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METAI 47-tl

KRISLAI i Indonezijoje didelis ^ATO nariai svarstys! Kinija jau įves
Gal ir galima. 
Slepiame viską. 
iTlali užsimušti. 
Nebegali būti 

žmonėmis.
Šmeižikų liežuvis.

Rašo A. Bimba

liaudies sujudimas ITar S^lingos Sll!lyina
9 ' Paryžius. —

> Tarybų . Są-
NATO na- 

. Indonezija. —ama savo namus apvalyti ir nai svarstys Tarybų , Są- 
apimta didelio ū-į turi pasiryžimo atgauti sa- i jungos pasiūlymą sulaikyti 

: atominių ginklų praktika- 
Darbininkai, žemės ūkio, Ilėktuvų su atominė- ocivv i cio. i i , .. -i , i---- 1------  -i----- -----

’.liaudis troško į PTtacw, AS0 
Europos “civi-1 

jungo. Preziden- i 
tas Sukamo tikėjosi, kad i 

[ Tautų organiza-!
!cija padės indonezams

i Amerikoje nedarbas 
labai greitai auga

Jakarta, 
Liaudis b

■po, kad Indonezijos vyriau-Wo teritorijas, 
isybė perėmė hollandiečių i 
'nuosavybę į savo rankas

Kongresmanas Pattersonas , Nuo seniai 
sako: Aš girdėjau, kad Sovie- ; atsikratyti 
įai planuo ja ir daro Sputniką . lizatoi'iu” 
su televizi jos aparatu! . p

Sputnikas lekios, girdi, ant 1 .Rip^rfinių 
.Amerikos, o Chruščiovas su ■ ■ 
Dulganinu sėdės Maskvoje Ir 
ant televizijos priimtuvo vis
ką matys, ką mes čia darome, 
planuojamo ir galvojame’

Skamba 
teoretiškai

’ ‘ i žmonės !m*s bombomis skrajojimą. 
! laiko susirinkimus ir rei-p ^rybų šalis kreipėsi į NA- 
jkalauja prašalinti užsie-|TO, siūlydama, kad būtų 

njeČius [sudaryta kaip ir neutralė
i zona iš abieju pusiu, ku- 

Hollandiečiai, kurių čia'rjoje neį "

raidžią alfabetą
Pekinas. — Liaudiškos |

Kinijos vyriausybė ir moks.-1 Washingtonas. — Pirmu 
lininkai išdirbo planą, kad Nartu Jungt. Valstijų yy- 
ivesti lotynu raides, vietoje j riausybė į 8 metus laiko 
dabartiniu ‘ charaakteriu' susirūpino, kad nedarbas 
ženklu. Dabar kinai turi i greitai auga. Labor depart- 
iki 250,000 tokių ženklų, j centas atžymėjo, kad lau
kas baisiai apsunkina ■ kričio 
mokslą. Kinų alfabetas su-i skaičius 
sides iš 29 ar 31 raidės. Nuo i 700,000.

prje! mėnesį buvoviena, nei antra dabartinių ženklų

fantastiškai. Bet 
ir moksliškai, 

.-iškai galimas dalykas! 
car ne šiandien, tai. rytoj 
bus galima.

tas

gu tą pat men. 1956 m.
Nepaisant pastangų ir 

tūlų naujų industrijų, viso
je šalyje darbai traukiasi 
— mažėja. Kad kiekvieną 
metą rudenį, kada pasibai-

bedarbių gia darbai ant laukų, būna 
.._x —4. i„_pakilimas, tai 

šių metu be-
paaugimo

menesi I
pašoko net ant' nedirbančių
Bendrai lapkričio j žinoma. Bet 

užsiregistra- darbių kiekio• 7 v i L JLVJC 11C1 VlClAd, JL1UL CUHl CL V11AXU. AV11IX1U Z * o

jų I buvo iki 46,000, Jau tūks-lpusė nedarytų jokių gink- ženklų, manoma, bus gali- v«sių 3,337,000 bedarbi}, ži- Darbo deparmentas negali
' teisingame reikalavime > at-1 tančiais išvažiuoja iš Indo- ]uotų jėgų praktikų su a- 

Ne(. dalis amerikie- teminiais ’ginklais.įgauti Vakarinę Naujosios |nezijos.
i Gvinėjos dalį, bet juos ap- čių jau kraustosi iš šios ša-1 
vylė. Todėl Indonezija pati lies.

ma persiorganizuoti 
metų laiko.

Slėpėme tai, kaip mūsų 
“Vangardas” buvo padarytas. I 
Dabar slepiame tai, kodėl .jis 
sudužo nepakilęs j erdvę.

Viską slopiame, o svietas iš 
n Tisų juokiasi! T a r y t u m 
Washingtone sėdėtų žmonės 
pasamdyti Amerikai žeminti.

Sovietų laiškas dėl 
taikos į Jungt. Tautas

Man gaila mūsų preziden
to. Jis daro klaidą, skrisda
mas į Paryžių. Su tokia svei
kata žmogus turėtų ’ sėdėti 
Baltajame Name ir džiaugtis, 
kad dar gali nors šiaip taip 
prezidento pareigas atlikti.

Tokia kelionė tokioje svei
katos padėtyje gali žmogų 
pribaigti.

O koks ten striokas? Man 
jo nesimato.

Tai, ką prezidentas ten per 
dešimt minučių NATO konfe
rencijoje pasakys, 
gromatą pasakyti.
nuomonę galėtų 
Dulles išdėstyti.

,Ar tai reiškia,
dentas sekretoriaus protu- nė- 
bepasitiki ?

Jungtinės Tautos. — So- 
i vietų Sąjungos premjeras 
i N. Bulganinas prisiuntė 
i laišką Jungtinėms Tau
toms, kviesdamas visas 
tautas kovoti už taika. Jis 

. savo laiške išdėsto, kokis 
i baisus būtų pasaulio su
naikinimas, jeigu kiltu a- 
tominis karas. Jis pabrė
žia tą faktą, kiek Tarybų 
Sąjunga darė pastangų su
mažinimui apsiginklavimo 
ir karo pavojaus, bet šalys, 
organizuotos į NATO, to 
nepadarė. Bulganinas nu
rodo, kad socialistinis ir ka
pitalistinis pasauliai gali 
taikoje sugyventi.

- - - - - - - - - i Tai aliejus i ugnį
I

Washingtonas. — Prezi
dentas, ruošiantis į NATO 
i konferenciją, pareiškė, 
[kad jam patinka tie, kurie 
‘nuolatos kartoja apie “A- 

nurodo, kad merikai pavojų iš Sovietų

Gazo ir kuro reikalai

f 30 noma, kad šimtai tūkstan-iškaityti jau normališku.
i čių nesiskubina tuojau už- Pasirodė, kad nedarbas pa- 
; siregistruoti. Užsiregistra-i sireiškė ne farmų darbinin- 
vusių šiemet lapkrityje bu-įkų eilėse, bet stambios in.- 
vo ant 500,000 daugiau, ne-idustrijos pramonėje.

Washingtonas. — Gazoli
no kaina vėl pabrango, 
mat, jo kasdien daug nau
doja. Kol buvo oras neper- ‘ 
šaltas, tai namus apšildan-1 
čio aliejaus kaina nepaki- 

vietomis

Europoje ima atydon 
Bulganino laišką

galėtų per 
Be to, jo 

sekretorius

kai! prezi-

Man norisi nuoširdžiai pa
sveikinti kanadietį J. Radze
vičių, vieną iš buvusios kana
diečių lietuvių delegacijos na
rių. Skaičiau jo laišką “Ne
priklausomos Lietuvos“ re- 
caktoriui. Laiškas rimtas, fak
tiškas, laisvas nuo kabinėji
mosi. J. Radzevičius dar kar
tą pakartoja ir išdėsto, ką jis 
matė savo akimis ir girdėjo 
savo ausimis Lietuvoje.

Kaip tik tas, matyt, baisiai 
įerzino tos gazietos iredakto- 
lių J. Kardelį.

Kardelis barasi, plūstasi, 
Voliojasi. Pats susiriesdamas 
meluodamas, bando J. Radze
vičių padaryti melagiumi.

Radzevičius Lietuvoje lan
kėsi naujuose fabrikuose. 

JC arde lis, seniai pabėgęs iš 
Ai etų vos, visiškai savo akimis 
.nematęs pokarinės Lietuvos, 
sėdėdamas Kanadoje, tvirti
na, kad Radzevičius nieko pa
našaus nematė ir negalėjo 
matyti.

Girdi, “Lietuva medžiagi^ 
1 ai nuskurdinta, išnaudojama 
ir sugriauta“. Ir fabrikai, ku- 
) !uos Radzevičius matė, girdi, 
“yra iš nepriklausomybės lai
kų.’’

Kaip gi su tais fabrikais? 
Aš juos mačiau, todėl galiu šį 
tą apie juos pasakyti. Visi jie 
buvo- sunaikinti, sudaužyti, su 
žeme sulyginti.
į Kas juos taip sunaikino? 
Ogi bėgdami iš Lietuvos hitle-

4-tame puslapyje

Bulganinas 
kadangi yra NATO agre- pusės”. Tai aliejaus pylimas | lo, 
šyviai planai, tai socialis-1 į ugnį. Nereikia sakyti, kad 1 pigesnė, kaip pereitais me-. AH p.vuzcn, veil I 1 Llglll.

tinis pasaulis turėjo susi-1 Eisenhoweris puikiai 
organizuoti į Varšuvos Są- kad to pavojaus nėra, 
jungą apsigynimo reikale. I 
Kadangi ir NATO sako,! 
kad yra tik apsigynimui; 
prieš socialistinį pasaulį, ■ 
tai Bulganinas siūlo, kad 
NATO ir Varšuvos Sąjun
gos nariai sudarytų vieną 
bendrą sąjungą^ I 
pasižadėtų vieni prieš ki-, 
tus nekariauti. Jungtinių 
Tautų organizacijos susi
rinkime Sovietų delegatas 
Kuznecovas plačiau dėstė 
laiške siūlymų reikšmę.

Bonna. — Tarybų Sąjun-
biskį . buvo g0S premjeras N. Bulgani-

nepriimtų Duljeso plano.
Sąjūdis liaudies Anglijoje 

prieš lėktuvų skraidymus 
su atominėmis bombomis, 
už taika nusistatymas Itali
jos ir Francūzijos žmonių, 
nepasisekimas Amerikoje 
su “Vanguardu” — verčia 
Vakarų Vokietiją rimtai 
pagalvoti apie tarybinius 
persergėjimus.

nas prisiuntė Vakarų Vo
kietijai ilgą persergėjimą. 
Jis atžymi, kad jeigu Vak.

