velnių, visi po velnių nuo ma
no galvos!

— Ko tu rėki? — pasakė Kazimieras 
tyliai. — Pašarai tikrai baigiasi, ir tė
vokas taip sako. Reikia ginti.

— Eik, eik!
Kazimieras išėjo.
O kitą rytą aš jau giniau bandą kartu 

su visais ūlyčios' piemenimis.

Alyzas atginė basas. Ir drabužiai jo 
buvo blogesni už mūsų visų. Rudinėlė 
trumpa, išbliuškusi, pečiuose išdužusi, 
kelnės nukarniję — tik purvini siūlga- 
liai kabo aplink kojų riešus. O kojos ba
sos, pamėlusios, sustyrusios ir taip pat 
kitokios negu mūsų visų: didelės, lenk
tos. į vidų, abiejų nykščiai toli atsiskyrę 
nuo kitų pirštų, lyg pabėgti norėtų.

—Šlep, šlep, šlep, — girdėti Alyzui ei
nant.

O kur praėjo, ne iš karto atspėsi, kie
no čia pėdos įmintos: žmogaus ne žmo
gaus, anties ne anties. . .

O laukuose vėjas davė iš visų pusių: 
kaip nesisuk, vis tiek kiaurai košia, pa
čius kaulus pasiekia. Dangumi bėgo 
skubrūs debesys, lipo viens ant kito, lyg 
brūžinosi viens į kitą. Ir nuo šito brū- 
žinimosi lėkė žemyn šuorai krušos, ker
tančios kiekvieną naują žolės daigelį, 
nuklojančios laukus murzinai baltu klo
tu. Žvilgterėjo saulė, pašildė, ir visi pa
ežiai sutvisko sidabriniais klaniukais, pa
tižę valkom. Ir nuo šitų valkų Alyzo ko
jos dar labiau pamėlo. Šokčiojo jis po 
ežią tai ant vienos, tai ant kitos kojos, 
lyg gandras koksai, stengėsi sušilti.

— )Ko gi atginei taip vasariškai? — 
paklausiau.

— Padėkok Indrišiui, velniui tam pra
keiktam, kad jo visus vaikus sukatos 
susuktų!

— Alyzai, tu nesikeik! — atsiliepė 
Akvilia nuo akmens, kur ji sėdėjo, pa- 
rietusi- po savim naginėtas kojas.

— Pabučiuok, kur švilpia!
Visi piemenys nusijuokė iš pasitenki

nimo. Sėdėjo jie ant akmenų ir ant ežios, 
kur kam išpuolė, kur sausiau buvo. Ki
tas stovėjo ir stačias, įrėmęs pagalį į sė
dimąją, atsikolęs visu kūnu. Ir visi kaip 
ugnies saugojosi nesusimaišyti su pieme
nėmis, neprarasti savo vyriškumo tarp 
“šitų bobų”. Piemenes reikia kolioti, 
bliuznyti joms, prisitaikius užkirsti bo
tagu, kad žinotų, kad atmintų. Jos žino
jo ir atminė, dėl to laikėsi nuošaliai. Sė
dėjo ant priešingos ežios, glaustėsi vie
na prie kitos, dviese ar trise, gynėsi nuo 
lietaus vienu maišu, dažnai kikeno iš 
piemenų išdaigų, dainų ir bliuznijimų, 
dažnai ir ašarą nubraukdavo kumščiu— 
tik slaptai, nusisukus nuo visų. Viena 
Akvilia sėdėjo tarp jų iškilni, didėlė, pa- 
sėdusi aukščiausią akmenį, ir nei juokė
si, nei ašarą braukė, tiktai, Alyzui su- 
bliuznijus, atsiliepdavo:

— Alyzai, tu nesikeik!
Ir visuomet Alyzas atrėždavo:
— Pabučiuok, kur švilpia!
Piemenys vėl juokės, kad taip gerai 

atsakyta “bobai”, o Alyzas vis sparčiau 
straksėjo, kalendamas dantimis nuo šal
čio. Pagaliau neiškentė, šoko į alksny
nėlį. Ten sustūmę pernykščius lapus, ki
šo į juos kojas, takšnojo delnais blauz
das, pavarinėdamas kraują. O iš vir
šaus vėl šiurptelėjo nauji krušos šuorai, 
ir vėl žemė dengėsi murzihai baltu klo
tu. Alyzui užėjo panagės.