I i Vokietija leis Amerikai įsi-
; 1957 m. Anglijos buvov . \ J tai pati save pastatys i pa-
I gera užsienio prekyba Ivojų. Vak. Vokietijos vy- 

n Iriausybė žino, kad liaudis 
Londonas. —Šiemet Ang-! naujo karo nenori, kad ji 

lijos prekyba su užsienio I supranta karo pavojų, 
valstybėmis yra daug ge
resnė, negu pereitais me
tais, 1956 metų pabaigoje 
daug pakenkė karas prieš 
Egiptą. Dabar Anglija pa
didinus prekybą su Kinija, 
Europos šalimis, net į Šiau
rinę Amerika, ir tai ant 8 
procentų daugiau išvežė 

, prekių, kaip pereitais me- 
I tais.

žino, tais. Bet dabar žiema prie-

Vokiečiai stoja už 
taikos pasitarimus

Bonna. — Vakarų Vokie
tijoje pirmu kartu spauda

k.u™^e taip plačiai atsiliepė į Bui

Pradėjo j a u k a s t i ■ Phila. teatrai bus 
svarbą naują kanalą ■ atidari nedėliomis
New Orleans, La. Pradė

ta darbai prie naujo kana
lo, kuris atsieis veik $100,- 
000,000. Jis sujungs Missi
ssippi upę su Meksikos Už
laja. Jis bus prakastas į 
piet-rytus nuo New Orleans 
miesto. Saužemio reikės 
prakasti 26 mylias iki užla
jos vandens'.' Upe pliaukian- leidimą, 
ti laivai turi atlikti 120 my- i 
lių kelionę pirma, negu pa- j 
siekia užlają. Kanalas Dus ! 
36 pėdų gylio ir 500 pėdų 
pločio — tinkamas didie
siems laivams.

Philadelphia, Pa. — Su 
gruodžio 29 diena bus ati
daryti judamų paveikslų 
teatrai sekmadieniais. Tai 
pabaiga “blue” įstatymo, 
kuris veikė nuo 1794 me
tų. 1933 metais buvo leista 
sekmadieniais lošti bolę, 
bet judžiai tik dabar gauna

ganino siūlymus tartis tai
kos reikalais. Dienraš. “Die 
Welt”, Hamburge, “Sued. 
Zeitung”, Muniche, “Frank
furter Rundischau”, Frank
furte, ir kiti rašo, kad lai
kas vakarams tartis, vie
toje tik apsiginklavime 
lenktyniuoti,.

Gauta iš Francūzijos pra
nešimai, kad ten liaudis va
dovaujama komunistų ir 
socialistų daro spaudimą i 
Gaillardo valdžią, kad ji

Hague, Hollandija. —Bul- 
ganinio gautas persergėji
mas reikalaujant neleisti 
Amerikai steigti atomu ir 
raketų bazių Hollandijoje.

Rytai persergėja 
Vakarą Vokietiją

Berlynas. — Demokrati
nės Vokiečių Respublikos 
premjeras Otto Grotewohl 
pasiuntė persergėjimą Va
karų Vokietijos federaty- 
vei Respublikai, kad ji ne
pasiduotų karo pavojin
giems planams. Grotewohl 
sako, kad NATO konferen
cija, kuri prasidės Pary
žiuje, tai yra ’’karinio suo
kalbio konferencija”. Jis 
sako, kad vokiečiai jau pa
kankamai kraujo praliejo 
laike Pirmojo ir Antrojo 
pasaulinių karų, todėl, kad 
klausė neapdairių vadų.

AFL-CIO konvencijoje
Atlantic City. — United 

Textile Workers unija su 
40,000 narių nuimta nuo su
spendavimo listo, nes jos 
vadai sutiko su reikalavi
mais. Laundry Workers li
nija, su 70,000 narių, dar 
laukia savo likimo. Paul J. 
Dorfman, vadovas vieno 
delio lokalo Chicago]e, 
po išbrauktas iš unijos 
“blogą vadovystę”.

ĮVAIRIOS žinios
SAUGŪS AUTOMOBILIAI

Buffalo, N. Y. — Daug 
metų Cornell Aeronautical 
laboratorija dirbo, kaip pa
gaminti automobilius, kurie 
nelaimių laiku 
vojingi. Dabar 
sako, kad jie 
mino “saugų 
Jo modeliai 
automobilių gamintojams.

būtų nepa
tyrinėto jai 
jau paga- 

automobilį”. 
bus pasiūlyti

di- 
ta- 
už

Hong Kong. — Buvęs Ki
nijos ambasadorius Viet
name Lo Juel-po paskirtas 
užsienio reikalų ministro 
pagelbininku.

Queens, N. Y. — Long 
Islando Knights of Colum
bus reikalauja Eisenhowe- 
rį, kad nutrauktų diploma
tinius ryšius su Tarybų Są
junga.

Amman, Jordanas. —Bu
šas su 45 keliauninkais nu
krito 1,000 pėdų į pakalnę 
Nablus srityje.

Tokio. — Japonijos sosti
nė jau turi 8,557,000 gy
ventojų.

JAUNUOLIAI IR 
VEDYBOS

Jackson, Miss. — Valsti
ja patvarkė, kad jaunoji 
pora pirm apsivedimo tu
rės pristatyti kraujo sto
vio liudymą. Taipgi jauno
ji negalės būti jaunesnė, 
kaip 15 metų, o jaunasis — 
17 metų. Pirmiau vesdavo
si daug jaunesni.

Argentinoje neramu
Buenos Aires. — Pirmu 

kartu taip didelės darbinin
kų demonstracijos buvo 
prieš Aramburo valdžią. 
Lima Parko Stadiume susi
rinko dešimtys tūkstančių 
darbininkų. Policija puolė 
lazdomis ir gazų bombomis 
darbininkus. Yra sužeistų 
ir arti šimtas areštuotų. 
Darbininkai protestavo 
prieš kainų pakilimą ąnt 
maisto ir kitų reikmenų.

Liaudies Kinija suėmė 
šmuselninku

Hong Kong. — Komunis- 
1 tinę Kinija susekė šmugel- 
ninkų lizdą. Jie slapta iš 
Hong Kongo gabeno vi
sokių reikmenų į Kiniją ir 
ten brangiomis kainomis 
pardavinėjo. Taipgi jie per
gabendavo ir žmonių. Vie
nu kartu kinai areštavo 
140 šmugelninkų.

Jau yra komunistą ir 
padangią karalijoj

Katmandu, Nepalas. — 
Tūkstančiai piliečiu mušė
si prieš karališką polici
ją, reikalaudami balsavi
mų. Susirėmime 30 polici
ninkų sužeista, virš 200 
darbininkų areštuota. Prieš- 
policiją piliečiai vartojo 
akmenis ir pagalius.. Val
džia kaltina, kad už i-stoji-' 
mą esą kalti komunistai. 
Nepalio karalystė yra 
Himalajaus kalnuose — 
padangėse, tarpe Indijos ir 
Kinijos.

NUTRAUKe derybas
Geneva, Šveicarija. —Per 

ilgą laiką Jungt. Valstijų 
atstovas A. Johnson ir Ki
nijos atstovas vedė dery
bas. To sėkmėje buvo iš
rišta eilė ginčijamų klau
simų. Bet dabar Johnson 
vyks kaipo ambasadorius į 
Tadandą, tai derybos nu
trūko.

Nori gauti lengvatų
Paryžius. — Vakarų Eu

ropos šalys dar daugelio 
daiktų pirktų Amerikoje, 
bet tam reikalinga paskola. 
Dabartinis Amerikoje kre
ditas reikalauja didelio 
nuošimčio. Todėl tas dauge
lį sulaiko nuo pirkimo. Jei
gu būtų mažesni nuošim
čiai ant paskolų, tai būtų 
daugiau biznio.

Siūlo pirkti laivus
Washingtonas. — Iš Bal

tojo Namo išleistas pra
nešimas, kad tie, kurie nori 
pirkti senus karinius lai
vus, statytus pirm 1883 ! 
metų, tai ’galės pirkti įne-: 
šant tik 10 procentų su-; 
derėtos kainos. Tokius se-, 
nūs laivus parduoda metalo vyko kairinio laivyno “Van- 
gamybai.' guardas”

------------- ' tai dabar ruošiasi armija.
Prezidentas Sukamo irt ““S"’ .77. “

Armija jau rengiasi 
leisti savo satelitą

Washingtonas. — Nepa- ■*

paleisti į erdves,

Prince Albert, Kanada.— 
Kas tai pavogė buvusį ap
linkui paminklą 100 pėdų 
retežį.

SOVIETAI DALINSIS 
SPUTNIKŲ PATYRIMU
Maskva. —Prof. Belousov, 

pirm. Tyrimo žemės reika
lų komiteto, pareiškė, kad 
visi moksliniai Sputnikų 
patyrimai bus pasidalinta 
su kitų šalių mokslininkais. 
Jis taipgi išreiškė gailestį, 
kad Amerikai nepavyko su 
‘‘Vangu ardu”.

pasiėmė vakaciją
Jakarta. — Indonezijos' 

premjeras Djuanda prane
šė parlamento nariams, 
kad prezidentas Sukamo • 
paėmė poilsio atostogų. Di
deli įvykiai šalyje ir tik 
dvi savaitės laiko atgal pa
sikėsinimas ant io gyvy
bės reikalauja poilsio.

Greemwwd, Ark. —Ang
lies kasyklų sprogime 4 
mainieriai žuvo ir du su
žeisti.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai

colių ilgio, bet nestoras. 
Mano paleisti li958 metais, 
vasaryje ar balandyje.

Amerika ir uraniumas
Washingtonas. — Jesse 

C. Johnson, direktorius A- 
tomic Energy Commission 
pareiškė, kad Jungt. Vals
tijos turi uraniumo tik dėl 
10 metų laiko. Žinoma, ga
limas daiktas, kad bus su- . 
rasta dar nežinomi jo gam
tiniai rezervai. Kitap yra 
su Kanada. Ten jo yra 
daug daugiau. Tai medžia
ga, reikalinga gaminime 
atominės jėgos.
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BULGANINO LAIŠKAS
TARYBŲ SĄJUNGOS premjeras’ N . Bulganinas 

šiomis dienomis prisiuntė prezidentui Eisenhoweriui 
svarbų laišką, kuris, šiuos žodžius rašant, dar nebuvo 
paskelbtas viešai, spaudoje.

Sakoma, kad panašaus turinio laiškus Bulganinas 
pasiuntė ir Indijos ministrų pirmininkui Nehru, ir Bri
tanijos. ministrų pirmininkui Macmillanui, ir Vakarų 
Vokietijos kancleriui Adenaueriui, taipgi ir Francūzijos 
premjerui Gaillardui.

Tie, kurie jau susipažino su Bulganino laiško turi
niu, sako, kad visuose Tarybų Sąjungos galva mini tuos 
pačius dalykus, liečia tas pačias problemas, siūlo-tuos 
pačius siūlymus.

Kas jie?
Siūloma, kad Vakarų valstybės, ypatingai didžio

sios valstybės, tartasi su Tarybų Sąjunga dėl taikos 
užtikrinimo žmonijai, dėl nusiginklavimo. Tarybų Są
junga nori, kad didžiųjų valstybų viršūnės susirinktų į 
konferenciją ir darytų ką nors, kad karo pavojus bū
tų pašalintas. «

Taip pat Bulganinas siūlo, kad su 1958 metų sausio 
1 diena būtų sulaikyti atominių ir hydrogeniinių bombų 
bandymai. Tarybų Sąjunga sutinka sulaikyti tuos ban
dymus su sausio 1 d., jei tą patį padarys, jei sutiks 
Amerika ir Didžioji Britanija.

Kaip matome, dalykai, liečiami Bulganino laiške 
Eisenhoweriui, yra nepaprastai svarbūs, turi milžiniš
kos reikšmės, ne tik Amerikai, o ir visai žmonijai.

Deja, sakoma, Washingtonas atsisakąs rimtai Bul
ganino laišką svarstyti, nes tai, girdi, esą propaganda! 
Esą, Tarybų Sąjungos vyriausybė šiuo laišku bandanti 
pakenkti NATO konferencijai, prasidedančiai gruodžio 
16 dieną Paryžiuje!

Vadinasi, Bulganino laiškas Washingtone buvęs 
priimtas “šaltai”. Tai bloga! Reikia rimtai tokius daly
kus, kokius Tarybų Sąjungos premjeras pasiūlė, priimti, 
apsvarstyti ir daryti ką nors, kad siūlymai būtų vyk
domi gyveniman.

Sakoma, Indijos vyriausybė ir kai kurių Vakarų 
Europos valstybių vyriausybės į tai žiūri kitaip, negu 
mūsų Valstybės departmentas.

Rimtai į tai žiūri ir kai kurie kiti žymūs asmenys. 
Antai Kanados Tester B. Pearson (buvęs Kanados už
sienio reikalų ministras), kalbėdamas Norvegijoje, Os
lo universitete, nedvejodamas pasakė, kad reikia tartis 
su Tarybų ’ Sąjunga, tenka numesti šalin gąsdinimus, o 
pradėti pasitarimus.

Panašūs balsai — jų vis daugiau ir daugiau atsiran
da— kyla ir Vakarų Europos spaudoje.

Tarybų Sąjunga ne kartą sakė: panaikinkite savo 
NATO, tai mes panaikinsime Varšuvos paktą. Ameri
kai sakė: ištraukite savo kariuomenę iš Vakarų Vokie
tijos ir iš kitų šalių, panaikinkite savo militarines ba
zes kitose šalyje, tai mes taip pat ištrauksime savo ka
riuomenės dalinius iš Rytų Vokietijos, iš Lenkijos, iš 
Vengrijos ir iš Rumunijos.
\ Bet mūsų Valstybės departmentas vis atsikerta: 
Tai komunistinė propaganda!

Toks nusistatymas yra blogas nusistatymas. Blo
gas mums, amerikiečiams, blogas ir visam pasauliui.

NEDARBAS PLEČIASI
TIK PER VIENĄ lapkričio menesį JAV buvo pa

leista iš darbų 700,000 darbininkų, šiandien, oficialiais 
duomenimis, bedarbių mūsų šalyje yra 3,200,000. Sa
koma. nedarbas vis didės. Vadinasi, nelinksmos bus 
šių metų žiemos šventės!

PROF. K. VASILIAUSKAS-
ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO 24 d. Lietuvoje mirė profe

sorius Kazimieras Vasiliauskas, technikos mokslų dakta
ras ir Lietuvos Mokslų akademijos narys-koresponden- 
tas. x ....'.

Čia paduosime iš Lietuvos spaudoje tilpusio velionio 
nechrologo kai kuriuos svarbesnius duomenis:

“K. Vasiliauskas gimė 1879 metų kovo 17 d. Šiaulių 
apskrityje, Baisogalos valsčiuje, valstiečių šeimoje. Bai
gęs Mintaujos gimnaziją,. įstojo į Pygos Politechnikos 
institutą, kurį baigė 1907 m. ir gavo inžinieriaus-tech- 
nologo diplomą. Kurį laiką dirbo įvairiose įmonėse ir į- 
staigose. . .

. “K. Vasiliauskas buvo labai atsidavęs moksliniam 
darbui. Jo parašyti ir išspausdinti moksliniai darbai su
daro daugiau kai d 200 spaudos lankų. Jo darbų tarpe 
nemaža monografijų ir originalių mokslinių straipsnių. 
Už mokslinius darbus jam 1939 m. buvo suteiktas dak
taro laipsnis.

“Labai dideli K. Vasiliausko nuopelnai yra ruošiant 
jaunąją specialistų kartą. Per 35 pedagoginės veiklos 
aukštoje mokykloje metus jis daug prisidėjo prie įvai
rių specialybių jaunų inžinierių paruošimo. . .

“Tarybinė vyriausybė aukštai įvertino prof. K. Va-
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Veik kasdien skaitome, 
kad Kuboje tiek ir tiek bu
vo užmušta sukilėlių. Kas gi 
yra Kuba ir kas ten per su
kilimas?

Kuba, tai sala, priklau
santi prie Vakarų Indijos 
salų grupės, tai yra, kurias 
pasiekė Kolumbas 1492 me
tais. Jis ieškojo tiesaus ke
lio į Indiją; pasiekęs tas sa
las, manė, kad iš vakarų 
pusės pasiekė Indiją, tai jas 
taip ir pavadino.

Kuba randasi tarpe Cent
rinės ir Pietinės Amerikos, 
į pietus nuo Floridos. Ku
bą nuo Floridos skiria taip 
vadinama Floridos perta- 
ka, apie 150 mylių vandens 
tarpas. ’

Kuba užima, 44,206 ket
virtaines myliaš ir turi 6,- 

' 000,000 gyventojų. Kolum
bas prie Kubos priplau- 
!kė 1492 metų 28 dieną. Ji 
I iki 1898 metų su maža išim- 
' timi priklausė Ispanijai. 
>1898 metais Jungt. Valsti- 
i jos nugalėjo Ispaniją ir 
Kubą paėmė Amerikos “glo
boje.”

1903 metais pagal naują 
• sutartį Kubai pripažinta 
Įnepriklausomybė. Šalyje 
j nuolatos viešpatauja tero- 
i ras ir diktatoriai. Dabarti- 
! nis prezidentas generolas 
‘ Batista 1948 metais nuver-i
j tė pirmesni prezidentą, įėjo ja” Kuboje yra panašu į 
į galią ii’ 1954 metais nau- tas, kurias seniau amerikie-! 
jai buvo išrinktas preziden-i čiai organizavo Meksikoje. į 

Panašu į tai, kad jie, rem-'

MEMUARŲ SERIJA
Mokslo, darbo, kovingi keliai

J. KAZAKEVIČIUS KOCH-KUZBORSKIAI

je Fidęl Castro. Na, ir nuo 
to laiko eina sukilėlių ka
ras prieš Batistus jėgas. Ži
noma, tai mažas karas, bet 
jis neduoda ramumo Batis
tai ir jo valdžiai. Batista 
paskyrė $100,000 už gyvą 
ar negyvą Castro, bet jo ne
pagauna. Kubos valdžia su
kilimo srityje laiko iki 30,- 
000 vyrų armiją. Castro 
norėjo gauti užgyrimą jo su
kilimui iš 500,000 kubiečių 
darbininkų, organizuotų į 
Kubos Darbo Kofederaciją, 
bet negavo. Suprantama, 
atskirų žmonių jis gauna,

Kaip visur reakcininkai 
daro, taip ir Batista savo 
priešą skelbia komunistu, 
bet tas jam daug nepadeda. 
Apskaičiuojama, kad Cast- 
rui karas atsieina apie 
$100,000 į mėnesį. Iš kur 
jis gauna ginklų, amunici
jos, aprangos ir kitų reik
menų ?

Batista sako, kad Castro 
gaunąs iš Miami miesto 
Floridoje, kur gyvena buvęs 
Kubos prezidentas Carlos 
Prio Socarras, ir kur turi 
suorganizavęs “Kubos iš
laisvinimo komitetą.” Su-j 
prantama, kad to komiteto' 
užnugaryje kas nors stovi, I 
Sakoma, kad dabar Castro i 
“armija” jau turi 600 vyrų.1

Atrodo, kad ši “revoliuci-!

Marie Karr—pažangietė jaunutė—
Laike seimų ir šiaip prakalbų—

Taip svetingai vis kvietė pabūti, 
Nors gražumo salone—skubu.

Joną Karsoną—dėdę minėjo
Su širdinga, tikra pagarba,—

Plačiašakio pirmūno veikėjo
Tad nevaržė kultūros riba.

Ištekėjo žvitrioji Marytė—
Marie Koch tapo jos pavardė,—

Jie greiti—negali jų pavyti,—
Juos girdi iloridiečiai garde.

John P. Kochr-t&vp Kuzborskį vadina-r_
Ir Maryte—šaunuolių pora, į/.

Šviesų vaidmenį jiedu vaidina,— 
Pažanga nuotaikinga, gera.

Savo spaudą, kultūros veikimą
Abiem rankom jie dosniai parems:

Balsas sąžinės ne, neužkimo
Pažangiųjų draugijų nariams.
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Kamajiškė Verutė Smalstienė,
Nuoširdi vajininkė “Vilnies,”

Remia veiklą kultūros ne vieną:
Klauso balso jautrutės širdies.

Taipgi Petras tebėr pažangietis
Ir Marytė—abudu Smalsčiai:

Jurgio Smalsčio garsus giminaitis
Su aukom pasirodo grakščiai.

Kitą daktarą—Kass-Kazakevičių,
Mielą draugą man mokslo dienų,

Mirtis smogė, pargriovė be kliaučių: 
Jį gėlingai, širdingai menu.

Ai, tos skurdžios Galvestono dienos!
Kaip ten vienas važiuot išdrįau!

Tai ir braidžiojau vienišas vienas, 
Svetimoj atmosferoj dusau...