— Aa-a! . . . —rėkė jis trypčiodamas. 
— Aaa, a-a-a! Kad tu net šaltos bulvės 
ėst neturėtum, kad tu pats, velnių išdėlis, 
tavo pati ir tavo vaikai, išdėliukai, visą' 
gyvenimą atpakali vaikščiotų! A-a!. . . 
Kad tu siūlgalio neturėtum kiauram 
klynui užsiūti!

(Bus daugiau)

(Tąsa nuo 1-mo pustonio)
Hartfordo vajininkai irgi gražiai pasirodė su 4 nau

jom prenm — 2 nuo Žemaitienės ir 2 nuo A. Klimo.
J. Mažeika ir Purtikas, pittsburghiečiai, irgi prisiuntė 

naują prenumeratą. Taipgi gauta nauja prenum. nuo L. 
Tilwick, Easton, Pa., ir 2 nuo J. Bložonio, Lowell, Mass. 
S. Penkauskas prisiuntė atnaujinimų. Aišku, šie vaji
ninkai irgi (apart naujų prenm.) prisiuntė atnajinimų.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais.: 
D. G. Jusius,, Worcester, Mass.; Geo. Shimaitis, Brock
ton, Mass.; P. Beeis, Great Neck, N. Y.; J. Butkus, So. 
Boston, Mass.; M. Kazlauskienė (LLD Mot. KI.), Bin- 

j ghamton, N. Y.; P. Šlekaitis, Scranton, Pa.; J. Patkus, 
I New Haven, Conn.; G. Žebrys, Cleveland, O.; V. Kvet- 
I kas,- Cambridge, Mass.; K. Naravas, Shenandoah, Pa.; 
! A. P. Dambrauskas, Haverhill, Mass., ir C. K. Urban, 
i Hudson, Mass.

PRIETELIŲ KLUBAS
F. Malkaitis, Easton, Pa............. . ...................... $25.00

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1958 METAMS
Lietuvių’Moterų Klubas, Hartford, Conn..........$25.00
John J. Gerdis, Berlin, Conn........................ ••.... 15.00
M. Kavaliauskas, So. Beloit, Ill. .. ...................... 10.00
Sophia Žukas, Portland, Oregon............................10.00
J. Zuikelis, Philadelphia, Pa.................................... 10.00
Paul P. Gribas, Grayland, Wash............................. 10.00
L. Maukus, Hartford, Conn.....................................10.00
S. T., Waterbury, Conn.............. • • ......................... 10.00
P. Martin, Wexford, Pa............................................ 10.00

. J. N. Zajankauskas .. .. • • ......................... 10.00
Mrs. Shimkus, Jackson Heights, N. Y.................... 10.00
Jonas ir Eva Rudmanai, New Haven, Conn. .. 10.00 

. A. Purvėnas, Philadelphia, Pa.......... \ . ............... 6.00
A. Kalakauskienė, Brooklyn, N. Y. • •....................5.00
Wm. Gudaitis, E. St. Louis, III..................................5.00
M. Green, Worcester, Mass................................... • • 5.00
N. Grigienė, Rockford, Ill.......................................... 5.00
S. Skiragis, Detroit, Mich............... • • ......................5.00
R. Chuberkiene, Middletown, N. J........................... 5.00
Gera Draugė Binghamton, N. Y...............................5.00
J. Gedeminas, Hartford, Conn.......................••.... 5.00

1 L. Žemaitienė, Hartford, Conn..................................5.00
J. Vainoras, West View, Pa...................................... 5.00

. Mr. ir Mrs. Anskiai, Brooklyn, N. Y...................... 5.00
P. švelnikas, Easton, Pa.....................  5.00
A. Wildges, New York City..................................... 5.00
J. J. Ynamaitis, Union City, Conn. .. • •................ 3.00
W. Degutis, Albany, N. Y.......................................... 2.65
Lindenietis '.. .. ...........................................  2.00
J. Birbilas, St. Clair, Pa.............................................2.00
L. Skaitytoja, Jersey City, N. J. .. ■ • ...................2.00
A. Kavaliauskas, Lawrence, Mass..................  2.00
M. Sabaliauskienė, Newington, Conn....................... 2.00
J. Danilevič’enė, Brooklyn, N. Y...................... • •.. 2.00
Margaret Valinchus, New Haven, Conn..................2.00
Po$l: John Chappel, Hamden, Conn.; E. Ališauskienė, 

! Newark, N. J.; Mary Rinkus, Thomaston, Conn.; M. 
| Budnikas, Pittsburgh, Pa.; W. Klimas, Hartford, 
i Conn.; R. Ross, Wethersfield, Conn.; M. Subačius, To
ronto, Canada; A. Pranckaitis, Mexico, Me.; J. Grinevi
čius, Throop, Pa. 