Bet uždusti lemtis neprileido:
Pažangi vargšų žydų šeima,—

Kaip saulelė man nušvietė veidą— 
Ir ištirpo krūtinėj žiema...

Su manim studentavo ir Kasas—
Kambarėly nuskurę abu—

Nors išjuoktas, užuitas, vis Kasas,—
Patvarumas! tiesiog nuostabu!

Jis Detroite daktaru buvo,
Sąžiningas, teisus, pažangus:

Gydė, mokė jis aibes lietuvių,— 
Ir šviesus atminimas jam bus!

' tu.
Kuba siaura, plačiausioje 

vietoje 130 mylių sala, bet 
ji turi 730 mylių ilgio. Kli
matas tropiškas, augmenys 
tropiški. Vyriausias gam
tinis turtas—cukrinės nen
dres, iš kurių 75% gauna; 
šalies įplaukų. Jungtinių 
Valstijų kapitalistai yra ša
lyje įsigalėję. Jie valdo ge
ležinkelius, daug fabrikų. 
Bet kas svarbiausia — jų I 
rankose yra cukraus ir ta-i 
bako industrija. Amerikos i 
kapitalistai turi savo ran
kose arti 3,000,000 akrų! 
cukrinių nendrių plotus,, iš i 
kurių Jungtinės Valstijos 
gauna 40 % šalyje naudoja
mo cukraus. Kuboje Jung
tinės Valstijos turi savo or- 
laivyno, karinio laivyno ba
zių.

Taigi, Kuba yra ne tik ar-' 
timas Jungtinių Valstijų! 
kaimynas, bet turi sekti ir! 
jų politiką. Tačiau ne vi-( 
sai taip yra. Argentinoje! 
fašisto Perono valdžia atvi- • 
rai sakė, kad Pietų ir Cent
rinės Amerikos valstybės 
turi atsikratyti nuo Jungti
nių Valstijų “globos.” Ku
boje to nesako, bet vietos 
kapitalistai mielai norėtų 
atsikratyti tos “globos.”

Ir tebėr mūs’ šviesus atminimas
Ilgai -eilei progreso karių,— 

Neišdildins jų laiko bėgimas,
Nei jų nuopelnų žmogui taurių!

Menam Abeką—tai Akelaitį,
Bendradarbį bičiulį “Vilnies,”

Skrupulingąjį Pijų Krakaitį,
Žurnalitą jausmingos širdies.

Menam mąslųjį J. Baltrušaitį,
Kilnią žmoną Joaną M. D.,

Kuklų sandraugą K. Mikolaitį,
Talkininką ne vien L. L. D.

Menam gerbiam didžiai Vincą Paukštį,
Literatą kovingų kelių,

Jasilionį—pavasarių paukštį,
Spindulingąjį dainių gėlių.

ANTANAS KIŠONAS
Farmaceutas Antanas Kišonas—

Skambus Žagaras—metų penktų
Revoliucijos vyras raudonas

Vis nekenčia fašistų piktų.
Mokslo drauge, atsimeni šauniai

Garsaus Dorpato—Tartu laikus!
Jaunos dvasios krūtinėn įgauni—

Marš pirmyn pažangus ir smagus!
Palaikai tu progreso idėją—

Patvariai, sąžiningai remi,—
Ką jaunutis į širdį idėjai—

Antaniuk, pasikliauk savimi! )

darni Castro “karą,” nori' 
priversti Batistą pilnai jų! 
klausyti, o tuo pačiu kartu! 
ieško tinkamesnio, ir jeigu! 
Batista neklausys, tai sieks! 
jį pavaryti, kaip buvo su 
Peronu. Bet iš antros pusės 
'Centrinėje ir Pietinėje A- 
merikoje auga judėjimas už 
tų šalių išsilaisvinimą iš 
Jungt. Valstijų “globos.”

V. Sūnus

Menam Vargšą—Laucevičių Bronį,
Dramaturgą plunksnelės sklandžios,—

Mindėm vargo ir ašarų klonį
Vaizdiniuose siaubūnų valdžios...
Menam Rojų svajingą židžiūną,

Mūs’ poetą humoro traškaus,—
Juozą Sakalą, karį klajūną—

Kas Ispan’jos fašistą nukaus?
Menam kankinį Karsoną Joną,

Kruopštų draugą kovingų darbų,—
Laikraštinių barų J. Baroną—

Jam pirmeivio žygiuotė svarbu.
Rugp. 19, 1957

Menam Edvardą Rogers jaunuolį,—
Idėja Ražanskučio šauni:

Narsiai ginti Ispaniją puolė—
Krito didvyriu mūšių ugny! 

}

Menam nūn pagarbiai Walt Kastėną:
Jis—Isanijos karo auka,—

Lenkiam galvą mūs’ P. Mikulenui,— 
Ištverminga, dosni jo ranka!

Menam Jukelį, Dantą pirmūną,
Veteraną klasinės kovos,—

Steponavičių Kazį žymūną, 
Budrų sargą kelių pažangos.

Menam Jušką S., draugą jaunimo,
Simpatingą, su širdžia jauna,—

Henrio Jagmino gailestis ima:
Tyruose jam užgeso diena...

Smarkiai kerta Detroito Mikas— 
Advokatė Masytė šauni!

Kur pasisuka, vis jis ne dykas: 
Parama mūsų spaudai kilni!

Pažangus Metelionis Antanas, 
Laisvamanis griežtai nuoseklus,—

Jis—bedievis patikimas, senas— 
Plėšo drasko bažnyčios tinklus!

Spaudžiu ranką, drąsuoli, širdingai: 
Ne vienam tu atvėrei akis!

Lai kovingos ugnies tau nestinga! 
Aiškiaregiai tau dėkui sakys!
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Baimėje didelės akys
Washingtonas. — Kon- 

gresmanas republikonas J. 
Patterson nusigando nepa
vykime su “Vanguardu”, 
tai kalba pasakas. Jis sa-' 
ko, kad Sovietai jau gami
ną naują Sputniką su tele
vizijos aparatu, per kurį 
matys kas tik Amerikoje 
darosi. Taipgi Sputnikas 
galės sulaikyti Amerikos 
radaro įrengimų veikimą.

Aviacijos serai puola
New Yorkas. — Nuo to 

laiko, kaip Tarybų Sąjun
gos Sputnikai skraido erd
vėje, tai aviacijos šėrai ne
pastovūs. Vieną dieną nu-
puolė virš du milijonai, o 
sekamą du ir pusė Šerų ■ 
virš 5 procentus. Mat,1 
Sputnikai įrodė raketų pir
menybę prieš karo lėktu
vus.

Generolas Batista pro 
i pirštus žiūri į tuos, kurie 
nori nuo Amerikos kapita- 

i listų atsikratyti, tai yra, nei 
atvirai už tai stoja, nei ken
kia tiems, kurie to nori.

Amerikos kapitalistams 
toksai “prezidentas” nela
bai patinka. Jie, norėdami 
paveikti jį, ir padeda suki
lėliams. Net ir sukilimai 
prieš Batistą prasidėjo ten, 
kur yra amerikiečių cukri
nių nendrių ir bananų plo
tai.

1956 metų gruodžio 2 die
ną į Kubą atvyko iš Mek
sikos 80 sukilėlių vadovystė-

Athemai, Graikija. — Mi
rė gen. N. Zervas, 69 metų 
amžiaus. Buvo dešinių ele-| 
mentų atspara. ■

Engel wood, N. J. — Mi-1 
r ė metalurgijos specialis-! 
tas G. W. Elmenas. Jis jau i 
buvo 80 nietų. Daug pasi
darbavo Bell telefonų kom- 

I pan i j ai.

Menam Edvardą Skučą, kurs meną
Dailininko parodė šauniai,—

Gabumus kūriniai jo skardena: 
Juos stebėjom da taip neseniai...

Menam daktaro Simanso žmoną: 
Veteranė progreso Ieva!

Ji nuvyto, kaip rožė raudona, 
Bet tebėr dar kvaptis jos gyva.

Daktars Simansas pats tebeveikia,— 
Pažangus, ištvermingas, guvus:

Jo veikla įkvėpimą mums teikia— 
Lai ilgai gaivalingas jis bus!

siliausko nuopelnus tiek mokslinėje, tiek jaunų specia
listų paruošimo srityje. Jis apdovanq,tas ‘Darbo Raudo
nosios Vėliavos’ ordinu bei medaliu ‘Už šaunų darbą Di
džiajame Tėvynės kare’. Jam buvo suteiktas Lietuvos 
nusipelniusio mokslo veikėjo vardas. LTSR Mokslų aka
demija išrinko jį savo nariu-korespondentu. 1957 m. pra
džioje jis buvo išrinktas TSRS Statybos ir architektūros 
akademijos tikruoju nariu.

“Velionies prof. K. Vasiliausko asmenyje netekome 
žymaus mokslininko. . .”

PRANAS JOČIONIS
Taipgi Pranas Jočionis dar kruta,— 

Ilgų metų tau, mielas Pramik!
Paveldėjai sveikatą tu drūtą, 

Tai ir vis tdks dinamiškas būk!
Pirmininkas mūs’ seimų įgudęs:

Tavo balsas kūjelį atstos!
Ir gajus tavo dzūkiškas būdas,—

Tu—iš medžiagos, brol, ne prastos!
Duokš—tau ranką dėkingai paspausiu,—

Vinco Paukščio kaimynai mes du,—
O gal kartais sus’tikt ir vėl gausiu: 

Tai bus, broli, malonu saldu!

K. S. LIETUVAITĖ
Sugabi Sinko K. Lietuvaitė

Ieško narsiai kelių pažangos,—-
Dega akys, veidai jai iškaitę—

Aštri plunksna vis lakštą vagos!
Jautrią sielą ramybė vilioja,—

O aplinkui pikti sūkuriai,—
Ir svajot ir kovot nenustoja, '

Vis pirmyn atkakliai, patvariai!
Kilniaširdė kovinga drąsuolė,

Nors parblokšta ligos įkyrios, 
Vis tik dvasioj skaisčioj nenupuolė:

Vėl žydrainej viltingai skrajos!

Dėkui Gilmanui—vaizdžiai aprašė:
Mielą draugę ligonę regiu—

Tą apylinkę vienišą gražią
Aplakstau sielos žvilgsniu staigiu.

Miela drauge, didesnės stiprybės! t
Kieto ryžto, didesnės vilties! 4

Kai laikaisi dantim įsikibęs,
Tai priplauki prie krašto paties!

Duok rankytę: tvirčiau bus kovoti,
O kovot juk pripratusi tu.—

Ir pralėks tie liūgyriai migloti,—
Stosi vėl prie saulėtų krantų!

Tvirtuma filosofiško ryžto,
Tvirta nuotaika, stoiko dvasia

Tau padės vėl sveikaton sugrįžti
Ir žygiuoti vėl dviese, trise.
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Nesivelinkite, Laisvės Prieteliai
Tuojau pasisakykite, kad stojate į Lais-j 

vės prieteiiy eilę, jei vienu kartu neišgalite'> 
įmokėti metinės duoklės $25, pasisakykite,, 

po kiek galite mokėti į mėnesį, ir pradėkite * 
darbą.
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ST. PETERSBURG, FLA.
PASITIKIME 

į DRAUGUS TURISTUS
Kaip kasmet, taip ir šią 

žiemą, be abejonės, priva
žiuos nemaža gerų lietuvių 
turistų į mūsų saulėtąjį St. 
Petersburgą. Ir, be abejo
nės, jie norės vieni su ki
tais susitikti, pasimatyti. 
Todėl mūsų LLD 45 kuo
pa pasirengus visus gerus 
lietuvius turistus tinkamai 
ir iškilmingai pasitikti. Nu
sitarė surengti 5-tą die
ną sausio didelį banke
tą draugų turistų pa- 

<sitikimui. Apart gerų pie
tų, bus muzika šokiams ir 

">itokių pasilinksmi n i m ų .
aigi nepamirškite, kad 

banketas įvyks sausio 5 d., 
12:30 vai. pietų laiku, sve
tainėje 314 15 Ave. So., St. 
Peterburge.

PAGERBTAS
DRG. L. PRŪSEIKA

Kadangi draugas L. Prū- 
seika yra užmanytojas ir 
tvėrėjas (kiti vadina tėvu) 
mūsų garbingos Lietuvių 
Literatūros Draugijos, ku
ri per 42 metus išleido net 
63 knygas, ir kadangi šis 
prakilnių minčių draugas 
uabar randasi sunkios ligos 
parblokštas, tai mūsų LLD 
A5 kuopa gruodžio 1 dienos 
susirinkime nutarė jį pa
gerbti ir pasiųsti jam $10. 
Ir linki jam sėkmingai su- 
sveikti.

SUSIRINKIMAI
Gruodžio 1 d. priešmeti- 

niame susirinkime LLD 45 
kuopa aklamacijos balsavi
mu paliko seną valdybą 
1958 metams: organizato
rius — P. Taras, protokolų 
raštininkė — N. Lenigienė, 
finansų raštininkas — V. 
Smudinas, iždininkė Adelė 
Pakalniškienė.

Ši mūsų kuopos valdyba 
labai gerai darbavosi 1957 
metais, todėl nariai ją ger
bia ir paliko ateinantiems 
metams.

NEPAMIRŠKITE!
. Sausio mėnesio 5 dieną 

kuopos susirinkimas ne
įvyks, nes tą dieną rengia
mas didelis pokylis sutiki
mui turistų. Bet nepamirš
kite ir visi dalyvaukite, su
sirinkime vasario pirmą 
sekm'adienį, lygiai 12 vai. 
dieną.

Susirinkimas bus labai 
svarbus: kuopos valdyba iš
duos metinį raportą. Ban
keto komisija taipgi rapor
tuos iš parengimo. Be abe
jonės, bus parėjusios ir kny
gos kuopos nariams. Tad vi
si dalyvaukime vasario 2 d., 
1958 m., susirinkime. Narė

Lowell, Mass.
Gruodžio 7 d. Lietuvių Pi

liečių Klubas turėjo savo me
tinį susirinkimą. Klubo valdy
ba 1958 metams liko ta pati. 
Geriausios jai darbuotes! Klu
bas turi užsiprenumeravęs 
Vilnį ir Liaud. Balsą. Pagirti
na, kad visi nariai vienbalsiai 
nutarė abudu laikraščiu atsi
naujinti sekamiems metams. *

Gruodžio 8 d. LDS 110 kuo
pa ir LLD 41 kuopa turėjo sa
vo metinius susirinkimus. Nors 
narių ne per daug dalyvavo, 
bet susirinkimai buvo gyvi. 
Valdybos 1958 metams liko 
tos pačios.

Iškilo klausimas dėl to, kad 
reikėtų turėti kokią nors pra
mogą. Buvo dvi nuomones: 
vieni stojo už tai; kad rengti, 
kiti — ne. Šie sakė, kad mūsų 
jėgos per daug mažos pramo
goms rengti. Visvien likosi nu
tarta rengti parę prieš Nau
jus Metus. Tai bus kalakutų 
vakarienė. Prasidės 8 vai. va
karo. įžanga asmeniui $2.00. 
Vieta: I I Tyler St., Lowell, 
Mass.

Kviečiame ir iš kitų kolonijų 
draugus ir drauges dalyvau
ti, o mūsų kuopų nariams bus 
duoti tikintai, už kuriuos jie 
turės užsimokėti, 'nežiūrint 
dalyvaus parėjo ar nedaly

siu! k iai serga, taipgi. Linkiu 
jiems pasveikti, v' .

Na, o mūsų Juozukas Bla- 
žonis net sukaitęs dirba ieško
damas naujų skaitytojų Lais
vei įr atnaujindamas senų 
skaitytojų prenumeratas. Bra
vo, Juozuk, kad apšvietos rei
kalais rūpiniesi. Nežinau, ku
lis iš jųdviejų — Blažonis ar 
Penkauskas — turi daugiau 
punktų, bet vajininkų sąraše 
jiedu stovi ne paskutinėje vie
toje.

Lowelietis

Belgradas, Jugoslavija. — 
Jungt. Valstijų ambasado
rius J. W. Riddlebergeris 
tariasi su Tito.

vans.

LDS 110 kuopa turėjo eile 
ligonių. Kuopos pirm. R. Chu
lada buvo rimtai susirgęs Ir 
dar vis galutinai nėra pasvei
kus. Monika Palubinskiene

JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
(Tąsa)

Pasibaigė giesme, nuskambėjo pasku
tinis “amen”. Žmonės išsiskirstė. O ap
linkui jau visiškai sutirštėjo sutemos. 
Ė5o naktis. Šilta, prisodrinta žemės pra
kaito naktis. Vėjas nebejudino nė vienos x 
šakelės soduose, ir šioj tyloj, rodos, gir
dėjai, kaip sprogsta pritvinkę obelų 
pumpurai, bunda baltas vyšnios žiedas, 
kalasi iš po žemės atkaklūs bijūnų dai
gai, kečia lapus varnalėša ir kopia į vir
šų dilgynė, piktai atkišusi geliančius 
savo šerius. Ir tik retkarčiais, čia vie
nur, čia kitur, pasigirsdavo kurtūs 
žingsniai, prislopintas mergos juokas 
ar tylus Šūktelėjimas:

— Nelapauk!
Ir vėl tylu, vėl kvepia garuojančiom 

ievom, pernykščių lapų puvimu, drėg
nu medžiu ir saldžiu pienu. Ir vėl:

— Sakau, nelapauk!
Alyzas tik dairėsi aplink, ausis pasta

tęs, išsišiepęs visa burna lyg šikšnos
parnis; nuolat pradingdavo kažkur 
tamson, vis kviesdamas mane.

— Einam, pagąsdinsimi
O vėl, atsiradęs šalimais, džiaugėsi: 

s —Ketvirtą porą užtikau! Ir žinai, 
kas? — sulaikė kvapą jis. — Juoziokas 
su Damule!

— O tu gerai matei? — netikėjau aš. 
—Gal ten Poviliokas buvo?

— Pasakė! Poviliokas kur eina —per 
tris varsnas' priekin girdėt! O šitas — 
Šnaru, Šnaru — kaip kurmis. Veik ant 
galvų iiems užmoklinau, o tyli abu, au
sis sukiautę. Na, palauk, rytoj aš jį pa
erzinsiu !

Ir staiga nutraukė pats save: •
— E, gana, vis tiek visų neužtiksi, ir 

miegot laikas. Apaušrėliu ateik į paša
lį, pinigus dalinsimės. Nors tau ne pini
gų, o lazdų reikia duoti! — pridūrė jis 
piktai. — Vos kelnių neprileidai svirne! 
Irgi vyras!

—O tu?
— O ko aš?
— Ko dantimis kalenai, kad toks drą

sus? t
— He, ar aš? Ir visiškai nekalenau! 

Tik nežinojau, kad grabas taip arti du
rų. Ir gerai, ir einam, o tai vėl pramigsi!

— i_•
Nuvirtau aš į guolį, pasiryžęs visą 

naktį pražiūrėti tamsoj. Na, gal ne visai
pražiūrėti, gal ir prisimerkti truputį ir 
pagulėti taip, pagalvoti, kaip Levukas 
išeis iš proto, sužinojęs,, kad gali pasi
daryti kunigu, o mama pasakys, kad 
dabar jau Lietuvoj Brazilija, o Tekonis 
jpims iš burnos šiaudą, nusispiaus ir pa-

3 Lai*Ve (Liberty) šeštad., gruodžio (Dec.) 14, 1957

sakys, kad jis nebeis braukti linų pas 
Tekonį. . .ne, tai tėvas šitaip pasakys, o 
Tekonis nusispiaus iš piktumo. . . ir se
suo Marė nusispiaus, o aš tik pagulėsiu 
šitaip ir ... •

Ir staiga pamačiau, kad Alyzas stovi 
šalia manęs, suirzęs ir piktas.

— Kiek dar drybsosi? — košė jis pro 
dantis. — Ar biesas ir sukusė mane pra
sidėti su tokiu varvanosiu! Stumk jį ir 
trauk jį, o jis knarks sau į užantį! Na!

Tempte ištempė į kiemą. Buvo jau 
prašvitę. Giedojo gaidžiai, vienur kitur 
girgždėjo šulinių svirtys, pokšėjo tvartų 
durys. Kaimas budo naujai dienai.

Nusigavom mes prie vakarykštės slė
pynės. Alyzas išvilko aikštėn vakarykštį 
tumulą, pailgą, kreivą tumulą, didumo 
sulig šuns stibinkauliu. čia negalėjo bū
ti dviejų gorčių aukso, bet auksas vis 
dėlto buvo. Pro išdaužėjusią drobę aiš
kiai šovėsi apvalių pinigų briaunos. Jų 
buvo nemažai, šitų pinigų. Gulėjo gra
žiai sudėti viens prie kito, išsiraitę eilė
mis, lyg nestoromis dešromis.