_______
v Tai t’ek šį sykį gauta rezultatų, širdingai ačiū už do- 
rvanas dienraščiui ir vajininkams už pasidarbavimą. Ki- 
i ti rezultatai bus paskelbti kitame numeryje.
i Laisves Administracija

“Ne aš grįžau nusivylęs, 
o jie nusivylė...”

LAIŠKAS IŠ URUGVAJAUS

Gerbiamieji draugai!
Rugsėjo 29 d. 12 vai. tarp

tautinis keturmotoris lėktuvas 
mane sugrąžino Į Montevideo. 
Karasko aerouoste mane su
tikti atėjo kone visi “Urug
vajaus lietuvių centro’’ nariai, 
draugai, pažįstami, giminės. 
Kelionė gerai pavyko, jei ne
skaityti, kad ‘lėktuvai pavėla
vo visą parą/ Muitinėje netu
rėjau jokių kliūčių, visas atsi
vežtąsias dovanėles įteikiau 
bičiuliams bei giminėms.

Kur bepasisukčiau, visur 
mane ieško žmonės, klaus'ne- 
ja apie Maskvos festivalį, apie 
Lietuvą, kuri< aš turėjau lai
mės pamatyti ir neblogai pa
žinti, apie kelionę ir t.t. Vi
siems aš pasakoju. Tuo tikslu 
pasiruošiau savo įspūdžiais 
pasidalinti per lietuviškąjį 
radijo pusvalandį, parašysiu 
mūsų spaudai. Vietos žmonės 
domisi viskuo ir džiaugiasi, 
kai jiems perduodi tokius 
švežius įspūdžius. Bet, aišku, 
yra ir tokių, kurie labai lau
kė, kad aš sugrįžčiau iš Lie
tuvos smarkiai nusivylęs, nu
siminęs ir pusčiau į jų pučia
mą priešliaudinę dūdą. Įvyko 
taip: ne aš grįžau nusivylęs, 
o jie, minėti žmonės, nusivylė 
mano grįžimu...

Dabar noriu per “Tiesą” 
Į nuoširdžiausiai padėkoti už 
Jokį šiltą priėmimą Lietuvos 
visuomeninėms o ,r g anizaci- 
joms, vyriausybei, draugams 
m draugėms ir palinkėti jiems 
geriausios sėkmės. Teklesti 
kui tūriniai ryšiai, draugystė 

j tarp Tarybų Lietuvos liaudies 
i ir jos sūnų bei dukterų toli- 
| m am e užjūryje!

Su pagarba
Antanas SAUSYS 

Montevideo, Urukvajus.
(Iš Vilniaus “Tiesos”)

• ■
Broliškųjų respublikų 

laikraščių vitrinos

Vilnius. — Liudo Giros gat
vėje, einant į tiltą, daugelis 
vilniečių sustoja prie laikraš
čių vitrinų. Spalio švenčių iš
vakarėse įrengtos broliškų ta
rybinių respublikų laikraščių 
vitrinos nusitęsia per kelioliką 
metrų.

Anksčiau broliškųjų res
publikų laikraščių vitrinos bu
vo tik dviejose Vilniaus vieto
se — Stalino prospekte ir Ge
ležinkelio stoties aikštėje. Šio
se vitrinose buvo išklijuoja
mas “Sovietskaja Bielorusija”

laikraštis. Patenkinant vilnie
čių pageidavimxis. Spalio ke
turiasdešimtmečio išvakarė
se įrengtos ir kitų sąjunginių 
respublikų laikraščių vitrinos.

Washingtotnas. — Ameri
kos mokslinė ekspedicija, 
kuri veikia Antarktikoje 
daro gero progreso. Lėk
tuvai “C-47” dažnai skrai
do.

Harty Mich.
Ankstyva' bedarbe

Kitais metais būdavo vaisių 
prezervavimo darbai Stokely 
kompanijos dirbtuvėj čia už
sitęsdavo iki kalėdų, bet ne 
šiemet. Kai kurie darbininkai 
buvo atleisti iš darbo kiek 
pirmelihu, o lapkričio 9 d. 
dirbtuvė išbaigė darbą ir vi
si darbininkai neteko darbo.

šiais metais naktimis beveik 
nedirbo^ apart, žinoma, vyš
nių kenavimo, kuomet darbas 
ėjo pilnais garais, dienomis ir 
naktimis, per 3—4 savaites, 
šiais metais jau ir C.I.O. uni
ja suorganizuota, bet žymės 
beveik nesimato. Kai kurie 
darbininkai mano, kad tai 
kompanijos unija. Sakoma, 
kad šių metų obuolių derlius, 
buvo prastas, todėl, gal, ir 
kenavimo darbai užbaigti la
bai anksti

Čia visi nusiskundžia ant 
aukštų reikmenų kainų, o jos 
nesustojamai kasdien vis 
aukštyn kyla.

Mirė J. Karpavičius

Lapkričio 15 d. čia pasimi
rė Juozas Karpavičius. Liko 
žmona, trys dukros su šeimo
mis ir sūnus taipgi su šeima. 
Velionis skaitė “Vilnį”.

Kiek pirmeliau mirė Rau
doniai, vyras su žmona, buvo 
“Keleivio” skaitytojai, bet pa
laidoti su katalikiškomis mi
si omis.

Pas mūs mažai lietuvių 
beliko ir tie labai nusenę, 
tankiai sunegaliuoja; mat 
prie tokio amžiaus žmonių ir 
visokios kvarabos greičiau 
kimba.

Parėmė Laisvę

“Laisvės” paramai V. Bla
žienė aukojo 5 dolerius ir K. 
aukojo 1 dol.

Šis miestas po biskį auga, 
pakraščiais naujų namų pri- 
budavota; dabar budavojama 
naujas nemažas pastatas — 
“Court House”.

Hartietis

Londonas. — Buvęs Afig- 
• Ii jos karalius.. Windsor at- 
I vyko iš Prancūzijos į savo 
seno sandraugo majoro 
Metcalfe laidotuves.

Helsinkis. — Suomija ir 
Tarybų Sąjunga pasirašė 
prekybos sutartį. Pagal ją 
1958 metais, tarpe abiejų 

' šalių prekyba padidės, 
j ---------- ------

Paryžius. — Premjeras 
' F. Gaidaras įspėjo NATO j 
narius, kad jeigu jie kels j 
Alžyro laisvės klausimą, 

i tai Francūzija juos igno
ruos.

Berlynas. — Į mėnesį į 
Vokietiją grįžta virš po 

Į 2,000 žydų tautos žmonių. 
Tai tie, kurie hitlerinin
kams persekiojant buvo 

i pasitraukę.
I Viena, Austrija. ~ Aus- 

j trija reikalaūja iš Italijos 
I grąžinti jai Pietinį Tyrolį, 
kitaip, sako, kreipsis į J. 
Tautas.

Londonas. — Susikūlus 
dviems traukiniams, nelai
mėj žuVo arti 1001 žmonių.

Daugiai! įvaiHtį paVengi- 
mų Laisves naudai

DĖMESIO! DĖMESIO!

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

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

Mūsų nusistatymas yra:
Specialus atidumas ir asmeniškas patarnavimas kiekvienam.

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

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

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

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

pašto. Aplaikę jūsų paką mes tuojau pasiunčiamo jums smulkmenišką kaštą sąskaitą.
Žinokite, kad negalima siųsti valgomų produktų tame pačiame pakete su kitais dalykais.

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

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

VIEN TIK NAUJI DAIKTAI TEGALI BŪTI SIUNČIAMI 
/

Dėl patogumo musų klientams mes atidarėme skyrius Clėvelande ir Detroite.
900 Literary Rd., Cleveland 13, Ohio. Telefonais TOwer 1-1416 
11339 Jhs CainĮiau, Detroit 12, Michigan. Tel: TOWirtsend 9-3980

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 draugu kaip paliudijimą, jog dovana gauta,

i
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Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 

įdoleriuką Laisvės paramai,

ru-

Aida Ormanienė pašarvota 
pas Šalinską, laidos gr. 9
Ketvirtadienį, gruodžio 5 

atsiskyrė iš gyvųjų tarpo 
da Ormanienė. Pašarvota 
linsko šermeninėje, 81-02 
maica Ave., Woodhaven, 
Y. Pirmadienį, gruodžio
bus išlydėta iš šermeninės 8 
vai. ryto. Bus palaidota St. 
Charles kapinėse, Farming-

A1

9

Didžiuliame 
ko jos vyias 

.<■ ū ne lis 
Juozas 
taipgi 
'.amu.

liūdesyje pali- 
Jonas Omanas, 

Jonukas, jos tėveliai 
ir Ona Kairiai, 

daug draugų ir pažįs-

[Apie Zoologijos daržą (Zoo)

New Yorko miestas turi 
[vieną iš daugelio geriausių 
pasaulyje z o o 1 o g i j o s

' (7. veri n č iii). J is yra
i miesto dalyje, netoli
St. stoties ant East-West lini-

;jų. Tai labai didelis daržas, 
kuriame yra šimtai ir tūkstan- 

■čiai Įvairiausių gyvūnų.