— Piešk, — nebeiškenčiau aš.
Po pirmąja drobe buvo kita, dar la

biau nurudusi. O po ja trečia, jau visiš
kai įrūdijusi geležimi. Alyzas drykstelė- 
jo ją nagais, ir staiga pabiro pinigai. Di
deli, stipriai įrūdiję pinigai, ir buvo jie 
ne geltoni, o juodi, ir nebuvo ant jų nei 
erelio su dviem galvom, nei nuplautos 
caro galvos, o tiktai kažkoks kryžius 
plačiom galūnėm ir skaitlinė kitoj pusėj. 
Alyzas apdujęs žiūrėjo į šiuos pini
gus, lyg netikėdamas savo akimis. Ir 
staiga nusispiovė:

— Vokiški gelžgaliai. ’
Ir paaiškino, jau daug pikčiau:
— Čia tas perpliuktas, tas, kalės vai

kas kaizeris mums užtaisė! Išromytos 
varlės už juos nenupirksi, kad jam šitie 
kryžiai pro gerklę išlįstų!

— Alyzai, o gal butely auksas?
—- Čia tu gerai pasakei, — vėl kiek 

prašvito jis.
Išvilko aikštėn ir butelį, šis buvo už- 

smaluotas pakulom ir, kiek Alyzas ne
krapštė jį peiliu, ilgai nenorėjo pasiduo
ti. Alyzai įtūžo, atsivedėjęs trenkė bu
telį į pamato akmenis. Butelys žvangė
damas subiro į šukes, ir tada mes pa
matėm kažkokius spalvotus popierius, 
susuktus į keluzą ir nieku nepridengtus. 
Alyzas išvyniojo juos ir vėl nusispiovė, 
tik dabar ne vieną, o tris kartus iš eilės.

— Kerenkos, kerenkos ir vėl kerenkos, 
— murmėjo jis, sklaidydamas nedide
lius popierinius, keturkampius.

(Bus daugiau)

Miami, Fla.
MIAMIEČiy UŽJAUTA 

L. PRŪSEIKAI
Miami mieste ir apylinkėse 

daugėja lietuvių skaičius. Iš 
įvairių valstijų ir miestų, iš 
industrinių centrų ir biznio 
įstaigų, sulaukę didesnio am
žiaus metų skaičiaus, lietu
viai keliasi i šiltesni klimatą 
lengviau baigti savo amžių. 
Miami ir jo apylinkėse vis 
(.augiau jų sustoja ir apsigy
vena. Čia nėra sniegų nei šal
čių, tai didžiausias patrauk
lumas, ką Floridos valstija tu
ri.

Lietuviai, kaip ir kiti atė
jūnai grupuojasi į savataučių 
būrelius. Jiems maloni savo 
kalba, sava kultūra, sava lie
tuvių tautos melodinga daina.

Būrelis tokių geros valios 
lietuvių, kad vieni kitus maty
tų, nelaimėje užjaustų, susi

telkė i saviveiklinę organiza- 
jcij'ą. šiuo tarpu ši grupė pasi- 
! vadino Lietuviu Socialis KIu- I 4-
i bas. Jo tikslas, vyriausiai, bus 
i saviveikla, savitarpinė užjau
sta, labdarybė.

Dėkavonės šventės dienoje 
Socialis Lietuviu Klubas su
ruošė pirmą savo pobūvį, pra- 

į mogėlę. Suvažiavo didokas 
i lietuvių būrelis iš Miami ir 
apylinkių, čia sužinota, kad 
didžiai nusipelnęs veikėjas, 
ž urnai istąs-rašytoj as Leonas 
Prūseika sunkiai serga. Visi 
Floridos lietuviai pažįsta Prū- 
seiką asmeniškai ir vlsuomc- 

i n:niai. Jis yra tūkstančių lie- 
1 tuvių švietėjas ir mokytojas. 
Nuo pat atvykįfno Amerikon, 
Prūseika visą ‘gyvenimą pa
šventė lietuvių švietimui, jų 
kultūros ir meno kėlimui.

Tad greitai, kaip ir sponta
niškai, mūsų klubo veikėjų 
iniciatyva, kilo sumanymas iš
reikšti užjautą ir pasveikinti 
ligos patiktą .'Leoną Prūseiką.

Mes visi linkime jums, Leo
nai, geros sveikatos. Mes tvir
tai tikimės, kad jūs greitai su
sti prėsite, ir vėl busite su mu
mis. Nuo Lietuvių Socialfo 
Klubo ir 'mūs siunčiame bent 
mažą dovanėlę, $109.00 Leo
nui Prūseikai. Aukautojų var
dai tilps “Vilnyje”.

Pigus mokslas
čia randasi didelė mokykla 

ant North East 2nd Avenue ir 
13th St., pačiame M i a m ė s 
miesto, kuri vadinasi Lindsey 
Hopkins. Kursai yra dėstomi 
dienomis ir vakarais. O kursų 
3 ra visokių, nuo skutimo mū
viu, iki vairavimo lėktuvų. 
Galima pasirinkti kas ką no
ri. Už kursą mokamą $1.00 už 
keturias savaites.

Taigi, kurie čia atvažiuoja 
ant vakacijų, gali imti tuos 
kursus kas ką nori ir kada 
kam galima. Tai yra auksinė 
proga, jeigu nori kas ką iš
mokti. Tai gali vienu šūviu du 
zuikius nušauti —- turėti ge
ras vakacijas, ir ką nors iš
mokti.

Laisvietis

Lawrence, Mass.
Robert Kenney, jaunuolis, 

prisigėrė, pašovė tėvą ir mo
tiną, kuomet jie norėjo jį at
kalbėti nuo girtavimo. Pali
kęs tėvus pašautus, pats išbė
go, pavogė automobilį Ir nu
važiavo į Salsbury Beach. Po
licija jį ten suėmė ir parvežė 
į Lawrenčių. Padėtas po $10,- 
900 kaucijos. Kenney yra bu
vęs jau pataisos namuose už 
apiplėšimą krautuvės.

' • 11

Gruodžio 3 dieną pasigir
do didžiulis trenksmas. Kai *
kurie naivūs žmonės buvo 
pradėję galvoti, gal tarybinis 
sputnikas nusileido, ar kas. 
Paaiškėjo, kad sprausmims 
(jet) lėktuvas, skrisdamas į 
Manchester! ekspliodavo. Kai 
kuriems žmonėms tarybiniai 
sputnikai galvas apsuko.

”” •

Mirė Josephine Grenda, 
63 metų amžiaus senumo. Ki
lusi iš Baltašiškių kaimo, Lie
tuvoje. Paliko sūnų ir dvi 
dukteris, taipgi savo vyrą, di- 
deliami nuliūdime. Užuojau
ta šeimai!

•
Nuvažiavo mano geras 

draugas Į Bostoną svečiuosna 
pas gimines. Toje stuboje gy
vena dipukų. Su jais prasidė
jo diskusijos. Dipukas sako: 
kai nuversime tarybinę val
džią Lietuvoje, tai visiems 
dvarininkams graži n s i m e 
dvarus, tegu jie daro su jais, 
ką nori. Mano draugas išsi
traukė iš kišenės “Tėvynės 
balsą“, einantį iš Vilniaus, ro
do paveikslus ir sako: “žiūrė
kite, mano laikais apie Rokiš
kį tokių namų nebuvo, kokie 
dabar statomi“. Dipukas atsa
ko: tai propaganda’...

Atrodo, kad su tais žmonė
mis negalima susikalbėti.

S. Penkauskas

Easton, Pa.
Pas mus gruodžio 4 d. pri

krito tarp 9-11 colių sniego. 
Vienas darbininkas, Stanley 
T. Osborn, gyv. Phillipsburg, 
Pa, grįždamas iš Philadelphi- 
jos automobiliu, pasivijo daug 
kitų karų, pagaliau turėjo su
stoti. Bestovint, motorui ei
nant, gazolinas išdegė visas. 
Tada jis ėjo namo pėsčias 17 
mylių. Ėjo net šešias valan
das per tirštą sniegą. Buvo iv
kitokių panašių žmonėms ne
malonumų del daug priversto 
sniego. ;

Senas Kašavarai*

4

Vis kursto žmones
Washingtonas. — Sako

ma, kad dabar Europoje 
yra apie 200,000 žmonių, 
pabėgusių iš Tarybų Są
jungos ir liaudiškų respub
likų. Stambūs industrialis- 
tai siūlo, kad Jungt. Valsti
jos pažadėtų nuo 75,000 iki 
200,000 pabėgėlių įsileisti 
į Ameriką. Jie sako, tas ra
gintų kitus prie pabėgi
mų iš “komunistinių šalių”.

South Boston, Mass.

MIRUS

STANLEY CHUBERKIS
Reiškiame širdingą užuojautą jo tėveliams
BERNICE ir RALPH CHUBERKIAMS

Frank Sindoris 
Vince Matulis 
Nellie Grigalunas 
E. Zvingila 
Mr. & Mrs. Zavis 
Mr. & Mrs. Jankus 
Mr. & Mrs. Kazlauskas 
Mr. & Mrs. Kallosius 
Mr. & Mrs. Flowers 
Mr. & Mrs. Graham 
S. Shukis 
Anna Zauga 
Ignas Kubiliunas 
Mr. & Mrs. Barcius 
Mrs. Anna Buivid 
Richard Buivid 
Emily Sinkus 
Mr. & Mrs. Niaura 
Mr. & Mrs. Gasper 
Mr. & Mrs. Gittzus 
Mr. & Mrs. Chulada 
Mr. & Mrs. Burba 
Mary Paura 
Domicėlė Grizas 
Jennie Zinkauskas 
Eliz. Repshis 
Bertha Boben 
Mary Zokas
Mr. & Mrs. Petraitis 
A. Dambrauskas 
Josephine A. Graham 
A. Sabuliene 
Antosia Mathus 
Eliz. Czeikus

Monica Dawnis 
Mr. ir Mrs. Ed. Jusi us 
Frances Kalosius 
Mr. ir Mrs. Brosky 
Juozas Butkus 
G. Kvetkas 
Eliz. Freimontas 
Chas. Freimontas 
John Dragūnas 
Gus Sabulis 
Dr. Amelia Rodd 
Petronėle Vaskis 
Mr. & Mrs. Belekevicius 
Helen Bond 
Antanina Visockis 
Mr. & Mrs. Rainard 
Mary Pesino 
Doris Hattenburg 
Juozas Matulis 
Mr. & Mrs. Žukauskas 
Helen Repshis 
Helen Thomas 
Benj. Thomas 
Mr. & Mrs. Useviciai 
V. Mineikiene 
Mr. & Mrs. Žekonis 
Z. Yurkevicius 
Jaunutis
Mr. & Mrs. Pluta 
M. Limontiene
Mr. & Mrs. Kavoliųnas 
M. Mickevičiene 
Eva Lekas
Mr. & Mrs. Jos. Sindoris

Maskva. — Prekybos su
tartis tarpe Sovietų ir Siri
jos pasirašyta.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai

f---- - -- -- -------- -- ----  ------
So. Boston, Mass.