čia galima matyti nuo ma
igiausių replių, iki dramblių, 
iruo nedidelių paukščiukų iki 
! didžiulio strauso. įėjimo mo- 
i • •
j k ėstis nedidele.

įžanga biski prisideda prie 
padengimo žvėrinčiaus užlai- 
l.ymo lėšų. Bet jo užlaikymas 

i atsieina daug: patalpos, viso
kių gyvūnų Įsigijimas, jų mai
tinimas, prižiūrėjimas.

Koka nauda iš žvėrinčiaus? 
Labai didelė. Daugelis žmonių 
to neįvertina. Daugelis iš mū
sų nesuprantame, kiek tokia 
Įstaiga pagelbsti kultūroje — 
.jaunuoliams -'moksle.

Jaunuolis ar jaunuolė gali i 
skaityti savaites laiko knygą j 

apie liūtą, ar mešką, jis to ne- [ 
sužinos, kiek pamatęs gyvus i 
tuos žvėris, štai prieš jo akis i

Tėvai ir motinos, 
te labai daug gero savo vai
kams, jeigu su jais dažniau 
nuvyksito i žvėrinčių. Lai jau
nuoliai Įsižiūri i gamtos su
teiktus gyvūnėlius, paūkščius 
ir viską, kas ten yra. Iš to bus 
jiems daug naudos. Tas pa
ries jiems pažinti pasauli ir 
sėkmingiau mokytis.

jo skyriai: Brooklyne

[Pirmas ir gilus sniegas
šiemet New Yorko gyvento

jai ilgai gėrėjosi gražiu 
Idens oru. Pereitais metais pir-

padarysi- i masis sniegas pasirodė 
jlio mėnesį ir vėliau, nors 
i bi-vo storai, bet dažnai.
i met buvo gražūs spalio ir lap- 
Ikričio men.

ne-
sie-

Prisiminimas

REAL ESTATE

( Queens Village. Naujai pabūdavo- 
: las namas, Cape Cod, 3 kartus ples- 
Iteriuotas. Didelis atikas, ištisai 
i įvesta vielos. Gera plumerystū, 2 
; karams mūrinis garadžius, 60x10 
i daržas.Karštas vanduo, geso šiluma, 

pečius, ir kitas įtaisytas 
Išdekorusime pa- 

2 blokai iki buso 
stoties. Skambinkite privatiškam

I statytojui. HO. 8-6164.

Į geležinis ] 
sir noje kepimui, 
gal jūsų skoni, 
stoties.

! gali.
i dieną 
krito,

; žiema.
privertėį Yra

i jis yra Prospect parke: 
! skyrius Central parke, 
įhattan dalyje.
j i u n Island saloje.

ONA NEČIUNSKIENĖ
Mirė Gruodžio 7. 1954

Richmond Hill. 2 šeimų (legal) 3 
medinas namas, ant pirmų lubų tuš
čia, 5 kamb. ir vonia; ant 2-rų 6 
kamb. ir vonia. Rcnda $100. Aliejus, 
garadžius, arti subvės. $16,900. 
WM. F. MURPHY, 104-15 Leffert« 
Blvd. V r. 8-4200.

štai gruodis parodė, ką 
Trečiadienio naktį ir 

be sustojimo sniegas 
vėjas kaukė — tikra 
Pasirodo, kad sniego 

devynių coliu,
kitas Kaip ir paprastai, labai apsli- 
Man-jdino daug kelių, ir Įvyk 

kaipgi yra Cta-i tomobiliais važiuojančių 
i-1 a i m i ų.

au-
nc-

“Žmonių linksmybei 
laisvės” neduoda

Berniukai apvogė 
krautuvę

Jau treji metai kai mirtis atskyrė mano mylimą 
gyvenimo drauge ir mergaičių motiną. 

Mes jos liūdime.
Kazys NaKiunskas, vyras
Adelė ir Aldona, dukterys H 
Eileen, anūkė
J. Wilson ir E. Parrel, žentai

Brooklyn, N. Y.

Business Opportunity

Ridgewood-B’klyn. Saldainių krau
tuvė, fontanas, kava. Savaitinė (jei- 
ga §250-$300. Renda $60 į mėn. 
Arti mokyklų, krautuvių. Kaina že- 

| me greitam pardavimui. Taipgi yra 
I du kamb., vonia, lašai, garo šiluma.