PRIEŠKALĖDINIS PARENGIMAS
1 SVARBIAM TIKSLUI

Sekmadienį, Gruodžio 22
318 Broadway—Pradžia 1 vai. dieną.

Turėsime skanių valgių ir gražią dainų pro
gramą, bus ir kitokių įvairumų. Atsilankiusieji ’ 
smagiai praleisite dieną ir paremsite svarbų 
tikslą. Kviečiame visus dalyvauti.

| LLD %~ros Kuopos Moterys
| <
Į_i

dėmesio! ’ dėmesio! /
GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc.'

1 (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.

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

Pakai gali būti pristatomi atvežant asmeniškai, prisiunčiant paštu, 
'arba kai0 patogiau mūsų klientui.

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

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

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

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

VIEN TIK NAUJI DAIKTAI TEGALI BŪTI SIUNČIAMI I
Dėl patogumo mūsų klientahis mes atidarėme skyrius Clevclande ir Detroite. I

900 Literary Rd., Cleveland 13, Ohio. Telefonas TOwer 1-1461 I
11339 Jos Campau, Detroit 12, Michigan. Tel. TOwinsend 9-3980 I

632 West Girard Ave., Philadelphia, Pa. TEL. WAlnut 5-8878 I
GREITAS PASIUNTIMAS IR PRISTATYMAS GARANTUOTAS. I

Atdara kasdien 9 A. M. iki 6 P. M. Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M. I
jūs gausite asmenišką pakvitavimą su parašu jūsų giminės ar draugo kaip paliudijimų, jog dovana gauta. II 
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Skaitos bus pietus

(Tąsa iš pirmo pusi.)

i rininkai ir kardeliniai lietuviš- 
! ki sutvėrimai.

LDS 13 kuopos gaspadines 
tvirtina, kad pietūs šį sekma
dienį, gruodžio 15, bus tik
rai skanūs. Gausime namuose 
Parytų dešrų su kopūstais, 
taipgi ir kitokių skanėsių.

Pietų bilietai, kiek girdė
jau; gerai platinasi. Atrodo, 
turėsime nemažai pietautojų.

Gaspadines prašė manęs

priminti visiems, kad pietūs

\ a landą.
lead pietautojai laiku pribūtu 
į Liberty Auditorijos valgyk
lą, kur bus pietums paruošti

norėtu,

Pasimatysime so k m a d i o n i
Lietuvių Kultūriniame Centre.

Rep.

FILMAI-TEATRAI
“Peyton Place” Roxy teatre 1 k a
Ilgai garsintas 

naujasis filmas “Peyton Pla 
ce” gruodžio 12 pradėtas ro 
dyti Roxy teatre. Greta jo 
scenoje, vaidina puošnų ir ta 
lenta is turtingą spt 
“Alice in Winterland”, 
duojantį žiemos sporto 
mus ant ledo.

virš pustrečios
iš anksto,1 Tačiau laikas neprailgsta, 

imas jaudinantis, įdomus 
Aukštinantis bent šiek tiek 
i galvoti, patraukiantis 
j (’antį kai kurias senienas.

valančios.' 
fil- 

ir 
pa
per

S.
va i z

Cme-

Pažinkime savo miestą 
New Y orką

Metropolitan Dailės muziejus

Vienas iš didžiausių pasau
lyje yra Metropolitan Mu
seum of Art. Jis randasi 5th 
Avė. ir $2nd St., New Yorke. 
Atidaras publikai nuo 10 iki 
5 vai. paprastomis dienomis ir 
nuo 1 iki 5 vai. po pietų sek
madieniais ir laiko švenčių.

Muziejaus kolekcijos siekia 
tūkstančius m.etų atgrl, iš 

Egipto, Asirijos, L y d i j o 
Graikijos. Romos laikų. Yra 
fmog’aus tvarinių 5.000zmetų 
senumo. Virš 1,000,000 dailės

!1 iki 5 vai. po pietų šventadie-i 
į n i a is.

Brooklyno muziejus yra i 
I kaip ir bendrojo turinio, kuris ! 
apima įvairias šakas žmonijos { 

I gyvenimo, čia yra
1;< čiančios istoriją, 
custriją ir tt.

in-

Kolekcijojc yra senovių is 
kurie turi virš 
iki šių laikų.

Lietuvos skulptorius 
Rimša “gyvena Kauno 
prieglaudoje, aklas.’’ 

Petras Rimša “gyvena 
ir dirba savo bute, ku- 

paversti

Wnrrpcfpr Mace ‘ Washingtonag. —- Vaistu wurcebier, inasb. ,b-s departmentas sak0> kad
Al.DLD n kuopa rengia! Amerika ir Anglija gabena 

kūčių vakarą gruodžio 22 d., j ginklus į Tunisiją, nfeS ki^ 
29 Endicott St. 
Mass. Prasidės 5 vai. vakare.

Mūsų darbščios gaspadines 
sutaisys tikro lietuviško mais
to ir daug skanumynų 
kaip būdavo Lietuvoj 
vakarą, 
draugai, 
pūs 
ti. 
prieš kalėdas. Jeigu liks pel
no, tai bus paskirtas geram daržas.Karštas vanduo, geso šiluma, 
tikslui, tikėkit man. Per laik
raštį nenoriu pasakyti, sužino
sit tą svarbų. reikalą, kai at
šilau kysit.

Worcester, taip “raudonieji” tą pada1

taip, 
kūčių 

Todėl, draugės ir 
visi m e s pažan-

lietuviai turim atsilanky- 
Praleisim smagiai laiką

rytų. Dulles tvirtina, kad* 
ir dabar Egiptas gabena 
ginklų i Tunisiją.

REAL ESTATE

Queens Village. Naujai pabudavo- 
tas namas, Cape Cod. 3 kartus ples- 
teriuotas. Didelis atikas, ištisai 
jvesta vielos. Gera plumerystė, 2 
karams mūrinis garadžius, 60x10

geležinis pečius, ir kitas įtaisytas 
sienoje kepimui. Išdekorusime pa
gal jūsų skoni. 2 blokai iki buso 
stoties. Skambinkite privatiškam 
statytojui. HO. 8-6164.

šis 20th Century-Fox 
maScope spalvinis filmas vaiz
duoja vidutinį Naujosios Ang
lijos miestelį (nors tai galėtų 
būti ir bile kurios kitos srities 
miestelis). Vaizduoja jį gyve- 
rimišką su jo linksmybėmis 
ii liūdesiais, meilėmis ir nusi
vylimais, su gero linkėtojais 
ii ilganosėmis, vaidinančiomis 
visų dorybės sargus ir tykan
čiomis ką nors aploti.

Apie Hoffa teismą

James Iloffa advokatai 
išmestas 

, kurį val
džios pusė jau per dvi savai
tes įrodinėjo teisme. Bet fede- 
lalis teisėjas Frederick von 
Pelt Bryan nesutiko. Todėl 
Hoffa pusė pradėjo statyti is 
savo pusės liudininkus įrody
mui jo nekaltumo.

kalavo, kad būtu 
prieš ji kaltinimas

re i-

Vien Europos piešėjų sky
riuje yra virš tūkstantis pieši
nių garsiausių artistų. Ameri
kos piešėjų ir skulptorių sky
riuje ra tūkstančiai paveiks
lų ir skulptūrų. Jie apima 
senus laikus, kaip 16-10

ta i p 
me-

1-1,000 metu ir
i Piešiniai, rankų darbai, spaus- 
idiniai ir spaudos ’ įrengimai. 
Į žmonių darbo įrankiai.

Kitokios Įstaigos

Miestas turi daug kitokių 
i įstaigų, kurios jungiasi su mu- 
’ ziejaus ir dailės reikalais, 
i 'Tarpe tų Į,skaitytinos
Lsium, American Academy 
l^rts, Cooper Union, Hali 
American Artists, ir Kitos.

tus.
Egipto dailės palikimų 

pe rasimo virš 36,000 kolekci- j 
ją, kurių tarpe yra tokių, k u-i 

turi jau -1,500 metų.
Europos dailininkų darbai

tai

torinė svarba ir reikšme labai

Coli- 
of 
of

Žmogžudys nepaiso

William Monks, 
.jaunuolis 'rastas 
dyme 
metu,

Gražioji Lana Turner įspū-j 
dingai vaidina jauną našlę, į 
suknelių parduotuvės savinin-l 
l ę, atitinkamai gražiai pagy-1 
nančią. Bet ar ji laiminga?1 
Atėjusių pasirinkti 
mergaičių kalbos il
sis koketiškai puoštis 
jai jos pačios tame 
padarytą
ir iki desperacijos 
būk. ir jos dukrelei 
įvykti panaši nelaimė.

Filmas dalinai parodo 
skurdžioj o
šeimos tragingas skurdo 
sekas, nors skurdą 
tiktai vi e iro asmens 
Įvyksta ir žmogžudystė,
tik savęs apsigynimui.

Įspūdingai vaidina 
grupė aktorių. Greta 
\ yriausiose rolėse 
Hope Lange, Lee 
Lloyd Nolan, Diane
Arthur Kennedy, Russ Tamb- 
lyn, Terry Moore ir kiti..

Filmui scenarijų pa r a š ė 
John Michael Hayes iš Grace 
Metaiious novelės. Direktorius 
Mark Robson, gamintojas — 
Jerry Wald. Rodymas užtrun-

Miestas turės 26 
kalėdines eglaites

pra-, 
yra /

Ginklų istorija

Specialis skyrius Arms & 
\rmor, kuriame yra virš 500

16 metų 
kaltu nužu- 

merginos G. Giamba, 2b 
1956 metais, Paterson, 

Jis taip pat lytinio gaš- 
sumetimais sumušė kitą 

Nuteistas į pataisos 
kaipp jaunametis, bet

lamo 
moterį, 
namus, 
jis dėl to neparodė jokio nu
siminimo.

Kas liečia, tačiau, Tarybų 
■Lietuvos šmeižikus, tai kiek
viename jų konteste medalį 

! nusineša menševikai, o pirmo* 
.jc‘ vietojo Chicagos Naujienų 
redaktoriai. Paimkime kad ir 
tokį atsitikimą. Aną d;eną 
Naujienos paskelbė, kad įžy
musis 
Petras 
senelių

Bet' 
I Kaune i
rį dailininkas ruošia 
savo gyvenimo ir kūrinių mu
ziejum. P. Rimša gauna vals
tybinę pensiją ir kartu su mo
kytoju J. Rimantu1 rašo atsimi
nimus” (Literatūra ir menas”, 
lapkr. 23 d.).

O spalio mėnesio (Nr.19) 
žurnale “švyturyje/’ telpa 
skulptoriaus K. Bogdano apie 
Petrą Rimšą straipsnis, pasta
rojo gražus atvaizdas ir kele
tas jo kūrybos nuotraukų. 
Skulptorius Bogdanas lankėsi 
pas Rimšą bute, su juomi kal
bėjosi. Rimša tebedirba, tebe
kuria. Skulptorius Bogdanas 
baigia :

“Išeidamas iš šių puikių, 
skulptūros papuoštais langais 
namų, pagalvojau: džiugu, 
kad .mūsų šalyje yra tokių ta
lentingų žmonių, mylinčių sa
vo ,darbą ir skiriančių visas 
savo jėgas kūrybai.”

J. Skliutas

Už tris žmogžudystes 
gavo 60 metų

Eugene M. H arty, 22 metą 
amžiaus, kuris peiliu nužudė 
Mrs. Margaret Skiffington, 30 
metų moterį 
l.ius, gavo 
Jis nužudė 
atsisakė su 
reikalus, o 
jie nebūtų 
liudininkais.

Richmond Hill. 1 šeimai namas.
G dideli kambariai. Apdarytas por-, 
čius. 3 miegrūmiai; l,z2 vonios, alie
jaus šiluma, garadžius. Arti Inde
pendent subvės. Nori SI 2.600. A 
t i krautuvių, mokyklų, bažnyčių 
katalikiškų.
WM. F. MURPHY, 104-15 LeffcrW 
Blvd. VI. 8-4200. *

sukneles j 
veržima- 
primena
am žiu.j e

neatitaisomą klaidą 
baugina

galinti

ir 
miesto pakraščio 

pa.- 
priskaito
girtybei, 

bet

ir visa 
Turner, 
vaidina 
Philips.

ir du jos kūdi- į 
60 metų kalėjimo. I 
kaiminką, kada ji 
juomi turėti lyties 
vaikus, todėl, kad 
tos žmogžudystės

HELP WANTED MALE

Valley Stream, L. I. — Gerai 
įsteigta Auto Body Fender šapa. 
12 mašinų vieta, puiki apylinkė. Sa
vininkas atsistato. Puiki proga ge
ram mechanikui, daug biznio. Paz- 

į tikrinkite šią progą. Curtiss 5-9889.

(243-245)
Jei Tamsta negali gauti 

Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

Business Opportunity

Miesto Parkų skyrius 
nešė, kad 26-se parkuose 
pastatytos arba ten esamos I metų senumo įvairūs apsigink- 
įvengtos eglaitės.1 Ateinanti ; lavimo palikimai, kolekcijoje 
unti’adienį, gruodžio 21 die-i turi viso arti 500. Kaip kurie 
i.ą, 5 vai. vakare, tos eglaites ' šarvai ir ginklai dėvėti-vartot: 
rpsišvies elektros šviesa. Jos'• tūlų karalių ir karvedžių, čia 
yra įvairiose miesto dalyse. Iš įgalima matyti Francūzijos, 
City Hali miesto majoras Ro-: Vokietijos, Italijos, Britanijos, 
beit AVagneris pasakys kalė-1 Ispanijos, Japonijos, ir dauge- 
dinę kalbą. ; lio kitų šarvus, ritierių apsi-

 h engimus ir ft.

Muzikos skyriujePaskyrė $10,000 studijavimui I 
proto ligų

Brooklyn Ass’n proto svei
katos reikalams paskyrė $10,- 
000. Pinigai bus naudojami 
paramai tų, kurie studijuoja 
proto ligų priežastis ir jų gy- 

Tai, žinoma, maža su
vedėjai

kad vietinės įstaigos

Gymą.
ma, bet šios Įstaigos 
mano, 
prisidės finansiniai prie taip
svarbaus reikalo.

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

Daug asmeniškų reikalų yra 
pavesta laidotuvių direk.t oriui. 
Mūsų įstaigos vardas yra užtik
rinimas jums tinkamo, \paprasto 
ir gražaus asmeniško patSfnavL 
mo, Žema kaina. Oru vėdinama 
koplyčia.

YONKERS FUNERAL 
HOME

267 So. Broadway, Yonkers, N. Y.
YO. 3-0793. — YO. 5-3032

PRANEŠIMAS

LDS

.1. WEISS’O BANKETO 
KOMISIJAI

Tie, kurie esate irinkti 
Eyooklyno kuopų į komitetą suruo
šimui bendrai pagerbimo pokylio su 

I LDS 3-čios Apskrities komitetu, tai 
prašome dalyvauti posėdyje, gruo
džio 14 d., 3 vai. dieną, Liberty 
Auditorijoje. Šiame posėdyje 
paskirta diena ir sudaryti planai 
rengimui. Jeigu kurios kuopos 
susirinkimas neįvyko, tai 
miteto bet kuris narys 
dalyvauti. Būkite laiku. 
Jis.

bus 
pa- 
su- 
k erkuopos

turėtumėt
A. Matu-
(241-243)

Kolekcija viršija 4,000 mu
zikalių instrumentų iš gilios 
senovės iki šių dienų. Muzikai 
yra taip sena, kaip žmonija. 
Bet tie prietaisai, kuriuos 
žmonės naudojo garsų išdavi
mui, buvo įvairiausi ir nuola
tos jie keitėsi. Muziejaus mu
zikos skyriuje tą mato kiek
vienas savo akimis.

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

Naudokitės 
lyčiomis. 
mą kainą, 
direktoriui

Brooklyno muziejus

Jis randasi ant Eastern 
Parkway ir Washington Ave., 
Brooklyno. Publikai atidaras 
nuo 10 ryto iki 5 vai. vakaro 
paprastomis dienomis ir nuo

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

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

Viešbutis, Baras ir Restaurautas. 
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.

Siųskite Giminėms ir Draugams Dovanų Paketus

Daugelis asmeniškų reikalų 
pavesta laidotuvių direkto- 

Mūsų vardas ir reputacija 
jūsų užtikrinimas. Kainos 

Viskuom aptarnau-

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

Naujiems Metams

yra 
riui.
yra 
prieinamos, 
jame.

PROVENZANO LANZA 
FUNERAL HOME, INC.

43—nd Aųe., N.Y.C. GR. 3-2220. 1

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

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

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.

yra

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

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

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

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

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

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

FREEHOLD TRUST COMPANY |
FREEHOLD, N. J. >

PRADEKITE kalėdinį klubą dabar
Kas Savaitę po 1958 Kalėda

25c. c $12.62
50c. $25.25
$1.00 $50.50
$2.00 $101.00
$3.00 $151.50
$5.00 $252.50
$10.00 $505.00

DABARTINIS 3% DIVIDENDks

Mūsiį patarnautojai kalba lietuviškai
FREEHOLD TRUST COMPANY

1 West Main St. Freehold, N- J

Paieškojimai
Aš, Elzbieta Dumblauskaitė, po 

i vyru Paskočienė, paieškau Juzės 
j Dumblauskaitės, po vyru Gurskis 
' (Felikso). Gyveno Shenandoah, Pa.
Is IJetuvos iš Vainiūnų kaimo, 

I Kapčiamiesčio parapijos. Prašau 
atsiliepti, arba kas žinote, praneš
kite sekamu adresu, už ką būsiu dė
kinga. Elzbieta Paskočiene, R F D 
No. 1, Burnt Hills, N. Y.

(241-243)

Manhattan (20’s Westside). Pui
ki proga jaunai porai nusipirkti pir
mos klasės delikatessen. Persitik
rinkite, nepraleiskite šios auksinė 
progos. Parduodame iš priežasties 
ligos. LA. 4-2555.

(240-244)

Excavators. 3/4 Koehring shovel} 
3/4 yd. gen. hoe; U yd. Little Giant 
Hoe. Bucket Loaders: 3/4 yd. case} 
3/4 yd. Trojan; yd. Trojan; V/s 
yd. Int. TD 9. Bull Dozers. Allis 
Chalmers, HD 14. Cletrac BD New 
Jersey. AT. 8-1441. Eves. MO. 8- 
1913. (238-244)

PLANAI 
SAROS IŠPARDAVIMAS

25% Nulaidą
225 Nauji ir Vartoti 

SPINETS ir GRANDS
Daugelis žinomų vardų—
STEINWAYS, KNABES, 

WESERS, HARDMAN, ir tt.
Pertaisome. Susitarimai. 

Pianai praktikavimui nuo $75.
WESER PIANO FACTORY

524 W. 48rd St. LO. 4-4960,

PARDAVIMAI į
f

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

Glass Monogramer. Didelėms De
partment krautuvėms. Nuolatinis 
darbas, pietvakariuose. Puiki pa
grindine alga ir geros gyvenimp 
sąlygos. Rašykite angliškai, pažy
mint amžių, kvalifikacijas ir paliu
dijimus. JOSKE’S OF TEXAS, San 
Antonio, Texas. (24,3-245)

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 tJnion Turnpike 

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

PAMINKLAI
S & S MEMORIALS

Išstatome Visose Kapinėse.
Visi paminklai certifikuoti ir 

garantuoti. Lengvi išmokėjimai 
pritaikomi.

' 602 Greenwich St.
Hempstead, L. I.

IV. 1-6850.

Atsineškite Ši 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.

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

Oru vėdinamos koplyčios.
NICHOLAS COPPOLA

& SONS
49—104th St., Corona, N. Y. 

Newtown 9-8400.

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.

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. Mes padarome 
spyruokles, pagalves ir dekius. 
Geriausios rūšies.

BELTRAN I & SON
812 Bayview Ave.; Inwood, L. I.

FA. 1 7-5196

r

L

KERN’S STUDIO
Wedding—Studio—Candid 

Child Portraiture
Copies and Reproductions 

Photostats
82-09—31st Ave 
Long Island City 

AS. 4-0986

IMPORTUOTOS DOVANOS
Iš Francijos, Vokietijos, Austrijos^ 
Rankų darbo krištolas, peleninės, ■> • 
bonkos, vazonai, pipirams-druskai^ 
stikleliai, lempos su Opal Triplex 1 
apačia ir enamel apdažymu; i ta-j 
liškos figūros, plastikinių lėkščių.^

J. FINKELSTEIN & SONS / 
95 Delancey St., N. Y. GR. 5-1420 j

(241-250)

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*

.4/

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St
--------------------- ------------ -------------------------

4 pusi. LaisvS (Liberty) ŠeštacL, gruodžio (Dec.) 14, 19®,/

I l