H Y. 1-9634. (236-238)

Jau keleri metai- atgal Al
dai Įsimetė kaulų vėžys. Tada 
ai nupiovė vieną koją. Atro- 

dė.kad ii sugijo-sustiprėjo, Ii 
vą nugalėjo. Bet už kiek lai- 
1 o toji pati liga 
kitas kūno dalis 
kankinusi jauną 
nuvarė i kapus.

persimetė i 
ir kiek pa- 

moteriške

Aida Kairytė - 
daugeliui lietuvių 
J j buvo žymi LDS 
per daugelį metų dirbo LDS 
Centro raštinėje 
darbavosi tarp 
tūlą laiką buvo 
valdybos

Ormanienė 
pažįstama, 

veikėja,

knygvede.
LDS jaunimo.

LDS Centro
narė.

jaunos 
valandoje

Gaila
Liūdesio
i > u oši rd ž i ą u ž u o j o u tą 
šeimai.

moteriškės, 
reiškiame 

likusiai

Paskyrė $1,575,000 
mokyklų reikalams

Miesto finansinė taryba 
skyrė $1,575,000 
lyklų statybos 
Taipgi buvo paskirta virš mi
lijonas doleriu statybai ligoni
nės Queens m i ėst) dalyje.

pa- 
naujų mo- 
reikalams.

Policininkai ir detektyvai 
užklupo vieną valgyklą Bell-* 
more miestelyje, netoli nuo 
New Yorko ir suareštavo ne
mažai dalyvių. Kas tai prane- 

• še policijai, kad ten yra “Ne- 
I vedusių parė”. Tuojau nusi- 
| skubino septyni slaptos polici
jos vyrai, užsikorė ant stogo 

i ties India House valgyklą ir 
pro langus žiūrėjo kaip “ne- 

Kada jau 
veikimą, j jie užtektinai prisižiūrėjo, tai

liūtas. Jis mato žvėries plati-j vedę linksminasi”, 
l ų spalvą, aki
jo vaikštinėjimą, dydi, bend- j pasišaukė- daugiau policijos ir 
rą užsilaikymą ii- pagaliau di- Įsiveržė i vidų.
džiuli: Gr-r-r-r-r! viską ap-j 
l:nkui drebinantį balsą girdi.

Tai]) su kiekvienu- gyvūnu. 
Paimkime kad ir “kangarū” 
gyvūną. Tai keistas, ilgomis 
užpakalinėmis kojomis, trum
pomis pirmutinėmis. O Štai 
keisčiausia, kad netolimai pa
telės buvo mažytis “kangaru- 
kas”. Jis pasibaidė, skubiai
atbėgo, Įlindo Į motinos papil- linksminti 
v ėję esantį tam tikrą - krepšį, 

galvytę — pasižiūrėjo 
pasikavojo.
metai atgalios ......

gyveno iš Lietuvos vie-

ir vėl

Ten buvo apie 50 kavalie- 
i” (bachelors) ir šešios 

imerginos. Detektyvai sako, 
[kad “merginos buvo tai]) ap
sirengusios, kai]) ir nuogos”. 

' Na, jie pasiėmė kelis vyriš- 
j kius ir suareštavo visas šešias 
| merginas. Suprantama, daly
viai protestavo, kad neleidžia 
“laisvoje šalyje laisvai pasi- 

. Nugabenti Į poli- 
išklausė 
lekciją”, 

rei-

Į saldainiu 
krautuvę 
keturi berniukai, 
apie 15-kos metu, 
apie 11.
svaro saldainiu, 
mokėję, pradėjo 
Pareikalavus 
mažiausias 
i veidą, o 
sendraugę 
mažiausias

5,000 darbininkų 
protestuoja

Baricini — 
532 Fulton St., Įėjo 

Trys buvo 
o vienas

Jie paprašė kvoteri 
na ir, neuž- 
jas valgyti, 

užmokėti, tai
drožė pardavėjai 

kiti trys ją ir jos 
puolė. Tuo kartu 
pripuolė prie rc- 

gisterio, pačiupo apie 
popieriniais pinigais ir 
dingo.

Virš 5,000 Long Island Rail 
j Load darbininkui protestuoja 
'prieš darbo sąlygas. Jie sako, 
I kad garvežiai Įvažiuoja Į to- 
Į kius 'siaurus jų patalpai ke
linis, kur darbininkai neturi 
j progų saugiai pas įtraukti. 

$170 į Bendrai visa padėtis tokia, 
vis] i kad darbininkai dažnai vos .iš- 

Isisirka nuo nelaimiu. Jų uni- 
Ijos vadas T. L. Carman sako,

PRANEŠIMAS
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kuopos metinis susirin
kimas įvyks gruodžio 9 d., 7:30 vai. 
vakare, 29 Endicott St. Mes per 
visus praėjusius metus skaitlingai 
kiekvieną mėnesį laikėme susirinki
mus, tad juo labiau vertinkime me
tinį susirinkimą ir būkime jame vi
si. Kuopos sekr. 1236-238)

Excavators. 3/4 Koehring shovel; 
3/4 yd. gen. hoe; yd. Little Giant 

I Hoe. Bucket Loaders: 3/4 yd. case; 
3/4 yd. Trojan; 1V2 yd. Trojan; 1’4 
yd. Int. TD 9. Bull Dozers. Allis 
Chalmers, HD 14. Cletrac BD New 
Jersey. AT. 8-1441. Eves. MO. 8- 
1913. (238-244)

MISC. ADS

NAUJAS ANGLŲ PONAS Ikad tl,ri bQti ^'^0R PaKerin-
— SENOS KALBOS jlos- 

Nicosia, Kipras. - Atvy-1 PAIEŠKOJIMAS 
ko naujas Anglijos guber
natorius Sir Hugh Foot. Jis 
tuojau pasiūlė visiems “tai
ką”, kas rems Anglijos

RICHMOND HILL, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinkimas įvyks 
gruodžio 11 d., trečiadienį, 7:30 va
kare. Nariai malonėkite atsilanky
ti skaitlingai, nes bits renkama 
valdyba 1958 m. Kurie nepasimo- 
kėję, malonėkite pasimokėti.

Valdyba (238-239)

Dyckman St. Uptown. Valgių 
marketas. Pilnai įtaisytas. Gera 
vieta. Geros jeigos. Yra ir 4 kam
bariai viršuje. Puiki proga, kainta

I tinkama greitam pardavimui.
I LO. 7-8177.

(238-^)

HELP WANTED—FEMALE i

INSURANCE

Y orke 
na kultūriška pora. Lietuvoje 
abu buvę mokytojai, veikėjai, 
žymūs visuomenininkai. Ir ar 
žinote, ko jie pas mane pa
prašė pirmiausiai New Yorke 
parodyti: “Ar galėtumėte, 'm 
mumis nuvykti i Zoologijos 
daržą?” — klausė jie. Ir ka
da nuvykome, kaip jie ati
džiai žiūrinėjo. Gyrė įstaigą, 
sakė, kad ir i mėnesį laiko ne
galėtume jos nei paviršutiniai 
apžvelgti.

c i jos stotį jie ir jos 
p o 1 i c i j os v irsi n i n k o 
gavo “pamokinimą”, 
kia baliavoti ir visi 
leisti namo.

Finansine parama Laisvei 
visada reikalinga .

kai]) 
buvo

Sako, kad neturime 
žmoniškos muzikos

toloJau 15-ka metų, kaip 
vizijoje stigabiai “Voice of 
Firestone” vadovauja muzi
kas Howard Barlow. Jis sako, 
kad pastarais metais Ameri
koje užviešpatavo tokia dras
kanti ausis muzika, kad jos 
rimtesni žmonės bijosi, kaip 
botago.

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.

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. 8-0798. — YO. 5-8032

Siųskite Giminėms4r Draugams Dovanų Paketus

Naujiems Metams
mūsų gražiomis kop- 

Šermeriys už prieina- 
Leiskite laidotuvių 

vesti jūsų reikalus.
LYNCH FUNERAL

HOMES, INC.
43-10 30th Ave. Long Island City 

AStoria 8-2111
Ine

Naudokitės 
tyčiomis, 
mą kainų, 
direktoriui

PARCELS TO RUSSL
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 paketų į Sovietų Sąjungą. Latviją. 
Lietuvą, Ukrainą su apmokėtu muitu ir garantuotu pristatymu yra

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

STEPHEN FUNERAL 
HOME

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

‘ VI. 3-9268
2601 Pitkin Ave.

Brooklyn. AP. 7-8340

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

Jūs galite pasiųsti drabužių, maisto produktų, visokių rūšių vaistų, siuvamas 
mašinas, akordionus ir kitką.

Mes garantuojame grąžinamąsias kvitas su priėmėjo parašu. Mūsų firma 
atdara kasdien, iškaitant sekmadienius, nuo 9:30 A. M. iki 6:00 P. M.

. Šeštadieniais nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.

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

Priimam paketus Manhattane
78 Second Ave., New York 3, N. Y. ORchard 4-1540

Daugelis asmeniškų reikalų 
pavesta laidotuvių direkto-

Mūsų vardas ir reputacija 
jūsų užtikrinimas. Kainos

yra 
riui.
yra 
prieinamos. Viskuom aptarnau
jame.

PROVENZANO LANZA 
FUNERAL HOME, INC.

48—nd Aųe., N.Y.C. GR. 8-2220.

Per mane paieško savo dviejų 
brolių, Juozo ir Pijušo Stankevičių. 
Ieško jų sesuo Ona Stankevičiūte, 
Vilkaviškio Apskr., Kruzmargio kai
mo. Prieš karą jie gyveno Maha- 
iioy City, Pa., o vėliau Shenandoah, 
Fa. Po karo nieko nuo jų, negirdė
jo Ji bus dėkinga, jei atsilieps, 
arba tam, kas apie juos mart praneš. 
Apie mėnesis atga] 
draugų užuojautos 
šiam Stankevičiui, 
linkės. Kažin, ar vienas

Jei tas 
viršmi- 

malonėkite

mačiau Laisvėje 
skelbimą miru- 
iš mainų apy- 
tai yra 

iš ieškomų Stankevičių?
miręs Stankevičius kilęs iš 
mėtos vietos Lietuvoje, 
man pranešti. J. Jackim, Box 1647, 
Shelter Island, N. Y. (238-242)

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 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.)

reikalavimai
Jaunam vyrui reikalingas kamba

rys, kad būtų tyku, ir taipgi vir
tuvės privilegijos. M a n h a 11 a ne, 
Brooklyne ar Queens. Rašykite: 
Mr. A. R. Sutkus, 108-01 86th St., 
Ozone Park, 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. 4-8167.

PLANNED INSURANCE
At a Saving 

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

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

PIANAI
SAPOS IŠPARDAVIMAI

25% Nulaidą i
225 Nauji ir Vartoti 

SĘINETS ir GRANDS 
Daugelis žinomų vardų - 
stLinways, knabes, / 

WESERS, HARDMAN, ir tt.
i Pertaisome. Susitarimai. <\ 
! Pianai praktikavimui nuo $75. ' ;
WESER PIANO FACTORY

524 W. 43rd St. LO. 4-4960. ;

THE BASILE 
ROOFING CO.

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

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

AS. 8-2692.

PAMINKLAI
S & S MEMORIALS

Išstatomo Visose Kapinėse.
Visi paminklai certifikuoti ir 

garantuoti. Lengvi išmokėjimai 
pritaikomi.

602 Greenwich St.
Hempstead, L. I.

IV. 1-6850.

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

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

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.

JOHNNY L'UCCI
Televizijų ir Radijų Pataisymai. 

9 Ekspertiški technikai patarnau
ti jums rtuo 9 v. r. iki 6 v. vlt 
Neapsivilsite. Mūsų firma pati
kima.
810 Forest Ave., k am p. Broadway 

W. Brighton; S. I. 1 
Gibraltar 8- 1515.

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

Oru vėdinamos koplyčios.
NICHOLAS COPPOLA

& SONS
49—104th St., Corona, N. V.

1 Newtown 9-8400.

’ 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 Sensed 
12 to 2

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

Įsteigta 1872.

FIVE CORNERS CAFE
Patarnaujame vestuvėms, ban

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

FL. 9-9770.

GRIPSHOLM 
RESTAURANT

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

Kokteliai—Vakarienė
PL. 9-6260

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

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

FA. 7-5196

KERN’S STUDIO 
j Wedding—Studio—Candid

Child Portraiture [[ 
> Copies and Reproductions 

[[ Photostats [
[ 32-09—31st Ave
<[ Long Island City |

AS. 4-0986

HILLCREST NURSERY
& GARDEN CENTER

Landscape Contractor. Ever
greens, Shrubs, Shade trees -Top
soil, 
ing. 
ery.

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

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

At Larchmont Employment
Abelnai Namų Darbininkai

Virėjos, Motinų Pagelbininkės
Slaugių Patarnautojos

132 LARCHMONT AVE.
LARCHMONT, N. Y. t

TE. 4-8663—TE. 4-1611, Mrs. B.,

MATTHEW A;
BUYUS j

(BUYAUSKAS) ;
LAIDOTUVIŲ i
DIREKTORIUS i

<

, <

Newark 5, N. J. j
MArket 2-5172 |

426 Lafayette St. ?;

4 pusi. Laisvi (Liberty) šeštad., gruodžio (Dec.) 7, 1957




